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Deng'den sunu 
Merhaba! 
Baskı, toplatma, ceza davaları, ekonomik güçlükler ve benzeri engellere rağmen yeniden 

karşınızdayız. Geçen sayımızda yüzyüze bulunduğumuz sorunlara değinmiş, rejimin Kürt yayıncılığı 
konusundaki katılığına örnekler vermiştik. Geçen süre içinde bu örneklere yenileri eklendi. DENG'in 58. 
sayısı toplatılırken, yayın hayatına henüz başlayan DEMA NO Gazetesi'nin OHAL kapsamındaki iliere 
sokulması, OHAL valiliğince yasaklandı. 

Türkiye' de yargının temel işlevi Kürtleri baskı altında tutmak olunca bu tür engellemeleri 
yadırgamamak gerfkir. Düşünce üretiminden, iletişimden, kitlelerin bilgi edinmesinden bu kadar korku 
duyan bir rejimden başka ne beklenir! 

Bugünkü kriz ve kaos ·ortamını yaratan etkenler irdelendiğinde, siyasallaştırılan ve özelde Kürtlere. 
genelde rejime muhalefet eden tüm kesimlere karşı acımasızca kullanılan yargı mekanizmasının bugünkü 
toplumsal yozlaşma ve çürümüşlüğe katkısının diğer tüm kurumlardan hiç de az olmadığını söylemek 
mümkündür. Yönetenler eliyle devlet hazinesi soyulurken yargı seyretmiş, çete ve mafya örgütlerinin 
cirit attığı bir ortamda O, özgürlük, barış ve demokrasi isteyenlerin soluğunu kesmeye çalışmıştır. İşte 
sonuç ortada: Siyasal ve ekonomik sistem çökmüş, rejim iflas etmiş ülke derin bir kaosa sürüklenmiştir. 
Cezaevlerinde insanlar ölmekte, sokaklarda cinayet, soygun, tecavüz ve benzeri pislikler kol gezmektedir. 

Geçmişte rejimin sömürgen ve demokrasi karşıtı tutumundan geçmişte sadece işçiler, emekçiler, Kürt 
halkı ve dar gelirli toplum kesimleri yakınırdı. Şimdi ise toplurnun çok daha farklı kesimleri; sistemden 
beslenenler, sermaye ve esnaf kuruluşlardaı yakınıyorlar. Rejimin uygulamalarından rahatsız olanlara her 
geçen gün yenileri ekleniyor. Bu durum devlete egemen olanları bir seçime zorluyor; ya 
demokratikleşmenin önünü açarak toplumu dönüştürecek bir değişimin kapısını ılralayacaklar ya da 
çağdışı kalmış ülkeler kervanına katılarak kriz ve kaos ortamında yok oluşa doğru sürüklenecekler. Tutum 
ve politikalarına bakarak egemenlerin olup bitenlerden ders aldığını söylemek zor. Aksine ülkeyi kaos 
ortamına sürüklemekte ısrarlı olduklarını söylemek bile mümkün. Ancak farklı toplum kesimlerinde 
başlayan uyanış ve bilinçlenme süreci, geleceğe ilişkin umudumuzu artırıyor. 

Bu ülkenin emek, özgürlük ve demokrasiden yana güçleri eğer elele veriderse, ülkenin dümenini 
uygar dünyadan yana çevirebilirler. Bunun olanakları bugün her zamankinden daha fazladır. 

*** 
Bu sayımızcia da yine ağırlıklı olarak politik süreçle ilgili güncel değerlendirmelere yer verdik. 
Yazarımız Kemal Burkay, "Türkiye kendi zincirlerini çözme/i" başlıklı yazısında, hükümetin anti 

demokratik uygulamalarını irdeleyerek kriz ve kaos ortamına neden olan uygulamaları eleştirmektc ve 
bunalımdan çıkış için yapılması gerekenleri değerlendirmektedir. 

Bir başka güncel değerlendirmeyi yazarımız İbrahim Metin kaleme aldı. "Rejim tıkandı, sistem 
çöküyor! Özgürlüklerimiz için şimdi aya,~a kalkmak zamanı!" başlıklı değerlendirmede rejimi tıkayan, 
sistemi çöküşe götüren uygulamalardan örnekler verilerek, hem hükümet hem ona karşı biraraya 
gelmekte geciken demokrasi ve özgürlük güçleri eleştiriliyor. 

Yazarım ız Mahmut Kılınç, "Avrupa Birliği' nin Katılım Ortaklı,~ı Belgesi ( KOB) ile Türkiye' nin 
Ulusal Program'ı (UP) üzerine bir değerlendirme" başlıklı yazısında Türkiye'nin Avrupalılaşma 
yolunda izlediği ikircikli ve tutarsız politikalara ve bu politikaların oluşmasına yolaçan rejimin Kürt 
sorunu ve demokratikleşme korkusuna değinerek, krizen aşılması için öneriler sunmaktadır. 

Ayrıca bu sayıinızda Yurtdışı Temsilciliğimizin İran Kürdistanı Demokrat Partisi-KDP-İ Genel 
Sekreteri Abdullah Hasanzade ile yapmış olduğu bir röportaja yer verdik. Ülkemizin bir parçasında 
verilmekte olan mücadeleyi merak edenler için yetkili bir ağızdan verilen bilgiler bir eksikliği 
giderecektir. 

Bu sayıdaki son yazımız Yezidi Kürtlerin dini inancını konu alıyor. "Derheqa parvekirina edebe dfnf 
ye Ezidiyan" başlığıylaokuyacağınız yazıyı Dr. Xelil Cindikaleme aldı. 

İlgi ve beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz. 
Baskı ve sömürüye dayanan Türk egemenlik sistemi, rejimin iflası ve ekonomik çöküşle birlikte 

kaçınılmaz bir sona doğru hızla ilerliyor. Biz DENG DERGiSi olarak bu sona tanıklık etmek ve 
halklarımızın yanyana özgürce yaşayabileceği bir düzenin temellerini atmak için elimizden gelen çabayı 
göstermeye devam edeceğiz. 

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle ... 



Kimine göre, sözkonusu 
IMF destekli programın 
başarısı 

siyasi istikrara bağlıydı. 
Ve ekonomi sırat 
köprüsü üzerinde yol 
alırken Sezer' in 
aksırması, Ecevit' in 
öksürmesi herşeyi 
tepe takfak etti! .. 
İşte Türkiye' de, 
son krizle ilgili olarak 
tartıŞmalar bu minval 
üzere gidiym:. 

Kemal BURKAV 

Türkiye son krizle bir 
kez daha tozdan dumandan 
görünmez oldu. Bu kez iş 
çok daha ciddi. Siyasi ve 
ekonomik kriz içiçe geçti 
ve toplumu derinden sarsı
yor. Durum, hiçbir pembe 
tablo ustasının gizleyebile
ceği türden değil. 

Türk medyasında bu du
rum "deniz bitti", "motor 
durdu", "araba devrildi" ve 
benzer sözcüklerle anlatılı
yor. 

Peki bu duruma bir gün
de mi gelindi? Son krizin 
baş nedeni Sezer'le Ecevit 
arasında patlak veren kavga 
mı? Ya da sorumlu, kimile
rinin ve tuttukları tarafa uy
gun olarak gösterdikleri gi
bi, Sezer ya da Ecevit mi? 
Bu tür yaklaşımlar son de
rece yüzeysel olur ve bu 
büyük yıkınıının nedenleri-
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ni açıklamaya yetmez. 
Kuşkusuz olayların gidi

şinde kişilerin payı var. Son 
krizin patlak vermesinde de 
Sezer' in ve Ecevit' in elbet 
bir rolleri ve payları var. Bu 
açıdan baksak bile, sayın 
Sezer' i suçlamak haksızlık 
olur. Bazıları onun üslubu- · 
nun son tartışmaya yol açtı
ğını söylüyorlar. Sayın Se
zer elbet politikada dene
yimli biri değil. Öneri ve 
eleştirilerinde haklı olsa bi
le, bunun yöntemini ve üs
lubunu iyi seçememiş olabi
lir. Ama sözde deneyimli, 
elli yılın politikacısı Ece
vit'in yaptıklarına ne de
nir?. Aslında bu olayda, iş
leri bu noktaya getiren Ece
vit'in tutumu oldu. 

Sayın Sezer' in daha se
çilmeden önce de hukukun 
üstünlüğüne değer veren bir 



Olaylar ve Görüşler 
hukuk adamı olduğu ve fin
cancı katıdarını ürkütme pa
hasına da olsa görüşlerini di
le getirmekten çekinınediği 
biliniyordu. Sayın Sezer se-' 
çildikten sonra da yetkilerini 
hukuk içerisinde kullanmaya 
çalıştı ve öteki yönetenlere 
de hukuka uyma yönünde 
çağrı üstüne çağrı yaptı. 
"Yalnız yönetilenler değil, 
yönetenler de kurallara uy
malılar," dedi. Yaşantısı sö
züne uygun ve gösterişten 
uzak oldu. Kendisini bir pa
dişah gibi değil, yurttaş gibi 
gördü. Türkiye gibi, yöneten
lerin kendilerini şah ya da 
sultan sandıkları bir Ortado
ğu ülkesinde böylesi birtu
tum alışılmadık bir şeydi. 
Ama halk da bu yüzden Se
zer'i sevdi, ona sahip çıktı. 

Ne var ki, Ecevit de dahil 
olmak üzere, öteki hükümet 
ve devlet adamlarının böyle 
bir sorunu yoktu ve şimdi de 
yoktur. Onlar kurallara uy
mayı sadece yönetilenler için 
düşünmeye ve kendileri ku
raldışı davranmaya, kendi 
yaptıkları yasaları bile çiğne
meye alışkındırlar. Onlar hu
kuka değil, hukuk onlara uy
malı! Suçlar da yoksullar ve 
zayıflar için, cezalar da .. Bu 
ülkede işkencenin, zulmün, 
faili meçhullerin, yargısız in
fazların, hırsızlık ve vurgun
ların bu kadar yaygın olması 
boşuna mı?. 

Bu baylar Sezer'i seçtiler 
ama, onun da kısa sürede hi
zaya geleceğini, kendilerine 
benzeyeceğini düşündüler .. 
Düşündükleri olmadı. Sezer 

Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
hukuku ve demokratik kamu
oyunun eğilimlerini gözetti, 
hükümetin yasalara aykırı 
kararnamelerine onay verme
di. Hükümet tarafı, özellikle 
de Ecevit ve yardımcısı Hü
samettin Özkan ise bunu iç
lerine sindiremediler. Sayın 
Sezer'in tutumunu "nankör
lük" olarak nitelediler. 

Ecevit, lafta "hoşgörü" 
sözcüğünü çokça kullanma
sına rağmen, gerçekte hoşgö
rüden yoksun biridir. Bu ise 
bir siyaset adamı için büyük 
kusurdur. O, dediği olmayın
ca sinirlenen, inatçı, kaprisli 
biridir ve kendisini haklı 
göstermek, dediğini yaptır
mak için mantığı bir yana bı
rakır, duygularıyla davranır. 

Son dönemde, herhalde yaş
lılığın ve hastalıkların da et
kisiyle bu huyu çok daha be
lirgin olmuştur. 

Nitekim, Sezer'le ilişkile
rine de bu tutumu egemen 
oldu. Sayın Sezer, sakin bir 
şekilde doğru bildiğini ya
parken ve kamuoyu önünde 
laf dalaşından dikkatle uzak 
dururken, Ecevit her keresin
de Cumhurbaşkanı'nın, gön
lüne göre olmayan bu yetki 
kullanma tarzını uyumsuzluk 
olarak niteledi ve olur olmaz 
kamuoyu önünde suçladı, şi
kayet etti, onu baskı altına 
almaya çalıştı. Son olayda da 
aynen bunu yaptı. 

Bazıları, Ecevit'in bu sü
regelen kışkırtıcı ve sorum
suz tutumunu görmezden ge
lerek sayın Sezer'in Ecevit'e 
ve bir bütün olarak hükümete 

· yönelttiği eleştirileri MGK'-
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Ecevit, lafta "hoşgörü" 
sözcüğünü çokça 
kullanmasına ra,~men, 

gerÇekte hoşgörüden yoksun 
biridil: Bu ise bir siyaset 
adamı için büyük kusurdw: 
O, dediği olmayınca 
sinirlenen, inatçı, kaprisli 
biridir ve kendisini haklı 

göstermek, ded(~ini 
yaptırmak için mantı,~t 
bir yana bırakır, 
duygularıyla davranu: 
Son dönemde, herhalde 
yaşlıltğın ve hastalık/ann 
da etkisiyle bu huyu 
çok daha belirgin olmuştur. 
Nitekim, Sezer' le ilişkilerine 
de bu tutumu egemen oldu. 
Sayın Sezer, sakin bir şekilde 
doğru bildiğini yaparken ve 
kamuoyu önünde laf 
dalaşmdan dikkatle uzak 
dururken, Ecevit her 
keresinde 
Cumhurbaşkanı' mn, gönlü ne 
göre olmayan bu yetki 
kullanma tarzını uyumsuzluk 
olarak niteledi ve olur 
olmaz kamuoyu önünde 
suç/adı, şikayet etti, onu 
baskt altına almaya çalıştı. 
Son olayda da aynen 
bunu yaptı. 



Olaylar ve Görüşler Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
da, bürokratların önünde 
yapmasını ve üslubunun sert
liğini eleştiriyorlar. MGK 
toplantıları halktan gizli ol
duğu için, orada ne konuşul
duğunu ancak Ecevit ve çev
resinden duyuyoruz. Söyle
nenler acaba ne derece doğ
ru? Neden bir karar alıp ses 

Sayın Sezer MGK toplantı
sında ona Anayasa'yı ve on
dan doğan yetkilerini hatır
lattı. 

Sezer ayrıca, hükümetin 
parlamentoyu işlevsiz hale 
getirmesini, yargıya müdaha
le etmesini eleştirdi ve kuv
vetler ayrılığı ilkesini hatır-

bantlarını kamuoyuna 
açıklamıyorlar? Öte 
yandan, yolsuzluklar 
konusunun ve hükü
metin tutumunun 
MGK'da, "bürokrat
ların önünde" eleşti
rilmesi yanlış ve tea
müllere aykırı mı? 
Geçmişte hiç böyle 
şeyler olmadı mı?. 

Şubat 2001 krizi gerek politik, gerekse 
ekonomik açıdan, salt Sezer-Ecevit 
kavgasına bağlanamaz. Böyle bir 
bakış açısı tek tek ağaçlara bakıp 
ormanı görmemek olur. MGK' da 

Bu MGK anayasal 
bir kurum, üstelik fii
liyatta hükümetin ve 
parlamentonun üstün
de değil mi? Ülkenin 
tüm temel sorunları-

cereyan eden olay salt bir vesile, bir 
kıvılcım oldu. O olmasa, çok 

geçmeden bir başka kıvilcım ortalığı 
yangın yerine çevirecekti. Bir hasta 
düşünün, yıllarca ya doktor yüzü 

görmemiş, ya da yanlış teşhis, yanlış 
tedavi sonucu -aynı zamanda do,~ru 

dürüst bir besin rejimi olmadan-

na ilişkin politikalar . 

gittikçe kötü/emiş; eski hastalığa 
yenileri eklenmiş, içten içe çökmüş; 

aynı zamanda psikolojik 
durumu bozulmuş .. 

orada belirlenip gere-
ği yapılmak üzere hükümetin · 
ve parlamentonun önüne 
konmuyor mu?. Öyle olunca, 
Cumhurbaşkanı 'nın, Ecevit'
le veya hükümetle arasındaki 
sorunları, günübirlik şekilde 
medyaya taşınıayıp oraya ge
tirmesi daha uygun değil 

'? mı .. 
Sayın Sezer, işte bunu 

yaptı. Son olarak, Devlet De
netleme Kurulu'nu çalıştır
masına tepki gösteren Ece
vit' in, bunu kameralarıo 
önünde ve alaylı bir şekilde 
"denetimin denetlenmesi" di
ye nitelemesi, herhalde bar
dağı taşıran damla oldu ki, 

lattı. Bunlar yalan mı? Bun
lar demokrasiye aykırı ve 
diktatörce tavırlar değil mi? 
Onlara birilerinin bunu hatır
latması gerekmiyor muydu? 
Sayın Sezer eğer Cumhur
başkanı olarak bunu yapmış
sa, bu adil ve saygı duyula
cak bir tavırdır. 

Ama belli ki bu baylar 
Sezer' i bir oyunbozan olarak 
görüyorlar. Onun eski köye 
yeni adet getirmesini sindire
miyorlar. Seçimine önayak 
oldular diye, onların her de
diğini değil, hukukun gereği
ni yapan Cumhurbaşkanı'nın 
bu tutumunu "nankör ke-
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di"lik olarak niteliyorlar. 
Kendilerine yönelik eleştiri
leri ise "terbiyesizlik" ve 
"küstahlık" sayıp kamuoyu 
önünde ona hakaret etmeye 
kadar işi vardırdılar. Asıl bu 
tavır, hukuk ve devlet adam
lığı adına tam bir sorurusuz
luk ve sefalet örneği değil 

'? mı .. 
Ecevit'in ve yandaşlarının 
bu tavrı, salt Cumhurbaş
kanı'ndan sert uyarılar al
maları nedeniyle gururları 
ineindiği için değildir. 
Çünkü onlar, yıllardır ge
neralletden fırça yerken 
hiç de bunu gurur sorunu 
yapmadılar. Ama hüküme
tin kimi yolsuzluklara göz 
yumruakla suçlanması ve 
Devlet Denetleme Kuru
lu'nun kimi kamu banka
larındaki yolsuzlukları 

araştırmaya yönelmesi bu 
tepkilerin asıl nedeni olsa 
gerek. Belli ki Ecevit ve 
bazı bakanları bundan cid-

di kaygı duyuyorlar. Kimileri 
foyaları meydana çıkmasın, 
Ecevit ise şu kutsal ve "alter
natifsiz" hükümetin başına 
birşey gelmesin diye .. 

Sayın Sezer'in-MGK top
lantısında hükümete bazı 
uyarılar yapmasında ise ga
ripsenecek birşey yok. Eğer 
hükümet, parlamentoyu iş
levsiz kılma ve yargıyı baskı 
altına alma türünden davra
nışları bir alışkanlık haline 
getirmişse, yani Anayasa ve 
hukukdışı bir tutum izliyorsa 
-ki hükümet çoktandır bunu 
pervasızca yapmaktadır- bu 
uyarıları yapması görevidir 



Olaylar ve Görüşler 
de. Cumhurbaşkanı bu uyarı
ları, doğrudan 65 milyonun 
önünde de yapabilirdi. Bun
dan çok daha fazlasını, bu 
sistemin reziliikierini ve çık
mazlarını, yönetimin sorum
suzluklarını kamuoyu önünde 
açıklayabilir ve düşündüğü 
çıkaryolu gösterebilirdi. Bu 
konuda düşündüklerinin bo
yutu, çerçevesi nedir ne de
ğildir, elbet bilemeyiz; ama 
keşke çok daha geniş bir açı
dan sorunlara ve onların çö
zümlerine parmak basabilse 
ve bunu çıkıp dobra bir sesle 
kamuoyunun önünde dile ge
tirseydi .. Halka bu tür bir 
sesleniş, belki de bu ülkenin 
tarihinde bir dönüm noktası 
olur, bir şok etkisi yapar ve 
milyonların uyku mahmudu
ğundan sıyrılmasına yardımcı 

olurdu. Ama böyle şeyler 
şimdilik galiba bir hayal. 

Özetle, bu son olayın pat
lak vermesinde de sorurusuz
luk sayın Sezer'in değil, Ece
vit'indir. Kaldı ki kapalı ka
pılar ardındaki olayı düşünüp 

taşınmadan yıldırım hızıyla 

kamuoyuna taşıyan ve böyle
ce krizi ateşleyen de yine 
Ecevit oldu. Bu da Ecevit'in 
aşırı duygusallığının yeni bir 
örneği. Mantığıyla değil, 

duygularıyla davranan böyle 
birinin orada kaptan mevki
inde bulunması bir ülke için 
ne talihsizlik! He111 de ekono
misi sırat köprüsü üzerinde 
yol alırken .. 

Peki, salt bu açıdan bile 
b~sak, Ecevit. gibi birinin 
orada tutulması salt onun su
çu mu? Demirel'in yanısıra 

Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
böyle bir politikacının, 40-50 
yıldır eskici dükkanına düşüp 
düşüp geri gelmesi nasıl bir 
şeydir? Bunlar hangi sorunla
rı çözdüler de, bu ülkeye 
hangi ufku açtılar da böyle el 
edilemez oldular? Nasıl olu
yor da bu ülke Ecevit gibi ar
tık fizik olarak ayakta dur
makta, yürümekte ve konuş-
. makta zorluk çeken, yaşlı bir 
kaynana gibi aşırı duygusal 
ve hırçın birine mahkum? 
Salt bu durum bile Türkiye 
politikasının genel zaafını, 
değişim ve yenilenme, sorun 
çözme yeteneğinden yoksun 
oluşunu gözler önüne sermi
yor mu? 

Öte yandan Şubat 2001 
krizi gerek politik, gerekse 
ekonomik açıdan, salt Sezer
Ecevit kavgasına bağlana
maz. Böyle bir bakış açısı tek 
tek ağaçlara bakıp ormanı 
görmemek olur. MGK'da ce
reyan eden olay salt bir vesi
le, bir kıvılcım oldu. O olma
sa, çok geçmeden bir başka 
kıvılcim ortalığı yangın yeri
ne çevirecekti. 

Bir hasta düşünün, yıllar
ca ya doktor yüzü görmemiş, 
ya da yanlış teşhis, yanlış te
davi sonucu -aynı z<ımanda 
doğru dürüst bir besin rejimi 
olmadan- gittikçe kötülemiş; 
eski hastalığa yenileri eklen
miş, içten içe çökmüş; aynı 
zamanda psikolojik durumu 
bozulmuş .. Böyle bir hasta 
hafif bir esintiden yatağa dü
şüp, ya da yediği bir yumur
tadan ansızın tansiyonu fırla
yıp hastaneye bile ulaşmadan 
koruaya giriyor .. Neden, pen-

s 

Ekonomi, piyasa, borsa. 
para politikaları, kur, fa i::.. 
kredi, enflasyon, 
devalüasyon, vs. vs ... · 
Bu işlerden anlayanlar 
çok! .. Ekonomistler, 
politikacı/m~ işverenler, 

borsacılm~ medya 
kalemşorları. .. Öyle 
tartışmalar oluyor ki 
sıradan vatandaşın 

kafasmın allak bullak 
olmaması için hiç bir 
neden yok. Ancak bize öyle 
geliyor ki bu saym 
tartışmacı/ann ço,~u. tek 
tek ağaçlara bak1p ormam 
göremeyen türden .. Deni::.in 
içinde, ama denizi 
aiılamayan mahiler (Kürtçe 
ad1yla "masi"ler) gibi ... Ya 
da bu kişile1; dipten gelen 
dalgayı biliyorlar da ondan 
söz etmek işlerine gelmiyor. 
herşeyi yüzeydeki 
esintiler/e izah etmeye 
çalışıyor/m: 

Bunların kimine göre, 
Sezer konuyu MGK'ya 
getirmese bu kriz 
patlamazdı! Kimine göre, 
Ecevit toplantıyi terk 
etmese, ya da tartışmayı 
kamuoyuna aktarmasa, 
işler yolunda gidiyordu .. 



Olaylar ve Görüşler 
ceredeki hafif esinti ya da 
yumurta mı? .. 

Türkiye'nin durumu da iş
te bu. Türkiye yıllarboyu kö
tü yönetildi. Yönetenler so
runları çözemediler, ama 
ağırlaştırdılar. Ülkenin kay
naklarını yanlış yolda tüketti
ler, heder ettiler. Politik ve 
ekonomik bunalım böyle 
oluştu, böyle büyüdü. Bu re
jimin ikide bir krizlerle sar
sılmasına değil, asıl hala 
ayakta kalmasına şaşmak ge
rekir. 

Sön üç ayda peşpeşe pat
lak veren iki krize (Kasım 
2000 ve Şubat 2001) bakın. 
İlkinde bankalar sistemi çök
tü, birkaç günün içinde 7 
milyar dolar ülkeden kaçtı, 
faizler fırladı, borsa dibe vur
du. Ancak IMF'nin 10 mil
yar dolarlık desteği ile bu ba
dire atlatıldı. Daha doğrusu, 
henüz atlatılmadan, artı şok
lar sürerken, yani nekahet 
devresinde Şubat krizi patlak 
verdi ve IMF'nin verdiklerini 
de birkaç saat içinde süpürüp 
götürdü; faizler 7500'e fırlar
ken, borsa yeniden dibe vur
du, ortalık ana baba gününe 
döndü ... 

Bu krizle birlikte bir bu
çuk yıldır izlenen ve sözde 
üç yıl içinde ülkeyi düze çı
karacak olan ekonomi prog
ramı çöktü, devalüasyona gi
dildi, Türk lirasının değeri 
döviz karşısında yüzde 56 
düştü, Sakıp Sabancı'nın de
yişiyle bir gün içinde Türki
ye yüzde 40 yoksullaştı! 

Peki bu serbest piyasa 
ekonomisi denen şey Alaatti-

Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
nin lambası gibi bir şey mi? 
Sihirli bir el, kişileri olduğu 
gibi ülkeleri de bir anda 
abad, ya da berbat mı edi
yor? .. 

Ekonomi, piyasa, borsa, 
para politikaları, kur, faiz, 
kredi, enflasyon, devalüas
yon, vs. vs ... Bu işlerden an
layanlar çok! .. Ekonomistler, 
politikacılar, işverenler, bor
sacılar, medya kalemşorla-
rı ... Öyle tartışmalar oluyor 
ki sıradan vatandaşın kafası
nın allak bullak olmaması 
için hiç bir neden yok. An
cak bize öyle geliyor ki bu 
sayın tartışmacıların çoğu, 

tek tek ağaçlara bakıp ormanı 
göremeyen türden .. Denizin 
içinde, ama denizi anlama
yan mahiler (Kürtçe adıyla 
"masi"ler) gibi ... Ya da bu 
kişiler, dipten gelen dalgayı 
biliyorlar da ondan söz et
mek işlerine gelmiyor, herşe
yi yüzeydeki esintilerle izah 
etmeye çalışıyorlar. 

Bunların kimine göre, Se
zer konuyu MGK'ya getir
mese bu kriz patlamazdı! Ki
mine göre, Ecevit toplantıyı 
terk etmese, ya da tartışmayı 
kamuoyuna aktarmasa, işler 
yolunda gidiyordu .. 

Kimine göre Sezer ve 
Ecevit barışırıarsa ödenen 
ağır bedele rağmen bunalım 
atıatılır ... 

Kimine göre hükümet, 
önüne koyduğu programda 
kararlı davranmadı, örneğin 

özelleştirmelerde gecikti, 
yolsuzluklarla mücadelede 
çifte standart izledi, kimileri
ni korudu .. 
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Kimine göre, yolsuzlukla
rın üzerine giderken yanlışlık · 
yapıldı, kurunun yanında yaş 
da yandı. 

Kimine göre suçlu IMF; 
enflasyon içinde büyümeye 
göz yumacağına Türkiye 'ye 
kemer sıkma politikasını da
yattı. .. 

Kimine göre, sözkonusu 
IMF destekli programın ba
şarısı siyasi istikrara bağlıy
dı. Ve ekonomi sırat köprüsü 
üzerinde yol alırken Sezer' in 
aksırması, Ecevit'in öksür
mesi herşeyi tepe taklak et
ti!.. 

İşte Türkiye' de, son krizle 
ilgili olarak tartışmalar bu 
minval üzere gidiyor .. 

Bana kalırsa bu, başını 
kuma gömen devekuşlarının 
tartışmasıdır. Türkiye ilk kez 
siyasi ve ekonomik bunalım 
yaşamıyor. Belki bunun son 
yıllarda daha da şiddetlendi
ğinden ve ülkenin artık yöne
tilemez, ekonominin de artık 
Ecevit gibi ayakları üzerinde 
duramaz hale gelmesinden 
söz edebiliriz .. Şimdi, daha 
başta sorduğumuz soruyu 
tekrarlıyalım: Türkiye bu 
noktaya bir günde mi geldi? 
Ve işlerin buraya varmasının 
temel sebepleri ne? 

Yapısı gereği zaman za
man bunalım üreten kapita
list ekonominin niteliğini tar
tışıp beylik laflar edecek, ya 
da Marks'ı yeniden keşfede
cek değilim. Bu türden sos-

. yalist gözüyle tahliller şu an
da birşeyi çözmez ve zaten 
kimse de, serbest piyasa eko
nomisinin kutsallaştırıldığı 



Olaylar ve Görüşler Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
bu ortamda bu tür laflara ku
lak asmazt Bu sistemin ku
surları, zaafları ve bunalım 
taşıyıcılığı bir yana, Türki
ye'deki sistem, gerçekte, ba
tılı ülkelerde gördüğümüz 
türden serbest piyasa ekono
misi bile değil, çarpık, des
potİk bir rejim. 

Çetin Altan bıkmadan ya
zıp duruyor. B u· siste-

Batıda serbest piyasa 
ekonomisi demokrasi ile bir
likte var. Diğer bir deyişle, 
serbest olan yalnızca piyasa, 
üretim, arz-talep değil. Ser
best rekabetin yanısıra, dü
şünceler de serbest, onlar da 
-koşullar tümüyle eşit olmasa 
bile- oldukça özgür bir or
tamda yarışıyor: İnsanlar dü-

Emeğin sömürülmesi, artı 
değere el konması, elbet tüm 
kapitalist toplumlarda sözko
nusu. Ama demokratik bir 
toplumda, iktidarın sahipleri 
hem iktidarlarını, hem rejimi 
korumak için artı değerin bir 
bölümünü de emekçiler ve 
yoksullar için harcarlar. Ge
niş sosyal haklar emekçileri 

min egemenleri, sa
nayi devrimini başar
mış bir ülkeyi yönet
miyorlar. Onlar, ser
best rekabet rejiminin 
galipleri değil. Devlet 
dümenini elde tutan-

Devlet ve hükümet nerdeyse kutsaldır, 
eleştirilemez. Bu ülkede devlete ve 
hükümete yönelik eleştiriler, çoğu 

zaman vatana ve millete ihanet/e eş tutuldu. 

ve yoksulları korur. Ya
ni belli sigortalar çalı
şır. Oysa "Türkişi ser
best piyasada" sigorta 
yalnızca sopadır. Bu re
jim emekçileri sadece 
yolmasını biliyor. İşsiz
lik sigortası yasası bile 

lar, hazineden geçi
nenlerdir. Bunlar en 
az, salt "kupon kese
rek" geçinen parazİt
ler kadar üretimden 
kopuklar, beleşçiler. 

Devletin resmi ideolojisi Kemalizm dini 
dogmalara dönüşmüştür, kutsaldır, 

tartışı lamaz! daha yeni çıkarıldı. 
Ama o da göstermelik. 
Milyonlarca işsiz yine 
kendi kaderiyle başba
şa. Diğer sosyal haklar 
da öyle. Sigorta kapsa
mındaki işçiler, me
murlar ve emekliler bi-

Türkişi demokraside beyinsel üretim 
serbestisi hiçbir dönemde var olmadı. 

Türkiye'deki sis
tem başından beri 
devlet eliyle kişiyi 

Bu ülkede insanların düşünsel ve 
sanatsal yaratıcılığı görülmemiş bir 

cendere içinde ezildi. Toplumun 
yaratıcılığı köreltildi. 

zengin eden bir sistemdi. Ha
zineden geçi11me, kamu mal
larından beslenme, has, zea
met ve tırnar gibi, Osmanlı'
dan bu yana süregelen bir 
alışkanlık.. Yani talan, yağ
ma, vergi, haraç ve angar
yayla halkı soyup sömürme 
sistemi .. Bu nedenle sözko
nusu ekonomik sistemi ser
best piyasa ekonomisi say
mak, Türkişi demokrasiyi 
gerçek demokrasiyle eşdeğer 
saymak gibi, yakıştırmadan 
öte birşey değil. Bunun için 
de adına "karma ekonomi" 
dediler. Ülke ekonomisi yıl
larboyu bu ucube çerçevesin
de işledi. 

şüncelerine uygun olarak ser
bestçe örgütleniyor, ülkenin 
politik ve ekonomik yaşamı
na yön verme işine şu veya 
bu oranda katılıyor, en azın
dan etkiliyor. Böyle bir top
lum saydamdır, yanlışın orta
ya konma ve düzeltilme şansı 
vardır. 

Demokratik bir toplumda 
yalnız mallar değil, düşünce
ler de özgürce üretilir; yani 
insan beyni verimli şekilde . 
işler, toplumun düşünsel ha
yatı canlıdır, yaratıcıdır. 

Böyle bir toplumda yurt
taş oyunun değeri vardır ve 
yönetenler bunu hesaba ka
tar. 
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le, örneğin sağlık so
runları olduğu zaman hastane 
önlerinde per perişan oluyor
lar. 

Bu gibi ülkelerde emekçi 
ve yoksulları denetim altında 
tutmak için başlıca mekaniz
ma yasaklar sistemi ve baskı 
çarkıdır. Bunun içindir ki 
Türkiye'de tabular var. 

Devlet ve hükümet ner
deyse kutsaldır, eleştirilemez. 
Bu ülkede devlete ve hükü
mete yönelik eleştiriler, çoğu 
zaman vatana ve millete İlıa
netle eş tutuldu. 

Devletin resmi ideolojisi 
Kemalizm dini dogmalara 
dönüşmüştür, kutsaldır, tartı

şılamaz! 



Olaylar ve Görüşler 

Kürdistan' ın Türkiye 
sınırları içindeki parçası 

Türkiye' nin toplam 
yüzölçümünün üçte biri. 
Kürt nüfusu da ülkenin 

toplam nüfusunun üçte biri. 
Böylesine büyük bir ulusu 
zincire vurarak ülkede iç 

barış ve gelişme sa,~lamak 
mümkün mü? Salt bu 

sorunun çözümsüzlüğü bile 
sürekli kavga dövüş, istik

rarsızlık ve kaynakların 
boş yere telef olması de
mektir. Çözülmemiş Kürt 

sorunu Türkiye' nin bir 
ciya,~ının sakat olması 

demektir. 
Resmi rakamlara göre 

Türkiye, Kürtlere karşı son 
15 yıllık savaşta 100 milyar 

dolardan fazla· bir para 
harcadı. Kürdistan 

ekonomisinin yıkımı 
ve bunun verdiği kayıplar 

ayrı. Savaş nedeniyle 
uğranılan turizm gelirleri 

kaybı ve öteki kayıplar ayrı. 

Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
Türkişi demokraside be

yinsel üretim serbestisi hiçbir 
dönemde var olmadı. Bu ül
kede insanların düşünsel ve 
sanatsal yaratıcılığı görülme
miş bir cendere içinde ezildi. 
Toplumun yaratıcılığı körel
tildi. 

Egemenler dışındaki bü
yük halk çoğunluğunun hem 
düşündüklerini söylemesi, 
hem bu düşünceler doğrultu
sunda örgütlenmesi hep ya
saktı; bugün de öyledir. 

Tabularla ve baskıyla yö
netilen bir ülkede yanlış poli
tikaları ortaya koyup değiştir
me, düzeltme şansı yoktur; 
diğer bir deyişle toplum yan
lışa mahkumdur. Türkiye'de 

1 rejim hep böyle işledi. 
Böylece, iktidar gücünü 

elde tutanlar, bir yandan yok
sul halkı soyup sömürerek, 
öte yandan ezip susturarak 
bildikleri gibi yönettiler ve 
başka bir seçeneğin ortaya 
konmasına fırsat tanımadılar. 

Bu nedenle kitleler hiçbir kö
tü yönetimden hesap sorama
dı. Vatjandaşın sahibolduğu 

sözde seçmen oyu bir işe ya
ramadı. 

Türkiye 'nin komşularıyla 
ilişkileri hep gergin. Bu ne
den böyle? Örneğin Kıbrıs'ın 
işgal edilmesi, bölünmesi ve 
sorunun çözümsüz bırakılma
sı gerekli miydi? Bu konu 
özgürce tartışılamaz. 

19 1'5 'te Ermenilere karşı 
soykırım oldu mu olmadı mı? 
Ermeni tehciri ve kıyıını bir 
gerçeklik mi değil mi? Bu 
konu da resmi söylemin tek
ran dışında tartışılamaz. İn-
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karcı resmi söylemden farklı 
görüş getirenler hain sayılı
yor .. 

Arap ülkeleri, İran, Yuna
nistan -düne kadar Bulgaris
tan- neden düşmandan sayıl
dı, ya da sayılıyor? 

Ya Kürt sorununa ne de
meli? Bu ülkede Kürt sorunu 
var demek bile yasak! Bu ko
nuda, inkarcı ve baskıcı res
mi politikanın dışında bir gö
rüş ve öneri getirmek yasak. 
Çünkü bu sorun da Türkiye'
nin büyük tabularından. B u 
anlayışla Kürt sorunu çözüle
bilir mi? 

Türk devleti, şu 70 küsur 
yıl boyunca onlarca Kürt 
ayaklanmasını bastırmak için 
seferber oldu. Kürdistan 'ı ya
kıp yıktı. 15 yıl süren son 
kirli savaşın yaraları daha ta

ze. 
Kürdistan'ın Türkiye sı

nırları içindeki parçası Türki
ye'nin toplam yüzölçümünün 
üçte biri. Kürt nüfusu da ül
kenin toplam nüfusunun üçte 
biri. Böylesine büyük bir ulu
su zincire vurarak ülkede iç 
barış ve gelişme sağlamak 
mümkün mü? Salt bu soru-' 
nun çözümsüzlüğü bile sü
rekli kavga dövüş, istikrarsız
lık ve kaynakların boş yere 
telef olması demektir. Çözül
memiş Kürt sorunu Türkiye'
nin bir ayağının sakat olması 
demektir~ 

Resmi rakamlara göre 
Türkiye, Kürtlere karşı son 
15 yıllık savaşta 100 milyar 
dolardan fazla bir para harca
dı. Kürdistan ekonomisinin 
yıkımı ve bunun verdiği ka-



Olaylar ve Görüşler 
yıplar ayrı. Savaş nedeniyle 
uğranılan turizm gelirleri 
kaybı ve öteki kayıplar ayrı. 

Peki salt bu I 00 milyar 
dolar bile yatırıma gitseydi 
ülkenin çehresi nasıl olurdu? 
Bunu soran var mı? 

Ya da ülkenin parası böy
le,sine olumsuz, yıkıcı bir işte 
harcanırken ülkenin ekono
misi düzelir mi? Bu soruyu 
soran var mı? 

Ya bütçenin yaklaşık üçte 
birinin, bazı yıllar yüzde 40'
ının askeri harcamalara git
mesi, Türkiye'nin durmadan 
silahlanması?. Böyle bir ülke 
sağlığa, adalete, eğitime, üre
time para ayırabilir mi? Bu 
soruyu hiç soran var mı? 

Kürtlere karşı savaş zo
runlu muydu? Kürtlerin hak
ları tanınsa, bu sorun ulusla
rarası hukuk normlarına göre 
adil bir çözüme ulaştırılıp 
her iki halkın birarada barış 
içinde yaşama koşulları sağ
lansa daha iyi olmaz mı? Bu 
soruyu hiç soran var mı? 

Kürtleri zincire vurmak, 
sindirrnek için yürütülen bu 
acımasız savaşın yol açtığı 
sosyal yaralar ise daha az 
önemde değil. Ekonomi bu 
dönemde uyuşturucuya ve 
kara paraya bağımlı hale gel
diyse, çeteleler başını alıp 
yürüdüyse, devlet çeteleştiy
se, toplum şiddete tutsak ol
duysa sebep yine Kürt halkı
na karşı yürütülen kirli savaş 
ve bunun yanısıra sol ve de
mokratik güçlerin yıllardır 
süren bastırılması, yeraltına 
itilmesi, terörize edilmesidir. 

Bu devletin başındakilere, 

Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
gelip geçen hükümetlere, si
yasi liderlere, generallere, 
polis şeflerine "neden böyle 

. yaptınız?" diye soran var 
mı? .. 

Hayır, bu soruları sormak 
yasaktır. Bunu sormaya cesa
ret eden aklı başında ve vic
dan sahibi Türkler de vatan 
haini sayılır ve Kürtler gibi 
ezilir. 

İşte Türkiye böyle yöneti
liyor. Ordu ve polis, özgür
lük ve demokrasi tanımadığı 
kendi halkıyla habire savaşı
yor, tüm enerjisini onu zaptu
rapt altında tutmak için har
cıyor. Ülkenin dev kaynakla
rı bu yolda herler ediliyor. 
Böyle bir ülkenin sorunlarını 
çözmesi, ulusal gelirinin hız
la artması mümkün mü? 
Böyle bir ülkenin krizden 
krize koşmaması mümkün 

""? mu. 
O halde, siyasal ve eko

nomik krizle ilgili olarak so
rulacak sorular ve üstünde 
. durulacak nedenler asıl bun
lardır. Sezer' in ak sırmas ı, 
Ecevit'in öksürmesi değil! 

Evet, sorun çok daha de
rinde, kökleri geçmişte; ama 
çözümü de basit: Türkiye'nin 
demokrasiye ihtiyacı var. 

Serbest düşünce, serbest 
örgütlenme, serbest politi
ka ... Diğer bir deyişle açık

. iık, saydamlık. 
Halkın yaratıcı enerjisinin 

serbest bırakılması. .. 
Ancak bu koşullarda top

lum özgürce tartışarak doğ
ruyu yaniışı seçer, kötü yöne
timleri başından uzaklaştırır. 
Değişim ve yenilenme ancak 
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böylesine özgür koşullarda 
mümkündür. 

İç ve dış barışın da sağ
lanması, ekonominin ve kül
türün gelişmesi, Türkiye' nin 
çağı yakalaması bununla 
mümkündür. 

Kürt sorununun çözümü 
de, dinsel inançların ve fark
ların bir sorun olmaktan çık
ması da buna bağlı. 

Türkiye kendi yöneticileri 
eliyle zincire vurulmuştur ve 
öncelikle bu zincirleri çöz
mek gerekir. 

Bu aşamadan sonra yapı
lacak şey, hala makyajla uğ
raşmak olmamalı. Gerçek ne
denlere inmeyip, bundan ür
kerek, tabular karşısmda si
nerek, kriz için eften püften 
nedenler, çözüm içinse eften 
püften çareler ileri sürmek 
hiçbir işe yaramaz. Bu erken 
bir seçimin de çözebileceği 
düğüm değil. Bu hükümetin 
varlığı gibi gitmesi de hiçbir 
derde deva olamaz. Bu ana
yasa, bu siyasi partiler ve se
çim yasası, bu yasaklar siste
mi sürerken yeni bir seçim 
neyi çözecek? İktidardaki 
partilerden bazıları gitse, mu
halefetten bazıları gelse ne 
değişecek? Bunlar tümü de 
denenmiş partiler ve !iderler. 
Düğümün çözümü için çok 
daha köklü değişimlere, dip
ten gelen bir dalgaya gerek 
var. Ülkenin kaderinin ger
çekten değişmesini isteyenler 
gö"zlerini Türkiye'yi bağla
yan zinciriere çevirmeli. 

Tabular sistemi sorgulan
malı. Kemalist dogmalarla, 
70 yıl öncesinin değer yargı-



Olaylar ve Görüşler 
larıyla topluma yön verile
mez. Dogmaya çevrilen hiç
bir düşünce sistemi canlılığı
nı ve sorunlara cevap verme 
yeteneğini koruyamaz. Aristo 
iyi bir qüşünürdü; ama gö
rüşleri bir dogmaya çevrilip 
de kendisinden yüzlerce yıl 
sonra da tek doğru sayılır 
olunca, biz:z;at düşüncenin 
önünde bir engele, metafizi
ğe dönüştü. Marks insanlık 
tarihinin tanık olduğu en bü
yük beyinlerden biriydi, ama 
onun görüşlerini tartışılmaz 
bir dogmaya çeviren ezberci
ler, marksist düşüneeye ve 
pratiğe en büyük zararları 
verdiler. 

Yetmiş yılın politikaları, 

eskiyen ve artık çağın, deği
şen toplumun gereklerine ce
vap vermeyen devlet yapısı 
sorgulanmalı. 

Bir general fermanı, ya
saklar demeti olan, çağdaş 
hukuklahiçbir ilişkisi bulun
mayan, bir deli gömleği gibi 
toplumu sıkan, elini kolunu 
bağlayan 1982 Anayasası bir 
yana atılarak yerine çağdaş, 
demokratik bir anayasa ya
pılmalı. 

Kürt kimliği ve hakları 
yeni anayasa ile tanınıp gü
vence altına alınarak her iki 
halkın eşitlik temelinde ve 
barış içinde birarada yaşama 
koşulları yaratılmalı ve böy
lece Türkiye, Osmanlı döne
mi ile birlikte ikiyüz yıldır 
süregelen ve büyük bir yara 
gibi işleyen bu iç sorundan 
kurtulmalı. 

12 Eylül rejiminin faşist 
kurumlarından ülke kurtarıl-

Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
malı. En başta MGK denen 
kurum sorguhinmalı. Parla
mentonun ve hükümetin üze
rinde, generallerin ağırlıkta 
olduğu, tartışmaları ve karar
ları halktan gizli böylesine 
mostra bir kurum hiçbir de
mokraside olmaz. Bu, de
mokrasi açısından trajikomik 
bir durumdur. Zaptiye kafa
sıyla yönetilen hiçbir ülke 
sorunlarını çözemez. 

Türkiye insanını şu ya da 
bu kof gerekçeyle demokra
siye ve özgürlüklere layık 
görmeyen anlayışlar bir yana 
itilmeli. Demokrasi her yö
nüyle gerçekleşmeli. 

Şiddeti benimsemeyen 
hiçbir örgüt engellenmemeli; 
toplumun düşünce, basın ve 
örgütlenme hayatı tam bir 
serbestliğe kavuşmalı. 

Toplantı, gösteri ve pro
testo özgürlüğü tam olarak 
tanınmalı. 

Hiçbir dil ve kültür engel
lenmemeli. Ortaçağlarda bile 
görülmeyen böylesine ilkel, 
insanlıkdışı uygulamahır ar
tık son bulmalı. 

Türkiye bu reformları ya
parak biran önce Avrupa Bir
liği ile bütünleşmeli, çağdaş
lığın ve gelişmenin bir parça
sı olmalıdır. Avrupa Birliği 
Türkiye'nin modernleşmesi
ne, ekonomik ve kültürel ge
lişmeye büyük hız kazandıra
cak, bunun için gerekli deste
ği verecektir. 

Böyle bir toplumda iç ve 
dış barışın koşulları olgunla
şacaktır. Nane muhtaç haline 
bakmadan bir milyonluk bir 
ordu, 250 bin kişilik ikinci 

bir polis ordusu beslemek, 
ülkenin bütçesinin üçte birini 
böylesine ölü bir alana ve si
laha yatırmak için gerek kal
mayacaktır. Ülkenin kaynak
ları ekonomik, sosyal ve kül
türel gelişme yönünde sefer
ber olacaktır. 

Böylesine bir toplumda 
devlet çetelerine, şiddet ör
gütlerine gerek olmayacaktır. 

Böylesine açık bir top
lumda kamu kaynaklarının 
ve mallarının talanı ve soy
gunu kolay olmayacaktır. 

Türkiye bugün işte böyle
sine bir yol ayrımında. 

Peki, Türkiye 'yi dünden 
bugüne yöneten ve hala sah
nede olan politikacılar bunu 
görebiliyorlar mı? Ne yazık 
ki hayır! Bazıları böylesine 
bir değişim gereğinin farkın
da olsa bile, bunlar azınlıkta 
ve sesleri gür çıkmıyor, tutu
eti güçlerin kuşatmasını kıra
bilecek durumda değiller. 
Çoğu ise çapsız, tutucu ve bu 
kötü durumun sorumluları. 
Onlardan umut yok! 

Ülkenin "etkili" kurumu 
Ordu, böylesi bir değişim ge
reğinin farkında mı? Besbelli 
değil. Silahları ve copu elin
de tutan ve gücü de burdan 
gelen ordu ve polisin deği
şim diye bir derdi yok; aksi
ne değişimden büyük ürkün
tü duyuyor, imtiyazlarının ve 
gücünün sona ereceğinden 
ürküyor. Baskı mekanizması, 
içgüdüsel olarak varlığını 
sürdürmeye çalışıyor .. 

Varlıklarını ve güçlerini 
şovenizme, hamaset edebiya
tma borçlu olan politikacılar 
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Olaylar ve Görüşler 
ve çevreler değişimden, de
mokrasiden yana çıkarlar 
mı? Besbelli hayır. Saydam-

, lık onların da sonu olur .. 
Halk değişim gereğinin 

yeterince farkında mı? Ne 
yazık ki değil. Başına vurula 
vurula sersem tavuğa dön
müş kitleler, günden güne 
yoksullaşmanın ve tanık ol
dukları haksızlık ve yolsuz
lukların etkisiyle dert küpü
ler, tepki dolular, şikayetçi
ler; ama çıkaryolun bilincin
de değiller. Olsalardı, dünden 
bugüne ülkeyi yöneten ve 
bugünkü durumun baş so
rumluları olan bu partilere, 
bu politikacılara oy vermez, 
alkış çalmazlardı. Kirli sava
şın ardında durmaz, barış ve 
demokrasi isterlerdi. Milita
rizmeve polis devletine ha
yır derlerdi. Değişirnci politi
kalara yönelir, yeni liderler 
yaratır ve onlara destek ve
rirlerdi. Yüzbinler ve mil
yonlar halinde sokaklara dö
külüp yürür, güçlerini göste
rirlerdi. 

Ya toplumu aydınlatacak 
olan, düşüncenin ve değişi
min tohumunu taşıyan ve 
serpen aydınlar?. Ne yazık ki 
ülkenin yazar çizerlerinin bir 
bölümü, hatta büyük çoğun
luğu, halka doğruiarı cesaret
le anlatacak türden gerçek 
aydın değil. Bizzat bunların 
kafaları tabularla koşullan
mış, beyinleri kireçlenmiş .. 
Bunların bir bölümü kamuo
yu oluşturan büyük medya 
kurumlarının hizmetinde; bu 
medya ise rejim kadar çürü
müş ve onun hizmetinde .. 

Türkiye kendi zincirlerini çözmeli... DENG 
Bu ülkenin "bilim adam

ları"nın ezici çoğunluğu bile 
sisteme uyum sağlamış, res
mi ideolojiye amigoluk ya
pan türden. Bunlar bilim 
adına yüz k~ası. 

Bu durum besbelli karam
sarlık verici. Olan bitene, 
bunca soruna, kı:ize, çökün
tüye, yoksulluğa ve kitlelerde 
biriken tepkiye rağmen top
lumun değişime yöneleme
mesinin nedeni bu. 

Bu manzara karşısında 
iyimser olmak kolay değil. 
Yine de olmalı! Çünkü Tür
kiye dünyada bir başına de
ğil. O hem içten hem dıştan 
değişim yönünde zorlanıyor 
ve değişim kaçınılmazdır. 
Bugün hala güçlü görünen 
tutuculuk, aslında çürümekte 
olan ve sonu yaklaşan bir 
sistemin direnişi, daha doğ
rusu çırpınışlarıdır. Çatlama
ya ve yeni bir sürgün verme
ye hazırlanan tohumun kabu
ğu da aynen böyle direnir. 
Ne var ki bu kaçınılmaz sonu 
değiştirmez. 

Bu tür bir direnişin yara
rının olmadığı görülüyor. İşte 
sonunda, bizzat rejimin sahip 
ve sözcülerinin -en azından 
bir bölümünün- bile itiraf et

·mek zorunda kaldıkları gibi 
"deniz bitti", "motor durdu", 
"araba devrildi"! .. Bu işin ar
tık böyle gidemiyeceği aşikar 
olmuştur. 

Herşeye rağmen durumu 
gören, tüm güçlüklere karşı 
değişim gereğini dile getiren 
aydın ve bilinçli bir toplum 
kesimi var. Gerçek aydınların 
yanısıra, emekçiler, işveren-

ler arasında bir hayli insan 
değişim istiyor; demokrasi 
ve Avrupa Birliği ile birleş
me istiyor. Mücadele ve ya
şam içinde demokrasinin 
önemini kavrayan Kürt halkı, 
nerdeyse bir bütün olarak bu
nu istiyor. 

Bütün sorun tepki dolu 
kitleleri bu değişimin gereği 
ve yapılacak işler konusunda · 
aydınlatmaktır. Bu da yalnız
ca bir zaman sorunudur. Eğer 
sistemin önü tıkanmışsa ve 
eski yol ve yöntemlerle açıl
ması mümkün qeğilse, sular 
ister istemez birikecek, so
nunda ya bendi yıkıp aşacak, 
ya da kendine uygun yeni bir 
kanal bulacaktır. O kanal ise 
artık demokrasiden başkası 
olamaz. 
*Bu makale, PSK Bülten'in 
Mart 2001 tarihli sayısından 

alınmıştır. 

ı·-·-·-·-·-·-·-·---------

Herşeye rağmen durumu · 
gören, tüm güçlük/ere karş1 
değişim gereğini dile getiren 
aydın ve bilinçli bir toplum 
kesimi var. Gerçek 
aydmların yanısıra, 

emekçiler, işverenler 
arasında bir hayli insan 
değişim istiyor; demokrasi 
ve Avrupa Birliği ile 
birleşme istiyor. Mücadele 
ve yaşam içinde 
demokrasinin önemini 
kavrayan Kürt halkı, 
nerdeyse bir bütün olarak 
bunu istiym: Bütün sorun 
tepki dolu kitleleri bu 
değişimin gereği ve 
yapılacak işler konusunda 
aydınlatmaktır. 
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Rejim tıkandı, sistem çöküyor! 1 

•• 
Ozgürlüklerimiz için 

şimdi ·ayağa kalkmak zaman•! 

Şaşırtıcı bunca gelişmeye rağmen, skan
dallar ülkesi Türkiye'de insanlar olup 

bitenlere şaşırmıyor. Başka toplumları kökten
ci çözümlere yöneltebilecek birçok olay, Tür
kiye toplumunun kılını kıpırdatmaya bile yet
miyor. Yaşadığımız sürece şöyle bir baktığı
mızda birbirini izleyen ve her biri tek başına 
bir toplumu isyana sürükleyebilecek onca 
olumsuzluğa rağmen, rejim bildiğini okumaya 
devam ediyor; Türkiye toplumu ise infiale ka
pılmadan olanları sineye çekmekle yetiniyor. 

Toplumun bu edilgenliği genel bir hastalık 
halini alırken, dünya uluslarİ Türkiye'nin bu 
haline şaşırmaya devam ediyorlar. Nasıl şaşır-

ibrahim METiN 

masınlar ki! Sermayenin doymak bilmeyen 
kar hırsı yüzünden doğal hayat tahrip edilip 
ekolojik denge bozuluyor, bunun sonuçları fır-

- tına, sel ve kuraklık olarak topluma yansıyor 
ama kimse umursamıyor. Ülke şiddet ve terör 
dalgasının içine atılarak halk çocuklan ölüme 
gönderiliyor, kaynaklar yatırım yerine kurşun 
ve bombaya yatırılıyor, kimse ses çıkannıyor. 
Varlığı ve toprağıyla koca Kürt ulusu inkar 
edilerek baskı altında tutuluyor, özgürlük ve 
demokrasi talebine kıyım, sürgün ve görülme
miş baskı yöntemleriyle yanıt veriliyor; bu du
rum Türkiye'nin tüm dengelerini bozarak sis
temi tıkıyor, ülke ekonomisini çökerterek top-
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Olaylar ve Görüşler 
lumu bunalıma sürüklüyor 
kimse hesabını sormuyor .. Bir 
azınlık dışında kalan herkes 
rejimin uygulamalarından za
rar görüyor, bütün kesimler 
bundan şikayet edip kurtul
mak için güçleri birleştirme
nin gereğinden sözediyorlar 
ama, nedense istenen birleşme 
bir türlü olmuyor ve herkes 
kendi yolunda yürümeye de
vam ediyor. Ulusal birikimler 
haraç mezat satılıyor, devlet 
hazinesi devleti yönetenlerin 
eliyle soyuluyor, halk işsizlik 
ve pahalılığın pençesinde kıv
ranıyor ama ne hikmetse kit
leler isyan edip harekete geç
miyor. Şovenizme ve barbarlı
ğa karşı çıkan aydın, sanatçı 

ve yazarlar mahkemelerde sü
ründürülüyor, kimse ilgi duy-

. muyor. Sömürü ve baskıya 
karşı çıktıkları için cezaevle
rine doldurulan politik tutuk
lular, kendilerine dayatılan in
sanlık dışı uygulamalara kar
şı bedenlerini açlığa yatırıp 
tek tek ölüyorlar. Toplum 
uzaktan izlemekle yetiniyor, 
buna sebep olanlara öfkesini 
haykırmıyor. Aksine, medya
da öne çıkarılan çete ve maf
ya öykülerini ilgiyle izliyor, 
hırsız ve uğursuz takımına 
hayranlık duyuyor ve "Türki
ye sizinle gurur duyuyor" slo
ganına sessiz bir boyun eğişle 
katkı sunmaya devam ediyor. 

Kendisine yapılan kötü
lüklere karşı bu kadar kör, du
yarsız ve halinden razı yeryü
zünde başka bir toplum daha 
var mı, bilmiyorum! Egemen 
azınlık ülkenin ve toplumun 
siyasal geleceği üzerinde he
saplar yaparken O, magazin 

Özgürlüklerimiz için şimdi ... DENG 
programlarıyla gönül eğlendi
rip futbol maçları için sokak
lara dökülebiliyor ve kendisi
ne yaşatılan drama seyirci ka
labiliyor. Böyle bir toplumun 
bireyi olarak yaşamaktan kim 
mutluluk duyabilir! Elbet bu 
ülkede -küçük bir azınlık dı
şında- kimse mutlu değil. An
cak insanlar mutsuzluklarını 
haykırmak yerine, görece 
mutluluklar peşinden koşma
yı, başkalarının felaketinden 
teselli aramayı çıkar yol san
dılar bugüne dek. İşçiler me
murların; esnaf kesimi köylü
lerin; Türkler Kürtlerin yaşa
dığı sorunlara bigane kaldı. 
"Bir lokma bir hırka" geleneği 
akıllara durgunluk verecek öl
çüde toplumsal refleksleri çü
rüttü. Toplumda kolektif tu
tum yerine, bireysel ve grup
sal tepkiler öne çıktı; iğne ki
me hattıysa o bağırdı. Bu du
rum rejimin işini kolaylaştır
dı, ona dayanma gücü verdi, 
ömrünü bugüne kadar uzattı. 

Türkiye'nin sosyalist, yurt
sever,· devrimci güçleri bunun 
önüne geçmek için gerekenle
ri yapamadılar. Toplumu bi
linçlendirme, örgütleme ve 
harekete geçirme görevi başa
rılamadı, ya da onlar ellerin
den geleni yaptılar da nesnel 
koşullar ve rejimin antide
mokratik yapısı buna olanak 
tanımadı. İster o, ister bu so
nuç değişınedi ve insanlar ya
şadıkları hayata ilgilerini kay
bettiler. Salt siyasal sorunlara 
değil, hayatlarını derinden et
kileyen günlük sorunlara da 
tepkisiz kaldılar. Akmayan 
sular, işlemeyen trafik, küçü
len ekmek, artan hırsılık, fu-

Ülke, on yıllardır birbirini 
izleyen ekonomik ve siyasal 
krizierin sarmalında beşik 
gibi sallamyor. Toplumsal 
ve siyasal sorunlar her 
geçen gün biraz daha 
artıyor; sosyal dokuyu 
çürüten çete ve mafya 
ÖJ~f!,Ütleri siyasal bir niteliğe 
bürünerek ülkenin politik 
yaşamındaki etkilerini 
artırıyor/ar. Sistemi çökme 
noktasına getiren sömürü 
ve yağma politikası 
sermaye kesimini bile 
sistemden umudunu kesme 
noktasına getirmiş 

bulunuyor. Buna ra,~men 
yönetici e/it değişimin 
kapılannı aralamak 
istemiyor. 
Bugün yeryüzünde 
kuruldu,~u günkü kalıplarla 
değişime karşı direnen 
ülkelerin sayısı giderek 
azalıyor. Birçok ulus 
demokratik, çoğulcu ve 
katılımcı yönetim 
modellerini benimseyerek 
uygarlık yolunda hızla 
ilerlerken, Türkiye'nin de 
içinde bulunduğu 
antidemokratik ülkeler 
ihtiraslı ve bağnaz 
yöneticilerin elinde aCI 
ve ızdırap çekmeye 
devam ediyorlar. 
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Olaylar ve Görüşler Özgürlüklerimiz için şimdi. .. DENG 
huş, rüşvet ve benzeri top
lumsal dokuyu çürüten birçok 
gelişme ardarda yaşanırken, 

ulus demokratik, çoğulcu ve 
katılımcı yönetim modellerini 
benimseyerek uygarlık yolun
da hızla ilerlerken, Türkiye'
nin de içinde bulunduğu anti
demokratik ülkeler ihtiraslı ve 
bağnaz yöneticilerin elinde · 
acı ve ızdırap çekmeye devam 

. toplumda ciddi bir karşı ko
yuş ve direniş gelişmedi. 12 
Eylül rejiminin yarattığı de
politizasyon toplumun adeta 
kimyasını değiştirdi. işkence 
merkezlerinde, so-
kakta insanlar infaz 
edilirken sessiz kalan 

Başbakan Ecevit, hükümetin 
istifasını isteyen eylemcilere, 

"istifamız halinde rejim zarar görür" 
diyerek rejimin uygulamalarından· 
bunalan kitlelerle adeta alay etti. 

malanmasından, baskı, red ve 
inkar politikalarından vazgeç
meye yanaşmıyorlar. Sonuç 
ise ortada: Hergün biraz daha 
çöken ekonomi, deriılleşen 
kriz, siyasal ve sosyal kirlen
meyle büyüyen toplumsal bu
nalım ve toplumun çok geniş 

yığınlar, bir maç için 
sabahlara kadar so
kaklarda eylem yapı
yor, bir pop sanatçı
sının konserinde 
transa geçerek kendi
lerini kaybedebili
yorlar. Ülkede soy-. 
gun ve talan politika
larını gizlernede es
kisi kadar olmasa da 
"Vatan millet edebi
yatı" hala iş görmeye 
devam ediyor. 

Emniyet güçleri biraz da bu 
yüzden olsa gerek, Konya, 

Kayseri ve Ankara dışında protestocu/ara 
şiddet uygulamadılar. Söz konusu 

kentlerde Fazilet Parti'li belediyelerin 
esnaf üzerinde etkisi büyüktür. 

kesimlerini kapsayan 
gelecek kaygısı. .. 
Durum böyle olunca, 
çağa ters düşen yapısı 
ve adil olmayan yöneti
miyle toplumsal deği
şim ve dönüşümün önü
nü tıkayan Türk ı;iyasal 
sistemi bölük pörçük 
tepkilerle ortadan kaldı
rılamaz. Nitekim bunca 
krize ve kaos ortamına 
rağmen toplum bu en-

Polisin bu kentlerde esnafa gösterdiği katı 
ve saldırgan tutumu, hükümetin FP'sine 
bir gözdağı vermek istediği biçiminde 

yorumlamak mümkündür. 

kazı sırtında taşımaya 

devam ediyor. 
O halde ne yapmalı? 
Sistem her defasında 
çökmenin eşiğine geldi
ği halde bugüne kadar 

Ülke, on yıllardır 
birbirini izleyen eko-
nomik ve siyasal kİ"izlerin 
sarmalında beşik gibi sallanı
yor. Toplumsalve siyasal so
runlar her geçen gün biraz da
ha artıyor; sosyal dokuyu çü
rüten çete ve mafya örgütleri 
siyasal bir niteliğe bürünerek 
ülkenin politik yaşamındaki 
etkilerini artırıyorlar. Sistemi 
çökme noktasına getiren sö
mürü ve yağma politikası ser
maye kesimini bile sistemden 
umudunı,ı kesme noktasına 
getirmiş bulunuyor. Buna rağ
men yönetici elit değişimin 
kapılarını aralamak istemiyor. 
· Bugün yeryüzünde kurul
duğu günkü kalıplarla değişi
me karşı direnen ülkelerin sa
yısı giderek azalıyor. Birçok 

ediyorlar. Türkiye, çağdışı 
kalmış ülkeler sıralamasında 
bile insan hakları ihlalleri, iş
kence, yolsuzluk, işsizlik, çe
teleşme, rüşvet ve benzeri uy
gulamalarda başa güreşiyor. 
Hukuka ve insan haklarına 
saygılı, beslenme, barınma, 
eğitim ve bölüşüm konulann
da ise insan onuruna yakışır 
bir standardın uzağında bulu
nuyor 

Mevcut ekonomik ve siya
sal yapıyla toplumun ilerleti
lemeyeceği, çağdaştaşma yo
lunda mesafe alınamayacağı 
hergün bir başka olayla kanıt
landığı halde, yönetenler bil
dikleri yönetim üslubundan; 
kamuya ait kaynakların yağ-

eğer çökmediyse, bunun en 
başlıca nedeni toplumun geri 
sosyal yapısı, kitlelerin siya
sal bilinçten yoksun oluşu ve 
toplumsal muhalefet güçleri
nin bölük-pörçük yapısıdır. O 
halde öncelikle toplumsal 
muhalefeti asgari bir program 
etrafında biraraya getirmek, 
arkasından rejimi teşhir ede
bilecek etkili ve güven verici 
bir propaganda kampanyasıy
la kitleleri uyarmak gerekir. 
Aksi halde son esnaf eylemle
rinde olduğu gibi, kendiliğin
den ve toplumun diğer kesim
lerinden kopuk başlayan ey
lemler, rejimin ufak bir tavizi 
uğruna yerini derin bir sessiz
liğe bırakabilecektir. 
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Olaylar ve Görüşler 

Gelişmelere bakılırsa hem 
piyasa hem esnaf kuruluşları 

bu yalanın farkındalaı: 
Dolar'ın yükselişi devam 

ediyor, ödemeler dengesindeki 
uçurum büyüym; çöküş 

hızlanıym: Buna ba,~lı olarak 
işçi ve emekçi yı,~mlardaki 
huzursuzluk esnaf kesimini 

de içine alarak genişliyor. Bu
na ra,~men egemenler 

alışage/dikleri yönetim 
üslubundan, yalan ve 

dolandan vazgeçmeme 
eğilimini sürdürüyorlar. Her 

kriz döneminde farklı bir 
yalan ve ambalajla ortaya 

sürdük/eri paketlerden 
birisini, bu kez de Kemal 
Derviş'in eliyle piyasaya 

sürdüler. 
Bu paketin içinde geniş 

kitlelerin yararına, emekçi 
kesimleri kollayan ve gözeten 
bir önlernin yer almayacağını 

söyleyenler haklı çıktı/m: 
Program dai· ve sabit gelirli 

toplum kesimlerinin hayat 
standardını yükseltecek bir 

önlem içermed(~i gibi, 
ekonomide yaşanan 

küçülmeye ba,~lı olarak ortaya 
çıkan ve çıkacak olan işsizl(~e 

bir önlem de getirmiyor ... 
Aksine krizin yükünü işçi. me

mur ve emekli kesimlerin 
sırtına yüklemeyi 

öngörüym: 

Özgürlüklerimiz için şimdi. .. DENG 
Eylemler sisteme ve 
rejimin antidemokratik 
yapısına yöneltilmedikçe 
sonuç allnamaz 

Askeri darbelere ve büyük 
devalüasyonlara yolaçan eski 
kriz dönemleri bir yana, son 
bir kaç yıl içinde bile Türki
ye'de krizsiz bir dönem ya
şanmadı. Buna bakarak şunu 
söylemek mümkündür: Kim 
ne derse desin, ülkeyi yöne
tenler kriz ortamını seviyor
lar. Halkı can ve ekmek kay
gısına düşürüp özgürlüğünü 

elinden almak ve kitleleri ko
yun sürüsü gibi yönetmek o 
zaman daha kolay oluyor çün
kü. 

İlki Kasım 2000, ikinci~ 
sil9 Şubat'ta, üç ay arayla 
patlak veren ekonomik kriz 
bu kez öncekilerden farklı 
olarak daha geniş toplum ke
simlerini etkisine aldı; me
mur, esnaf ve işçi kurulU§ları 
sokağa döküldüler. Sermaye 
kuruluşları bile gelişmelerden 
tedirgin olduklarını ve zarara 
uğradıklarını söylemeye baş
ladılar. Kendiliğinden gelişen 

ve sokağa taşan eylemlerde 
sistemden zarar gören herkes 
bir biçimde yer alırken, kitle
lerin öfkesi sistem ve rejim 
yerine daha çok hükümetin 
ekonomik uygulamalarına yö
neldi. Emekten yana olan sos
yalist, devrimci, yurtsever 
güçler ise bu eylemlerde kit
lelere öncülük etmede etkili 
ve örgütlü bir varlık göstere
inediler. 

Durum böyle olunca hükü
met fazla etkilenmedi. Başba
kan Ecevit, hükümetin istifa-

sını isteyen eylemcilere, "isti
famız halinde rejim zarar gö
rür" diyerek rejimin uygula
malarından bunalan kitlelerle 
adeta alay etti. Emniyet güç
leri biraz da bu yüzden olsa 
gerek, Konya, Kayseri ve An
kara dışında protestoculara 
şiddet uygulamadılar. Söz ko
nusu kentlerde Fazilet Parti'li 
belediyelerin esnaf üzeönde 
etkisi büyüktür. Polisin bu 
kentlerde esnafa gösterdiği 
katı ve saldırgan tutumu, hü
kümetin FP'sine bir gözdağı 
vermek istediği biçiminde yo
rumlamak mümkündür. Aksi 
halde her tür rejim karşıtı 
gösteriye acımasızca saldıran 
polis, bu tepkiler karşısında 
genelde sessiz kalmaz, eylem
leri t'halkın doğal tepkisi" ola
rak değerlendirmezdi. Belli 
ki, iktidar odakları örgütsüz 
ve. dağınık kitleleri rejime za
rar veremeyecekleri bir eylem 
çizgisi içinde tutarak, bir yan
dan siyasi partilere gözdağı 
veriyor, öte yandan yükselen 
toplumsal tepkiyi deşar eele
rek öfkenin giderek büyüme
sini önlemeye çalışıyorlar. 

Solu budanan, demokratik 
ve yurtsever güçleri acımasız
ca ezilen Türkiye'de, kitlelere 
krizden çıkış yolunu göstere
rek onları harekete geçirecek 
örgü~lü devrimci bir yapı çık
mayınca, iş yine düzenin de
ğirmenine su taşıyan güçlerin 
manevrasına kaldı. Alanlarda 
kürsüye fırlayıp "bu düzen 
değişmeli, ülkeye demokrasi 
gelmeli" deyip kitlelere güven 
verecek lider ve kadrolar çık
mayınca, "sakin olun, ekono
mik program açıklanacak, 
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Olaylar ve Görüşler 
dertler bitecek"diyen sahte
karlara alan açıldı. Bunlar po
lis panzerlerinin üstüne çıka
rak öfkenin rejime yönelme
ınesi için, halkı sakinleştirme
ye ve dağıtmaya çalıştılar. 

Yaşanan devalüasyonun 
üzerinden iki aya yakın za
man geçtiği halde, kriz orta
mına ciddi bir müdahale ger-

Ekonomik ve siyasal 
sistem aynı kaldıkça ne 
Kemal Derviş ne de bir 
başkası beklenen mucizeyi 

gerçekleştiremeyecek, 

yalnızca soygun ve sömürü 
çarkınındönmesi için 
bir başka "Derviş'e" 
devredinceye kadar 
bayrağın taşınmasına 

aracılık edecekti!: 
Kemal Derviş'de bunun 

farkındadLI: Ancak 
uluslararası sermayenin 

beklentileriyle sistem 
içi dengeler O'nu bu 

role razı etmiştir. 

çekleşmedi. Kitleler yoksul
luk çukuruna hızla yuvarlanır
ken, onbinlerce insan işsiz, 
binlerce esnaf kepenk indir
mek durumunda kaldı. Hükü
met ise Derviş'in ekonomik 
programıyla kitleleri uyutma
ya çalışıyor. Oysa açıklanan 
programın nitelik itibarıyla 
öncekilerden bir farkı yok. 
Patent yine IMFnin. Program 
açıklanır açıklanmaz ilk des" 
teğin uluslararası sermayç ku
ruluşlarından gelmesi, bu 
programla kimlerin çıkarının 
kollanmak istendiğini açıkça 

Özgürlüklerimiz için şimdi. .. DENG 
ortaya koyuyor. 

Yalanın bayraktarlığını 

yapmaktan yorgun düşmüş, 
toplumun güven ve desteğini 
kaybetmiş bulunan Ecevit 
Hükümeti, bu kez Bakan Der
viş'in eline bayrağı tutuştur
ınakla bakalım bir kez daha 
kitleleri aldatabilecek mi? 

Gelişmelere bakılırsa hem 
piyasa hem esnaf kuruluşları 
bu yalanın farkındalar. Dolar'
ın yükselişi devam ediyor, 
ödemeler dengesindeki uçu
rum büyüyor, çöküş hızlanı
yor. Buna bağlı olarak işçi ve 
emekçi yığınlardaki huzursuz
luk esnaf kesimini de içine 
alarak genişliyor. Buna rağ
men egemenler alışageldikleri 
yönetim üslubundan, yalan ve 
dolandan vazgeçmeme eğili
mini sürdürüyorlar. Her kriz 
döneminde farklı bir yalan ve 
ambalajla ortaya sürdükleri 
paketlerden birisini, bu kez de 
Kemal Derviş'in eliyle piyasa
ya sürdüler. Bu paketin içinde 
geniş kitlelerin yararına, 
emekçi kesimleri kollayan ve 
gözeten bir önlernin yer alma
yacağını söyleyenler haklı 
çıktılar. Program dar ve sabit 
gelirli toplum kesimlerinin 
hayat standardını yükseltecek 
bir önlem içermediği gibi, 
ekonomide· yaşanan küçülme
ye bağlı olarak ortaya çıkan 
ve çıkacak olan işsizliğe, bir 
sosyal önlem de getirmiyor .. 
Ancak krizin yükünü işçi, me
mur ve emekli kesimlerin sır
tına yüklemeyi öngörüyor. 
Yedi emin olarak ekonominin 
başına getirilen Kemal Der
viş, ülke kaynaklarının har
canmasını ve tasarruf yöntem-

lerini yeniden düzenleyerek 
ekonominin dış borç ödeme
lerini tehlikeye sokmayacak 
tarzda işlemesi için yeniden 
organize edilmesine çalışıyor. 
Bütün bunların IMF ve Dün
ya Bankası gibi uluslararası 
sermaye kuruluşları ile ABD 
yönetiminin direktinerine uy
gun olduğunu söylemeye ge
rek var mı! Çok boyutlu bir 
krizin sistemi kilitleyip rejimi 
işlemez kıldığı bugünkü ko
şullarda yukarıda ifade elliği
miz direktillerin ekonomik ve 
siyasal yapıyı değiştirmeye 
yetip yetmeyeceğini görece
ğiz. AslındaKemal Derviş'in 

akibetini, daha önce büyük id
dialarla ekonominin yönetimi
ne getirilenlerin akibetinden 
farklı kılacak çok neden yok 
ortada. Gerçi kriz bu kez çok 
derin, hükümet değişime 
mecbur gibi duruyor. Ancak, 
sistem aynı sistem, rejim aynı 
rejim; başka bir söylemle tas 
aynı hamam aynı, bir tek tel
lakın değişmesi ile ekonomik 
ve siyasal yapının değişınesi 
mümkün müdür? Görülen o 
ki, olan yine emekçi halk yı
ğınlarına olacak, sömürü biraz 
daha derinleşecek, ülke za
man ve enerji kaybedecek, so
runların çözümü bir başka za
mana ertelenecektir. 

Ekonomik ve siyasal sis
tem aynı kaldıkça ne Kemal 
Derviş ne de bir başkası bek
lenen mucizeyi gerçekleştire
meyecek, yalnızca soygun ve 
sömürü çarkının dönmesi için 
bir başka "Derviş'e" devredin
ceye kadar bayrağın taşınma
sına aracılık edecektir. Kemal 
Derviş'de bunun farkındadır. 
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Olaylar ve Görüşler 
Ancak uluslararası sermaye
nin beklentileriyle sistem içi 
dengeler O'nu bu role razı et
miştir. Açıktır ki, sorun sayın 
Derviş'in kişisel iyi niyet ve 
demokratik tutumunun ötesin
de boyutlara sahiptir ve doğ
rudan sistemin adil olmayan· 
yapısı ve rejimin antidemok
ratik niteliğiyle ilintilidir. 

Bu aymaz yöneticiler, bu 
çarpık ve çağdışı siyasal dü
zen halklarımızın kaderi mi
dir; diye sormanın alemi yok 
elbette. Rejimin zorba karak
teri ve egemenlerin temel po
litik tercihleri aşılınaclıkça bu
günü bile aratacak gelişmele
rin yaşanınası kaçınılmazdır. 
Sorun siyasal sistemin adil bir 
biçimde yeniden yapılandırıl
ması sorunudur. Öyle birya
pılanma ki, toplumu dinci- la
ik, sünni-alevi, Kürt-Türk di-

. ye kategorize edip üniter bas
kıcı düzenin içine oturtan 
çemberi yıksın, yığınları kötü
rüm eden bağlardan kurtara
rak toplumu özgürleştirsin ve 
halklarımız nasıl yaşayacakla

rına kendileri karar verebilsin. 
Bunun başarılması için, daha 
önce belirttik, kitlelerin kendi 
kaderleri üzerinde söz ve ka
rar sahibi olabilecekleri bir bi
linç ve örgütlülüğe ulaşması 
gerekir. Bu olmadıkça, ömrü 
yüzyıla yaklaşan bu hukuk ta
nımaz düzenin değiştirilmesi, 
daha ~zun zamana yayılacak
tır. 

Türkiye dayamkhhk 
testine tutulmuş gibi 

Birbirini izleyen olaylara 
ve hükümetin olumsuz geliş
meler karşısındaki tutumuna 

Özgürlüklerimiz için şimdi. .. DENG 
bakıldığında, insan tereddüde 
düşüyor: Bunlar ülkeyi kurtar
maya mı, yoksa batırınaya mı 
çalışıyorlar! diye. 

Halkı soyan, bankaları 
hortumlayan, devlet ihalele
rinden elde ettikleri haksız ka
zanç, rüşvet ve karapara yo
luyla siyaset kurumu üzerinde 
etkinlik kuran kişi ve kesim
lerle ilgili soruşturma dosya
larında somut bir ilerleme 
yok. Siyasi konurularına da
yanarak devleti soyan siyaset
çitere karışan yok. ipliği pa
zara çıkmış birkaç soyguncu
nun dışında, ki birçoğunun 
çok geçmeden bu davalardan 
yutacağını hepimiz biliyoruz, 
gözaltına alınan ve tutuklanan 
yok. Kriz gerekçesiyle kitle
lerden özveri istenirken, ülke 
kaynaklarını haksız yollarla 
ele geçiren ve bu durum açığa 
çıktığı için tutuklanan kişile
rin mal varlıklarına, kat ve 
yatlarına dokunan yok. 

Yaratılan gerilimin üzerin
den çıkar hesabı yapanlar, bu
lanık suda balık aviamanın 
derdine düşmüşler. Halk kitle
leri her gün biraz daha fakir
leşirken, onlar spekülatif ka
zançlar elde ediyorlar. İktidar 
gücünü elinde tutan kesimler, 
Türkiye'yi dayanıklılık testine 
tutmuş gibi gelişmeleri izle
mekle zaman geçiriyorlar. 

Adı kriz ve çatışmalarla 
özdeş hale gelen Ecevit, piş
kin ve kaygısızca "alternatifi
miz yok ülkeyi bu halde bıra
kamam "diyerek kulağına fı
sıldananları söylemeye devam 
ediyor. Koalisyonun diğer or
takları, bunalımın faturasını 

başkasına çıkarıp krizden güç-

Yaratılan gerilimin 
üzerinden çıkar hesabt 
yapanlar, bulmuk suda 
balık avlamamn derdine 
düşmüş/er. Halk kitleleri 
her gün biraz daha 
fakirleşirken, onlar 
spekülatif kazançlar 
elde ediyorlar. İktidar 
gücünü elinde tutan 
kesimlei~ Türkiye'yi 
dayantkiı/ık testine tutmuş 
gibi gelişmeleri izlemekle 
zaman geçiriyorlar. 
Adı kriz ve çaflşmalarlci 
özdeş hale gelen Ecevit, 
pişkin ve kayg/Slzca 
"alternatifimiz yok ülkeyi 
bu halde b1rakamam " 
diyerek kula,~ma 

jis1ldananlan söylemeye 
devam ediyor. Koalisyonun 
diğer ortakları, bunabmm 
faturasım başkasına 

çıkanp krizden güçlenerek 
çtkma derdindeler, 
her birisi birer muhalefet 
lideri gibi davranıyor. 
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Olaylar ve Görüşler Özgürlükleri·miz için şimdi. .. DENG 
lenerek çıkma derdindeler, 
her birisi birer muhalefet lide
ri gibi davranıyor. 

Tarihte birçok devlet kur
malda övünen egemenler, 
kurduklarını kendi elleriyle 
batırara_k bugünlere geldiler. 
Bu gidişle çok geç-
meden "son Türk 

Koalisyon ortakları elbirli
ğiyle değişimin önünü tıka
maya, toplumu antidemokra
tik uygulamalara alıştırmaya 
çalışıyorlar. Başbakan Ecevit, 
hükümetin politika ve uygula
malarında ne meclise ne de 

diyen Demirel'in kırk yıl sal
tanat sürdüğü çeteleşmiş dev
leti ayakta tutmaya çalışıyor
lar. 

Öyle olmasa esnaf eylem
lerini bahane ederek kitlelerin 
gösteri ve yürüyüş yapma 

hakkını elinden alır
mıydı? Belli ki, Ece

Devletini'de" batıra
caklar. 

İnşallah bu kez 
akıllarını başlarına 

alır değişim, de
mokrasi ve özgür
lük taleplerine karşı 
akılsızca direniş 

göstermez, kendile
riyle birlikte halkı 
da perişan etmezler 
diye insan umut et-

Olumsuz gelişmeler nerede durw~ 
sorusu şimdilik yanıtsız. İç dinamiklerle 

toplumun önünü açacak gelişmeler 
sa,~lanamazsa, gözler dış etkenler 

üzerinde odaklanmaya devam edecekti!: 

vit hükümeti giderek 
katılaşmakta yarar 
görüyor. Hükümet, 
kriz ortamından ya
rarlanarak toplumsal 
muhalefeti susturmak Batılı hükümetler ve ABD yönetimi 

mevcut hükümet ve siyasetçifer/e 
öngördü,~ü değişimi sağlayamayacağı 

düşüncesine varırsa, entegrasyonu 
sağlayacak yeni partiler ve siyasetçi/er 

için alan açmaya çalışacaktu: 

ve rejime muhalefet 
edenleri ezmek isti-
yor .. Toplumun dik
katini başka yönlere 
çekmek için gizli bir 

mek istiyor; ancak 
Son zamanlarda yaşanan 

kimi gelişmeler bu yönde bir 
· kanaatin oluştuğunu gösteriyor. 

el devreye girmiş gi
bi bir durum var. 
Toplumsal çatışma-olup bitenlere bakı

lırsa bu geleneksel 
devlet batırma çiz
gisini terketmeye 
niyetleri pek yok 
gibi. 

Hükümetin bilgi ve iradesinden bağımsız ola
rak Genelkurmay ve jandarma eliyle 

yürütülen kimi yolsuzluk soruşturmalarının 
bu amaçla başlatıldığı söyleniyor. 

dan yarar uman güç
ler en ufak gerilim i 
tumandırmak için 
fırsat kolluyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde 
Susurluk'ta bir kız Olan bu güzelim 

ülkeye ve halkları
mıza olacak. 

Mesut Yılmaz nicedir bununfarkındadu: Ken
disine dönük muhtemel 

bir operasyonu popülist söylemler/e 
bloke etmeye çalışıym: 

·Rejim giderek 
katılaşıyor 

Ülkede yaşanan olumsuz
luklada iktidar gücünü elinde 
bulunduranların bağnazlıkları 

arasında doğru bir orantı var: 
İktidar gericileştikçe, toplumu 
bunaltan sorunlarda da artış 
gözleniyor. MHP, devlet aygı
tındaki gücünün de ötesinde 
halk kitleleri içinde tabanını 
genişletirken en büyük deste
ği "solcu" Ecevit ve partisin
den alıyor. 

Kim başaracak görece,~iz. 

topluma hesap vermek istemi
yor. Hükümetin hukuka uy
gun davranmasını ve yöne
tirnde şeffaflık isteyen Cum
hurbaşkanı Sezer'e duyduğu 
öfke ve bunun krizi çabuklaş
tıran etkisi çarpıcı bir örnek
tir. Ecevit ve ortakları huku
kun üstünlüğüne dayalı, insan 
haklarına saygılı demokratik 
bir devleti değil, keyfi idareyi 
meşru gören, "gerektiğinde 
devlet rutin dışına çıkabilir" 

çocuğunun ölü bu
lunmasının ardından 

Kürtlerin cv ve iş 
yerlerine yapılan sal
dırılar, şovenizmin 

canlı tutulmak istendiğinin 
kanıtıdır. Kürtlerin ev ve iş 
yerleri yakılıp yağmalanırken 
hükümet bu ırkçı saldırıyı kı
namamış, bu tür kışkırtma ve 
olaylardan yarar umduğunu 
ortaya koymuştur. 

Cezaevlerinde tuttuğu re
jim muhaliflerine karşı hükü
metin geliştirdiği politika, 
tam bir ezme ve imha politi
kasıdır. Aylardır sürdürülen 
açlık grevierine ve yaşanan 
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Olaylar ve Görüşler 
Ancak uluslararası sermaye
nin beklentileriyle sistem içi 
dengeler O'nu bu role razı et
miştir. Açıktır ki, sorun sayın 
Derviş'in kişisel iyi niyet ve 
demokratik tutumunun ötesin
de boyutlara sahiptir ve doğ
rudan sistemin adil olmayan 
yapısı ve rejimin antidemok
ratik niteliğiyle ilintilidir. 

Bu aymaz yöneticiler, bu 
çarpık ve çağdışı siyasal dü
zen halklarımızın kaderi mi
dir, diye sormanın alemi yok 
elbette. Rejimin zorba karak
teri ve egemenlerin temel po
litik tercihleri aşılmadıkça bu
günü bile aratacak gelişmele
rin yaşanınası kaçınılmazdır. 
Sorun siyasal sistemin adil bir 
biçimde yeniden yapılandırıl
ması sorunudur. Öyle bir ya
pılanma ki, toplumu dinci- la
ik, sünni-alevi, Kürt-Türk di
ye kategorize edip üniter bas
kıcı düzenin içine oturtan 
çemberi yıksın, yığınları kötü
rüm eden bağlardan kurtara
rak toplumu özgürleştirsin ve 
halklarımız nasıl yaşayacakla

rına kendileri karar verebilsin. 
Bunun başarılması için, daha 
önce belirttik, kitleleriiJ kendi 
kaderleri üzerinde söz ve ka
rar sahibi olabilecekleri bir bi
linç ve örgütlülüğe ulaşması 
gerekir. Bu olmadıkça, ömrü 
yüzyıla yaklaşan bu hukuk ta
nımaz düzenin değiştirilmesi, 
daha uzun zamana yayılacak
tır. 

Türkiye dayanıklılık 
testine tutuimuş gibi 

Birbirini izleyen olaylara 
ve hükümetin olumsuz geliş
meler karşısındaki tutumuna 

Özgürlüklerimiz için şimdi. .. DENG 
bakıldığında, insan tereddüde 
düşüyor: Bunlar ülkeyi kurtar
maya mı, yoksa batırınaya mı 
çalışıyorlar! diye. 

Halkı soyan, bankaları 
hortumlayan, devlet ihalele
rinden elde ettikleri haksız ka
zanç, rüşvet ve karapara yo
luyla siyaset kurumu üzerinde 
etkinlik kuran kişi ve kesim
lerle ilgili soruşturma dosya
larında somut bir ilerleme 
yok. Siyasi konuınıanna da
yanarak devleti soyan siyaset
çitere karışan yok. ipliği pa
zara çıkmış birkaç soyguncu
nun dışında, ki birçoğunun 
çok geçmeden bu davalardan 
yutacağını hepimiz biliyoruz, 
gözaltına alınan ve tutuklanan 
yok. Kriz gerekçesiyle kitle
lerden özveri istenirken, ülke 
kaynaklarını haksız yollarla 
ele geçiren ve bu durum açığa 
çıktığı için tutuklanan kişile
rin malvarlıklarına, kat ve 
yatlarına dokunan yok. 

Yaratılan gerilimin üzerin
den çıkar hesabı yapanlar, bu
lanık suda balık aviamanın 
derdine düşmüşler. Halk kitle
leri her gün biraz daha fakir
leşirken, onlar spekülatif ka
zançlar elde ediyorlar. İktidar 
gücünü elinde tutan kesimler, 
Türkiye'yi dayanıklılık testine 
tutmuş gibi gelişmeleri izle
mekle zaman geçiriyorlar. 

Adı kriz ve çatışmalarla 
özdeş hale gelen Ecevit, piş
kin ve kaygısızca "alternatifi
miz yok ülkeyi bu halde bıra
kamam " diyerek kulağına fı
sıldananları söylemeye devam 
ediyor. Koalisyonun diğer or
takları, bunalımın faturasını 

başkasına çıkarıp krizden güç-

Yaratt/an gerilimin 
üzerinden çıkar hesabz 
yapanlar, bulamk suda 
balık aviamanın derdine 
düşmüş/er. Halk kitleleri 
her gün biraz daha 
fakirleşirken, onlar 
spekülatif kazançlar 
elde ediyor/m: İktidar 
gücünü elinde tutan 
kesimler, Türkiye 'yi 
dayamklılzk testine tutmuş 
gibi gelişmeleri izlemekle 
zaman geçiriyorlm: 
Adı kriz ve çatışmalarla 
özdeş hale gelen Ecevit, 
pişkin ve kaygıszzca 
"alternatifimiz yok ülke_vi 
bu halde bzrakamam " 
diyerek kula<~zna 

jiszldananlan söylemeye 
devam ediym: Koalisyonun 
diğer ortakları, bunalzmzn 
faturasmt başkasına 
çıkanp krizden güçlenerek 
çıkma derdindele1~ 

her birisi birer muhalefet 
lideri gibi davramyor. 
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Olaylar ve Görüşler Özgürlüklerimiz için şimdi. .. DENG 
lenerek çıkma derdindeler, 
her birisi birer muhalefet lide
ri gibi davranıyor. 

Tarihte birçok devlet kur
ınakla övünen egemenler, 
kurduklarını kendi elleriyle 
batırarak bugünlere geldiler. 
Bu gidişle çok geç-
meden "son Türk 

Koalisyon ortakları elbirli
ğiyle değişimin önünü tıka
maya, toplumu antidemokra
tik uygulamalara alıştırmaya 
çalışıyorlar. Başbakan Ecevit, 
hükümetin politika ve uygula
malarında ne meclise ne de 

diyen Demirel'in kırk yıl sal
tanat sürdüğü çeteleşmiş dev
leti ayakta tutmaya çalışıyor
lar. 

Öyle olmasa esnaf eylem
lerini bahane ederek kitlelerin 
gösteri ve yürüyüş yapma 

hakkını elinden alİr
mıydı? Belli ki, Ece~ 

Devletini'de" batıra
caklar. 

İnşallah bu kez 
akıllarını başlarına 

alır değişim, de
mokrasi ve özgür
lük taleplerine karşı 
akılsızca direniş 

göstermez, kendile
riyle birlikte halkı 
da perişan etmezler 
diye insan umut et-

Olumsuz gelişmeler nerede durw~ 
sorusu şimdilik yanıtstz. İç dinamiklerle 

toplumun önünü açacak gelişmeler 
sağlanamazsa, gözler dtş etkenler 

üzerinde odaklanmaya devam edecektir. 

vit hükümeti giderek 
katılaşmakta yarar 
görüyor. Hükümet, 
kriz ortamından ya
rarlanarak toplumsal 
muhalefeti susturmak Batılı hükümetler veABD yönetimi 

mevcut hükümet ve siyasetçi/er/e 
öngördi(~ü değişimi sağlayamayacağı 

düşüncesine varırsa, entegrasyonu 
sağlayacak yeni partiler ve siyasetçi/er 

için alan açmaya çalışacaktır. 

ve rejime muhalefet 
edenleri ezmek isti-
yor .. Toplumun dik
katini başka yönlere 
çekmek için gizli bir 

mek istiyor; ancak 
Son zamanlarda yaşanan 

kimi gelişmeler bu yönde bir 
kanaatİn oluştuğunu gösteriy01: 

el devreye girmiş gi
bi bir durum var. 

olup bitenlere bakı
lırsa bu geleneksel 
devlet batırma çiz
gisini terketmeye 
niyetleri pek yok 
gibi. 

Hükümetin bilgi ve iradesinden bağzmsız ola
rak Genelkurmay ve jandarma eliyle 

yürütülen kimi yolsuzluk soruşturmalannın 
bu amaçla başlatzldtğı söyleniyor. 

Toplumsal çatışma

dan yarar uman güç
ler en ufak gerilimi 
tırmandırmak için 
fırsat kolluyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde 
Susurluk'ta bir kız Olan bu güzelim 

ülkeye ve halkları-

Mesut Y1lmaz nicedir bununfarkındadu: Ken
disine dönük muhtemel · 

mıza olacak. 
bir operasyonu popülist söylemler/e 

bloke etmeye çalışıym: 

Rejim giderek 
katılaşıyor 

Ülkede yaşanan olumsuz
luklarla iktidar gücünü elinde 
bulunduranların bağnazlıkları 

arasında doğru bir orantı var: 
İktidar gericileştikçe, toplumu 
bunaltan sorunlarda da artış 
gözleniyor. MHP, devlet aygı
tındaki gücünün de ötesinde 
halk kitleleri içinde tabanını 
genişletirken en büyük deste
ği "solcu" Ecevit ve partisin
den alıyor. 

Kim başaracak göreceğiz. 

topluma hesap vermek istemi
yor. Hükümetin hukuka uy
gun davranmasını ve yöne
tirnde şeffaflık isteyen Cum
hurbaşkanı Sezer'e duyduğu 
öfke ve bunun krizi çabuklaş
tıran etkisi çarpıcı bir örnek
tir. Ecevit ve ortakları huku
kun üstünlüğüne dayalı, insan 
haklarına saygılı demokratik 
bir devleti değil, keyfi idareyi 
meşru gören, "gerektiğinde 
devlet rutin dışına çıkabilir" 

çocuğumin ölü bu
lunmasının ardından 

Kürtlerin ev ve iş 
yerlerine yapılan sal
dırılar, şovenizmin 

canlı tutulmak istendiğinin 
kanıtıdır. Kürtlerin ev ve iş 
yerleri yakılıp yağmalanırken 
hükümet bu ırkçı saldırıyı kı
namamış, bu tür kışkırtma ve 
olaylardan yarar umduğunu 
ortaya koymuştur. 

Cezaevlerinde tuttuğu re
jim muhaliflerine karşı hükü
metin. geliştirdiği politika, 
tam bir ezme ve imha politi
kasıdır. Aylardır sürdürülen 
açlık grevierine ve yaşanan 
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Olaylar ve Görüşler 
ölürolere karşın başbakan ve 
ilgili bakan suskunluğunu ko
ruyor. Basında ve kamuoyun
da tam bir ilgisizlik var. Bu 
yolla içerdekiler unutturulmak 
isteniyor. 

İnsanlık onurunu ayaklar 
altına alan uygulamalara, tec
rite, baskı ve işkencelere karşı 
bedenlerini açlığa yatıran po
litik hükümlü ve tutuklular, 
aylardır eylemlerini sürdürü
yorlar. Bu satırları yazdığı
mızda, 222 'si ölüm orucunda 
olmak üzere toplam 569 kişi 
açlık grevini sürdürüyordu. 
Sırf bu dönemde yaşanan 
ölüm orucunda hayatını kay
bedenlerin sayısı 14 'e ulaştı. 
Türk Tabipler Birliği, ölürole
rin artarak devam edeceği 
uyarısı yapıyor. Buna rağmen 
hükümet cezaevi koşullarında 
bir iyileştirme yapmayı kabul 
etmiyor. Basın ve medya ku
ruluşları üzerinde ki baskılar
da da azalma yerine artış göz
leniyor. Deng dergisi'nin her 
sayısı toplatılıtken; yayın ha
yatına henüz başlayan DEMA 
NU'nun OHAL Bölgesine so
kulması, satışı ve dağıtımı ya
saklandı. Keza M.Emin Bo
zarslan tarafından Şemsettin 
Sami'nin eserinden derlenip 
DENG Yayınevince basımı 
yapılan "İlk Türkçe Ansiklo
pedide Kürdistan ve Kürdler" 
adlı kitap toplatıldı. Benzeri 
uygulamalar her gün birçok 
yayının başına geliyor. AB'ye 
üyelik sürecinde ki Türkiye'
den herkes demokratik açı
lımlar beklerken, Türk rejimi 
tersi yönde yol almaya devam 
ediyor. 

"Demokratik açılımlar 

Özgürlüklerimiz için şimdi. .. DENG 
olursa ülke batar" inancına sa
hip askerler Ecevit ve hükü
metinden hoşnutlar. Ülke eko
nomisini iflas noktasına getir
mesi urourlarında bile değil. 
O'nun içerden ve dışardan ge
len demokratikleşme taleple- ' 
rine karşı koyuşunu beğeni
yar, destekliyorlar. Bunun bi
lincinde olan hükümet ortak
Iarı ve parlamentoda yeralan 
partiler halktan çok askerlere 
bakarak politik rotalarını be
lirliyorlar. Milletvekillerinin 
bağımsız kişilikleri yok, bir
çoğu yalaka tipler. Eğer kuy
rukları olsaydı, halk kuyruk 
sallamalarma bakarak bunlar
dan utanç duyardı. Ne yazık 
ki kuyrukları yok. Gerdan kı
rıp boyun hükmelerini ise 
toplum siyasi nezakete bağlı · 
bir jest samyor. 

Olumsuz gelişmeler· nere
de durur, sorusu şimdilik ya
nıtsız. İç dinamiklerle toplu
mun önünü açacak gelişmeler 
sağlanamazsa, gözler dış et
kerıler üzerinde odaklanmaya 
devam edecektir. Batılı hükü
metler ve ABD yönetimi 
mevcut hükümet ve siyasetçi
lerle öngördüğü değişimi sağ
layamayacağı düşüncesine va
rırsa, entegrasyonu ~ağlaya
cak yeni partiler ve siyasetçi
ler için alan açmaya çalışa
caktır. Son zamanlarda yaşa
nan kimi gelişmeler bu yönde 
bir kanaatİn oluştuğunu göste
riyor. Hükümetin bilgi ve ira
desinderi bağımsız olarak Ge
nel kurmay ve jandarma eliy
le yürütülen kimi yolsuzluk 
soruşturmalarının bu amaçla 
başlatıldığı söyleniyor. Mesut 
Yılmaz nicedir bunun farkın-

dadır. Kendisine dönük muh
temel bir operasyonu popülist 
söylemlerle bloke etmeye ça
lışıyor. Kim başaracak göre
ceğiz. 

Her şeye rağmen umudu 
canlı tutmak gerekiyor. Bölük 
pörçük de olsa toplumda ciddi 
bir kıpırdama başlamıştır, bu 
iyiye işarettir. 'Siyasal sistem 
değişmeli', ülkeye demokrasi 
gelmeli diyenierin sayısı her 
gün biraz daha artarken canı 
yananlara yenileri ekleniyor. 
Bu gelişme tüm toplum ke
simlerini saracak, Türkiye'de 
de er ya da geç değişimin ka
pısı aralanacaktır. Eceviti'in 
özlem ve beklentisi ·ne olursa 
olsun tarih bildiği yolda iler
lemeye devam edecek, geç de 
olsa bu topraklara özgürlük, 
demokrasi ve barış gelecektir. 
Bunun ucu görünmüştür. 19 
Şubat Krizinin ertesinde top
lanim DSP Grup toplantısında 
Ecevit konuşurken milletve
killerinin döktüğü gözyaşları 
inkar ve zulüm düzeninin 
çökmekte olduğunun haberci
sidir. 

Ecevit ve ortaklannın tu
tum ve yüz ifadelerine hiç 
dikkat ettiniz mi, artık kitlele
rin içine çıkamıyor, basın 
mensuplarının sorularına ya
nıt veremiyorlar. 

Dürüstlük imajının arka 
planında cereyan eden vurgun 
vetalan furyasımn dışa vur
ması Ecevit'in yüzündeki 
makyajı bozmuş, gözyaşlarıy

la akan sürme gibi ülkeyi kire 
boyamıştır. Toplumsal muha
lefete düşen görev bu kiri yı
kamalarına bir kez daha fırsat 
vermemektir. 
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Avrupa Birliği'nin Katılım Ortaklığı Belgesi 
(KOB) ile Türkiye'nin Ulusal Program'ı (UP) 

üzerine bir değerlendirme 

Ance Osmanlı ve sonra Türkiye Cumhuriv yeti'nin yaklaşık 150 yıldır süren Avrupa 
sevdasında, 1999 yılı aralık ayının 10-11'inde 
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan 
AB zirvesinde (Avrupa Birliği Konseyi) alı
nan kararıli önemli bir aşama olduğu açıktır. 
Sözü edilen 150 yıllık süreçte, Türkiye'nin 
Avrupalı olmak amacına ne kadar bağlı kal
dığını sorgulamayı' bir tarafa bırakarak, Hel
sinki zirvesinde kabul edilen ve TC'ne, AB'
ne tam üyelik yolunu açan ve daha sonra Ka
tılım Ortaklığı Belgesiyle-KOB güzergahı çi
zilen süreç, ne var ki hala beklendiği hızla 
geİişmemekte ve hatta bu yolculuğu zorlayan 

Mahmut KILINÇ 

sisler dağılmış da değil. Kaldı ki, geleceğin 
net görünmemesi ve ayrıca Ankara'dan farklı 
tonda seslerin yükselmesinin bir sonucu ola
rak, AB üyeliğini sağlayacak gerekli reform 
ve dönüşümlerin yapılacağından emin olama
yan, bu nedenle TC'nin, AB'rte tam üyeliğine 
yakın olduğu kadar, uzak olduğunu düşünen 
çevrelerin de sayısı azımsanmayacak bir dü
zeydedir. 

Bu belirsizliğe rağmen, TC'nin, AB'ne 
tam üye olabilmesi, kuruluşundan daha derin 
ve anlamlı bir tarihsel süreci başlataeağı gö
rüşünde olan pek çok siyasi çevre de bulunu
yor. Sürecin başariya ulaşması, TC'ni her dö-
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Olaylar ve Görüşler 
nemde yönetenlerin hayal bi
le edemedikleri bir yere taşı
yacak, en önemlisi Ortado
ğu'da barış, demokrasi ve is
tikrarın hızla kurumlaşması

na temel bir katkı sunabile
cektir. Ancak bu, Kopenhag 
Kriterlerinin eksiksiz uygu
lanması, "siyasi birlik ile 
ekonomik ve parasal birlik" 
hedefine bağlı kalınakla 
mümkün olacaktır. 

Oysa bugün ki haliyle 
tablo, pek aydınlık görünme
mektedir. 

TC'ni yöneten takımın 
pek sıkça söylediklerinin ak
sine, bu devlet, bölgede çok 
ciddi bir istikrarsızlık kayna
ğı olmuş ve olmaya devam 
etmektedir. Diğer taraftan, 
Balkan ve Kafkasya'daki ça
tışmaları gerekçe göstererek, 
Kürt Ulusal Sorununun ve 
Türkiye'nin rejiminden kay
naklanan kriz ve derin buna
lımı, Soğuk Savaş döneminin 
bitmesiyle ortaya çıkan so
runlar göstermek, tamamen 
bir aldatmacadır. Soğuk Sa
vaş yıllarının, iki blokun 
kendi güvenlik ve çıkarlarını 
temel alarak belirledikleri 
politikalarla beslenen, buna 
karşın barış, demokrasi ve 
hukukun daima ikincil önem
de ve hatta bazen daha da ge
rilerde yer aldığı dönemdeki 
göreceli sessizliğin gerçeği 
yansıtmadığı, bu dönemin 
bitmesiyle ortaya çıkan süreç 
göstermiştir. Batı, bir taraftan 
bu dönemdeki politikaların 
yaratıcı ve uygulayıcısı ve 
diğer taraftan da bu dönemde 
oluşan göreceli sessizliği "is- · 

Avrupa Birliği'nin Katılım ... DENG 
tikrar" olarak empoze etmek
le, derin bir yanılgı kaynağı
nı oluşturmuştur. 

Kaldı ki, Türkiye'de du
rum farklıdır; başta Kürt so
runu olmak üzere pek çok 
sorun, hem Soğuk Savaş ön
cesi ve hem de sonrası en sı
cak biçimde yaşanmış ve 
devlet günün gerektirdiği şe
kilde çözüme yanaşmadığı 
için her iki dönemde de şid
det, silahlı çatışma öne çık~ 
mıştır. Tarihi karakteri bir ta
rafa, gelişen olaylar bile tek 
başına Kürt sorununun, sade
ce Soğuk Savaş dönemi son
rası bir sorun olmadığını 
göstermeye yeter. Soğuk Sa
vaş öncesi yıllardaki Kürt di
renişlerini bir tarafa bıraksak 
bile, bugünün Kürt Ulusal 
Hareketinin teorik ve kadro
laşma süreci, Soğuk Savaş 
döneminde başlamış ve ciddi 
bir potansiyele erişmiştir. Ay
nca Kürt ulusal sorunu bir 
bölge sorunudur. Bir Şeyin 
bilinmesinde yarar vardır: 
Son silahlı direnişten önce, 
Kürt sorunun tartışılmasının 
önündeki engeller kalkmış 
olsaydı ve sorun demokratik 
bir ortamda tartışılma imkanı 
bulabilseydi, son yirmi yılın 
acılan yaşanmayacaktı. Bu 
yollan açmayan da devletin 
kendisidir ve Kürt direnişi
nin, amacını aşan eylemleri
nin dışında burada bir so
rumluluğu yoktur. Bu gerçe
ğin,· sorumlu tarafın tespit 
edilmesinden çok, gelecekte
ki uygulamalara ışık tutulma
sı bakımından bilinmesi 
önemlidir. 

Avrupa Birliği Konseyi, 
diğer aday ülkelerin de 
tabi olaca,~ı kriterler 
temelinde TC'nin de 
"mukadder bir aday ülke" 
olduğu kararım alm1ş, 

bunun, katılım öncesi 
stratejide temel unsur/ann 
karşllanmasl ve azeilikle 
Kopenhag Kriterleri' nin 
yerine getirilmesi koşuluna 
ba,~lt olduğunun alt1111 
çizmiş ve temel bir 
unsurun karşılanmamasi 
halinde, süreci izleyen 
Komisyon' dan gelen bir 
öneri üzerine uygun 
önlemler altnabilece,~ini 
belirtmiştir. Katı/tm 

Ortaklığt döneminde, 
müktesebatın 

üst/enilmesini takvime 
bağlayacak bir Ulusal 
Programın-UP 

haZirlanacac~ı ilke olarak 
kabul edilmiştir. Ulusal 
Program, Katılzm 
Ortaklığının bir parçası 
olmakla birlikte, bu 
belgeyle takvime bağlanan 
uygulama/m~ KOR'ne 
uymak durumundadir. 
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Olaylar ve Görüşler Avrupa Birliği'nin Katılım ... DENG 
TC, Kürt halkının en sı

nırlı kültürel, kimlik ve de
mokratik hak taleplerine kar
şı bile, en ağır cezalada ve 
hatta şiddetle cevap vermiş
tir. Kürt hareketini silahlı di
renişe zorlayan devlet, daha 
sonra dönüp bunu "terörizm
le" suçlamış ve bastırmak 
için her türlü ah-

lumsal bir bölünmenin ya
nında, bir bütün olarak Kürt 
toplumu devletle olan ilişki-· 
lerinin yeniden ve çağdaş bir 
biçimde düzenlemesi gerek
tiği gerçeğini daha şiddetli 

. hissetmeye başlamıştır. 
TC' nin, AB 'ne tam üyelik 

sürecinde yol alması, isteni-

cu hazırlanan Katılım Ortak
lığı Belgesinde, ilkeler halin
de sıralanmıştır. KOB, diğer 
ülkeler için kullamlan yön
temler kullanılarak TC için 
de hazırlanmıştır. "Türkiye 
için 2000 yılı İlerleme Rapo
ru'nun analizine dayanilarak 
hazırlanan ve aynı zamanda 

lak ve hukuk dışı 
yöntemi kullan
maktan geri kal
mamıştır. Bu sü
re içerisinde böl
gede insan hakla
rı, demokrasi, 
hukuk, siyaset 
gibi kurumlar 
devlet eliyle or
tadan kaldırılmış 
ve bölge halkının 
bir bölümü, yasal 
olmayan yollarla 
bizzat devletin 
kendisi tarafın
dan silahlandırıl
mış ve gelişen 

Kürt halkının sistemde ulusal kiml(~iyle 
temsilinin engellenmesinin çok önemli 

toplumsal sonuçlan da vardır: Yaşanan 
çatışmalar bir yana, Kürdistan bölgesinin 

geri kalmış olması, Kürt halkının yoksulluk 
içinde yaşamak zorunda bırakılması, 

bölgenin kaynaklarının buranın sorunlannın 
çözümünde kullanılacağı yerde bölge dışına 

çıkarılması, temsil edi/ememekten 
kaynaklanmaktadu: Bugüne kadar Kürt 
halkı, bölgesinde sorunlarını çözmek ve 

toplıimsal gelişmesini sağlamak için söz ve 
karar sahibi, bu amaçlara varmak için de 
gerekli mekanizmalara sahip olsaydı, bir 

katılım öncesi strate
.jinin odağını teşkil 
eden KOB, kısa ve 
orta vadeli öncelikle-
ri, ara hedet1eri ve si
yasi ve ekonomik 
kriterler ışığında kac 
tılım hazırlıklarının 

hangi koşullar altında 
gerçekleşeceğini ve 
üye devletlerin toplu
luk müktesebatım 
üstlenme, uygulama 
ve hayata geçirmeye 
ilişkin yükümlülükle-
rini tanımlamakta
dır." Katılım Ortaklı

ğı aynı zamanda 
müktesebatın üstlen-

bütün olarak; Türkiye ve Türk '{e Kürt 
halkları çok daha ileri ve gelişmiş bir 

durumda olacak/ardı. 

ulusal uyanışı, 
eşine az rastlanan bir terö
rizmle bastırmayı denemiştir. 
Bu da bölgedeki halkın eko
nomik ve sosyal durumunu 
olumsuz etkilemiştir. Halk, 
üretimden koparılmış ve 
zorla göç ettirilerek, zaten 
yetersiz olan şehirlerin kenar 
mahallerinde açlık ve yok
sulluk içinde yaşamak zorun
da bırakılmıştır. Bütün bu 
uygulamaların tek başarısını 
TC, "simrl,arımn korunması" 
olarak göstermektedir. TC 
her ne kadar sınırlarının fizi
ki varlığım koruduğundan 
söz ediyorsa da, derin top~ 

len siyasi, ekonomik ve idari 
kriterleri yerine getirmesi ve 
böylece "tam demokrasiye" 
varması, ülkeyi çatışmalı or
tamdan çıkaracağı doğrudur. 
Sorunlar tartışılacak, uygula
malar geliştikçe başta umut
suzluğa kapılan kesimler de 
sürece katılacaklardır. Doğal 
olarak bütün bunlar, Kürt 
halkının ulusal ve demokra
tik haklarını gözeten, gerçek 
ve çağdaş bir demokratikleş
meyle mümkün olacaktır. 

TC'nin bu süreçte gide
ceği yol ve uyacağı kurallar, 
AB Konseyinin kararı sonu-

mesi sürecinde, uy
gulamaları denetleyecek me
kanizmalar da oluşturmakta
dır. Süreçteki uygulamaların, 
oluşturulacak alt komisyon
lar tarafından tavizsiz denet
tenecek olması önemlidir. Bu 
durum, herhangi bir neden
den dolayı, başta konulma
yan öncelikierin sonradan 
sürece dahil edilmesi imkanı 
yaratmaktadır. 

~ilkeler 
Avrupa Birliği Konseyi, 

diğer aday ülkelerin de tabi 
olacağı kriterler temelinde 
TC'nin de "mukadder bir 
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Olaylar ve Görüşler 
aday ülke" 'olduğu kararını 
almış, bunun, katılım öncesi 
stratejide temel unsurların 
karşılanması ve özellikle Ko
penhag Kriterleri' nin yerine 
getirilmesi koşuluna bağlı ol
duğunun altını çizmiş ve te
mel bir unsurun karşılanma
ması halinde, süreci izleyen 
Komisyon'dan gelen bir öne
ri üzerine uygun önlemler 
alınabileceğini belirtmiştir. 

Katılım Ortaklığı döneminde, 
müktesebatın üstlenilmesini 
takvime bağlayacak bir Ulu
sal Programın-UP hazırlana
cağı ilke olarak kabul edil
miştir. Ulusal Program, Katı
lım Ortaklığının bir parçası 
olmakla birlikte, bu belgeyle 
takvime bağlanan uygulama
lar, KOB'ne uymak duru
mundadır. 

Aslında TC, Kopenhag 
Kriterlerine-KK uyacağını 
defalarca tekrarlamıştır. Bu
rada KK'den kimin ne anla
dığı gibi bir tartışma temel
sizdir, zira KOB'de de açık
lıkla belirtildiği gibi KK, bi
linen ve üzerinde tartışılma~ 
yan bir konseptir. Nitekim 
AB Konseyi, Heisinki'deki 
kararında, "TC'nin KK'ni ye
rine getirme niyetini" mem
nuniyetle kaı:şıladığını açık
lamıştır. Buradan da anlaşıla
cağı gibi, TC'nin, Konsey 
nezdinde KK'ni yerine geti
receği şeklindeki bir taahhü
dü vardır, esasen tersi de söz 
konusu olamaz. 

Bu taahhüdü bir kavram 
kargaşasıyla anlaşılmaz hale 
getirmek TC' nin, AB 'ne tam 
üyeliğine kolaylık sağlama-

Avrupa Birliği'nin Katılım ... DENG 
yacağı gibi, ancak süreci da
ha da karmaşık ve uzun yıl
lara sarkitınaktan başka bir 
işe yaramaz. Burada, Kürt 
Halkının bir azınlık olup, ol
maması ve özellikle bunu · 
Lozan Antlaşmasına atıfta 
bulunarak geçiştirmeği iste
rnek, gelinen aşamada sadece 
TC'nin aleyhine sonuç vere
cektir. Kürtlerin, artık eski 
Kürtler olmadığı bilinmelidir. 
Kürtlerin azınlık olmadıklan 
tartışılmazdır. Ancak bu, TC 
yöneticilerinin anlamak iste
diği şekliyle kabul edilmeye 
kalkışılırsa iş sarpa sarar. 
Türkiye'de Kürtler, en az 
Türkler kadar nüfus kalabalı
ğı olan ve Kürdistan olarak 
bilinen coğrafyada kesintisiz 
olarak ·yaşayan ve burada 
ezici bir çoğunluğa sahiptir
ler. Bu yoğunlukta olan ve 
tamamen farklı bir dil, kül
tür, toplumsal yapı ve tarihe 
sahip bu halkın, sistem içeri~ 
sinde kimliğiyle temsil edil
memesi sorunların temelini 
oluşturmuştur. Nitekim, Kürt 
halkının sistemden dışlandığı 
gerçeği, uluslararası kamuo
yu nezdinde de bütün açıklı
ğıyla bilinmekte ve bu du
rum, AB tarafından çeşitli 
zamanlarda alınan kararlara 
yansımıştır. Nitekim, gerek 
AB 'nin kurumları ve gerekse 
Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi-AKPM ve Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkila
tı-AGiT gibi uluslararası ku
rumların, özellikle 90'lı yıl
larda aldıkları ve Kürt tara
fıyla diyalogu ve siyasi çözü
mü öneren pek çok kararları 

vardır; AB'ne tam üyelik sü
reci, bunları görmezlikten 
gelemez. 

Kürt halkının sistemde 
ulusal kimliğiyle temsilinin 
engellenmesinin çok önemli 
toplumsal sonuçları da var
dır: Yaşanan çatışmalar bir 
yana, Kürdistan bölgesinin 
geri kalmış olması, Kürt hal
kının yoksulluk içinde yaşa
mak zorunda bırakılması, 
bölgenin kaynaklarının bura
nın sorunlarının çözümünde 
kullanılacağı yerde bölge dı
şına çıkarılması, bu temsil 
edilememekten kaynaklan
maktadır. Bugüne kadar Kürt 
halkı, bölgesinde sorunlarını 
çözmek ve toplumsal geliş
mesini sağlamak için söz ve 
karar sahibi, bu amaçlara 
varmak için de gerekli meka
nizmalara sahip olsaydı, bir 
bütün olarak; Türkiye ve 
Türk ve Kürt halkları çok da
ha ileri ve gelişmiş bir du
rumda olacaklardı. AB'ne 
tam üyelik, böyle bir Türki
ye'nin, yani Kürt halkının 
TC'nin sınırları içerisinde 
kendi kaderini belirleme ve 
böylece kendini yönetme 
hakkını kullanmanın yolunu 
açacak, ilk ve ileri bir adım 
olmalıdır. 

AB Konseyi, Katılım Or
taklığı sürecinde olan ülkele
rin uyumu için önemli karar
lar almıştır. Madrid Zirvesin
de, Avrupa Topluluğu-AT 
politikalarının uyumlu yürü
tülmesi için aday ülkelerin 
katılım ertesi idari yapılarını 
uyumlu hale getirilmesi kara
rı almış, Lüksemburg Zirve-
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sinde de, müktesebatın ilgili 
ülkenin mevzuatına zereinin 
yeterli olmadığı, asıl olanın, 
bunun yanında uygulamala
rın olacağını açıklıkla belirt
miştir. Bunlar, Katılım Ortak
lığı Sürecinde TC'nin önce
likleri gerçekleştirmede 
önemle izlenmesi gerekli il
kelerdir. 

KOB önemli bir ilkeyi da
ha açıklıkla belirtmiştir. 
Aday ülkelerin her türlü sınır 
ve bununla ilgili sorunlarını 
diyalog yoluyla çözmelerini, 
bunun sonuç vermemesi ha~ 
linde, Uluslararası Adalet Di-

. vanına gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Her ne kadar 
Türk tarafı, bunu TC'nin, sa
dece Yunanistan'la Kıbrıs ve 
Ege'deki sorunların çözümü 
için konulduğunu söylüyorsa 
da, özel olarak belgede so
runların adı konmadığına gö
re, bu ilkenin kurullara uy
gun olarak çözümsüzlüğe sü
rüklenen bütün sorunlarda 
kullanılması gerektiği açıktır. 

TC' nin, AB 'ne tam üyelik 
yolu, diğer adayların da yap
mak zorunda oldukları gibi, 
sorunların diyalog ve demok
ratik yöntemlerle çözülmesi
ne bağlı olarak gelişecektir. 
Bunların başında, Kürt halkı
nın, TC'nin sınırları içerisin
de kendi kaderini belirleme 
hakkını serbestçe kullanması 
gelmektedir. Türkiye, AB ül
kelerinin de şimdiden hazır
lıklarını yaptıkları gibi bir fe
deral sisteme doğru evrilmek 
zorundadır. Adımlar, bu gele
ceği düşünerek bugünden 
atılmalıdır. Bugün, Kürt hal-

Avrupa Birliği'nin Katılım ... DENG 
Hem KOB ve hem de UP Kürt halkının tatmin etmemiştir. 

Hazırlanan UP, AB'nin beklentilerine cevap vermekten oldukça 
uzaktır. Daha da kötüsü, UP, sanki KOR'ni yok saymakta, yine 
kendi bildiğini okumaktadır. Nitekim, "Avrupa Birl(~i'ne üyelik, 

bu husustaki kriterlerin karşılanması suretiyle ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Anayasamızda ifade bulan temel özellikleri 

çerçevesinde gerçekleşecektir." diyerek, 82 anayasasım n 
özgürlükleri kısıtlayan hükümlerinin tümden de,~işmesi 

gerektiğini, anlamamış görünmektedil: Yine, Kürt halkımn 
ulusal demokratik haklarından hiç birinin adını anmadan, 

Türk şovenizmi üzerine şekillenen yasaların devam edeceğinde 
ısrar etmektedir. _Uluslararası sözleşmelerin onayından söz 
ederken, yine Kürt halkının ulusal demokratik haklan mn 

engellenmesi amacıyla konulan "çekincelerin" 
kaldırılacağını söyleme gereği duymamaktadır. 

kının büyük çoğunluğunun, 
çözümü TC'nin mevcut sınır
ları içerisinde görmesi çok 
önemsenmesi gerekli tarihi 
bir andır. Bunun yeterince 
anlaşılmaması, TC'nin soru
nun çözümünü bir tarafa bı
rakarak eski ve artık Türki
ye'nin dünyadan dışlanması
na neden olan politika ve uy
gulamalarda ısrar etmesi, bu 
tarihi anın elden kaçmasına 
neden olabilecek. Böyle bir 
aşamadan sonra, bugüne ka
dar çeşitli nedenlerle TC'nin 
yanında veya fazla hırpalan
masını istemeyen devlet ve 
uluslararası güçler, Kürt Ulu
sal Hareketine eski gözlükle 
bakmayacaklardır. Kaldı ki, 
Kürt Ulusal Hareketinin, "te
rörizm" olarak suçlamasının, 
uluslararası ilişkiler ve böl
gedeki dengelerle ilgili kon
jonktürel bir tanımlama oldu
ğu biliniyor. Çözümsüzlüğün 
sürmesi ve TC'nin, AB'den 
uzaklaşması, bu nitelerneyi 
değiştireceği gibi, Kürt Ulu
sal Hareketinden yana deste-

ği de arttıracaktır. Bu neden
le, KOB'de belirtilen kısa ve 
orta vadeli öncelikierin za
manında yapılması gerekir. 

Aday tüm ülkeler gibi 
Türkiye'nin de "katılım önce
si stratejiden" yararlanacağı, 
Helsinki Zirvesinde karara 
bağlanmıştır. Ancak tüm 
bunlar, istenilen kriterlerin 
zamanında yerine getirilme
sine bağlı olacağı da belirtil
mektedir. 

KOB'de, 22 haziran 1993 
tarihinde kabul edilen KK şu 
şekilde sıralanmıştır. 

* "Aday devlet, demokra
si, hukukun üstünlüğü, insan 
hakları, azınlıklara saygı ve 
onların korunmasını güvence 
altına alan kurumların istikra
rını sağlar." 

* "İşler bir pazar ekonomi
sinin varlığı ve ayrıca, Birlik 
içindeki rekabet baskısı ve pa
zar güçleri ile baş edebilme 
yeteneği." 

* "Siyasi, ekonomik ve pa
rasal birliğin amaçlarına bağ
lılık dahil, üyelik yükümlü-
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lüklerini üstlenme yeteneği." 
KOB bir strateji belirle

miştir. "Katılım Ortaklığı 

Stratejisi" kısa ve orta vade
de neler yapılacağı açıklıkla 
göstermektedir. Zamanla 
bunların daha ileri ve geliş
miş haklar istikametinde ge
lişeceği, AB 'nin geçmiş süre
ci incelendiğinde açıkla gö
rülecektir. Nitekim hazırla
nan AB Anayasasında bu 
çerçeve konulmaktadır. 

Açıktır ki hem KOB ve 
hem de UP Kürt halkının tat
min etmemiştir. Hazırlanan 
UP, AB 'nin beklentilerine ce
vap vermekten oldukça uzak
tır. Daha da kötüsü, UP, san
ki KOB'ni yok saymakta, yi
ne kendi bildiğini okumakta
dır. Nitekim, "Avrupa Birli
ği'ne üyelik, bu husustaki 
kriterlerin karşılanması sure
tiyle ve Türkiye Cumhuriye
ti'nin Anayasamızda ifade 
bulan temel özellikleri çerçe
vesinde gerçekleşecektir." di
yerek, 82 anayasasının öz
gürlükleri kısıtlayan hüküm
lerinin tümden değişmesi ge
rektiğini, anlamamış görün
mektedir. Yine, Kürt halkının 
ulusal demokratik hakların
dan hiç birinin adını anma
dan, Türk şovenizınİ üzerine 
şekillenen yasaların devam 
edeceğinde ısrar etmektedir. 
Uluslararası sözleşmelerin 

onayından söz ederken, yine 
Kürt halkının ulusal demok
ratik haklarının engellenmesi 
amacıyla konulan "çekincele
rin" kaldırılacağını söyleme 
gereği duymamaktadır. Ayrı

ca, 1984 yılından bu yana ya-

Avrupa Birliği'nin Katılım ... DENG 
şanan bir savaşın varlığı ve 
bunun sonucu oluşan tahri
batlar, hiç yokmuş gibi es ge
çilf!1ekte, bundan zarar gören 
bölge ekonomisi ve halkının 
bu durumun düzeltilmesi için 
ciddi hiç bir öneride bulun
mamaktadır. Anadilde eği
tim, Türkçe dışındaki dillerle 
ilgili basın ve yayın konu
sunda mevcut anti demokra
tik durumun devam edeceği
ni öngörmektedir. Kürtlerin, 
bu şekliyle UP'ı kabul etme
leri hiç bir dönemde ve şartta 
beklenmemelidir. Bu, Kürtle
rin kendini yok saymalarıyla 
eş anlamlı olacaktır. Buna 
karşın, KOB'si de yeterli ol
mamakla birlikte, geleceğe 
açık bir perspektif sunduğu 
için önemsenmelidir. Ancak 
AB'nin, Kürt tarafına süreçle 
ilgili hiç bir şey sormaması, 
Kürt kurumlarıyla yeterli bir 
diyalog oluşturmaması, 
KOB'nin eksik dağınasına 
yol açmıştır. Sorunun her ne 
kadar iki tarafı görünüyorsa 
da, Kürt tarafının bir üçüncü 
taraf olduğu açıktır. Süreçten 
en çok etkitenecek olan Kürt 
halkı ve Kürt Ulusal Hareke
ti'dir, bunların da görüşü 
alınmamıştır. Oysa alınsaydı, 
TC'nin, AB'ne tam üyelik sü
recinde çok önemli engeller 
çıkmayacağı görülecekti. An
cak her şey bitmiş değildir; 
aşağıda sıralanan çözüm sü
reci bu eksikliği giderecek ve 
Kürt halkının da sürece dahil 
edilmesini sağlayacaktır. Bu 
istekler bundan sonra hazırla
nacak "ilerleme raporlarında" 
dikkate alınmalıdır. 

AB'nin, Kürt tarafına 
süreçle ilgili hiç bir 
şey sormaması, Kürt 
kurumlarıyla yeterli bir 
diyalog oluşturmaması, 
KOR'nin eksik doğmasına 
yol açmışt1r. Sorunun her 
ne kadar iki taraji 
görünüyorsa da, Kürt 
tarafının bir üçüncü taraf 
olduğu aç1ktll: Süreçten en 
çok etki/enecek olan Kürt 
halkı ve Kürt Ulusal 
Hareketi'dil~ bunların da 
görüşü alınmamıştir. Oysa 
alınsaydı, TC'nin, AB'ne 
tam üyelik sürecinde çok 
önemli engeller 
çıkmayacağı görülecekti. 
Ancak her şey bitmiş 
değildir; aşa,~ıda sıralanan 

çözüm süreci bu eksikliği 
giderecek ve Kürt halknun 
da sürece dahil edilmesini 
sağlayacaktır. 
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~ Öncelikler 

KOB, katılım öncesi süre
ci kısa ve orta vade olarak 
ikiye ayırmış, bu· sürede ya
pılacak olanları hemen tüm 
konuları içerecek şekilde sı
ralamış ve yaklaşık sürelerini 
belirlemiştir. Buna 
göre kısa vade de ya-

lider. Bize göre, TC'nin, par
çalanmadan Kürt sorununun 
çözümünü sağlayıp, AB'ne 
tam üye olması kısa, orta ve 
uzun vadeli öncelikiere uy~ 
gun adım atmasına bağlı ola
caktır. 

KOB, katilım önc_esi süreci kısa 
pılacak olanlar 2001 
yılına kadar, orta va
dede yapılacakların 
da bu yılın ikinci ya
rısında başlamasını 

öngörmüştür. Takvimi 
bu şekilde/belirleme
-nin, Türkiye gerçeği
ne uymadığı çok geç
meden· anlaşılmıştır. 

ve orta vade olarak ikiye ayıi·mış, 
bu sürede yapılacak olanları hemen 

tüm konuları içerecek şekilde sıralamış 
ve yaklaşrk sürelerini belirlemiştir. 
Buna göre kısa vade de yaprtacak 

olanlar 2001 yılına kadar, orta vadede 
yapılacaklarm da bu yılm ikinci 

yarısında başlamasını öngörmüştür. 

Hele son krizin gide
rek kaosa dönüşmesi 
bu süreyi daha da 
uzatac:iıktır. Türkiye, 

Takvimi bu şekilde belirlemenin, 
Türkiye gerçeğine uymadı,~ı çok 

geçmeden anlaşılmıştır. Hele son krizin 
giderek kaosa dönüşmesi bu süreyi 

daha da uzatacaktn: 

AB'ne tam üye olmak 
istiyorsa KOB'de de belirtil
diği gibi, "ilerleme raporla
rında" yer alan tüm konulara 
eğilrnek zorundadır. 

Diğer tarafta, Kürt soru
nunun nihai çözümünün uzun 
bir zaman alacağı açıktır. 
Önemli olan sorunun silahlı 
çatışmaların yaşanmadığı bir 
çözüm sürecine girmesidir. · 
Bunun için KOB'nin de belir
lediği gibi AB Antlaşmasına 
uygun olarak sorunların diya
logla çözümünü amaç edin
mek gerekiyor. AB'ne, tam 
üyelik süreci Türkiye'ye so
runlarını çözmede önemli bir 
şans yaratmıştır. Sorunların 

çözümü siyasi bir sorumluluk 
ister, bu sorumluluğu yükle
necek siyasi kadrolar ancak 
sorunların çözümü sağlayabi-

~ Kısa vadede 
yapılacaklar 

- Düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğünün önündeki ana
yasal ve yasal engellerin kal
dırılmalı ve bu özgürlüklerin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesinin 10. maddesine uy
gun olarak, yasal ve anayasal 
güvenceye bağlanmalı. 

- işkencenin yapılmasına 
engel olacak yasal düzenle
rnelerin yanında, kitlelerin bu 
konuda duyarlı hale getiril
mesi ve işkence gören kimse
lerin hak aramasını engelle
yen uygulamalar kaldırılmalı 
ve tabii Avrupa İşkenceyi 
Önleme Sözleşmesinin uygu
lanması sağlanmalı. 

- Yargı bağımsızlığını en-

gelleyen yasal düzenlemeler 
kaldırılmalı. 

- Gözaltı ve tutukluluk sü
reçlerinin Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesine uygun hale 
getirilmesi sağlanmalı. 
, - OHAL'in kaldırılacağı 

beyan edilmeli ve bu 
yönetime bağlı kurumla
rın tasfiyesine başlan
malı. 

- Bölgedeki asker sayısı 
Türkiye'nin diğer bölge
lerinde olduğu gibi nor
mal bir seviyeye getiril
meli, bu sisteın etrafında 
oluşan JİTEM, Özel
Tim ve diğer kontra ku
rumlar dağıtılmalı. 
-Türkçe dışındaki dil-

. lerle radyo ve tv yayın
ların yapılmasının önün
deki engeller kaldırılma
lı ve şiddet içermeyen 

yayınların keyfi engellenmesi 
durdurulmalı. 

- Kürdistan bölgesinin, 
Türkiye'nin diğer bölgelerine 
oranla ekonomik kalkınma 
bakımından eşit hale getiril
mesi ve bölgeler arasındaki 
farklılığın giderilmesi için, 
TBMM'den geçirilerek özel 
bir program hazırlanıp yürür
lüğe konulmalıdır. 

- Kürdistan'da ki beledi
yelere, bölgenin durumu ve 
çatışmaların bir sonucu kitle
sel göçle oluşan sorunların 
çözümü ve şehir alanlarniın 
planlı bir düzenlemeyle bir 
alt yapıya kavuşması için ge
nel bütçeden katkı sunuimalı 
ve bu belediyelerin dışarıdan 
yardım alabilmeleri için ko
laylıklar sağlanmalıdır. 
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Olaylar ve Görüşler 
- idam cezasının uygulan

. mayacağı ve orta vadede 
tümden kaldırılacağı hükü
metçe beyan edilmeli. 

- Genel bir tarım refor
moyla birlikte, Kürdistan'da 
devletin mülkiyetinde ve de
netiminde olan toprakların 
topraksız köylüye dağıtılması 
için gerekli adımlar atılmalı
dır. 

-Sınır boyundaki mayınlı 
alan temizlenmeli, bu toprak
lar topraksız köylüye dağıtıl
malıdır. 

-Köylere geri dönüşün 
sağlanması ve çatışmalarda 
zarar gören kimselerin zarar
larının tazmini için bir çalış
ma başlatılınalı ve 

1
bu 'işi gö

türecek bir biriln oluşturul
malı. 

- Hayvancılığın geliştiril

mesi ve meraların açılması
nın sağlanmalı. 

- Bölgede yapılacak yatı
rımlara, kapasitesi ve yarata
cağı istihdama oranla belli 
bir süre vergi muafiyeti geti
rilmelidir. 

-Çatışma döneminde or
manlık alanların yakılması ve 
bölgede uygulanan yanlış or
mancılığın neden olduğu çıp~ 
laklığın da artırdığı toprak 
erozyonun önlenmesi için, 
bölge düzeyinde bir ağaçlan
clırma planlanması yapılmalı 

ve yerel yönetimlerin de kat.: 
kısıyla ağaçlandırma çalış

maları başlatılmalıdır. 

- Bölgenin tarihi ve doğal 
değerlerini tahrip edecek, do
ğal dengeyi bozacak baraj 
yapım projeleri terk edilmeli
dir. 

Avrupa Birliği'nin Katılım ... DENG 
- Bölgede yapılan baraj

lardan elde edileri enerjinin, 
öncelikle bölgenin ihtiyaçla
rına uygun olarak kullanıl
ması sağlanmalıdır. 

- Yine bölgede elde edilen 
petrolün bölgede sarf edilme
sine öncelik verilmelidir. 

e/ Orta vadede 
yapılacaklar 

-Başta Anayasa olmak 
üzere, tüm yasalardaki anti
demokratik hükümlerin Ko
penhag Kriterleri ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ışı
ğında; bu hükümler ayıklan
malı ve uygulamalar AB ül
keleriyle uygun seviyeye ge
tirilmeli. 

- Şiddete başvurmamak 

koşuluyla, dil, ırk, renk, cin
siyet, siyasi görüş, felsefi 
inanç ve dinine bakılmaksı
zın, her türlü fikir ve düşün
cenin her türlü araç ve or
tamda söylenmesi, yayılması 
ve örgütlenmesi yasal güven
eelere bağlanmalı. 

- Siyasi Parti ve Seçim 
·Yasalarının değiştirilerek, 

Kürt kimliğiyle siyasi parti 
örgütlenmesinin engellenme
mesi ve siyasi partilerin se
çimlerde ittifak ve birden 
fazla partinin bir araya gele
bileceği platformlar oluşabil
meli. 

- Yerel yönetimlerin yet
kileri, AB ülkelerindeki du
rum da dikkate alınarak, ge
nişletilmeli ve bu cümleden 
olmak üzere Belediye Mec
lisleri ile İl Genel Meclisleri
nin yetkileri genişletilmeli. 

- Sağlık, eğitim, tarım ve 

sulama, ormancılık, hayvan
cılık, yerel güvenlik, trafik, 
yerel düzeydeki bayındırlık 
işleri, madencilik ve ülkenin 
genel savunması ile dış iliş
kileriyle ilgisi olmayan konu
ların İl Genel Meclisi ve Be
lediye Meclislerine koıiula
rıyla ilgili bölümleri dikkate 
alınarak devredilmeleri sağ
lanmalı. 

- Çağdaş ve demokratik 
devletin yapısını değiştirme
rnek kaydıyla, din ve vijdan 
özgürlüğü genişletilip, gerçek 
bir laikliğe geçilmeli, dini ör
gütlenme, sivil toplumun bir 
ayrılmaz parçası kabul edile
rek yasal güveneelere bağ
lanmalı. 

- Anadilde eğitimin yapıl
ması yasal güvenceye bağ
lanmalı ve bu cümleden ol
mak üzere; Kürdistan bölge
sinde ana dilde eğitim temel 
alınmalı ve Kürdistan bölgesi 
dışında yaşamak zorunda bı
rakılmış Kürtlerin de, bu 
haktan yararlanmaları sağlan
malı. 

- Kürtçe eğitimin başla
masıyla baş gösterecek ek
sikliklerin giderilmesi için ilk 
yıllarda özel bir program ha
zırlanmalı ve Kürtçe dili öğ
retmenlerinin eğitilmesi sağ
lanmalı. 

- idam cezası yasalardan 
çıkarılmalı. Kürt sorunu ve 
siyasi düşüncelerinden dolayı 
tutuklu ve hükümlü olan her
kes serbest bırakılmalı ve 
bunların iş bulmaları ve ya
şamlarının düzene girmesi 
için bir program hazırlanmalı 
ve uygulamaya konulmalı. 

-----------------------------27----------------------------



Olaylar ve Görüşler 
- PKK de dahil, Siyasi 

düşünce ve eylemlerinden 
dolayı, Türkiye dışında yaşa
mak zorunda bırakılmış parti 
ve kimselerin, bu eylenilerin
den dolayı bir takibe uğra
madan dönmeleri sağlanmalı. 

- Belediyelerin kendi ko
nularında birlik oluşturmala
rı, projeler bazında iş ve güç 
birliği yapmalarının önünde
ki engeller kaldırılmalı. 

- Sınır ticaretinin önünde
ki engeller kaldırılmalı, Kürt 
halkının, Kürdistan'ın diğer 

parçalarında bulunan Kürt 
halkıyla ilişki kurması engel
lenmemeli. 

- 195 1 tarihli Cenevre 
Sözleşmesine konulan coğra
fi çekincenin kaldırılarak, 
Türkiye'nin doğu, batı ve gü
neyinden de gelecek kimse
lere BM ilkeleri çerçevesinde 
İkarnet ve sosyal destek sağ
lanmalı. 

- Özellikle, ulaştırma, te
lekomünikasyon, ticaret, ağır 

· sanayi yatırımları ve benzeri 
konularda Kürdistan bölgesi
nin geri kalmışlığı dikkate 
alınarak bölgesel kurumlar 
oluşt~rulmalı ve bunlar, araş
tırma, geliştirme, planlama 
ve projeler yapma konusunda 
yetkili kılınmalı: 

tl' Uzun vadede 
yapılacaklar 

- Türkiye'nin daha hızlı 
ve dengeli kalkmabilmesi ve 
ayrıca demokrasinin daha da 
yaygıntaşarak kurumsallaş

ması için, federal bir sisteme 
geçmenin hazırlıklarına baş
lanmalıdır. 

Avrupa Birliği'nin Katılım ... DENG 
- Kürdistan bölgesi federe 

bir devlet olmalı; dış işler, 
dış güvenlik ile bütün ülkeyi 
ilgilendiren enerji, demir 
yolları, otobanlar, limanlar 
gibi makro projelerin dışında 
kalan konular, tamamen fe
dere yönetime bırakılmalıdır. 

- Bir yerel meclis ve diğe
ri de federal meclis olmalı, 
halk temsilcileriyle hem ye
rel ve hem de federal düzey
de temsil edilmelidir. 

- Federe meclisler yasa 
çıkarabilmeli ve vergi topla
yabilmeli. 

Ayrıca, KOB'nde sıralan
mış ve burada tekrar edilme
sine gerek duyulmayan, an
cak programın ayrılmaz birer 
parçası olan, kısa ve .orta va
dede yapılacaklar arasında 
belirtilen; siyasi ve ekono
mik kriterler, iç pazar, vergi
lendirme, tarım, balıkçılık, 
ulaştırma, ekonomik ve para
sal birlik, istatistik, istihdam 
ve sosyal işler, enerji, teleko
münikasyon, bölgesel politi
ka ve yapısal unsurların eş
güdümü, kültür ve görsel
işitsel politika, çevre, güm
rükler, adalet ve içişleri gibi 
konulardaki öncelikler de za
man geçirilmeden yerine ge
tirilmelidir. 

Böylece, Kürt sorununun 
çözümüne yönelik ve gerçek
ten hem Türkiye'nin demok
ratikleşmesini sağlayacak ve 
hem de AB'ne tam üyelik yo
lunu açacak olan yukarıda sı
ralan önerilerin, zaman ge
çirmeden yerine getirilmesi 
Türkiye 'nin geleceği. bakı ~ 
ınından son derece önemli-

Türkiye, AB'ne tam 

üyelikte Kürt halkının 

verdiği desteği 

önemsemelidir. 

dir. Türkiye, AB'ne tam üye
likte Kürt halkının verdiği 
desteği önemsemelidir. Süre
ce dahil edilecek Kürtler, 
bunların yapılmasına tam 
destek verecektir. Bunun ter
sinin söz konusu olduğu dö
nemde, Türkiye'nin bütün 
alanlarda ne kadar zorlandı
ğı, bunu aşmak için kaynak
larını nasıl heder ettiği akılda 
tutulmalıdır. 

KOB'de, öncelikierin ye
rine getirilmesinin yıllar iti
bariyle takvime bağlanması, 
şimdiden şaşmış durumda. 
Türkiye gerçekleri dikkate 
alınarak, 2002 yılı sonuna 
kadar kısa vadeli öncelikler; 
2007 yılı sonu itibariyle orta 
vadeli öncelikler; hemen 
sonra tam üyelik görüşmele
rinin başlaması ve 2010 yılı
na kadar da uzun vadeli ön
celiklerin yerine getirilmesi, 
daha gerçekçi görünmekte
dir. Böyle bir sürecin sonun
da TC, tam üye olma şansını 
yakalayacaktır. 

Bu şansın kaçırılarak, ye
ni bir çatışma ortamında sü
rüklenmesi, Türkiye'nin her 
yönüyle gücünü ve çapını 
aşacaktır. İşte o zaman, TC'
nin "bölünmez bütünlüğü" 
hem içte ve hem de dışta cid
di bir biçimde tartışılacaktır. 

Tercih, TC'nindir. 
MahmutKilinc@cs.com 
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Yurtdışı temsilciliğimizin bazı ziyaretlerde bulunmak amacıylayurtdışında bulunan 
PDK-İran Genel Sekreteri Abdullah Hasanzade ile yaptığı röportaji ilgi ile 

okuyacağımza inamyoruz. Deng 

"ran Kürdistanı Demokrat Partisi-PDK-İ ----

Genel Sekreteri Abdullah Hasanzade: ----

~Qflm~M(Q 
laniJ,sii o6nagan. 6ir milealt1e 6t~~ftstmıpııl 

Biz Kürtlerde bir 
hikaye anlatılır: 

Göz hastalığına yakalanan 
birisi her iki gözünü 

de kaybede1: 
Günlerden bir gün, 
bir dostu kendisini 

ziyarete gider ve "gözlerin 
nasıl, birşey görebiliyor mu

sun?" diye sorar. 
Adam cevap olarak, 

"doğrusunu istersen hiçbir 
şey görmüyorum, ama 
çocuklar çok zayıf da 

olsa birşeyler gördüğümü 
söylüyorlar" der. 

Ne yazık ki MEDYA TV ve 
PKK'ye bağlı gazetelerin 

söyledikleri bu hikayeyi aklı
mıza getirdi. 

Sayın Mamosta, geçen yı
lın son ayında partinizin 
12. Kongresi toplandı. Bu 
kongre ve alınan kararlar 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

- Partimizin 12. Kon
gresi geçen yıl 23-26 Ka
sım tarihleri arasında top
landı. Tüzüğümüze göre 3 
yılda bir yapılması gereken 
olağan bir kongreydi. 

(Bu kongrede alınan bir 
karar üzere bundan böyle 
kongreler 4 yılda bir yapı
lacak.) Bundan dolayı 12. 
Kongreınİzin gündeminde 
olağanüstü bir konu yoktu. 
Kongreınİzin gündemi şun
dan ibaretti: MK raporu
nun değerlendirilmesi ve 

karara bağlanması; parti 
tüzük ve programında bazı 
değişikliklerin görüşülmesi 

ve yeni merkez komitesi
nin seçimi. Kongre, günde
mindeki bu sorunları dü
zenli bir biçimde görüştü 
ve sonuca bağladı. 

Kongreınİzin aldığı 

önemli kararların, partimi
zin İranlı ve Kürdistanlı 
örgüt ve partiletle olan iliş
kilerini geliştirmesi, ülke
deki ve ülke dışındaki parti 
örgütlerinin genişlemesi ve 
güçlendirilmesi, İran gene
linde başlamış bulunan 
diktatörlük karşıtı demok
rasi hareketine daha fazla 
katılımını sağlamak ama
cıyla halkı örgütleme, yön-
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Röportaj PDK-i Genel Sekreteri Hasanzade ... DENG 

lendirme, Kürd sorunu ve ge
nel olarak özgürlük sorunu
nun uluslararası kurum ve 
kuruluşlar nezdinde daha iyi 
tanıtılması amacıyla partinin 
uluslararası ilişkilerini geliş

tirme olduğunu söyleyebili
rım. 

İran, Kürdistan ve bölge
deki siyasi durumu nasıl de
ğerlendiriyorsunuz? 

- İran ve İran Kür-
distanı bugün de İs-

amaçla dönüşü olmayan bir 
mücadeleyi başlattıklarına 
inanıyoruz. Halk yığınları, bu 
mücadelede bazı kısmi yenil
giler yaşasalar bile, çok geç
meden tekrar ayağa kalkıyor
lar ve zafere doğru olan yü
rüyüşünü sürdürüyorlar. 

İran ve Kürdistan'daki du
rum umud vericidir, İran 
halklarının özgürlük mücade
lesinin ufku, İslam Cumhuri-

ti başladı. Bu hareket sonucu 
bazı iyi adımların atılması se
vindiricidir. Ama birkaç 
Kürdçe dergi ve gazetenin 
çıkmasına izin vermenin dı
şında, İslam Cumhuriyeti 

· devletinin bu kültürel ilerle
meye hiç bir yardımı olmadı. 
Yayınların büyük bir bölümü
nün masrafları devlet tarafın
dan karşılanmadığı, bu ya
yınlara maddi alanda devlet 

lam Cumhuriyeti reji-
minin baskısı altında 
inlemektedir. Eğer bu-
gün görünüşte bazı 
değişiklikler olmuşsa 

ve özellikle de dış 
dünyada böyle görü
nüyorsa, bu herşeyden 

Eğe1~ ara sıra, İran yöneticilerinin 
ağzından, İran dışındaki 

Kürdler hakkında bazı şeyler 
çıkıyorsa, bu daha ziyade 

kamuoyunu aldatmak içindir, 
ayrıca bu rejim hangi parçada olursa 

olsun, Kürdlerin haklarına 

yardımı yapılmadığı 

gibi, bu yayınlarİn ih
tiyaç duyduğu kağıtlar 
da resmi fiyatlarla 
kendilerine satılmıyor 
ve ~kuyucuya ve sa-
hiplerine pahallıya 
mal oluyor. 
Seyid Mehemed Hate
mi'nin Kürdistan zi
yaretinin ve adı geçen 
İran'ın diğer bölgele-

önce İranlı özgürlük c 

çü güçlerin özellikle 
de gençlerin, ögrenci 

kavuşmasına karşıdır. 

Rejimin çabaları, İran ve 
· Suriye devleti temsilcileriyle 

yaptığı ikili görüşmeler, 
ve aydınların direnişi bu gerçeği ortaya koyan belgelerdir. 
ve kararlı mücadelde-
ri sonucudur. Aynı za-
manda halkın bağrında doğan 
güçlü ve köklü bir özgürlük 
hareketi de mevcuttur. Ki, bu 
hareketin talepleri, tüm sınıf 
ve tabakalarıyla İran halkının 

· talepleridir. Biz çok umutlu 
olduğumuz bu hareketle daha 
yakıniaşmak ve içinde yer al
mak, güçlendirmek, ondan il
ham almak ve ona ilham ver
mek için çaba sarfediyoruz. 
Kısacası bu bu hareketin uf
kunda özgürlük güneşinin 
ışıoları buluyoruz. İran halk
larının ve İran halklarından 
biri olan Kürd halkının kurtu
luşda karar kıldıklarına, bu 

yeti'nin hiç blr döneminde bu 
kadar berrak ve aydınlık ol
madı. 

Hatemi'nin Kürdistan ziya
reti ve bu ziyaret esnasında 
bir kısım Kürd milletvekille
rinin Kürd kültürünün geliş
tirilmesini talep.etmeleri, re
jimin Kürdistan'a yönelik 
politikasında bir değişikliğe 
gittiğini mi gösteriyor? Bu 
konuda neler düşünüyorsu
nuz? 

- Bundan birkaç yıl önce, 
İran Kürdistanı'nda bir kül
tür, sanat ve edebiyat hareke-

rine yaptığı ziyaretle
rinde olduğu gibi, bir
kaç tatlı ve edebi lafın 
dışında, halka hiçbir 

faydası olmadı. Devlet Baş- · 
kanı, Kürdistan ziyaretinde, 
beraberinde halk için birşey 
getirmemişti. Hatta adı geçen 
kişi, halka, rejiminin Kürd 
halkına yönelik politikasında 
köklü değişiklikler yapılaca
ğına dair söz de vermedi. Bu
gün de, Kürd dili İran'da, 
resmi dil ·olarak da bölgede 
kabul edilmemiştir, eğitim ve 
resmi yazışmalarda kullanıl
mamaktadır. Bunun da ötec 
sinde, Kürd halkı, kendine 
has özellikleri olan bir ulus 
olarak, resmen kabul edilme-
miştir. 
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Röportaj PDK-i Genel Sekreteri Hasanzade ... DENG 
İslam Cumhuriyeti'nin 

Kürdistan'a ve Kürd halkına 
yönelik politikasında değişi
mi ve iyileşmeyi gösteren 
herhangi bir işaret yoktur. 
Ayrı düşünce ve görüşe sahip 
olsa bile, Sayın Hatemi prog
ramını ve özel politikalarİnı 
yürütecek güçde değil, hiç 
bir zaman, lafta da olsa 
Kürdlerin haklarından ve 
Kürdlere bu hakların tanin~ 
masından bahsetmedi, sözko
nusu hak ve özgürlükleri 
gündeme getirmedi. İran yö
neticilerinin İran Kürdlerine 
yönelik politikası, "İran' da 
Kürd meselesi diye bir mese
le yoktur" biçimindedir. 
Eğer, ara sıra, İran yönetici
lerinin ağzından, İran dışın
daki Kürdler hakkında bazı 
şeyler çıkıyorsa, bu daha zi
yade kamuoyunu aldatmak 
içindir, ayrıca bu rejim hangi 
parçada olursa olsun, Kürdle
rin haklarına kavuşmasına 
karşıdır. Rejimin çabaları, 
İran ve Suriye devleti temsil
cileriyle yaptığı ikili görüş
meler, bu gerçeği ortaya ko
yan belgelerdir. 

Bu sorumuz bir önceki so
ruyla bağlantılı. MEDYA 
TV, PKK'nin yayın organla
n ve 
bizzat Öcalan, İran rejimi
nin Kürd sorunlin çözümün
de ilk adım atan taraf oldu
ğunu söylüyorlar. Bu söyle
nenler doğru mu? Eğer doğ
ru değilse, sizce Öcalan, 
PKK ve MEDYA TV, neden 
İran rejimine haketmediği 
övgüleri yağdıhyorlar? 

- Biz Kürtlerde bir hikaye 
anlatılır: Göz hastalığına ya
kalanan birisi her iki gözünü 
de kaybeder. Günlerden bir 
gün, bir dostu kendisini ziya
rete gider ve "gözlerin nasıl, 
birşey görebiliyor musun?" 
diye sorar. Adam cevap ola
rak, "doğrusunu istersen hiç
bir şey görmüyorum, ama ço
cuklar çok zayıf da olsa bir
şeyler gördüğümü söylüyor
lar" der. Ne yazık ki MED
YA TV ve PKK'ye bağlı ga
zetelerin söyledikleribu hi
kayeyi aklımıza getirdi. İran 
Kürdistanı halkının, İslam 
Cumhuriyeti'nin Kürd soru
nunu çözme konusunda en 
küçük bir istemini görmediği 
bir durumda, PKK'nin dost
ları, İslam Cumhuriyeti'nin, 
her zaman, bu alanda ilk 
adım atan taraf olduğunu id
dia ediyorlar. Zaten söyledik
leri de İran yöneticilerinin rı
zasını almaya yönelik olduğu 
için, kendilerini iddialarının 
doğruluğunu k~ıtlayacak 

belgeleri ortaya koymaya 
mecbur hissetmiyorlar. 

Ama "PKK ve MEDYA 
TV niçin bu iddiları yayınlı
yorlar, niçin İslam Cumhuri
yeti'ni övüyorlar?" sorusu, 
bizim cevaplandıracağımız 
bir soru değildir. Doğrusu bu 
onlara sorulmalıdır. Ki, eğer 
birşey varsa İran Kürdleri ni
ye görmüyodar ve siz niçin 
belgelerle ortaya koymuyor
sunuz? Eğer ortada birşey 
yoksa niçin Kürd kamuoyunu 
aldatıyorsunuz, ya da aldat
maya çalışıyorsunuz? Bizim 
elimizden ancak PKK dostla-

Ama "PKK ve MEDYA TV 
niçin bu iddilan yayznlı
yorlaı·, niçin İslam 
Cumhuriyeti' ni 
övüyorlar?" sorusu, 
bizim cevaplandıraca,~lmlZ 
bir soru de,~ildir. 
Do,~rusu bu onlara 
sorulmalıdu: Ki, e,~er 
birşey varsa İran Kürdleri 
niye görmüyorlar ve siz 
niçin belgeler/e ortaya 
koymuyorsunuz? Eğer 
ortada birşey yoksa 
niçin Kürd kamuoyunu 
aldarıyorsunuz, ya da 
aldatmaya çalışıyorsunuz? 
Bizim elimizden ancak 
PKKdostlarının bu 
yaptiklarına üzülmek gelir. 
Çünkü e,~er Kürdistanli · 
bir güç, bölge 
devletlerinden birisinin 
Kürdlere yönelik 
politikasım deşiji·e 

edemiyorsa ya da etmeyi 
doğru bulmuyorsa, hiç 
olmazsa o devlet için 

·propaganda aleti olma 
hakkını kendinde 
görmeme/i, sahte övgüler 
dizmemelidil: 
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Bir açıdan biz devletlerin, 
özellikle de Avrupa 

devletlerinin İi·an ile 
ilişkilerinin olmasından 

dolayr üzüntü duyuyoruz. 
Çünkü, Avrupa ülkeleri, 
kendilerini özgürlük ve 

demokrasinin beşiği 
saydıkları, sürekli bir 

biçimde insan haklarının 
korunmasrndan 

bahsettikleri bir dönemde, 
öyle bir rejim/e sıkı 

ilişkiler kuruyorlar ki 
sözkonusu rejimin, 
insanlık tarihinde 

özgürlük, demokrasi ve 
insan haklarını ayaklar 
altına alma konusunda 

emsalsiz (ki, emsali var) 
olmasa bile eşi az bulunur 
bir rejim olduğunu çok iyi 

biliyorlar. Avrupa 
ülkelerinin İslam 

Cumhuriyeti ile ilişkiler 
kurma konusundaki iştah 

ve arzuları öyle bir 
noktaya ulaşmış ki çoğu 

kez kendi egemenlik, yasa, 
ö1f ve adetlerine bile 

saygı göstermiyorlar ve 
bu değerleri İslam 

Cumhuriyeti 
yöneticilerinin ayakları 

altında kurban ediyorlar. 
Mykonos Davası' nda 

çıkan karar üzerine geri 
çekilen Avrupa ülkeleri 

büyükelçilerinin Tahran' a 
geri dönmeleri olayına bir 

gözatmak, bu 
söylediklerimizi 
doğrulayacaktır. 

rının bu yaptıklarına üzülmek 
gelir. Çünkü eğer Kürdistanlı 
bir güç, böige devletlerinden 
birisinin Kürdlere yönelik po
litikasını deşifre edemiyorsa 
ya da etmeyi doğru bulmu
yorsa, hiç olmazsa o devlet 
için propaganda aleti olma 
hakkını kendinde görmemeli, 
sahte övgüler dizmemelidir. 

Son dönemde Ormiye ve 
Tahran' da gerçekleştirilen 
gösterilerin nedenleri ve so
nuçları hakkında bilgi vere
bilir misiniz? 

- Geçen ay Ormiye, Tah
ran ve başta Kürd kentleri ol
mak üzere İran'ın diğer bir
çok ilinde gerçekleştirilen 
gösteriler, ülkede uzun bir sü
redir devam eden özgürlük 
hareketinin devamıdır. Son 
gösterilerin nedeni Newroz 
ve Farsça "Çarşembeyi Suri" 
(Kızıl Çarşamba) denilen, gü
neş takvimine göre yılın son 
çarşambasında düzenlenen 
geleneksel etkinliklerdi. Hem 
"Kızıl Çarşamba" ve hem de 
Newroz'da ateşler yakmak 
eski bir İrani gelenektir. Her 
türlü ulusal değerlerin, örf ve ·. 
adetlerin düşmanı olan ve 
bunları ortadan kaldırmak 
için elinden gelen herşeyi ya
pan İslam Cumhuriyeti hükü
meti, ateş yakmayı, "ateşe 
tapma" ve "İslam dinine ay
kırı" diye nitelendirip, halkın 
her iki bayramı da geleneksel 

. bir biçimde kutlamasına izin 
vermedi. "Ateşe tapmaya" 
yönetmeyecek kadar bilinçli 
olan halkın, bu yılkı "Kızıl 
Çarşamba" ve "Newroz"u 

kitlesel ve büyük bir çoşkuy
la kutlaması, sadece ulusal ve 
eski bir adeti canlandırması 
olmadı, aynı zamanda İslam 
Cumhuriyeti'ne karşı direni
şin bir biçimi oldu. Bu ne
denle de rejimin kolluk kuv
vetleri şehirlerin çoğunda, 
kutlarnalara katılanlara saldır
dılar, ateşleri söndürmek ve 
kutlamaları dağıtmak için uğ
raştılar .. Ama halk özellikle 
de gençler teslim olmadılar, 
kendilerini savundular. Neti
cede kutlamalar birçok şehire 
de gösterilere, İslam Cumhu
riyeti' nin eli sopalı güçlerine 
karşı bir başkaldırıy.a dönüş
tü. Kürdistan illerinden elimi
ze ulaşan haberlere göre, reji
min kolluk kuvvetleri birçok 
şehirde göstericilere saldırıp 
eziyet ve kötü muamale yap
tılar, hatta Ormiye, Mahabad 
ve Sine gibi bazı şehirlerde 
de göstericilere ateş açtılar, 
çok sayıda genci tutukladılar. 
Ulaşan bilgilere göre tutukla
nan gençlerpen bazıları ha
piste bulunuyorlar. Ayrıca 
önemli sayıda gösterici de 
yaralandı, bilebildiğimiz ka
darıyla şehid yok ve bu da 
sevindirici bir durumdur: 

İran'ın Avrupa ülkeleri ve 
Rusya ile ilişkileri iyi ve öyle 
anlaşılıyor ki daha iyi ola
cak. Bu iyi ilişkilerin müca
deleniz üzerindeki etkileri 
nelerdir? 

- Biz devletler arasındaki 
ilişkileri doğal ve yasal bir
şey olarak değerlendiriyoruz. 
Özellikle de biliyoruz ki İran 
yeraltı kaynakları, ekonomi, 
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İslam Cumhuriyeti'nin 

Kürdistan'a ve Kürd halkına 
yönelik politikasında değişi
mi ve iyileşmeyi gösteren 
herhangi bir işaret yoktur. 
Ayrı düşünce ve görüşe sahip 
olsa bile, Sayın Hatemi prog
ramını ve özel politikalarını 
yürütecek güçde değil, hiç 
bir zaman, lafta da olsa 
Kürdlerin haklarından ve 
Kürdlere bu hakların tanın
masından bahsetmedi, sözko
nusu hak ve özgürlükleri 
gündeme getirmedi. İran yö
neticilerinin İran Kürdlerine 
yönelik politikası, "İran' da 
Kürd meselesi diye bir mese
le yoktur" biçimindedir. 
Eğer, ara sıra, İran yönetici
lerinin ağzından, İran dışın
daki Kürdler hakkında bazı 
şeyler çıkıyorsa, bu daha zi
yade kamuoyunu aldatmak 
içindir, ayrıca bu rejim hangi 
parçada olursa olsun, Kürdle
rin haklarına kavuşmasına 
karşıdır. Rejimin çabaları, 
İran ve Suriye devleti temsil
cileriyle yaptığı ikili görüş
meler, bu gerçeği ortaya ko
yan belgelerdir. 

Bu sorumuz bir önceki so
ruyla bağlantılı. MEDYA 
TV, PKK'nin yayın organla
rı ve 
bizzat Öcalan, İran rejimi
nin Kürd sorunun çözümün
de ilk adım atan taraf oldu
ğunu söylüyorlar. Bu söyle
nenler doğru mu? Eğer doğ
ru değilse, sizce Öcalan, 
PKK ve MEDYA TV, neden 
İran rejimine haketmediği 
övgüleri yağdıhyorlar? 

- Biz Kürtlerde bir hikaye 
anlatılır: Göz hastalığına ya
kalanan birisi her iki gözünü 
de kaybeder. Günlerden bir 
gün, bir dostu kendisini ziya
rete gider ve "gözlerin nasıl, 
birşey görebiliyor musun?" 
diye sorar. Adam cevap ola
rak, "doğrusunu istersen hiç
bir şey görmüyorum, ama ço
cuklar çok zayıf da olsa bir
şeyler gördüğümü söylüyor
lar" der. Ne yazık ki MED
YA TV ve PKK'ye bağlı ga
zetelerin söyledikleri bu hi
kayeyi aklımıza getirdi. İran 
Kürdistanı halkının, İslam 
Cumhuriyeti'nin Kürd soru
nunu çözme konusunda en 
küçük bir istemini görmediği 
bir durumda, PKK'nin dost
ları, İslam Cumhuriyeti' nin, 
her zaman, bu alanda ilk 
adım atan taraf olduğunu id
dia ediyorlar. Zaten söyledik
leri de İran yöneticilerinin rı
zasını almaya yönelik olduğu 
için, kendilerini iddialarının 
doğruluğunu k~ıtlayacak 

belgeleri ortaya koymaya 
mecbur hissetmiyorlar. 

Ama "PKK ve MEDYA 
TV niçin bu iddiları yayınlı
yorlar, niçin İslam Cumhuri
yeti'ni övüyorlar?" sorusu, 
bizim cevaplandıracağımız 
bir soru değildir. Doğrusu bu 
onlara sorulmalıdır. Ki, eğer 
birşey varsa İran Kürdleri ni
ye görmüyorlar ve siz niçin 
belgelerle ortaya koymuyor
sunuz? Eğer ortada birşey 
yoksa niçin Kürd kamuoyunu 
aldatıyorsunuz, ya da aldat
maya çalışıyorsunuz? Bizim 
elimizden ancak PKK dostla-

Ama "PKK ve MEDYA TV 
niçin bu iddilan yayınli
yorlm~ niçin İslam 
Cumhuriyeti' ni 
övüyorlar?" sorusu, 
bizim cevaplandu·aca,~ımc 
bir soru değildir. 
Doğrusu bu onlara 
soru/malıdır. Ki, e,~er 
birşey varsa İran Kürdleri 
niye görmüyorlar ve si::. 
niçin belgeler/e ortaya 
koymuyorsunuz? Eğe-r 
ortada birşey yoksa · 
niçin Kürd kamuoyunu 
aldatıyorsunuz, ya da 
aldatmaya çalışıyorsunuz? 
Bizim elimizden ancak 
PKK dostlarının bu 
yaptıklarına üzülmek gelir. 
Çünkü eğer Kürdistani! 
bir güç, bölge 
devletlerinden birisinin 
Kürdlere yönelik 
politikasım deş!fi·e 

edemiyorsa ya da etmeyi 
doğru bulmuyorsa, hiç 
olmazsa o devlet için 
propaganda aleti olma 
hakkını kendinde 
görmeme/i, sahte övgüler 
dizmemelidil: 
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Bir açıdan biz devletlerin, 
özellikle de Avrupa 

devletlerinin İran ile 
ilişkilerinin olmasından 

dolayı üzüntü duyuyoruz. 
Çünkü, Avrupa ülkeleri, 
kendilerini özgürlük ve 

demokrasinin beşiği 
saydıkları, sürekli bir 

biçimde insan haklannın 
korunmasmdan 

bah:iettikleri bir dönemde, 
öyle bir rejim/e sıkı 

ilişkiler kuruyorlar ki 
sözkonusu rejimin, 
insanlık tarihinde 

özgürlük, demokrasi ve 
insan hakiarım ayaklar 
altına alma konusunda 

emsalsiz (ki, emsali var) 
olmasa bile eşi az bulunur 
bir rejimolduğunu çok iyi 

biliyorlar. Avrupa 
ülkelerinin İslam 

Cumhuriyeti ile ilişkiler 
kurma konusundaki iştah 

ve arzulan öyle bir 
noktaya ulaşmış ki çoğu 

kez kendi egemenlik, yasa, 
ö1j ve adetlerine bile 

saygı göstermiyorlar ve 
bu değerleri İslam 

Cumhuriyeti 
yöneticilerinin ayakları 

altında kurban ediyorlar. 
Mykonos Davası' nda 

çıkan karar üzerine geri 
çekilen Avrupa ülkeleri 

büyükelçilerinin Tahran' a . 
geri dönmeleri olayına bir 

gözatmak, bu 
söylediklerimizi 
doğrulayacaktır. 

rının bu yaptıklarına üzülmek 
gelir. Çünkü eğer Kürdistanlı 
bir güç, bölge devletlerinden 
birisinin Kürdlere yönelik po
litikasını deşifre edemiyorsa 
ya da etmeyi doğru bulmu
yorsa, hiç olmazsa o devlet 
için propaganda aleti olma 
hakkını kendinde görmemeli, 
sahte övgüler dizmemelidir. 

Son dönemde Ormiye ve 
Tahran' da gerçekleştirilen 
gösterilerin nedenleri ve so
nuçları hakkında bilgi vere
bilir misiniz? 

- Geçen ay Ormiye, Tah
ran ve başta Kürd kentleri ol
mak üzere İran'ın diğer bir
çok ilinde gerçekleştirilen 
gösteriler, ülkede uzun bir sü
redir devam eden özgürlük 
hareketinin devamıdır. Son 
gösterilerin nedeni Newroz 
ve Farsça "Çarşembeyi Suri" 
(Kızıl Çarşamba) denilen, gü
neş takvimine göre yılın son 
çarşambasında düzenlenen 
geleneksel etkinliklerdi. Hem 
"Kızıl Çarşamba" ve hem de 
Newroz'da ateşler yakmak 
eski bir İrani gelenektir. Her 
türlü ulusal değerlerin, örf ve 
adederin düşmanı olan ve 
bunları ortadan kaldırmak 
için elinden gelen herşeyi ya
pan İslam Cumhuriyeti hükü
meti, ateş yakma:yı, "ateşe 
tapma" ve "İslam dinine ay
kırı" diye nitelendirip, halkın 
her iki bayramı da geleneksel 
bir biçimde kutlamasına izin 
vermedi. "Ateşe tapmaya" 
yönetmeyecek kadar bilinçli 
olan halkın, bu yılkı "Kızıl 
Çarşamba" ve "Newroz"u 

kitlesel ve büyük bir çoşkuy
la kutlaması, sadece ulusal ve 
eski bir adeti canlandırması 
olmadı, aynı zamanda İslam 
Cumhuriyeti'ne karşı direni
şin bir biçimi oldu. Bu ne
denle de rejimin kolluk kuv
vetleri şehirlerin çoğunda, 
kutlarnalara katılanlara saldır
dılar, ateşleri söndürmek ve 
kutlamaları dağıtmak için uğ
raştılar. Ama halk özellikle 
de gençler teslim olmadılar, 
kendilerini savundular. Neti
cede kutlamalar birçok şehir
de gösterilere, İslam Cumhu
riyeti'nin eli sopalı güçlerine 
karşı bir başkalçlırıya dönü~
tü. Kürdistan illerinden elimi
ze ulaşan haberlere göre, reji
min kolluk kuvvetleri birçok 
şehirde göstericilere saldırıp 
eziyet ve kötü muamale yap
tılar, hatta Ormiye, Mahabad 
ve Sine gibi bazı şehirlerde 
de göstericilere ateş açtılar, 
çok sayıda genci tutukladılar. 
Ulaşan bilgilere göre tutukla
nan gençlerden bazıları ha
piste bulunuyorlar. Ayrıca 
önemli sayıda gösterici de 
yaralandı, bilebildiğimiz ka
darıyla şehid yok ve bu da 
sevindirici bir durumdur. 

İran'ın Avrupa ülkeleri ve 
Rusya ile ilişkileri iyi ve öyle 
anlaşılıyor ki daha iyi ola
cak. Bu iyi ilişkilerin müca
deleniz üzerindeki etkileri 
nelerdir? 

- Biz devletler arasındaki 
ilişkileri doğal ve yasal bir
şey olarak değerlendiriyoruz. 
Özellikle de biliyoruz ki İran 
yeraltı kaynakları, ekonomi, 
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ticaret ve diğer birçok ba
kımdan önemli bir ülkedir, 
dünya devletleri, ülkede ki
min iktidarda olduğuna bak
maksızın İran ile ilişkiler 
kurmak istiyor, bu uğurda ça
ba harcıyorlar. Öyle ise kom
şu Rusya'nın Avrupa'nin ve
ya herhangi bir ülkenin İran 
ile ticari, siyasi ve diploma
tik ilişkiler kurmasına itiraz 
etmemiz sözkonusu olamaz. 
Aynı zamanda biz mücadele
mizi, politikamızı İran ile iyi 
veya kötü ilişkiler içinde 
olan şu veya bu devlet üzeri
ne oluşturmuş değiliz. 

Ama bir açıdan biz dev
letlerin, özellikle de Avrupa 
devletlerinin İran ile ilişkile~ 
rinin olmasından dolayı 
üzüntü duyuyoruz. Çünkü, 
Avrupa ülkeleri, kendilerini 
özgürlük ve demokrasinin 
beşiği saydıkları, sürekli bir 
biçimde insan haklarının ko
runmasından bahsettikleri bir 
dönemde, öyle bir rejimle sı
kı ilişkiler kuruyorlar ki söz
konusu rejimin, insanlık tari
hinde özgürlük, demokrasi 
ve insan haklarını ayaklar al
tına alma konusunda emsal
siz (ki, emsali var) olmasa 
bile eşi az bulunur bir rejim 
olduğunu çok iyi biliyorlar. 
Avrupa ülkelerinin İslam. 
Cumhuriyeti ile ilişkiler kur
ma konusundaki iştah ve ar
zuları öyle bir noktaya ulaş
mış ki çoğu kez kendi ege
menlik, yasa, örf ve adetleri
ne bile saygı göstermiyorlar 
ve bu değerleri İslam Cum
huriyeti yöneticilerinin ayak-

lan altında kurban ediyorlar. 
Mykonos Davası'nda çıkan 
karar üzerine geri çekilen 
Avrupa ülkeleri büyükelçile
rinin Tahran' a geri dönmeleri 
olayına bir gözatmak, bu 
söylediklerimizi doğrulaya
caktır. 

Bize göre İran'ın Avrupa 
ve öteki sanayi ülkeierinin 
teknolojisine duyduğu ihti
yaç, bu ülkelerin İran petro
lüne ve İran ile ticarete duy
dukları ihtiyacın onlarca katı
dır. Çünkü bu ülkelerin İran 
ile sözkonusu ilişkileri olma
dan da onlarca yıl ayakta ka
labilecekleri apaçık ortadadır. 
Oysa İslam Cumhuriyeti'nin, 
sanayi ülkelerinden teknoloji 
ithal etmeden, bu ülkelere 
petrol satmadan yaşaması 
çok zordur. Bu durumda biz
ce doğru olan, kendilerini öz
gürlük, demokrasi taraftarı 
insan hakları savunucusu ola
rak gören devletlerin, İslam 
Cumhuriyeti ile ilişkilerinin 
iyileşmesini özgürlük, de
mokrasi ve insan haklarının 
korunmasına bağlamasıdır. 

Avrupalılar çoğu kez İslam 
Cumhuriyeti ile ilişkilerinin, 
reform sürecinin ilerlemesi-· 
ne, reform yanlılarının güç
lenmesine yardımcı olacağını 
ileri sürüyorlar. Oysa şimdi 
herkes, başta da Avrupalılar 
çok iyi biliyorlar ki sözkonu
su ilişkiler daha ziyade rejim 
içindeki tutucu kesime yar
dımcı olmuş, bu süreçde re
form yanlıları hergün bir baş
ka mevziyi tutuculara terket
mişlerdir. 

"PKK güçleri Irak 
Kürdistanı' nda kalama::.lar 
mt?" sorusu sorulabilir. 
Bu soruya cevap olarak 
söyleyece,~im şudur: 

Kürdistanli partilerin tek 
tek veya toplu olarak, 
bölgesinde barınma 
olanaklan kalmadı,~mda 
ve e,~er eteki parçalarda 
barınma olanaklan varsa, 
sığınmalan için 
kendilerine izin verilmeli, 
on/ann bu parçalarda 
kalmalannın, siyasi, 
propaganda ve eğitim 
çalışmalarını 

yürütmelerinin önü 
alınmama!tdır. Partimi:in 
inancı budur. Ama bu 
güçlerin ne kendilerini ev 
sahibi olarak görmeye, h u 
parçanın işlerine 

karışmaya, ne de ev 
sahiplerine karşı 
savaşmaya haklan varclir. 
Biz bu ilkeleri kendimi::. 
için de doğru buluyorıc. 
Güçlerimizin bir bölümü 
bugün Irak 
Kürdistam~ ndadır. 
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PKK-YNK çatışması konusunda ne düşiinü
yorsunuz? Partinizin bazı üsleri çatışmaların 
yaşandığı bölgelerde bulunuyor. Bu çatışma
ların size etkisi nedir? 

- Bize göre, Kürd parti ve örgütleri arasında 
yaşanan öteki çatışmalar gibi, PKK-YNK çatış
ması da haksız ve mahkum edilmesi gereken 
bir savaştır. Bize göre Kürd örgüt ve partileri 
arasında çıkabilecek her sorun, çatışmaya yol 
açmamalı, dostça, direkt ve görüşmeler yoluyla 
çözülmelidir. Biz bu savaşta tamamen tarafsı
zız, savaşan taraflardan birinin, ötekine karşı 
güçlenmesi için çaba sarfetm~dik, etmeyiz. 
Ama "tarafsızız" dememiz, bu tür savaşları çı
karan tarafın hatası konusunda hiçbir görüşü
müzün olmadığı anlamına gelmez. 

Doğrusu şudur: Hem geçen yıl yaşanan 
PKK-YNK çatışmasında hem de yaklaşık 6 yıl 
devam eden PKK-KDP çatışmasında biz 
PKK'yi hatalı ve çatışmaları başlatan taraf ola
rak görüyoruz. PKK ile Irak Kürdistanı'nın te
mel iki gücü arasındaki çatışmaların Irak Kür
distanı toprakları üzerinde olması, çatışmaların 
PKK'nin politikaları sonucu çıktığının belgesi
dir. Çünkü YNK ve PDK güçleri Türkiye Kür
distanı'na gidip, Hakkari'de, Dersim' de, Mar
din' de, Van ve Diyarbekir'de PKK ile çatışma
dılar. Dıhok' da, Akre 'de, Arnedi' de, Ço-
man' da, Ran ye ve Karadağ' da Irak Kürdistanı 
peşmergelerine karşı savaşan PKK' dir. 

"PKK güçleri Irak Kürdistanı'nda kalamaz
lar mı?" sorusu sorulabilir. Bu soruya cevap 
olarak söyleyeceğim şudur: Kürdistanlı partile
rin tek tek veya toplu olarak, bölgesinde barın
ma olanakları kalmadığında ve eğer öteki par
çalarda barınma olanakları varsa, sığınmaları 
için kendilerine izin verilmeli, onların bu par
çalarda kalmalarının, siyasi, propaganda ve 
eğitim çalışmalarını yürütmelerinin önü alın
mamalıdır. Partimizin inancı budur. Ama bu 
güçlerifi: ne kendilerini ev sahibi olarak görme
ye, bu parçanın işlerine karışmaya, ne de ev sa
hiplerine karşı savaşmaya hakları vardır. Biz 
bu ilkeleri kendimiz için de doğru buluyoruz. 
Güçlerimizin bir bölümü bugün Irak Kürdista~ 
nı'ndadır. Kürdistan'ın bu parçasındaki siyasi 

Kürdistan'ın bu parçasındaki siyasi 
güçlerin kararlarına tam bir saygı 
duyuyoruz, bu parçamn işlerine hfçbir 
biçimde karzşmıyoruz, bölgede 
geçerli olan kanunlara ve kararlara 
tamamıyla uyuyoruz. Öte yandan bu 
bölgenin temel iki partisi ve öteki tüm 
partiler (ister bu iki partiden biriyle 
bölgenin yönetimine ortak olsunlar isterse 
yönetimin dışinda bulunsunlar) bize saygt 
duyuyor/w~ ilişkilerimizin çok 
iyi olduğunu söyleyebilirim. 
Her neyse, arzum, birkaç aydır kesilen 
PKK ve Irak Kürdistanı siyasi güçleri 
arasındaki çatışmanın sonsuza·dek 
ortadan kalkması, PKK' nin sözkonusu 
güçlerin kararlarına saygı d uyması, 
Irak Kürdistanı' nın içişlerine karışmama
sı, YNK ile PDK'nin de PKK güçlerinin 
bölgede kalmalarının, siyasi çalışma 
yapmalarının olanaklarım yaratmastdır. 
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güçlerin kararlarına tam bir 
saygı duyuyoruz, bu parça
nın işlerine hiçbir biçimde 
karışmıyoruz, bölgede geçer
li olan kanunlara ve kararlara 
tamamıyla uyuyoruz. Öte 
y·andan bu bölgenin temel iki 
partisi ve öteki tüm partiler 
(ister bu iki partiden biriyle 
bölgenin yönetimi-
ne ortak olsunlar 
isterse yönetimin 
dışında bulunsun-

dığımızı, bu saldırılarda par
timizin saygın liderlerini şe
hid verdiğimizi biliyor. Biz 
·bu şehidlerimizin intikamı 
için bile teröre başvurmadık. 
Çünkü bize göre teröre karşı 
durmanın en iyi yolu, onun 
köklerini kurutmak, terörü 
doğuran şartları değiştirmek-

Bu genel doğruların dışında, 
biz say m Fransuva H er iri' nin 
öldürülmesini mahkum ettik. lar) bize saygı dtı

yuyorlar, ilişkileri
mizin çok iyi oldu
ğunu söyleyebili
rim. Her neyse, ar
zum, birkaç aydır 
kesilen PKK ve 
Irak Kürdistanı si
yasİ güçleri arasın
daki çatışmanın 
sonsuza dek orta
dan kalkması, 

Çünkü. adı geçen Kü.rdlük yolunun 
yorulmak bilmez bir neferiydi. 
Fransuva Heriri'nin partimizle 

yakın dostluğu vardı ve hatta partimiz 
ile PDK-Irak arasındaki dostluğun 

sütunlarından biriydi. 
Bunlardan da önemlisi, kimin işi 

olursa olsun, Heriri'nin 

. PKK'nin sözkonu
su güçlerin kararla
rına saygı duyması, 

Irak Kürdistanı' nın 
içişlerine karışma

inası, YNK ile 
PDK'.nin de PKK 

öldürülmesindeki en önemli amaç, 
sulh ortamını karıştırmak, bir süredir 
iki büyük parti arasında başlamış olan 
barış sürecini bozmaktır. Terörist/erin 
hedeflerine ulaşamadıklarını görmek 

beni sevindiriyor. PDK' nin bildirdiğine 
göre, YNK, katillerin bulunup teslim 

edilmesinde büyük yardımda bulunmuş. 

güçlerinin bölgede kalmaları
nın, siyasi çalışma yapmala
rının olanaklarını 

yaratması dır. 

Fransuva HeririJnin öldü
rülmesi konusunda 
ne düşünüyorsunuz? 

- Biz genel olarak, nere
de, kime karşı ve kim tara
fından yapılırsa yapılsın her 
türlü terör eylemini mahkum 
ediyoruz. Tüm dünya bizim 
birçok terör saldırısına uğra-

tir. Ki biz bu doğrultudaki 
mücadelemizi geliştiriyoruz. 

Bu genel doğruların dışın
da, biz sayın Fransuva Heri
ri'nin öldürülmesini mahkum 
ettik. Çünkü adı geçen Kürd
lük yolunun yorulmak bil
mez bir neferiydi. Fransuva 
Heriri 'nin partimizle yakın 
dostluğu vardı ve hatta parti
miz ile PDK-Irak arasındaki 
dostluğun sütunlarından bi
riydi. 

Bunlardan da önemlisi, 

kimin işi olursa olsun, Heri
ri'nin öldürülmesindeki en 
önemli amaç, sulh ortamını 
karıştırmak, bir süredir iki 
büyük parti arasında başla
mış olan barış sürecini boz
maktır. Teröristlerin hedefle
rine ulaşamadıklarını görmek 
beni sevindiriyor. PDK'nin 

bildirdiğine göre, 
YNK, katillerin bulu
nup teslim edilmesinde 
büyük yardımda bulun
muş. 

Partinizin diplomatik 
çalışmaları ne durum
da? 
- Basın yayın organla
rında yankı bulmasa da 
(ki bunun özel neden
leri var) partimizin 
diplomatik çalışmaları
nın iyi bir noktada ol
duğunu sevinerek söy
leyebilirim. Açıkça 
söyleyebilirim ki, böl
gesel ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla 
dostça ilişkileri bizim
ki kadar iyi olan Kür
distanlı ve İranlı örgüt 

çok azdır. 
Buna rağmen bu ilişkiler 

istediğimiz noktada değil. 
Dış İlişkiler Bölümü'nün, 
partimizin yurtdışındaki par
ti, siyasi örgüt, kurum ve ku
ruluşlarla olan diplomatik 
ilişkilerinin geliştirilmesine 

özel bir önem vermesi gere
kir. Ki, bu partimizin 12. 
Kongresinde alınan kararlar
dan birisidir. Umud ederim 
ki bu kararın hayata geçme
sinde başarılı oluruz. 
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Dr. Xelil Cindi 
(Georg-August-Universitiit Gfttingen 

Seminar für lranistik) 

i. peşiye da divet ewe ye
kc bejin ku ezidiyati meyda
neke dewlemend e di ware 
vekollna da, çiinki heta deme
ki nezik ezidiyati wek erdeki 
beyar mabii; ew vekollnet ha
tine kirin ji gel ek kem bii n ii 
hemu rex ii rii ne girtine. 

Dema bejin; edebe dini, 
edebe devkiye ezidiya, çi ewe 
hatiye komkirin ii hindek je 
di kiteb ii kovara da hatiye 
belav kirin, yan ji ewe nehati
ye komkirin ii gel ek je winda 
biiyi te bira mirov, qewareke 
mezin digre ii yekcar bare ser 
mile mirov giran dike. Gelo; 
çarçuve ii tixube edebe dini çi 
ye? Em dikarin çi babeti bixe
ne jer nave wl? 

Di jiyana gelan , bi taybet 

gelen kevn da, ev tişten jeı1 
dewreki mezin dileyzin ii di
bine bingeh ii koka her dine
ki. Ew tiştne j1 eve ne: 

1-Baweri, 
2-Tor ii tibet, (tiradisiyon) 
3-Efsane. 

1- Helbet "bawerf" wek 
barek (hale) e bi mejiye miro
ve giredayi ye, her wisa ba
weri komeke hizr ii nerinen 
mirovan e derheqa cihana tiş
ten piroz, wek Xude, mlıya
ket, behişt, axret, mirine. 

2- Tor u tibet (tiradisi
yon); ew kiryar ii dan ii stani
nen mirov pe radibe ii bi reka 
wan xwe neziki cihana tişten 
piroz dike, anku ew reyen ku 
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mirov vedike O. dixweze tekiliye ligel wan piro
ziya ne birin, wek cejn, tiwaf, dua, roji, dana 
qfirbaniya O. hwd ... 

Berdewam bfin li ser tiradisyona, ne tene 
imane bo miravan peyda dike, her wuha ewe 
imane xfirttir dike. Baweri O. tiradisyon hevudu 
ternam dikin. Heke tira-

hevfidu digrin, karekimezin li ser hevfidu di
kin, zehif buna her yek ji wan kareki negativ 
dikeser ye di, rrıigiıti (bonimune): çend xelk O 
alem cejna bi gür O. berdewam bikin, teda re Cı 

resim, dua O qewla bejin, hinde ew baweriyc di 
hoş O. saza xelke da mfikim dibe, bereavi her 

baweriyek, heke çirok O. 
disiyon berheme bawere 
be o. di xizmeta we da 
be, le bele urf O. ectet, 
dan O. standin kareki me
zin dikine ser bawere O. 
ewe bi hez dike o bi hev 
dişidlne; ji ber ku xelke
kl mezin pe radibe, yan 
bejin tiradisiyon bi ren
geki civati tene kirin. 
Gelek caran tiradisiyon 
fikir O. derune miravan 
digorine, her wisa bere
vaji, mirov ji gelek cara 
wan urf O. Metan peş di-

Li wira, bawerf, uıfu edet, çfrok a 
efsene hevudu digrin, karekimezin li ser 
hevudu dikin, zehif bana her ye k jf wan 

kareki negatfv dikeser ye df, migirtf 
(bonimune): çend xelk u alem cejna bi 
gur a berdewam bikin, teda re a resim, 

dua a qewla bejfn, hinde ew bawerfye di 

şirove kirinen beraqil te
da nebin, berdewam di 
_aqile xelke da neye 
xwendin, cejn Cı helkef
tina jera n ekin, e w ba
weıiye hedi hecti de cem 
xelke sar O. winda be. 
Edebe ezidiyan, ye dini 

hoş a soza xelke da mukim dibe, bereavi 
her bawerfyek, heke çfrok a şirove 

kirinen beraqil teda nebin, berdewam di 
aqile xelke da neye xwendin, cejn a 

helkeftina }e ra ne kin, ew bawerfye h edi 
hedi de cem xelke sara winda be. 

O. bill dini ji, li do ra wan · 
herse xalen, ku me go
lin, digerin. Ezidi bawc
riye bi X u de, Ta Wis:i 
melek, milyaketa, xas O 
babçaka, behişt O doje, 

xin. 
3- Efmne ü çfroken pfroz; begfiman li dest

peka peyda buna bir O. baweran derheqa kirya
ren dinyaye, wek baran O. tofan, birq O. birusk, 
mirin, sar O. germ, sotin, derketina roj O. heyve, 
nexweşi O hwd, miroven bere wisa difikir:in ku 
hezeke mezin li pişt wan kiryaran heye, anku 
piroziyek didaye, nişan O. put (senem) je ra di
rCıst dikirin, be dengi :ibadeta wan dikir, yan be
jin bi hindek livinen taybet, wek semaya be 
deng, govend, geryan li dora bereki yan dareke, 
rawestan li hembere roje yan heyve, çekirina 
hindek nexşa wek mar; şer dfipişk, piling li ser 
der O. taqeten şkeftan O. hwd... · 

Miroven bere hedi-hedi bawer:iyen xwe di 
qalibe çirok O efsane da ava kirin, ew çirok O 
efsane berdcwam di nav wan da dihatin gotin, 
her ligel ve yeke wan miravan hem rabfin put 
(senem) O. ciye piroz bo wan hezcn nediyar (pi
roz) çckirin O. roj O. deme taybet jcra di yar kirin, 
hem baxcriyen xwe bi rengeki bineci di qalibe 
çirok O. efsane de derxistin, anku baxeri ji qali
beki hişk, be deng, kete qalibe gutin O. axaftine, 
mirov betir bi tevayi pe rabfin. 

Li wira, baweri, urf O. edet, çirok O. efsene 

xer o. şere, kiras gorine, 
cin , axret O qiyamete, 

hatina Ezi o. şerfedin o. hwd. tinin. Bo ve ycke 
ji ezidiyan çirok O. efsane, dua, qewl O. beyt, xi
zemok, robarin o. hwd. vehunandine Cı gotinc. 
Cejn, tiwaf, re O. resim, bed Cı sed ji, li direj1ya 
demen sale jera danine. 

Ez naxwazim betir li ser şirovekirina aliyen 
teoriyen van babeta bisckinim, ç0nk1 edebe d1-
ne ezidiyan hinde meydaneke herfire ye, bi 
zehmet e hemu tişt bi yek care, weki dile mi ro
vi bive, bi ci be. Ji ber ve yeke ez divem ewi 
edebi paıvekim ser van aliyan: 

1- Efsane u çirok, 
2- Dua u diroze, 
3- Qewl u beyt, 
4- Mishabet, 
5- Muzika dini, 
6- Qizemok, robarin u payizok, 
7- Qaside, 
8- Lavij u xeribi (xeribo) 

1- EJmne ü çfmkhı dfnf 
Beguman di efsane O. çirokcn d:ini da, bawc

riya miravan beranber dinyayc, Xudc. milyakc
ta, kiryaren ser rCıye dinyaye; wek pcyda hfına 
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Di nav tekstan da ge/ek 
bawerf a nerfn derdikevin 

a bi şirovekirina wan mirov 
dikare ge/ek zanyari li ser 

dfne ezidiyan a nerfna wan 
li ser dinyaya dor a her 

bizane. 
Rast e ezidf bawerfye bi 
heza Xudd yekta tfnin u 

dibejin; "ezidfmilete here 
ewil e Xude u Tawsf Melek 

bi heq nas kirfn, ezidf ji 
surra Tawsf Melek in," 

be/e ji aliye df ve ew li ser 
we bawerfye ne ku giyan na 

mire u surra Xude u Tawsf 
Melek digehine ge/ek 

babçaka; ji her weyeke, 
ew bi çavekf bilind a pfroz 

temaşayf xas a qelender 
u Xudanen xwe dikin, qub 
u mazargeha jera çedikin, 

cejna bi nave wan pfroz 
dikin, qurbaniya jera 
peşkeş dikin a hwd. 

Derheqa parve kirina ... DENG 
şinkaye u hişkatiye, deşt u çi
ya u behra, derketina roj u 
heyve, çebfina roj u şevan, ba
ran u tofan, bfin u mirin u 
hwd. derdikevin. Di van efsa
ne u çirakan da xeyal, ligel 
hindek rastiye tekel dibin. Her 
li ser ve yeke ji di baweriya 
ezidiyan da du dinya heranberi 
h ev disekinin; dinyaya jor u 
dinyaya jeri (xwar). Dinyaya . 
jor gelek paqij e, bi safu hey
bet, Xude u milyaket fi ıı1hen 
baş dewre xwe dibinin, ew ça
renivisa hemu giyanewera 
( canliber, rı1hliber) dest nişan 
dikin, xer u şer ji cem wan ten. 

Dinyaya jeri -dinya ser er
de- bo mirov fi giyaneweren di 
ye, di niveka herdu dinya da 
qonax u jiyaneke kurt heye, 
ew misafirxane ye, mirov teda 
bazirgan e. mirov te ve dinya
ye daku paşi biçe mala heq 
(mirin u axret), le bele di we 
dinya kurt da, dive mirov ben
deware dinyaye u ezmani be, 
anku di xizmeta we da be, xer 
u qurbaniya jera peşkeş bike u 
xwe je bipareze. 

Ew baweriyen li seri me 
gotin di nav ezidiya da wek ef
sane u çiroken dini tene gotin. 
Piraniya qewl fi beyta, lavij u 
edebe di, wek çiroken dini te
ne hijmartin; çunki elementen 
efsane di wan da peyda dibin, 
ew bi rengeki baweriya ezidi
ya derheqa peyda buna dinya
ye, Xude u milyaketa, mirova, 
diyar dikin, weki: Qewle Ze
bunf Meksur, Qewle Afirandi..: 
na Dinyay~, Qewle Qere Fer
qan, Qewle Şex ii Bekir, Qew
le Şex ii Aqub, Qewle Xoş 
M ale Baba u hwd ... 

Ji aliyeki di ve, gişt nerina 

ezidiya derheqa mirin fi jiyane 
li ser efsane tene hijmartin fi 
ev qewl fi beyt in: Qewle Sere
merge, Qewle Miskfno ]aro, 
Qewle Nebf Simayfl, Qewle 
Musa, Qewle Firware, Qewle 
Texta fi hwd .. 

2- Dua u dilme; 
Dfia dewreki (roleki) mezin 

di baweriya ezidiya da di b inin 
u ciyeki bilind digrin. Ew dua 
u dfrozen li ber deste me -yen 
hatine kom kirin u belav kirin~ 
betir ji 40 (çil) tekst in. Bele 
hejmara dua u diraza betir c ji 
ve reqema hatiye gotin. ÇfinkJ. 
careke min ji qewlzanekl pirsl; 
"tu çend qewl u dua u qesida 
fer bfiyi, dizanl?" Got; di nav
bera 6 heyva da hostaye min 
(243 dua, 86 qewlen herani u 
55 qeside dane ber min, ez fCr 
kirim, le bele bo şirovekirina 
van qewl u qeside u duaya 7 
(heft) sal u 6 (şeş) heyv pe 
çun. (1) 

Di nav tekstan da gelek ba
weri u nerin derdikevinfibi şi
rovekirina wan mirov dikare 
gelek zanyari li ser dine ezidi
yan u nerina wan li ser dinya
ya dor u ber bizane. 

Rast e ezidi baweriye bi 
Mza Xude yekta tinin u dibe
jin; "ezidi milete here ewil e 
Xude u Tawsi Melek bi heq 
nas kirin, ezidi ji suna Tawsi 
Melek in," bele ji aliye di ve 
ew li serwe baweriye ne ku 
giyan na mire u suıTa Xude u 
Tawsi Melek digehine gelek 
babçaka; ji ber we yeke, ew bi 
çaveki bilind fi piroz temaşayi 
xas u qelender u Xudanen xwe 
dikin, qub u mazargeha jera 
çedikin, cejna bi nave wan pi-
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roz dikin, qurbaniya jera peş
keş dikin u hwd .. Ne tene ev 
e, belki betir koka dine ezidi
ya bi siruşt ı1 abori u çerxa 
dinyaye ve giredayi ye, hemu 
dinya bi gotina Xude çebfiye, 
ji ber we yeke ji, li cem ezidi
ya dar ı1 ber, ax, çiya, ba, agir, 
roj, heyv, hindek heywan u 
gelek tişten di plroziya xwe 
heye ı1 naven wan di duaya da 
ten; 

"2- Hun bidene xatira Eriş 
Kurs i, 

Gay u Masi, ..... " 
"3- Hun bidene xatira lewih ü 

qelema 
Hawa ü Ademe, 

lsa bin Miryeme, ... " 
"5- Hün bidene xatira behişt ü 

dare, 
KaNa mixare, ... " 

"6- H ün bi xatira Dün·e k(m, 
Kase ken, 

Extiyare sılrr mix.fi, pe pira 
sefa te ken, ... (2) 

"1- Ya Rebf! tu bideye xatira 
Stuna ü Erd a Ezmana, 

Leylun, leylet il qedir, ... " 
"10- Ya Rebf! tu bideye xatira 

şev ü roje, 
Behişt a doje, ... " (3) 

"Şehda dinemin ek Ella, 
Melik Şex Sin, heq hebfb Ella 

Meqlub a Mergeh sefa 
silavet mera li Lalişe, li Meq

lubf, ... " 
Ezidi di duayen xwe da ne 

tene nave Xude tinin, belki 
nave milyaket ı1 xas ü babçaka 
bi rez dikin. 

Li civateke gundiyati, ko
çeri, li civateke kevin ı1 paşke
tl da ı1 li bin baren siruşteke 
zordar; wekl jiyana di nav çi-· 
ya u şkefta da, ne re, ne rona
hi, ne hekim hebin, xwe paras-

Derheqa parve kirina ... DENG 
tin ji heywane dirinde kareki 
bi zehmet e ... Ere, di rewşeke 
wisa da ne eceb e siruşt meji ı1 
baweriyen mirova li gori xwe 
vestirine, dan ı1 standinan na
va xelke dayne ı1 bihele gire
danen malbati u eşirtl bi hez 
bin. 

Tişteki mentiqi ye ji, bir u 
bawer, fikra dini ji li gori w e 
tebiete be ava kirin u li taliye 
da imaneke pir bi diyardeyen 
(fenomenen) simşte peyda 
bin; ew diyardeyan her roj be
ranberi mirova ten, wek; der
ketina roj u heyve, şev ı1 roj, 
ba u baran, tofan ı1 hwd .. , Di 
rewşeki wisa da, ne eceb e mi
rov be u Xudaneki bo wan di
yardeyan çeke illi dimaye da 

' duaya jera b ike ı1 rehme ji 
w an bixwaze, anku xwe ji şere 
wan dur bexe!. .. Anku eve bU, 
mirov palvedaye we yeke, 
imane bi "hezen nediyar" bike 
ı1 hindek reyen sivik bo beran
beriya wan peyda ke, ji bo we 
yeke "dua ı1 diroze" bfine yek 
ji wan çekan; ewen aqile mi
rove bere peyda kiri, heta ba
weren xwe bi reka wan duaya 
derdixe. Li wirada "dua" ren
geke ji rengen despekirina 
peyda buna fikra dini ye. 

Dua wek zarave bi wateya 
(meneya) daxwazi, hevi, pa
randin (li ber gerandin) ji aliye 
miroveki be hez ı1 be çare, bo 
hezeke piroze nediyar te, heta 
ew hez di hana (hewara) wl 
(yan we) be. Ewi ( yan ewe) ji 
belayen dinyaye bijmreze, li 
hale wl bipirse ı1 heviyen dile 
wl (we) bi d bine. 

Em dikann bejin ku dua bi 
rengekl gişti,rekek e di niveka 
du aliyan da; yek je mirove be 

desthilat e, nizane çi bike u pc
şeroja wi (we), de çawa be. Ew 
mirovne nizanİn de çawa ji zil
ma ketine bin, rizgar bin, yan 
de çawa hejari ı1 derde mala 
xwe çareser kin ... Ji ber ve ye
ke ew reka here sivik ji xwe ra 
digirin ı1 hawar ı1 gaziyen xwe 
dibine ber aliye duaye, gazi he
zen ne diyar diken, ku ew di 
hana (hewara) wan ben. 

Heke em bere xwe bidine 
nav ı1 naveroke listeya wan 
dfiayan, ewen me kom kirln, 
ev tişten xware ji me ra derdi
kevin: 

a- Çawa siruşt u jiyana 
çandiniye ( gundiyatiye), şi
vantiye, kareki mezin kiriye 
ser giredanen mirovan bi hev
ra, her wisa giredanen wan li
gel dinyaya doruber; ewe din
yaye mirov palvedaye ku li 

· fecre, li şebeqa sibe, zu ji xe
we şiyar be u dest bi kare xwe 
bike. (binere duaya pişt gire
dane, duaya fecre, duaya şifa
qe). 

b- Roj roleki here mezin di 
baweriya ezidiyan da dileyize; 
ezidi çar duayen xwe yen here 
giring peşkeşi roje dikin. ( bi
nere duaya fecre, duaya sibe, 
duaya nivro, duaya evare). 

Roj meteryaleki dinyayi 
pir mez'in ı1 piroz e. Nur u ger
ıniye dide cihane. Xer u bere
ket je çe di bin. Ji bcr we ycke. 
ezidi bi hurmet heranberi we 
disekinin u weki gula berbcroj 
li gellivina roje, ew ji dilivin. 

c- Çfinki mirove ezidi ba
weriyeke mezin bi dlne xwe 
heye, ber~ razane, ew dua"
şehda dini" dibejin. Nave Xu
de u Tawsi Melek, şex ı1 pir, 
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hosta u merebi, ciyen piroz u 
hwd tinin; heta ew giyane xwe 
h~lal bikin, ne wek deme raza
na xwe da, ew blmirin, ewi 
demi ewan ifada xwe daye, ku 
ew li ser baweriya ezidiyatiye 
ne, li ser birninin u bimirin. 

d- Tawsi Melek dewreki 
(roleki) mezin di dine ezidiya 
da dileyize, belki ezidi bi nave 
wl tene nas kirin. Ji ber ve ye
kc ji ( duaya Tawsi Melek) her 
dem li ser zimanc hemu ezidi
yan e. 

e- Herçende sistem u mi
kanizma ezidiyatiye aloz e, 
bele li cyni dem ew nişana 
man u berdewamiya ezidiyan 
e. Girerlana wan bi şex, pir, 
merebi, biraye axrete u miro
ven di, betir tekeliye xurt di
kin, bi taybeti ligel şex u piren 
wan. Çawa yeki keriyeki pezi 
hebe, ew wi pezi nişan bike u 
dirhoye (demqa) xwe bide ser, 
wisa ji şex u pir biska zaroken 
miriden xwe distinin. "Nişa
na" xwe didine ser u "duaya 
biske" li ser dibejin. Ew li wc 
bawerlye ne deme yek dimre u 
li dlnyaye di dibine ber dadge
he (mehkeme), hakim -ku hin
gi milyaket e- gazi dike; "eve 
dirhoye ki şex u piri ye! .. " Şex 
u pir ten dena xwe didene, he
ke miride wan bu, ew de nişa
na (dirhoye) xwe nasbikin u 
bejin; "bele eve mirlde min e. 
Min biska wl hilaniye." Heke 
ne miride wi be de beje; "ne
xer, eve ne dirhoye min e, ez 
nas nakim." 

f- Ji ber ku jiyana bere ji
yaneke bi zehmet bu, şaristani 
nebu, şer u kuştin hebu, reyen 
hatin u çune bi zehmet bun, 
heywanen dirrinde zahf bun u 
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hwd .. Ji ber van hegeran (se
deman) u geleken di, dema 
miroveki ciye xwe, mal u gun
de xwe bi ci dihela, dixwest 
ewe tirsa dile xwe hindeke te
sel ke. Hezeke bide giyane 
xwe. Heviye ji cin u hezen ne
di yar dike, ewi biparezin. Bi 
silarneti vegerinin mala wi. 
Diyar e, "duaya oxire", "duaya 
stera dembilqapl" bune derma
ne wan tiı·san. 

g- Behra betir jiyana miro
ve bere li ser çandiniye bu. 
Teriş u tewal (pez, çel, bizin, 
h esp) xweyi dikirin. E w an 
xweyiye çeken wisa nebun bi
karİn xwe u heywanen xwe ji 
dirinde biparezin, yan dexil u 
dane xwe ji nexweşiyi gerge
ratka u kuliya biparezin ... diyar 
e eve hegerek bu mirove wr 
demi baweriya xwe bo çareser 
kirina wan derdan danene ser 
duayan, wek "duaya girerlana 
deve gurgi (gur)", "duaya biri
na gergeratkc", "duaya dubiş
ki" ... 

h- Her bi vi rengi; bere he
kim, dixtor, deıman kem bun, 
eş zerle bun. Mirov mecbur di
bun bejln, ewi dixwast- wc 
baweriye ji xwe ra çeke ku ev 
duane ewan eşan çak (baş, çe) 
dikin. Wek "duaya eşa memke 
jinke", "duaya newqandina 
miza piçukl" .. 

i- Çunki civata eşirti, civa
tek nançlayi e ciwame bu, 
ewan wisa bawer dikir nan, 
xwarin ji xizina Xude ten. Ji 

. ber w e yeke hem nan e xwe di
dane mevana, hem ji bo miri
ya dikirine xer. Eve bu hegera 
peydabuna piroziya xwarine u 
"dua Sifre" hat gotin u heta ni
ho ji piroziya xwe heye. 

Weki hatiye gotin, dua ge
lek bir u bawercn ezidiya, [el

sefa wana dinidiyar dikin. Ro
nahiye didine ser gelek pirsiya
ra u bersiva wan didin, migirtl 
(bo nimune): Sunet u hevene 
sunete; ere sunet di baweriya 
czidiya da çi ye? .. Ere giredana 
wc bi "sune" erebc G islami ve 
heye, yan tişteki di ye? .. Gelo 
dewre Melik Şex Sin u gircdan 
G nasina wi wek "Şexe Suncte" 
li cem ciidiya, Şex Şems weki 
babe sunctxane: 

Şeşimse mini mfre, 
Babe me çendf sunetxanl' fi 

derweşan ü qelender üfeqfra. 
Ewe kaniya şexan ıl pfra. 

(Sebeqa 16 ji qewlc Şcşims) 
Ere: şex, pir, miı·id, ji hc

vüdu di cuda ne, yek ji ycki' 
kevintir c, yan hcrse hcvüdu 
digirin, koka wan yckc? .. Erc 
gotina "şex" -wcki bindek di
bejin- ji erebi hatiye G gotina 
"pir" gotineke kureli ye? ... yan 
"şcx", "pir", "miı·id" ji yck sc
rukaniye ne (serçava), hcvcnc 
wan yek e?! 

Erkan u fcrzen eline ezicii
ya çi ne? .. 

Boçi "xerqe", "tok", "be
rat" diparezin? Ezidl çawa ra
mana xer G şere nas dikin? .. 
Ere ew ji hev cuda ne yan bi 
hevra girerlayİ ne? 

Derca Tawsl Melek G sim
bola "gay G masi" çi ye? .. Her 
wisa raman ji surra Tawsi Me
lek, Ezi, Şixadi, Melik Şex 
Sin, Melik Fexredin, Şeşiıns, 
Hesitmeman G hwd .. 

Raman ji "sun·", "durr". 
"mihbet", "candar" G hwd. Çi 
ye? "Sebir" di nav czidiya da 
çi digehine?. Çi fikir li ser 
"sebre" ten ava kirin? 
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Ev pirsiyar u geleken di, 

duayen "ezidiyatı:", "şexiti", 
"pirani", "miridl", "duaya xer
qey", "duaya em~ıne", "dua to
ke", "duaya sebre", duaya xu
dane male" derdikevin. (4) 

3- Qewl ı1 Beyt; 
Gelek bi zehmet e mirov 

bikare penasineke taybet bide 
qewl u beyta, yan siniırekl eş-• 
kere di nevbera wan da ciayne, 
çı1nki heta niho çu vekolin li 
ser vi babeti ne hatine kirine. 
Min ji geleka pirsiye; "çi cuda
yi di navbera qewl u beyta da 
heye?" Ewan bersiveke ter,.ku 
mirov pişta xwe pe girede, ne 
dane dest. Tene heja Bedel Fe
qir Heci, di kaxeza bersiva 
xwe da, di roja 5/4/1999'an da, 
hindek serka diyar dike u dibe
je: "Min bi xwe ev pirsiyare ji 
baM xwe Feqir Hed kiriye u 
ewi bersiva we li ser kaseteki 
vidiyo, di sala 1994'e da daye 
u niho li erşife Bingehe Laliş
Dihok maye." B ele dibeje, 
"mixabin li bira min naye, ba
M min çi gotiye." 

Heji gotine ye, Bedel Feqir 
Heci, pir ciwan edebe dine ezi
diya destnişan dike; dibeje: 
"Heke em bikarin bejin; qewl, 
beyt, dua u diroze, qeside, xi
zemok, payizok, robarin, lavij, 
weki endamen leşe mirovi ne, 
di vir da qewl dibine sere wi 
leş! ( senter ı1 kontrol), anku pl
roziya qewla betir u rriezintir e 
ji ya beyt u hemu coren di. 

Di du. xalen di da, ku rriin 
di ve nivisina xwe da destnişan 
ne kiribun, Bedel Feqir dibeje, 
"peyva 'qewl' wek nav bo te
kisten dini seda sed taybet in 
bi ezidiya ve, bele 'beyt' wek 
nav bo tekista li nav kurden ne 

Derheqa parve kirina ... 
ezidl, bi taybet "hozanen kila
slk" hatiye bi karanin." 

Nave daner€n (niviskar, çe
ker) tekista betir di qewla da 
xuya dibin, ne wek di beyta 
da; wek Şe?'- Fexir, Pir Reşe 
Xeyran- Derweş Qatani- Şexu 
Bekir fi hwd ... 

Helbet "qewl il beyt" tekis
ten dini ne. Ji aliye ruxisar ve 
(biçim) ew ji "sebeqa" pek ten. 
Her sebeqek ji se malika (reza) 
pek ten il hindek cara "sebeqe" 
dibine 4-5 rez. Dumahlka se
beqa bi tlpek (herfek) taybet 
yan zedetir kuta dibe. Pişka 
betir yen qewl il beyt, li ser ke
şa (wezna) folkloriya kurdl ha
tine vehunandine. 

Her qewlek yan beytekli 
dora babeteki digere; anku 
behsa bir u bawereke felsefi, 
derweşi, kiryareki dirokl, hu
ner il kerameten xas fi babçaka 
dikin, bele babeten ku bi felse
fe u bawerl ü diroka ezidiya ve 
giredayi ne betir di qewla da 
diyar dibin. 

Carna ji qewl ü beyt behsa 
şiret fi gotinen mezina dikin, 
wek "Qewle Melke Kerim", 
yan çawa mirov dtkare nefsa 
xwe zeft bike il xwe ji xirabiya 
durke, wek "Qewle Babeke 
Omera", "Qewle Nefs u Aqi
li", yan ji re il rismen mevan
dariye, wek "Qewle Şeqe Se
ri"' her w isa çawa ezidi peşe
roja xwe çawa diblnin, taliya 
dinyaye de çawa be "Qewle 
Şerfedin ", "Qewle Hatina 
Ezi". 

Hejl gotine ye ku ezidl di
bejin; "me imanji Qewle." 
Yan dibejin; "Qewl, ilme Xude 
ü Tawsl Melek fi Şlxadi ye. 
Deme li dlwana Tawse, yan li 

DENG 

Rast e ezidiyati din ek e, 
tekeli ya xı-ı,fne, 
danutandina} inanine ligel 
çu din a milefen di nakin, 
be/e ji aliye di ve ew li ser 
WC baweriye ne ku SU/Ta 
Xude u Tmvsi Melek 
digehije ge/ek mirovhı çak 
di nav mileted di da, yan 
bejfn; ezidi bi çaveki re: ü 
hurmet temaşayi wan kesan 
dikin, evven Xude ligel 
kirfn, çi ezidi bin yan ji 
dinen di bin. Bo ve ye k e jf 
ge/ek qeıvil ıl dıla a beyt hi 
wan kesan ve hatine gotine 
ıl ciye xwe li nav edebe 
dfne ezidiyan da vekiriye. 
wek "Qewle Cimcimi 
Siltan" }i bo xatira 
kerameten lsa Pexemhe1~ 
"Qewle Nebf Musa," 
"Qewle Xisen Xelac", her 
vvisa ge/ek qewlli ser Ezlj/ 
hatine gotine, wek "Qewle 
Ezf", "Qewle Make", 
"Qewle QazfŞiro ", 
"Qewle Qazf Esker", 
"Qewle Meta Ebu Bekir", 
"Qewle Xudane Male", 
"Qewle Derweş Xebfb", 
"Qewle Şirota", "Qewle 
Koçeka", Qewte Mirfda", 
Ci hwd. Her ıvisa hindek 
beyt li sei· Mehemed 
Pexember u E/iye pismame 
wi hatine gotine, wek 
"Beyta Mirina Nebfye 
Omete", BeytaE liye Şer." 
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cejna, li tiwafa, ezidi daxwa
ziye ji qewal ı1 ilmdare xwe · 
dikin, dibejin; "bi kerema xwe 
bo me behneke behse ilme 
Xude, Tawsi Melek, ilme Ş1-
xad1 biken", anku qewl di 
edebe dine ezidi da ciyeki 
mezin ı1 piroz digirin, çenabe 
m ere ezidi (bi jin ı1 zelarn ve) 
gumane bi qewlan bine, çı1nki 
felsefe ı1 baweriya dine wan 
tera derdikevin, ew behsa çi
roken Xas ı1 babçaken wan di
kin. 

Rast e ezidiyati dinek e, 
tekeliya xwine, danutandina 
jinanine ligel çu din ı1 mileten 
di nakin, bele ji aliye di ve ew 
li ser we baweriye ne ku surra 
Xude u Tawsi Melek digehije 
gelek miroven çak di nav mi
leted di da, yan bejin; ezidi bi 
çaveki rez u hurmet temaşayi 
wan kesan dikin, ewen Xude 
ligel kirin, çi ezidi bin yan ji 
dinen di bin. Bo ve yeke ji ge
lek qewil u dua u beyt bi wan 
kesan ve hatine gotine u ciye 
xwe li nav edebe dine ezidi
yan da vekiriye, wek "Qewle 
Cimcimf Siltan" ji bo xatira 
kerameten İsa Pexember, 
"Qewle N ebi Musa," "Qewle 
X isen Xelac ", her wisa gelek 
qewl li ser Ezi ji hatine goti
ne, wek "Qewle Ezf", "Qew
le Make", "Qewle Qazf Şi
ro", "Qewle Qazf Esker", 
"Qewle Mela Ebu Bekir", 
"Qewle Xudane Mali", 
"Qewle Derweş Xebfb ", 
"Qewle Şirota", "Qewle Ko
çeka", Qewle Mirida", u 
hwd. Her wisa hindek beyt li 
ser Mehemed Pexember u Eli
ye pismame wi hatine gotine, 
wek "Beyta Mirina Nebfye 

Derheqa parve kirina ... DENG 
O mete", BeytaE liye Şer." 

Heke bi huri bere xwe bi
dine naveroke qewl u beyt u 
dua, de bibinin, ku babete n 
qewl bi pirani li ser baweri, 
felsefi, surr u kerem, derweşi 
u hwd. ne, bele beyt betir 
behsa karen civati dikin ku di
ve mirov li pe timaha male 
dinyaye ne kevin. Ev dinya 
dinyayeke pı1ç e, berwext e, 
axret hemu tişt e. (Binere 
"Beyta B aza," "Beyta Mfr 
Birahfm") 

Gelek beyt ji handana (teşc 
wiqkirina) mirov dikin bo 
qenciye, şole baş, ibadete, iş u 
kare baş, xwe dur xistin ji sis
tl, derew u hemu tengen xira
biye. (Binere "Beyta Cindf", 
"Beyta Sibi", "Beyta Heva
rf") 

Pişkeke di ji beyta u bi zi
mane teyr u heywana, zordari
ya civati, zilma xinmijan der
dixin (binere "Beyta Siliman 
Pixember, Bilbi/o Miskfno). 
Beyt ji heye çawa mirov li ji
yana nemiriye digere, ew bi
zanin sebeba mirine çi ye, ça
wa derman u çareseriyeke jera 
bibine. (Temaşayi "Beyta Mir 
Mih" bike.) 

Pareke diji beyta dixwa
zin ewe yeke diyarkin ku Xu
de dive hindek caran mirove 
xwe taqi bike (biceribine) u 
ewi dayne ber meheke (piva
nok); ere mirov dikare bare 
cora wi hilgire an na?! .. Anku 
ew beytne diven ve yeke di
yarkin ku roja mirov te xul
qandin, Xude çarenivisa wan 
li eniya wan dinivise. Ew dix
wazin mirove xwe taqi bikin; 
heke wan xwe li ber girt u co
ra Xude qebul kirin, hinge 

Xude de li wan be rehme u 
behişte ji wan ramisoger ke! 
(Bin ere "Beyta E yu be Kir
rnaxwari-Eyub Pexember.") 

Bila ewe ji jibir nekin ku 
di hindek beyta da evindariya 
dilan u evindariya Xude Ci 
derweşi tekel hev dibin. Deme 
wan beyta dixwini, tu nizani 
ew beyt ji kera te gotine, ere 
bo Xude ye, bo Tawsi Melek 
e, bo Şixadi ye, yan bo keçc
ke şox u şeng u çardeh sali 
ye?! (Binere "Beyta Gila Çar 
Zirnan ", Beyta Serafe H indi
ya", Beyta Gilavf") 

Mirov dikare ewe ji elest
nişan bike ku hejmara Qewlan 
ji hejmara beytan betir e. 
Qewl ji beytan piroztir in, ne 
wek her eve, belki cudayi di 
nevbera Qewla bi xwe da he
ye ew ji li gori derece u piro
ziya wan. Dibejine "Qewlcn 
Mezin u Giring" (Qewle Be
ran). 

Şex Osman bo min got; bi 
tene di şeş meha da ewi 86 
"Qewle Beran" ji hostaye xwe 
Koçek Sadiq fer buye. 

4- Mishabet; 
Mishabet rengeki taybeti 

ye di edebe dine ezidiya da, 
bo şiyar kirina ezidiyan u gi
redana wan bi hevra. Misha
bet, behra betir ligel gera 
Tawse li nav gunden ezidiyan 
ten gotin, her wisa li cejn u 
cemayen Lalişe, ligel hindek 
oxlema ( helkeftinen piroz), 
deme yek dimire, ji roja ycke 
heta roja hefte qewal u ilim
dar li malamiri mishabeta di
bejin. 

Helbet ne her kesek dikare 
mishabeta beje, belki ew kare 
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qewalan e bi taybet qewale 
here zirek ı1 melevan di ilme 
ezidiyatiye da, dibejine Wl 
"Qewali Sinceqbegi". Her wi
sa bindek ilimdaren di di nav 
ezidiya da hene, ew ji dikarin 
misbabeta bejin, mina Berkate 
Keso, Feqir Heci, Pir Eboye 
Xetari, Şex Elo, çend feqirek 
jimala Zero ı1 hwd .. 

he ta bi axiri ne." Belki e w na
vek e ji naven Xude. Mishabet 
belısa surr ı1 keramete xas ı1 
babçaken ezidiya dikin; wek 
Melik Şex Sin, Melik Fexre
din, Şex Şemis, Hesilmeman, 
Plrafat ı1 hemu xasen di. 

Mishabet, her çawa li ser 
çirok ı1 surr ı1 kerameten xas ı1 

Mishabet çi ye u çi 
çareser dike? 

r·-·-·-·-·-

Weki me goti, ne her 
keseki dikare misbabeta 
beje, yen ku dikarin mis
babeta bejin, miroven 
ilimdar ı1 li gotina xwe 
rewan in, dikarin goti.nen 
xwe bigehine dile gı1h-
daran, yan ji heranberi 
xwe razi dikin. Bi ve ye-
ke em dikarin bejin; mis
habet qewara here mezi-

i Berf roj derkeve, qewal radibin 
• ligel def u şibaba "Beyta Cindf 

dibejin. Xudenasa han didin ji 
xewe şiyar bin a dest bi fbadete 

b iki n a bere xwe b idi ne kare xwe; 
da herhem a keda we roje li 

wan helal be. 
Ligel hi/atina roje, qewal dest 
bi gotina "Beyta Sibe" dikin u 

(mehter) e li gel dibejin. (Mehtera 
Tewrezf) u (mehtera Şamf) heye. 
Mehter mfna marşa eskeriye li 

geldefa şibaba tete gotin. 

di jiyana xwe da qenciya, xer 
ı1 xerata bike. Xwe ji hemu 
rengen xirabiye durxe, wek; 
derew, kuştin, selefxwarin, zi
na, xwarina male herarn Cı 

hwd ... 
Helbet dema "Sinceqbegi" 

yan ilimdar misbabeta dibeje, 
ew sebeqa ji qewl ı1 beyt Cı qe

sida tine ı1 dike belge bo 
axaftina xwe. Ew dikeve 
şirovekirina edebe dine 
ezidiyan, hem weki me di 
peşiye da got, mishabetbej 
dixwaze ezidiya şiyar ke, 
baweriyeke qayim di dile 
wan da peyd~ ke, hem 
ewan bo kare baş, bo tifa-

. qe han bide (teşwiq bike). 
Li gera Tawse li nav gı1n
den ezidiya, yan li cejn Cı 

cemayet Lalişe tene kirin, 
cara yeke mishabet tene 
gotin, paşi qewal def ı1 şi-

ne edebe dine ezidiyan e. 
Ew şirovekirina Qewl, -·-·-·-·-·...1 

baba ledixin ı1 sema te ge
ran. Li malen miriya ji, 
hevara mishabet tene gotin beyta ne, xizemok, payi-

zok, robarin, dı1a ı1 gişt felsefe 
ı1 bir ı1 baweren ezidiya derhe
qa çebı1na dinyaye ı1 hemu tiş
ten li ser ruye we ye. 

Helbet ser ı1 bine mishabe~ 
te, naveroke we, dan pe inana 
(itiraf kirina) ezidiya ne bi 
Xude, Tawsi Melek, Şixadi ı1 
hemu xasen di ye; ew çawa di 
heru herin (Xude ı1 Taswi Me
lek), çawa ewan ev dinya çe
kiriye ı1 bi karaniye, mirov te
da xı1lqandiye. Xude ı1 Tawsi 
Melek li cem ezidiya hemu 
tişt e, çu tişt beyi wan nabin ı1 
hwd .. 

Her wisa mishabet behse 
surr ı1 mezintiya Şixadi dike 
ku ew ji derini ye, surra wi 
here kevn e, "ew tae ji ewelin 

babçaka disekine, wisa ji dew
reki (roleki) mezin dide mese
la mirin ı1 jiyane, li ser behişt 
ı1 cehnime diaxive. Belısa roja 
axret ı1 qiyamete dike, belısa 
he buna cin ı1 zebeniya dik e .. 
Bi kurtimishabet dixiwaze 
ewe yeke xuya ke, ku ev din
ya em tMa dijin wek xewna 
şevan e, dinyayeke pı1ç e dere
win e, betali ye. Mirov hezar 
sali tMa biji her de li dimahi
ke, ji kasa mirine tam ke. 

Mirov ji tişteki ter nabin, ji 
bili pileke axe, anku her bimre 
ı1 mihtaci erde be! Ji ber ku 
mirin hey e, e w tişte here heq 
e. Gor mala heq e.Vecar, ma
dem her mirin heye ı1 gor ma
la heq e, dive tim ı1 tim mirov 

ı1 şunda paşiv te dayin. 
Helbet deme mishabet ji 

aliye ilimdari te gotin, pedive 
ye hemu kes gı1hdar Cı be deng 
bin. 

5- Muzfka dfnf; 
Muzika dini taybetmendi

yeke xwe heye, ew bi giyan ı1 

beste mirove ezidi ve girerlayi 
ye ı1 piroziya we heye. 

Ev muzike bi nave du 
amureta ( saz ı1 qidum -def ı1 
şi bab-) ve giredayi ye. Plrozi
ya def ı1 şi baba li we derece 
derdikeve, dema Xude qalibe 
Adem Pexember dirustkir Cı 
xwast giyani (rı1he) di ber ke, 
ruh necı1 di ber qalibe Adem 
da. Padşayi pirsiyar je kir, go-
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Legerin Derheqa parve kirina ... DENG 
te; "tu çima naçi di ber qalibe 
Adem da?" Rı1he got; "heta 
saz ı1 qidum bo min ji esruana 
naynin xware, ez nikarim bi
kevime nav qalibe Adem!" 

34- Be df he.ft sed sala, heft 
surr hatine hindave, 

Qalib mabayf 
gave, 

lodiya) xwe heye. Komkirin ı1 
vekolin li ser kubriya tekisten 
dine ezidiya, xwe bi xwe mey
daneke berfireh e ı1 aliyeki 
ezidiyatiye bi rengeki zanisti 
diyar dike ı1 bi cihane dide 
naskirin. 

Def ı1 şibab (muzika dini) 

tiwafa li werze behare.) 
Çawa muzika dini, ezidiya 

bi dinyaye esmani ve giredide, 
wisa ji rojen şina, li ser miriya 
ewe yeke tine bira wan ku gor 
mala heq e. Dinyaya pak axret 
e. 

Eve ji bi kurti nave oxlcmc 
ı1 ciycn def ı1 şi bab le tc
ne gotin; 

Pedşayf deng 
li rühe kir, got; 

Tu çima naçi
ye nave? 

H elbet, robarfn, xizemok u payizok ne "qewl" 
in, helkf ew behra betir li ser 

1- Li Lalişe; 
Li hemu cejin ı1 oxlcnıa, 

ku re ı1 resmen ezidiya 
tene kirin, qewal rolekı 
mezin dileyizin. Wan tor 
ı1 tibeta bi muzika dini 
bi gurr (germ) dikin. 
Beri roj derkeve, qewal 
radibin ligel def fı şi ba
ba "Beyta Cindi dibcjin. 
Xudenasa han elidin ji 
xewe şiyar bin ı1 dcst bi 
.ibadete bikin fı bere xwc 
bidine kare xwe; da bcr
hem fı keda wc roje li 
wan helal be. 

*** 
3"5- Ba aşiqa 

we melume, 
H eta ji bana 

ne et saz ı1 qidu
me, 

Navbera rühe 
a qalibf mabu zor 
tixube. 

*** 
36- Saza qi

dum hatin a hidi
rf, 

nura mühbete 
hirigavte serf, 

rüh hat ü li 
qalibe Adem pe-
xember hewirf. 

"beyta" tene hiseb kirin. Ev renge edebe 
dfnf, her wekf M.S. Hekarf di govara La/iş, 

hejmara 10, sala 1999' e, pere 146 baş 
anfye zimen, eşqeke taybet e ji aliye koçek, 
derweş, micewir a dfndm·en df beranberf 

Xude, Tawsf Melek, Şfxadf u xasa 
tene xuya kirin. 

Ev hiz kirina ( eşiq) Xudeyf }i serokani ya 
fikra derı-veşiye (tesewife) destpe dike: 

Li gorffikra wan, hemu tişten ser 
rüye dinyaye rengdanen Xude ne, 
anku s!faten Xude ne. Ew rengdan 

a diyarde (fenomen) mirov xisa dibine, 
be/e naveroke wan tiştekf di ye, 

rastiyeke veşarti ye. E w jf ew e çawa 
mirov bigehine zanfna we rastiye, 

anku rastiya Xude. 

(Sebeqen 34, 35, 36 ji 
Qewle Zebun'i Meksu.) 

li gera Tawise nav gı1nden ezi
diya, li cejnen Lalişe, ligel se
ma gerane, rojen tiwafa, rojen 
spi kirina quba, li ser miriya; 
çi li mal, çi li ser tirba (li go
ristana) tene ledan ı1 gotin. 
Muzika dini hest ı1 wijdane 
(deıune) mirove ezidi dihejine 
fı bi cihana piroz ve, bi rı1hen 
pak ve giredide. Her wisa ezi
diya bi diroka wan ya kevnar, 
werz ı1 demen sale, bi çerx ı1 
feleke ve~ bi gı1horina av ı1 he
waye dinyaye ve giredide. (Bo 
niriıune lectana def ı1 şibab li 

Bele li gori bawer'iya ezidi
ya, saz ı1 qidum (muzika dini) 
tiştek'i esmani ye, menaye we 
pirr kevn e, beri peyda buna 
Adem e. Ew ji nura Xude ne 
her wek'i di nav sebeqen seri 
da diyar bı1ne. 

Ji ber ve yeke ji, pirraniya 
tekisten dine ezidiya li gel def 
ı1 şi baba tene gotin. Def ı1 şi
bab ji bi Tawis ı1 qewala ve 
girectayi ne. Her qewl, beyt, 
diroze, xizemok kubriya (mi-

Ligel hilatina roje, qc
wal dest '?i gotina "Bey
ta Sibe" dikin fı (mehter) 
e li gel dibejin. (Mchtera 
Tewrezi) ı1 (mehtera Şa-

ml) heye. Mehter mina marşa 
eskeriye li gel def ı1 şi baba tc
te gotin. 

Deme sibeyke, simat (Ş!la
na Ş'ixadi) li Lalişe arnade di
be, qewalek diçe fı ligellCda
na şibabe bi tene, simate tini
ne celsa (civata) Şixadi. 

Beri Roj biçe ava, qewal 
dest bi IMana def ı1 şibaba di
kin ı1 "Beyta Hevari" ligcl di
bejin. Hindek cara ji "Beyta 
Behra" yan "Beyta Esriya" di
bCjin. 

Deme şev date, li celsa Şi-

------~--------------------44----------------------------



Legerin 
xadi, "Sinceqbegi" dest bi 
mishabet gotine dike ı1 medha 
Xude ı1 milyaket ı1 pexember 
ı1 xasa dike. Ew şireta li ezidi
ya dike bo tişte baş ı1 qewl ı1 
qesida ji wan ra dixwine. Pişti 
xilasbı1na mishabete disan si
mat te peşkeş kirin, şunda "se
ma" te geran ku berpirsiyaren 
dini teda beşdar dibin; "Peşi
mam, Babeşex, Şexe Wezi, 
Mir Hec, Micewre Kaniya 
Spi, Micewre Mala Şlxadl, Pl
re Isi bi ya, Koçeken B aşik ı1 
Behzane, Şexe Şex Simal1" ı1 

ligel def ı1 şibaba e w se cara li 
dora "Çeqeltuye" digerin. 

Her disan.li Lalişe, qewal 
dibine du kom (beş), hindek ji 
wan sebeqeke ji qewlekl dibe
jin, koma di sebeqa li pe we le 
vedigerin. Paşi tene ser medha 
xas ı1 qelendera wek "Şexe 
Heseni Siltane", "Bazide Bas
tami", "Pir Dawud" bi rez di
ken. 

Roja morkirina (Bere Şiba
ke) def ı1 şibab tene ledan. 

"Roja Qepaxe" ı1 birina go
lik! ji gaykuja Şlxadi bo sede
ra Şex Şemis, dlsan bi def ı1 
şibab ı1 qewlan ew re ı1 resm~ 
tenederbaz kirin. 

"Per!" siwar kirin ı1 morki
rina Tawise ji bi muzlka dini 
tene kirin. 

Roja dumahlke ji cejna Ce
maya Şlxadl li heft ciya sema 
tene geran; (deme dibejln se
ma yan qewal, anku def ı1 şi
bab bi wan ve giredayl ne). 

Sale du cara (behare ı1 ha
vine) Tawis li nav günden ezi
diya digere ı1 her roj mishabet, 
def ı1 şi bab tene gotin ı1 ledan. 

3- Ledana def ı1 şibaba li 
ser miriya; 

Derheqa parve ki ri na ... DENG 
4- Deme sunet kirina zaro

ka; 
5- Rojen tiwaf ı1 ciwan ki

rina qub ı1 mezelen xasa. (5) 

6- Xizemok, Payizok, 
Robarfn; 

Even jorl çend rengen tay
bet in ji edebe dlne ezidiya o 
naveroke wan geleki neziki 
hev e. Hem bi deve stranbeja, 
hem bi deve ilimdar ı1 qewil
zana tene gotin. 

Min ji çend qewilzanet ezi
diya pirsl; "meneya xizertıok, 
payizok, robarine çi ne?" 
Ewan çu bersiven wisa ter ı1 
tesel ne dan des te min, bi tene 
yeki got; "bo xizemok ı1 payl.
zok ı1 robarina dibejln 'pişt 
pc;!rde' anku "tişte veşarti, ne
diyar." 

Wisa xuya dibe ev renge 
edebe dini pirsiyar ı1 bersiv in; 
çunkl ezidl bawerlye bi surr ı1 
keramet ı1 kiras guhorlne di
kin. Ji ber we yeke gelek ni~ 
şan ı1 tişten pirozen ezidiya li 
ser ruye erde diblnl wek mi
rov, jin, heywan, teyr, dar, ber 
ı1 hwd. wek xwe ne, yan heqi
qet in, belki naverok ı1 rastiya 
wan tişteki di bin. Belki sur
rek ligel be, yan ruha yeki di 
be .. Diyar e xizemok ı1 payi
zok dora ve yeke digerin. We
ke, bo min hatiye gotin, xize
mok, payizok, robarin 80-1 se
beqe ne; 40 (çil) sebeqe je pir
siyar in, 40 (çil) sebeqen di ji 
bersiva wan in: 

Çendf xizema te zere zere, 
Bend a tfreja dabu Lalişa 
nuranf, heta bi kiçka 

tetere, 
Wellah ü Billah ü Til/ah, 
hersenavet Xudene, 

Me şexek divet ji ma/et 
Adi ya, 

Pfrekf heqfqete, 
itfmdarekJi ilmay zede. 

Bila dere reşbeleka veken, 
.li hejtf a du baba xeber 

bi den, 
Ka çawa Xudana xizeme ji 
mala Siltan ezfye? (6) 

yan jl; 
Çendf mala min, mala min. 

mala mine, 
Min go; Cıfz Xudeye. 

Şeşimse mala me şa dike ji 
nu re, 

Hune ji min ra b~jin; 
Kfjan mer ba dikişand 

qelema fmane?! 
Kfjan mer M wezfre 

dfwane?! 
Kfj,an mer bü runiştiye ge

liye La/işe. ser bere sikane?! 
Hey mala min, mala mine. 

*** 
Bersiva ve sebeqa jorl w isa 

te: 
Mala min, mala min, hey 

mala mine, 
Sere min qurban be, Me/ik 

Şex Sin dikişfne qelema lma
ne, 

M elik Şenısedfne wezfre df
wane, 

Şexu Bekire nıewlaye 
dfwane, 

Sere min qurban be. Siltan 
Şfxadfye runiştf ber bere La/i

şe, 

nıaşc mera dide, distfne, 
Hey mala min, mala mi-

n1···· (7) 

*** 
Mixabin ji koma 80 sebe

qen xizemok, payizok, robarin 
bi tene ewen hatine nivisan
din; 7 sebeqe ji xizemoka (8) 
ı1 9 sebeqe yan bend ji pay ize-
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Legerin 

Mir Mih vegeriya welate 
xwe. Di reya xwe da 
gihişte geliye teyir le 

ditf, dibfne, ku ew geli 
tijf per bUye ew teyir jf 

miriye! Her wisa gehişte 
geliye du we, dft ew jf 

tijf kevil bUye a mar 
jf mil·fye. Gehişte ciye 

behre dft erdekf beyari 
vala ye a cotyarek cotf 

le dike! 
Dumahfke Mfr Mih 

gehişte bajere xwe, be/e 
dit ne ew xelke ye, ne ew 

zemane ye, kes wf 
nasnake. Mecbur bu 

careke df bere xwe bide 
quba Feleke, hele 

EZT·ayfl; qaside Xude. · 
se cara bi re'nge babe 
derweşa hate peşiya 

Mfr Mihe u bi heceta 
nexweşiye her se 

seven wf je standin 
a yekser ew mir. 

Derheqa parve kirina ... DENG 
ka (9) u ll sebeqe ji robarina. 
Min ji 9 sebeqe li ser kaseteki ji 
deve şex Meme kom kirine. 

Helbet, robarin, xizemok u 
payizok ne "qewl" in, belki ew 
belıra betir li ser "beyta" tene hi
seb kirin. Ev renge edebe dini, 
her weki M.S. Hekari di govara 
Laliş, bejmara 10, sala 1999'e, 
pere 146 baş aniye zimen, eşqe
ke taybet e ji aliye koçek, der
weş, micewir u dindaren di be
ranberi Xude, Tawsi Melek, Şi
xadi u xasa tene xuya kirin. 

Ev hiz kirina (eşiq) Xudeyi ji 
serakaniya fikra derweşiye (te
sewife) destpe dike: Li gori fikra 
wan, hemu tişten ser ruye dinya-

'ye rengdanen Xude ne, anku si
faten Xude ne. Ew rengdan u di
yarde (fenomen) mirov xisa di
bine, bele naveroke wan tişteki 
di ye, rastiyeke veşarti ye. Ew ji 
ew e çawa mirov bigehine zani
na we rastiye, anku rastiya Xu
de. 

Her li pe ve şirovekirine, de
ma derweş u dindaren di ten eşq 
u evi'na dile xwe bo şox u şenge" 
ke, yan bo behareke rengin, yan 
çiya u dar u bera dadirejin, ew 
bi eşqa Xude xeber didin, ne 
wek eşqa beşeri, yan eşqa rege
zeme: 

Xala bin gühare, stera pe ş 
qemere, 

De pe girin nedere, heta roj tete 
hevare, 

Hey şenge şoxe, şirfne esmere, 
(ll) 

(Sebeqa 12 ji beyta serafe 
Hindiya) 

*** 
Robarin, xizemok u payizok 

li rojen cejna, tiwafa, spi kirina 
quba li geliye Lalişe u günden 
ezidiya, li seferen masta dema 

behare ji aliye qewilzana, stran
beja tene gotin. Her wisa deme 
komen ezidiya diçine Lalişe u 
digehine dere geli, yan silavge
he, ew bi eşq u dil, bi awazeki 
pin bi eaş robarin u xizemoka 
dibejin. 

7- Qesfde; 
Ji nave we diyar e "Qeside" 

gotineke erebi ye. Di zimanc 
kurdi da gotineke wisa, yan nc
ziki we me ne ditiye u ne bihis
tiye. 

Her çawa be ji aliye ruxsari 
(biçim) ve qeside wek qewl u · 
beyta ji se malika pekten. Her se 
malik ji di bejine sebeqe. Scbeqe 
ji keş u li hevhatina çend tl'pcn 
dimahike heye. 

Heke "qesl'de" gotineke ne 
kurdi ji be, bele cw qesideyen di 
nav edebe dine ezidiya da henc, 
belıra betir (piraniya wan) bi zi
mane kurdi nivisine, wek "Qcsl
da Şeşims u Melik Fexr.edin". 
"Qesida Şex Sin" ,""Qesida Şcr
fedin", "Qesida Şex Bekir" u 
hwd. 

Hindek qeside ji bi zimane 
farisi hatine nivisine, wek ''Qcsl
da Şeşimse Tewrezi". Çend qcsi
deyen di hene bi "Zimane ercbi, 
wek "Qesida Nadimini", "Qesi
da çoban". 

Heji gotine ye ku qcside ji 
wek qewlan piroziya xwe heye, 
çunki belıra betir medh u sena 
ne bo Xude, Tawsi Melek, Şixa
di u hemu xasen ezidiya. 

8- Lavij u xerfbok; 
Em nikarin bejin ku lavij u 

xeribok seda sed wek qewl u 
dua tekisten piroz in, bele ji ber 
ku ew li oxlemet pirozen ezidi
ya, li ccjna, li Lalişe, li spi kiri-
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Legerin 
na quba, li seferen masta de
ma dibine Lalişe tene gotin, 
her wisa di wan tekista da na
ve xas u babçaka ten, cama ji 
nave milyaket u hindek hez~n 
piroz dewre xwe dibinin, ji 
ber we yeke ji rengeki dini bi 
lavij ı1 xerlboka ve tene zeli
qandin. Bo nimune çiroka 
"Lavije Plre" bi kurt! ev e: 

"Plre -dayka Lavij- ew ku
re bi tene hebı1. Ew xortekl 
nuhati bu, ne gehiştibı1 heme 
zelamtiye, ku bikare çeke hil
gire ı1 biçe şera. Careke şerek 
çedibe u xale wl "ümer Xala" 
diçe şereki li zozana, Lavij bi 
koteki (bi xurti) dixiwaze ligel 
xale xwe biçe şeri, dikin u na
kin Lavij ligel xale xwe neçe, 
bele çu çare pe nakin, Lavij 
raZı nabe xale xwe berde. 

ümer Xala mecbur dibe 
Laviji ligel xwe bibe ı1 soze 
dide dayka wi (anku xwişka 
xwe) e wl neziki şeri neke. 

"Dema şer dest pedike ı1 
zelarn en ümer Xala dişken, 
eriş bi ser wan da ten u digehe 
Laviji, ew ji di nav şeri da te 
kuştin. Xale wl dikeve haleki 
nexweş da, ew de çi beje day
ka Laviji!" 

Helbet çirok direj e, li tali
ye çirok te ser we çende ku 
dayka Lavij bere xwe dide La
lişe cem Şixadi ı1 hawara xwe 
digehine, pirsiyara Lavije xwe 
je dike. Şixadi dizane derde 
we çende giran e, gote: 

- Niha eze Lavije te nişani 
te dim!. 

Dibejin; Şixadi bi kereme 
perde li ber çave dayka Laviji 
da aliyeki, ewe dit kure we di 
nav baxçe behişte da ye. Şixa
di gote: 

Derheqa parve ki ri na ... DENG 
-Te dit! 
Dayika Lavij; 
- B ele ezize min! 
Şixadile vegarand; 
- Tu dixwazi kure xwe li

gel xwe bibi, yan li ciye xwe 
biriline? 

Dayika Lavij: 
- Şehda min bi nave Xude 

u Tawsi Melek ı1 Şixadi qebul 
e. Kure min sax e, ne miriye, 
bila her li ciye xwe bimine!. 

Ji ber tekel buna çiroke li
gel nave Şixadi ı1 behişte u ke
rameta Xude, ew dikeve reza 
çiroken reng piroz. (13) 

Her ev axaftina jori bo das
tan u beyta Mir Mihe te gotin, 
çawa jina wiya gene ı1 şox ı1 
şeng dimre, Mir Mih naxwaze 
bawer.bike, ku jina wi miriye, 
belki dibeje, "ewa ketiye xe-

. weke şerin! Paşi dibeje; "eze 
biçime wi ciyi, ciye mirin le 
nebe, anku eze li derınane ne
miriye bigerim! Bajere xwe bi 
ci dihele ı1 bere xwe dide ar
manceke nediyar. Ew diçe ı1 
her di çe h eta digehe miroveki 
li ber behre runişti, silave li 
hevüdu dikin ı1 ew mirov ji 
Mir Mihe dipirse: 

- Ji ku ve te· u de ku ve bi
çi? 

Mir Mih levedigerine: 
- Diçime Wl erdi, erde mi

rio le nebe! 
Ewi mirovi gote: 
- Baş e, tu ve behre dibini, 

ez herroj çengeki (mistekl) 
ave je tinime der, çi gava min 
ava behre xilas kir hingi eze 
bimrim, tu jiligel min bimine. 

Mir Mih gote: 
-Madem taliya we her mi

rio e, ez li nik te naminim. Bi 
xatira te. 

Ew çü heta gehişte çiyaye
ki, geliyeki mezin teda hebı1, 
dit marek we li we deri. Mar 
le bi zirnan geriya, ji Mir Mi
he pirsi: 

- Te xer e, tu li çi digeri? 
Go te: 
-Ez diçime we dere, mirin 

le nebe! 
Mar: 
-Baş e, tu vi geliyemezin 

dibini, gote; bele, ez her sal 
kevle xwe davejim, heta ev 
geliye ji kevlen laşe min tiji 
be, paşe eze bimrim! 

Mir Mih got: 
- Ciye nave mirine le hcbc 

ez le naminim. 
Ajot çü heta gehişte çiya

yeki di, disan di geliyeki me
zin e ı1 çiçkek (teyrek) di wi 
geli da dixwine. Bi qudreta 
Xude ew teyir bi zirnan geri ya 
ı1 silav li Mir Mihe kir ı1 pirs 
kir: 

- Mere qenc te xer c, de ku ve 
bi çi? 

Mir Mihe bersiva wi da 
got: 

·-Hal ı1 meselen min ı1 mi
rine eve ne, ez de biçime wi 
ciye, mirin le nebe. Eze li der
mane nemiriye digerim! 

Çiçki got: 
-Tu Yı geli dibini, her sal 

ez pereki ji pcren xwe davcji
me, gava geli tiji peren min 
bu, ewe gave eze bimrim! 

Disan Mir Mihe gote: 
- Mala te ava, mirin li erde 

we ji heye. Ev erde bi ker min 
naye! Re da ber xwe çü. Li 
nik X u de ı1 Tawsi Melek aşke
re ye, eyneta Mir Mihe çi ye O 
ew nasekine; emir li Felekc 
kirin, ew biçe peşiya wi, ewi 
bide seknandin. 
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Legerin 
Pelek çu peşiya Mir Mihe, 

helbet ewe bi derde wi dizani, 
go te: 

- Baş e tu dikadli here bi
mini .U mirin li cem me nine, 
bele min yek daxwazi ji te he
ye, tu neçe ser ewi gire hane, 
ku dibejine "Gire Hay Haye"! 
Hema tu çu ser wl giri de poş
man bi, günehen te li ser stuye 
te, nebeji Feleke ne gote min. 

Dibejin; sal hatin u zernan 
bihur:i'n, Mir Mih bi tene ma, 
aciz bU, got: 

- Bo çi Feleke gote min 
neçe ser wi girl?! Ez bizanim 
mesele çi ye! 

Careke Pelek ji mal çubu, 
Mir Mih diçe ser wi gire be
ranber qesra Feleke, baye xe
ribiye leda, mal u miroven wi 
hatine bire. Revalen wi hatine 
ber çava. Behna bajer u wela
te xwe kir. Hestir bi çava da 
hatine xwar, vegeriya cem Fe
leke, deme ewe Mir Mih di vi 
hali da dit, zani ewe çuye ser 
"Gire Hay Haye". 

Her çawa be çirok e direj 

Çavkani 

1- Hevpeyvfn li gel Şex Omer 

Derheqa parve kirina ... DENG 
e, erne kurt kin. Mir Mih pişti 
çuye ser wl giri gote Feleke ez 
li here naminim. Feleke kir u 
nekir çu rayi li Mir Mihe ne
kir, ewi biryar da vegere wele
te xwe. Feleke rabu se sev da
ne u gote: 

- Van se seva ligel xwe bi
be, her car behn bike, de tu 
her gene bimini, namiri, bele 
emanet u sed emanet tu van 
seva nedi kesekil 

Mir Mih vegeriya welate 
xwe. Di reya xwe da gihişte 
geliye teyir le diti, dibine, ku 
ew geli tiji per bUye ew teyir 
ji miriye! Her wisa gehişte ge
liye du we, dit ew ji tiji kevil 
buye u mar ji miriye. Gehişte 
ciye behre dit erdeki beyari 
vala ye u cotyarek coti le di
ke! 

Dumahike Mir Mih gehişte · 
bajere xwe, bele dit ne ew 
xelke ye, ne ew zemane ye, 
kes wl nasnake. 

Mecbur bu careke di bere 
xwe bide quba Feleke, bele 
Ezrayil; qaside Xude se cara 

ri n). 

bi renge babe derweşa hate 
peşiya Mir Mihe u bi heceta 
nexweşiye her se seven wi je 
standin u yekser ew mir. 

Pelek gehişte ser u "Beyta 
Xeribiye" (Beyta Mir Mihe) li 
ser got. 

Feleke gote: 
Mfr Miho! çend cara min gote 

te neçe sere van gira, 
Enıfn Cibrayfl, qaside Melke 

berf bu, 

Bi hemu renga we dixemile, 

Feleke sundxore tobedare. 
Piştf Mfr Mihe minf kurf gencf 

law in, 
Ez çu qewl u qirara nadim li

gel çu misafira. (14) 
(Sebeqa 3 ji beytaMir Mi

he) 
***. 

Ji bill van herdu "Strana 
Lavije Plre" u "Beyta Mir Mi
M", disan strana "Le le dayi
ke" u "Qewle Bore bore" ku li 
ser nefi kirina Şex Zendin ku
re Şex Hesen bo Misre hatiye 
vehunandine. Ew wek çirok u 
straneke xeribiye ten gotin. 

8- Bedel Feqfr Hecf, Kovm·a La/iş, h~jmar 7. 

sala 1997, rupel 129 

2- X eli/ Cindf, Dua u dirozen ezidiya, pfşka 1, 

Einbeck, 1997 

9- Xerf Bozanf, Kovara La/iş, hejmar 9. n'ipel 

139 

3- .!Cdere peşi, r. 7 
4- Bona zanyariyen betir binere X eli/ Cindf, 

Dua u dirozen ezidiya, pişka 2, Einbeck, /997 

5- Binere X elf! Cindf, Al Qevalun Al wia Al 

emin lihıjld turathina aldfnf, Roj 48,5, sala /997, 

rupe/7 
6- Sebeqa 7, ji xfzemok, Bedel Feqir Hecf, Ko

vara Lalfş, hCjmar 7, sal 1997, rupel 127 

7- Ev sebeqne ye k ji wan 9 sebeqne ye, yen ku 

min ji dev~ Şex Meme ji Gui·cfstane bajare Tiblfse, 

wergirtine di roja 23 ./1.1998' e da. E w qfzemoken, 

ku Şex Meme bi nave "Beyta Mala Baba" bo min 

got u ge/ek qexl u beyten di ji min li ser kasetek, ji 

dexe wi li Kleinse-Eimanfya tomar kirin(qeytki-

10- M. S. Hekarf, Koı•ara La/iş. h~jmar 10. sa

la /999 rupel /46 
ll- Sebeqe 12, ji bey ta "SerafC Hfndfva, ji ko

ma wan qewl u beyta yen ku Şex Derman kure Şex 

H isen li ser kasetekiji min ra şandin. 

12- BinC!·e kiteba Ezfdiyatf, X. Si leman ıl X. 

Cindi, Bexda, 1979 
13- Bo çfrok u strana "Lav(je Pfre" binere .fe

dere peşfye "Ezidfyati" 
14- Bo pitir zanyarfya temaşayi Bedel F eqfr 

Hecf, kovm·a La/iş, hCjmara 5, rüpel 5 bike. 

Her wi~a babare minjf li jer nave "Dastan ü 
Beyta Mfr MihC", kovQI·a Roj hejmara 78,8, sala 

/999 
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