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X wendevanen beja, 

Denge Bakıır, piştl saleki bi hejmareke nu dikeve deste w e. 
Em dizanin, gelleki endamen me, dosten me ü xwendevanen me yen dilsoz 
nuha li me gefan dixwnn. Dipirsin: 'Çi bi we hatibü, we çima saleki em ji 
tama DENGflBAKUR bCpar heştin ?' 

Em dikarin ııuha golinan di deve xwe de bi bin ü b inin üjiberronalıiya rastiye 
birevin. Le, na' em naxwazin di ser ve kemasiya xwe de, hi bersiveki ne rast 
xwcndevanCn xwe bixap1nin. XwendevanCn meı neynlka me ne. Em çawa 
dikarin wcneya xwe ya di neynike de veşerin. Bele, rası e, weki hemü 
rexisıinen Kurdan, astengiyen me jl en diravi hene. LC denge hakıır ne ji her 
ve yeke demeçü. Me wcki rexistin ve kare herlgiring ihmal kir. Elbet rola 
kesan ji di kemasiyan de hcye. 

Di ve bejmara denge baknr de, du hevalen me nobeta berbirsiyariya kovare 
diguherin. H ev al Cemal gelieki xizmeta xwe di ber kovare de derhasbiı. Be 
guman em de di hejmaren peş c'n denge bakur de herhemen wı en 
rojrıamevaniyc bixwiniıı. Em bawer dikin, hevale Cemal de me ji van 
lıerheman be par nehele. 

Dora heval Aziz Azad de ne direj bajo. Bi ve guherine hedefeki din ji hatiye 
danin, ku di demeke kurt de !ıevaleki din be arnade kirin ıl ew berpirsiyariya 
denge lıakıır lıildeser m ilC xwe. Hevalen xwedi tecrülıedive tecriıbeyen xwc 
hi ye nu re par bi kin. Tevgera Kurd pewistl bi kadren nu u xortan heye. Em 
nuha di demeke taybctl de derbas dibin ü rola çapemeniye roleke giring e. 
Di ve tcvgera Kur d, di lıemü wareınedya de xwe xıırt bike ü xelke şi yar b ike. 

Dcwleta Tir k, erişen xwe diji tevgera Kurd bi tundi didoınine. Goh ü çavc'n 
wan li ser pevejoya dewletbüne li başurt Kurdistanc ye. Ew bi felbazi 
dijmunahiya Dewleta Federe Kurdistane dikiıı. Ve dawiyc, dijberiya xwe 
peşvetir birin u bi aşkere damezirandina dewletekl kı.ırdl w eki sederne şer 
1lan kirin. Egerji deste wan w ere u h eza w an pe bigihe, dixwazin di n av çcnd 
sactan de Dewleta lqlimi serü bin bi kin. Lecihe kcyfxweşiye ye, loıDewleta 
Federe edi li hererne hezek e' Tevgera welatparez li bahml Kurdistane 
çiqasi xurt b ibe, tehdiden dewleta Tir k li ser başur hi n ge w e keıııtir bi be. 
Bila ew dirancn xwe biçiqinin. Le ji Kurdistana Başur, agahdariyen xweş 
digihin me. Proscza aşiliye di nabeyna PDKe lı YNKc de berepcş diçe fı 
gaven qcnc hatine avetin. Em bi ve yeke keyfxweş in ıl serbilind in. Dcwleta 
Federa dive bi be weki qiblcya Kurdan. W isan xwuyaye, gazinden Ehmedc 
Xaııi cihC xwe girtinc. " ... eger me ji hehuna tae u dewlet...". Bele, li başuı·e 
wclate me, mc ji h eye dewletck, dewlet... Hemü Kurd di ve ve firscnda diroki 
ji ber li ren dijminan biparezin. Ki nikare bipareze, b ila ne he asteng' 

Di ve bejmara denge bak'!lr de, xwendevan dikarİn nıvısen cur be cur 
bixwinin. Di sernivise de, pirsa dcvjengi ı1 te koşina ııabeyna statuqopcıestan 
ü h ezen demokrat li Tirklye hatiye şirovekirin. Pirsa damezirandina partiyen 
legal en Kurdan li Tirkiye, Bave Dil o van nivisiyc. 

İbrahim Berz, deh salen li Kurdistana başur anallz kiriye ı1 bala 
xwendevanaıı dikşineser firscnden diroki ku li ve perçeye welate me pe yda 
b line. 
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www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



de. • • 

Ruşen Arslan, bi ni viseki gelieki manidar welatpareze gorbihuşt Edib Alie 
bi bir aniye. Bi ve minesebete, redaksiyana denge baknr ji Edib Karahan bi 
kUrani ya dilan bi bir tine. Rapora nu ya rexisıina karsazen Tirkan (TÜSİAD) 
hatiye şirovekirin. 

Du nivis, li ser k:riza abori li Tirkiye u derheqe berendamtiya Tirldye bo 

Y ekitiya Ewropa ji hatine peşkeşldrin. Ni viskar Canknrd bi bircz Hemreş 
Reşo rehevpeyvineki çeldriye. 

Penc niviskaran li ser rewşa tevgera Kurd u her wisan derheqe pirs u 
pirsgiriken PDK-Bakur de bir ii baweriyen xwc nivisine. Di ve hejmare de 

me çend nivisan ji çapemeniya Tirldye ii Kurdan jl hilbijart, .ii bo 
xwendevanen me. Ev nivls derheqe helwesta Tirkiye di robare Dewleta 
Federe Kurdistane de ne. 

Em hevi dildn xwendevanen me, bi ve hejınan': qima xwe binin. Le em li 

benda rexne ii pcşniyariyen wan in. 

H eta bejmareki din b iminin dinav xweşiye de. 

da. • • 
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TÜRKiYE'DE STATÜKOCU ANLAYlŞ VE DEGiŞiM 
"Dünya Gider Mersin'e, Türkiye Gider Tersine!" 

Türkçe'de "Herkes gider Mersin'e, bizimki gider tersine" sözleri, kural dışılığı, 
olağan ve beklenir olanın tam tersini yapmayı en iyi dile getiren çok anlamlı bir 
halk deyişidir. 

Düşündök taşındık, şu Türkiye'deki gidişatı nasıl kısa ve özlü dile getirelim 
diye, aklımıza bu deyiş geldi. Dünya bir yerlere gidiyor. Her devlet, topluluk, 
irili ufaklı tüm güçler, uluslararası trendlerden sonuçlar çıkarmaya çalışıyor, 
kendi ulusal süreçlerini buna göre düzenliyorlar. Yeni politik tercihler ve 
bunlarla uyumlu ittifak ilişkileri geliştiriyorlar. Ülkelerini, topluluklarını çağın 
yeni özelliklerine hazırlıyorlar. 

Bütün bu uluslararası devasa gelişmeler içinde Türkiye ne yapıyor? Yerinde 
sayıyor. Patinaj yapıyor. Türkiye'nin asıl yöneticileri ve Türkiye'yi görünüşte 
yönetenler, eski politikalarda ısrar mastürbasyonunu sürdürüyorlar. Yani 
özdoyurumculuk yapıyorlar. 

Dilbilimciler mastürbasyonu mecazi anlamıyla, "insanın, içinde bulunduğu 
koşulları kendini oyalayıcı, avutucu ya da hoşnut kılıcı biçimde sürekli 
kullanması durumu" olarak tanımlıyorlar. Şimdi, Türkiye'deki mevcut durumu 
bu tanımla karşılaştırın. 

Türkiye'nin egemenleri, hem kendilerini oyalıyorlar, avutuyorlar, hem de 
mevcut boğazına kadar pisliklere batmış olma durumuyla kendilerini hoşnut 
kılmak için böbürleniyorlar. Gazeteciliğin duayeni Sayın Çetin Altan, zaman 
zaman bu duruma alaylı biçimde göndermeler yaparak dikkat çekmeye 
çalışıyor. "Türklük böbürlenmesi, büyük Türk milliyetçiliği hava basmaları" 
falan filan diyor. Gerçekten Türkiye'de olan şey nedir. Tam bir mastürbasyon. 
Statükoculuk ile politik mastürbasyonculuk birbiriyle bağlantılı iki anlayış ve 
tutumdur. Statükocu anlayış, yürürlükteki kuralların ve düzenin varlığını 
sürdürmesini ister. Bunu isterken mevcut durumu bir biçimiyle savunması 
gerekir. Kendisini ve yığınları değişim istemleri karşısında oylaması gerekir. 
Bunu da en iyi politik mastürbasyonculuk yöntemiyle yapmaya çalışırlar. Irkçı
şovenist hamasi nutuklar ve siyasi edebiyat, statükocuların başvurduğu en 
etkili silahlarıdır. Statükoculuk ve ırkçı-şovenist görüşlere dayanan 
özdoyurumculuk anlayışı, politikada diktatörlüğe kadar uzanan otoriterizm ve 
anti demokratizmle çakışır. 

Şu anda Türkiye'de olan da budur. Türkiye'de sta!ükocuların ve özdoyu
rumcuların hala belirleyici durumda oldukları, kökleri 12 Eylül düzenine 
uzanan otoriter, anti-demokratik bir yapı söz konusudur. Bu düzenin arka
sındaki güçler, hem uluslararası değişim zorlamalarına direniyorlar, hem de 
içerdeki demokratikleşme ·ısteklerine. Türkiye'nin AB' nin "Kopenhag Kriter
leri" diye ifade edilen demokratikleşme önerilerine bozulmasının nedeni, 
statükocuların tavrıdır. "Bizim kendimize özgü koşullarımız ve özelliklerimiz 
var. Bizi olduğumuz gibi alın." diyorlar. Dikkat edin, statükomuzu bozmadan 
gelmek istiyoruz, diyorlar. Oysa Türkiye'deki mevcut bu durumla, uluslararası 
konjonktür birbiriyle çelişiyor. Günümüzde, uluslararası düzeyde, özellikle 
ekonomide, politikada, medya ve haberleşme alanında tam bir 

bakur'dan --------------------------------------7--
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globalleşme süreci yaşanıyor Devlet aygıtına sahip topluluklar için, artık 

başında "ulusal" sıfatı olan kavramlar giderek anlamını yitiriyor. Dünya 

ekonomisini tamamen uluslararasılasmış dev firmaların yönettiği, bu 

firmaların mal ve hizmetleri ile hisse senetlerinin dünyanın en ücra köşesine 

kadar uzandığı günümüz koşullarında hangi ulusal ekonomiden söz 

edebilirsiniz? Ya da günümüz koşullarındaki "ulusal" ekonomi politikası, artık 

gümrük duvarlarıyla çevrili ulusal pazarların mali ve ekono-mik hareketlerine 

göre düzenlenebilir mi? 

Bu sorulara yanıt vermek için ne iyi bir ekonomist olmaya, ne de dişli bir 

stratejist olmaya gerek vardır içanadolulu Hacce Teyze ile Laz Temel ve 

Hakkarili Korucubaşı'nın artık bulundukları yerlerden hisse senetleri satın 

alarak General Motor'un, Ericson'un ortakları olabildikleri günümüz ko

şullarında kimsenin "yerli malı" masallarıyla uyutulamayacağı aşikar, ortada. 

iş, sadece ekonominin bu özellikleriyle sınırlı değil. Uluslararası politikada da 

durum aynı. Bütün eelalien me gösterilerine rağmen, herkesin eli kolu birbirine 

bağlanmış durumda. işte size Filistin sorunu, Balkanlar, Kafkasya ve 

Kürdistan. Uluslararasi koşullar o derece değişmiş ki, iç dinamik dış dinamik 

tartışması adeta tuzla buz olmuş durumdadır. Hangisinin etki alanı nerede 

başlıyor, nerede bitiyor, kestirme k güçtür. Tam bir labirent. 

Uluslararası politika, tarih boyunca hep toplulukların (egemenlerin) 

çıkarlarının dolandığı zorlu bir labirent olmuştur. Ancak tarihin hiçbir 

döneminde böylesi bir iç içelik yaşanmamıştır. Ve bu iç içelik daha da 

yoğunlaşacak. Medya ve haberleşme teknolojisine değinmeye gerek bile.yok. 

Bu alandaki gelişme, sosyo-kültürel düzeyde bütün toplumları derinden 

etkiliyor. işte bu uluslararası koşullarda, Türkiye'de ittihat-Terakicilerin 

torunları Kuvayi Milliyecilerin türkçü çocukları ve torunları, çağa kafa 

tutuyorlar. Dünyanın trendi, liberalleşme ve demokratikleşme yönündedir. 

Mikro düzeydeki milli toplulukların etnik ve politik kimliklerine kavuşarak doğal 

ve temel insan haklarından yararlanarak tatmin olmalarını sağlamak 

yönündedir. 

Türkiye ne yapıyor? Liberalleşme ve demokratikleşmenin önünü tıkıyor, 

özünde kimlik kavgası veren Kürt halkının varlığını inkar etmeye devam ediyor. 

Yani, Türkiye'nin sürdürdüğü politika yazımızın başlığına tam da uyuyor. 

"Dünya gidiyor Mersin'e, Türkiye gidiyor tersine". Bu işin adı, çağa ıska 

geçmektir Diğer bir deyişle çağa ve değisime önem vermemek, hedefe 

değdirememektir. lska geçeni ıskalarlar, bu biline.. Türkiye çağa uymak 

istemiyor, ama çağ onu kendine uyduracak. Bu işin başka da yolu yok. 

Statükocular, olsa olsa işi bir süre sürümcemede tutmaya çalışırlar, misyonları 

da bu zaten. 

Buraya kadar yazdıklarımızdan Kürt halkının ve yurtsever hareketin yol 

pusulası da çıkarılabilir. Kürtler yönlerini çağa doğrultmalıdırlar. Çağla 

bütünleşmelidirler. Onların doğrultusu ve hedefi: Kürt etnik ve politik kimliği 

mücadelesini azami düzeyde sürdürmek, gericiliğe ve statükoculuğa karşı 

demokrasi ve liberalizmi kendi içinde ve Türkiye'de geliştirip güçlendirmektir. 

Hem düşünsel hem pratik olarak DEGiŞMENiN safında yer almaktır. 

Denge Bakur'un tercihi budur, gücünü ve enerjisini yeniden ve yenileşrneden 

yana kullanacaktır. Her düzeyde statükoyu ve statükocu anlayışları 

reddedeceğiz, hem de ısrarla reddedeceğiz. Bu mücadelenin kararlı bir 

takipçisi ve aynı zamanda onun bir parçası olacağız. Bizce 'demokratik 

cumhuriyet' sloganı altında Kürt hareketine dayatılmak istenen üniter devlet 

anlayışı ve allanıp pullana n kemalist görüşler de özünde statükocu anlayışın 

tehlikeli bir parçasıdır 

Bir dahaki sayımızda buluşmak dileğiyle .. 

--8-------------------------------------------------
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GER "HESTİYE ZİMEN TUNNE YE, ll 

Hemreş Reşo 

Gava merov bi ten e w an huyeren van sal en dawiye ıl kiryar ıl helwcsten rexisıinen 
Kurdistan! ıl wan golinen ku li ser hev hatine kiriıı ıl ııivisin didc bcr hev, merov 
"diçe dılnyayeke din"! Waha le hatiye ku mcrov edi naxwaze wek caran bi 
di lgermi b içe civlneke, ko var ıl rojnameycke bixwılne, an ji mal pe !en internete. 
vcke. Tu dibeji qcy wan rexistiıı ıl welatparezen ku şev ıl rojeıı xwe kirine yek, 
derbeder bUne, mal, can ı1 d emen xwe bi gişti tcrxaııi xebata gel u welet kirinc, get 
çalakiyen ha viidar nckirine ku em di gotin u ni visaren xwe de cih bidin wan. Em 
nahenin bi ra xwc, an ji em ııaxwazin bibinin ku her yeki ji wan, ligor karin ü 
desthatiyen xwc gel!ekçalaki ü xcbaten herdar kirinc, 

Na, dive em bergiz di her kar-bar u gavavetinen xwc de "radikal" bin! W ek tete 
zanin, golina "radikalizim" ji lat!ııi-frensi hatiye u xwebeja (mana) wc, "ta 
kfıraniya riçen (rehen) pirsgirekan daketin" e. Çawa ku ev gotin, di her war ıl 
habetcn zaııisti de diknre bi rengeki "creni' were bikaranin, di gellek waren din de 
ji, nemaze di warc rezani de, ew dikare bi ren ge ne ercniji were bikamin. Yekekji 
xwehejen we, gotina "be perwa çıiyina ser e .. "; aııgo 'Ji bo çarcserkirina pirsgireke 
çaven xwc ji tişteki neparastin e". Bi gotinekdin, merov dikare bi gengazi (hesani) 
hibeje ku xwediyen ve helweste, ne xemxware "zerar ıl ziyane ne". Ewana, be ku 
bir li "binkeftin" ü wendakirine bikin, "şılreki gelieki tılj" di dest de bi baweriya ku 
de teqez bi serkevin "çep u rast" diçerp\nin ü eriş di bin ser tişteld ku ji bo waıı wek 
pirsgin'\k, an ji asteng w ere ditin ... 

Çawa ku di gellck waraıı de hatiye d1tiıı, gelleld mixabin, ıne Kurdan di ware 
"radikalizme" de ji her bi aliye "madalyone", ye ne erini pet girtiye. Ew di 
literatı1ra rexisıinen me de kcm nebü. ye, di deve berpirsiyar ıl "ronakbiran" de ji, 
wckn1şaıı ıl hel w estek "şoreşger1" büye benişte !d hingivin ... 

Jiber ve yeke ye ku em di her wari de rebaza "reş ı1 spi" ye bi kar dihenin. Ji bo mc, 
tiştekaıı "reş" e, an ji "spi" ye; rengen di navbera wan de hala me ııakeşiııin ser xwe 
ıl gelieki mixabin ku me li a "reş" betir hezkiriye! Gotinen wck"baş" e, "rind" e, 
"çak" e, ü bd. di literaturü deve me Kurdan de kem dilıenc dilin lı bilıistiıı. 

Em gotina rastiyan, wek qelsi ıl jarbüne dibinin, em wan paşçav dildıı u ser de 
ji, em w an w ek erk ü helwcsteke rezani ye pcşkeş di kin. Di ve ınerov care kc "kum e 
xwc bide her xwe" ü "deste xwe U il b ide ser vijdanc xwe", Ger i ro li herçar parçc 
Kurdistane wclatparezi ıl şoreşgeri geş ü bilind büye, ger dezgeh ü avahiyeıı 
ııeteweyi hatine sazkirin ıl ya giriııgtir, ger li KurdistanaBaştir dewletek fcderali 
hatiye damezrandin, be şi k, evana gişt encam ü dongiya wan west u fedekariycn 
welatparcz ıl rexisıinen kurdistan\ ne. 

Gava ev rastiyaııa, ligellegirtina rexney en birayane ıl avadar werin gotin ü nivlsin, 
de çi bibe ıl eıııc çi wenda bikin'! Be guman, wck di kurmanci ya "xaro" de tete 
gotin; "HIÇ"eke gelieki mezin! Bi vacayi, de ev rastgoyi reya hevnez1kbı1n, 
hevbaweri ıl sazkirina tevkari ıl eniyen niştimani ve kc.., Evana ji m ere en 
serkeftine yen bingehi ne. Çawa ku ev dermane serkeftina neteweyi ye, lıen'laha 
ew doz ıl daxwaza gel ü dosten me ye ji .. Di ve em tev de bi çaveld ereni li hcv 
bincrin, rast go bin ıl dev ji helwcstenne eren! bcrdin. 

GER "HESTİYE ZİMEN TUNNE" YE, MA GELO İMANA PENÜSE J1 
NEMAYE! 
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• A • ' 

TIRKIYE BI KU VE DIÇE? 

BayramAyaz 

Ev çendmehin li Tirk\ye bu yeren me zin ıl giring diqewimin. 

Di meha sibate de kcraseki (krizeki) elerket Cı weki brüskekc dijwar li aboriya 

Tirkiyc da, ku di nav çend sactan de pereye Tirka hema heje bu weki kaxize be 

qiınet' Pisporen iqtisade dihesibinin ku ji her ve krize aboriya gel bi kenıasi 

sedi sih-çil prosent ji qlmeıa xwe kem kir. Ev te we maneye, xclkc Tirkiye di 

nav çend sactan de, bi kemasi sedi sih ji hebüna xwe wenda kirin. Yekl sed 

milyonlite xwc hebü, perendi beri ka wl da di şeveki de bü hefte milyon' 

Rcwşa ahort li Tirkiyc bere ji gelieki djjwar hü. Xelke be kar. z6de ne. Jimara 

bekaran zcdetiri çaran ycld nifusa Tirklye digre. Li goreye hesaban ncziki nive 

niflısa Tirklyc di hinlya xcta birçihılne de dijin. Ve kriza dawi pişta milct 

şikest, wan zedctir behal xist. Hema bejeTir ki ye li gorcye pivanen navneteweyi 

ketiye qata (kategori ya) welaten gcllekl paşmayi, wckl gel! ek welateıı Afrika ü 

Amerika La tlni! 

Bi taybeli ev dıı se ınchCn dawi gellekl gcngeş! li ser pirsa krizô çedihin. 

Hinek kesen pispor ıl dezgehen lckolini dihesibiııin, ku Tirkiye ji sala 1990 heta 

iro zixletiri 190 milyar dolar (bi dalaren Emerikil ji serweta xwc wcnda kiriye, 

xcsara Tirldye çebüye . .li ve 190 milyar dolari, bi qasi 14-15 milyar dolar bi 

riya hankan transfere binek karlıdestan büye, yen ku allkariya partiyen li ser 

!mkm ıl serokcn wan partiyan kirinc. Ji wan kesan çcııdekl van deıııen dawi hat in 

girtin ılnuha di hepse da ne. Y ek ji van kesan biraziye Serokcuınburô beri nu ha 

Silernan Demirel e. Bi rasti wcxtc merov li van buycrcn dawi dinere, dibine ku 

Tirkiye bu ye cineta diz ü scxtekaran' Ev pcrcn ku bi ri ya hankan hatine dizin, perc 

ınilct e, pe re feqirıl bclengazan e' L6 vanheramzadeyan percn eti mü bekesan bi hô 

wicdani xistlııc berika xwe ıl he ji dixiıı herika xwe. Hcta şere hemhere Kurdan 

do m diklr, ev bilyerana elihalin veşartin, le i ro ye k hi ye k derdikevin bcr ronahiyc' 

Merov dibine, ev sazümana çi sazuınaneke rizyayi ye' 

Em bejin 14-15 milyar dolar van hcraınzadeyan diziıı. Baş c, çi hi sere 165 

milyar do !aran hat? Qet keseki belısa ve ye k e nake. Ev pirs pirseke gellck giring c' 

Pirani ya van peran bü çek ü gulle u bi salan ser sere milete Kurdda bari. Kurdistan 

di şer de bi van çe kan hat e wcraıı ki ri n. Di seri de Instituya Aşiliye ya Navııctcwcyl 

li Stocklıolınc ıl hinek dezgclıcn lekollni li Tirkiye ü li welaten Ewropa 

dihcsibiniıı, ku dewlcta Tirkan sal e nczikc 10 milyar dolar ji boşere diji Kurdan 

xerc kiriyc. Ev pere pirani wc k hac ji xelke Tirk fı lıer wisan ji Kurdan hatiye 

civandin. Le ev sazfımana heramzaclcyaıı k ed ıl xwiııa milete da çekfiroşan (ı bira ü 

xwarz ü pismamen desthilatclaran. 

Ev sazuman edi wisaıı naıneşc. Tirldyc gihaye ber if1asc. Ev dewlet riziyaye; 

dezgehen dcwlete belın ketiye wan. Ev tiştana di dcmeke wisan de diqcwiınin, ku 

diı1ya ketiye reçeke nu. Dewleten bertilxwar, diz lı ne demokrat edi nekarin li ser 

lingen xwe rawestin. Dive xwe biguhcrinin, şert G qcwlcn demokratiye bi cih 

b inin. 

Tirklyc ji ve eşe dikşfne. An dive xwc biguhcrine, hibe nlzamckc demokrat, an ji 

de he gelek qcza ıl belayen din di ware abori, rôzanl, civaki de hi sere wc ele 

wcrin. 
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-----------------------dengebakur-----------------------
Nuha li van çareyan digerin. Bemameyek ji bo 
pirsen abori ı1 mali arnade kirin ı1 peşkeşi IMFe, 
Banka Dinyaye (WB) ı1 dezgehen navneteweyi 
din k:irin. Li peran digerin, kn deyn bikin ı1 
aboriya xwe ji iflase xilas bikin. Rewşa wan 
wisan ne rehet e. Baş e, pirsen sistema Tirkiye 
tene pirsen abori ne? Eger ew ji sazı1manen mali 
navneteweyi bikaıibin deyn bistiniıı, dikarin 
pirsen xwe çareser bik:in? Ve pirse merov nikare 
bi ere bersiv bide. Pirsen Tirkiye ji ditina çend 
milyar dolar deyn mezintir ı1 ferehtir in. Pirsen 
Tirkiye yen bingehin, pirsen politik ı1 civaki ne. 
Pirsa yekem\n j1, rewşa gele Kurd e. 

Çareser kirina pirsa kurdl ye. Le ev dewlet M ji di 
ıiya xwe ya inkariya xelkc Kurd da berdewam 
dike. şı1na kn riyeke rast hilbijere ı1 hebı1na gele 
Kurd li Tirkiye qebı11 bike, heq ı1 huquqe milete 
Kurd nas bike, re li peşiya tevgera azadixwaz ya 
gele Kurd digre. 

Mafen gel yen rezani ı1 çaneli li ali ki, he ji klam ı1 
stranen Kurdi, pirtı1ken li ser pirsa knrdi qedexe 
dikinl Ev dewlet bi van kirinen xwe nikare gavan 
her bi demokratiyete baveje. Em Kurd dive şi yar 
bin ı1xwenexapinin. 

Tirkiye, goya bere xwe da ye Ewropa ı1 dixwaze 
hibe endame Y ekltiya Ewropa (YE). YE, ji ber 
berjewendiyen xwe stratejik dixwaze, ku Tir ki ye 
peywendiyen xwe bi Ewropa re xurt bike ı1 li 
Rojhilata Navln hibe hevalbendeki xurt ye YE. 
Le YE, ji Tirk:iye dixwaze, ku ew xwe di wanl 
abori, rezani ı1 civak1 de biguherine. Li gereye 

pivanen demokrasiya Ewropl sistema xwc nı1jen 
bike. Ji her kn Ewropl baş dizanin kn bi ve 
dewleta nuhaya rizi ı1 jihevket\, Tir ki yenikare di 
bin bare endametiya YE de rabe, ew de hibe 
bareke giran ji ho Ewropa. Tirkiye ji ji her 
sedemen abori u jeo-stratejik dixwaze hibe 
endame YE, le ew naxwaze xwe biguherine. Ew 
hCvi dike kn bi ve hale xwe Ewropi wan qebı11 
bik:in. Di seri de ji, di pirsa Kurdan de ı1 pirsarolu 
desthilatiya leşkeran de YE tu şertan nedin peşiya 
w an. 

Dive em Kurd ve pirse de jl scrwext bin. Ji 
berjewendiya gele Kurd e, kn Tirkiye xwe neziki 
YE bike u hibe endame YE. Le di ve em Kurd her 
wisan şiyar bin kn çareseriya pirsa knrdi di 
prosesa berendamtiya YE de be axaftin ii bi 
kemasi Tirkiye hebı1na milete Kurd di nav 
bududen dewleta Tir ki ye de bi fenni qebı11 bi kc ii 
ev babet bikeve wesiqeye lihevhatine di nabeyna 
Tirkiye ı1 YE de. 

Le eger em li rewşa !royin li Tirkiye binerin, 
dib!nin kn rewş li Tirkiye gellek şe lo ye, tevllhev 
e ı1 merov baş tenagihe we Tirkiye bi ku de here. 
Eger Emeriki ı1 Ewropi ji her pirsim stratejik 
desten xwe nedin ber Tirkiye, heta nuha Tirk:iye 
gellek caran li erde ketibu. Dibe ku nuba carek 
din bi ketana bin desten dlktatoriyeke serleşkc
ran (generalan). 

Riya Tirklye her bi YE ve, riyeke rast c. Le ev re, 
he riyeke dur ı1 direj e. Li ser ve re he geli ek çal ıl 
bırtel hene. 
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İMRALI SÜRECiNE KARŞI OLAN KÜRT ULUSAL 
GÜÇLERi, YASALP ARTİLEŞ ME ARA YIŞLARINDA 

ORTAKBİRPAYDADABULUŞABİLİRLERMİ? 

Bave Dilovan 

Yaklaşık bir buçuk yıl önce, yasal düzeyde partileşrnek amacıyla üç farklı 

inisiyatifin ortaya çıktığını, arayışlar içine girdiğini biliyoruz, Bunlardan 

biri "Demokrasi Harckeıi"ydi. Bu inisiyatif, çoğunlukla geçmişte Hadep 

çevresinden olan kadrolardan ve Dr. Naci Kutlay, Av. Canip Yıldırım, Av. Tahsin 

Ekinci gibi şahsiyellerden oluşuyordu, Amaçlannın Hadep'i de içine alan bir 

"Türkiye partisi" kurmak olduğunu açıkladılar, İmralı süreciyle' düşünsel olarak 

fazla bir sorunları olmadığını var saydığım bu çevre, sonuçta Hadep'e katıldL 

Hadep de zaten Türkiye partisi olduğunu her gün her vesile ile açıklayıp duruyor! 

Ne yazık ki, Hadep "demokratik cumhuıiyet projesinin" savunuculuğu rolünü 

üstlenen bir konuma düşmüştür. Hadep'in yürüttüğü politika bunu gösteriyor. 

Öyle görünüyor ki, Hadep de PKK gibi, İmralıya endekslenmiştir. Politikalarını 

bu çerçevenin dışına taşıramıyor. 

Türk devletinin planlarını Kürt hareketinde yaşama geçirme durumu biz 

yurtseverleri derinden yaralıyoL Kürtlerin, düşmanlarının da inkar edeıncdiklcri 

bir özellikleri var: "Kürtler mert ve sözlerinin eridirler" denir. Öcalan, 

Kürtlere verdiği onları kurtuluşa götürme sözünü tutmadı, Ama öyle görünüyor ki, 

kapalı kapılar ardında TC'ye verdiği sözün arkasında duracak kadar "ınert"tir. 

Dün Kürtlerin sömürgeciliğe, zulme ve zorbalığa karşı haklı isyan duyguları 

üzerinde palazlanan Apo ve PKKsi, bugün, 15 yıllık yıkım ve ölüm yüzünden 

'yorulan', demokrası, barış ve özgürlüğe susayan Kürt halk kitlelerinin bu 

insani talep ve beklentilerini; tek taraflı 'gelin güveği' olma misali ne idüğü 

helirsiz barış, kardeşlik ve demokratik cumhuriyet safsatalarıyla saptırıyor, 

içini boşalttın yoL Korkanın Hadep Kürt halk kitlelerinin oyalandığı paravan bir 

merkez durumuna düşürülsün, 

Halbuki, Apo ve PKK'si birazdürüstçe davranıp, 'bizi anlayın, duıuınunıuz ortada, 

özgürce, ne doğru ise oım yapın' desclerdi, Hadep hiç kuşkusuz daha etkili bir 

politika yürütebilirdi, Kürt halkının verdiği bedellere yazık ve günah! Bütün bu 

sıkıntılara rağmen, gözümüz Hadep'in üzerindedir, mutlaka üzerinde de 

olmalıdır. Çünkü Hadep Kürt halkının zorlu mücadelesinin yarattığı bir birikim

dir, bir değerdir. 

İkinci insiyatif, "Yeni bir siyasi oluşum için komisyon" idi, Bu Komisyon, 15/16 

Ocak 2000 tarihinde gerçekleştirilen geniş katılınılı bir toplantıda oluşmuştu. 

Çok sayıda aydın, siyasi kadro ve toplumsal kitle temsilcileri bu toplantıda yer 

almışlardı, Toplantının çağrısını, DKP kadroları ile kendilerini "Hür Demok

ratlar" olarak tanımlayan altı Kürt şahsiyeti yapmıştı, (A, Melik Fırat, Selahattin 

Kaya, Ş. Elçi, M.Eınin Sever, N. Kale li, M Ali Eren), 

Kısa bir süre sonra, Ş. Elçi ve N. Kaleli'nin başını çektiği bir grup imzalarına 

rağmen bu Komisyon'dan, dünya görüşlerine ve düşündükleri parti anlayışiarına 

ters düştüğünü ileri sürerek çekildiler, Ancak DKP sürecinden gelen çok sayıda 

siyasi kadro ve Kürt aydını, bu Komisyon'un temel prensiplerine uygun olarak 

çalışmalarını sürdürdüler, Bu grubun 'Yeni siyasi oluşum için komisyon' şeklinde 

birlik yanlısı ağırlıklı olduğu kadrolarla çalışmaları bir süre sonra, diğer bir 

inisiyatif olan ve DBP kadrolarının ağırlıklı olduğu 'Birlik İçin Girişim 

Grubu' ile belli görüşmelerden sonra 26 Ağustos 2000 tarihinde ortak bir 
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toplamıyla çal ışmalannı birleştirdil er. Belli ön 
hazırlık ve tartışmalardan sonra ·bir bildiri ile 
çalışmalarını 'Demokrasi ve Kürt sorununu 
çözüm girişimi' şeklinde birleştirdiler. Elimiz
deki verilere göre, bu girişim, Kürdistan ve Türk 
metropollerinde, birçok toplantı gerçekleştirmiş. 
Bu toplantılarda, siyasi kadrolara ve kitle 
temsilcilerine amaçlarını anlatıp ve ortak çalışma 
çağrılarını yapmışlar. Şimdi "Demokrasi ve Kürt 
sorununu çözüm kongresi" haz1rlama aşama~ 
sındalar. 

Bu girişim ana eksenini şöyle açıklıyor: 
"Girişimiınizin ortaya çı kınası tesadüfü bir olay 
değildir. 1998 yılının ikinci yarısında PKK'deki 
çözülme, PKK Genel Başkanı Abdullah Öca
lan'ın yakalanınası ilc birlikte ortaya çıkan ve 
Kürt sorunu için tuzaklar oluşturan gelişmenin 
Kürt siyasetçileri ve aydınlarının tartışına 
gündemine getirmesi ve Kürtler açısında ağır
laşan koşullan, zorluklan mevcut Kürt kimlikli 
siyasi oluşumların tek başına taşıma olanak
larının olmadığı, yetersiz kaldığı; dünyadaki 
soğuk savaş sonrası değişiınlerin, bilimsel ve 
teknolojik devrimin Kürt alanında da yankı 
bulması koşullannda değişik kanallardan 
geliştirilen birlik inisiyatiflerinin bir sentezini 
ol u şturnıaktadır." 

Özetle, uğrunda bunca kan-can, mal ve mülk feda 
edilen Kürt ulusal davasının haraç ınezat satışa 
çıkarıldığı, karanlık tabioyu boşa çıkarmak için 
birlikte tavır tespiti yapılmış. Liberali, elineisi, 
sosyalisti ve komünisti ulusal mutabakata vara
rak, bir] ikte ortak değerleri koruma mücadelesini 
savunuyorlar. 

Evet, Kürtlere karşı Türk şoven nıilliyetçileri, 
muhafazakarları ve nasyonal sosyalistleri birle
şirkcn, Kürtlerin dar grupçuluğa yatma hakları 
olmasa gerek. 

Bu girişim, tüm anti İmralı ve anti sahte 
"Demokratik cumhuriyet" projesine karşı olan 
yurtsever kadro örgüt ve partilerin desteğine 
layık olmanın yollarını bulmalıdır. Şayet acele 
etmeyip gidilmesi gereken yukarıdaki tüm 
güçlere eşit ayınınsız bir şekilele ulaşılırsa, 
yazıının başlığının içi belki doldurulabiliııir. 
Hatta Hadep'in içine girdiği yanlış tutumlar da 
belki belli noktalarda engellenebilir. 

Çünkü yurtsever Kürt halkı yalan üzerine, 
teslimiyet üzerine kendilerini oyalayan dünün 
bağımsızlıkçı ve bugünün üniter devletçi, 
Kemalizmi Kürtlere şirin göstermeye çalışanlara 
karşı uyanmıştır. Kürtler kendilerine karşı 

yapılan bu siyasi ve fikri suikast girişimini boşa 
çıkara bilirler. Bir yurtsever dahi toparlanma giri
şiminin dışında bırakılmamalıdır. 

PDK-Bakur, ülkedeki ve yurt dışındaki kitlesini 
bu çalışınalar konusunda duyarlı kılmal.ıdır. 
Legal düzeydeki girişimler konusunda insiyatif 
almaya teşvik etmelidir. Siyasette belirsizlik, 
ınıığlaklık, seyircilik ve bekle gör mantığı 
ölünıcüldür. Ya varsın ya alternatifini koyarsııı, 
ya da katıldığın ve seni de bu veya şu şekilde 
ifade eden aktivitelere destek ve katılınıını 
sağlarsın. Bir dakika dahi yalpalanmak boş 
durmak, TC nin Kürt kazığının kutsal toprak
larda dibe vurmasını güçlendirecektir. 

Külemizin sempatiyle yaklaştığı DKP lideri Ş. 
Elçi'nin de CHP mi, yoksa kendi deyişiyle 
'Hadep kitlesi bana sıcak bakıyor' ikircinıinden 
kurtulup daha açık tavır takınması gerekir. Sayın 
S. Elçi bu çalışınanın en ba!ıııcla yer alınalıydı! 
Bu işlerin kaçak güreşle olmayacağı artık 
anlaşılmalıdır. Herkes eteğindeki taşları ortaya 
dökmelidir. 

Bu bir varlık olayıdır. Kürtlerin geleceği ilc ilgi li 
kozlar oynanıyor. Herkes elindekini ortaya 
koymalıdır. Ve yarın çok geç olabilir ı "Atı alan 
Üsküdar'ı geçebilir". Kürt siyasi illegal örgüt ve 
partileri; 15 senedir, Apo ve PKK'yi eleş
tiriyorlar. Kardeşim alternatifiniz nedir? Bunu 
günümüz koşullannda mümkün olduğunca net 
şekilde Kürt halkına, Türk liberal ve demokral 
güçlerine ve uluslararası güçlere açıklayın. 
Herkes sahaya inmeli, seyirci olmayı bırak
malıdır. 

Yok seyirci olmada ısrar ediliyorsa, bu da açık ve 
net kamuoyuna duyurulınalıdır. Hiç kimsenin 
kaçak güreşıneye hakkı olmamalıdır. Bir delinin, 
bir riyakarin, bir zavallının iki ayağınızı nasıl da 
bir papuca koyduğunu görerek isyan ediyorum. 
Hastalıklarla, kaprislerle, koltuk sevdalarıyla 
kutsal dava başa götüıillenıez. Fedakarlık ... 
Ölümüne, malına, varlığına kadar fedakarlık 
gerek. 

Evet, dürüst, gururlu, fedakar tüm yurtseverler, 
herkes bu oyunu bozınalıdır. Ben Apo'nun 
düşman dediği TC savcısının yüzüne tükörerek 
ayağa kalk suçlu demesini içten beklerdim. 
Ölümün böylesi, şereflis'ı kime nasip olabilirdi 
ki. Ama yapmadı. Ayağa düştü, merhamet dil edi. 
K ürdün dünü ve bugününü inkar etti. Böyle 
ulusal önder olur mu! Bizzat PKK'nin sembol 
haline getirdiği Mazlumlar, Kemal Pirler, Hayri
ler böyle mi davrandılar! 
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Bedenlerini ateşe tutan onlarca kızlı erkekli 
fidanlar, dağda savaşan on binlerce savaşçı böyle 
mi davrandı! Kin knsmuyorum, kin ne bizi, ne 
Türkleri, ne başkalarını bir milim ileriye 
götürmez. Ama tarihimizi unutmayalım. Geçmi
şinden kopanlar, tarihlerini inkar edenler, 
halklarına adil bir gelecek kuramazlar. İki yıldır, 
Türk devletine adeta el ense yapılıyor. Değişen 
ne? Hangi hakkı kazandık? Barış ve demokrasi 
gibi, Kürt halkının gerçekten ihtiyacı olan 
kavramların da neredeyse içi hoşaltılıyor. Kürt 
yurtseverleri elbirliğiyle, kararlı biçimde 
müdahale etmezlerse, Türk devleti Avrupa · 

Birliğine üyelik sürecinde çok sinsi biçimde bu 
hedefleri de sulandıracaktır. 

Evet duygulanı yorum. Kürtlük damarını tutuyor 
ve "kızıyorum",bu komplonun boşa çıkanlması 
zorunludur. 

Bunun için her kesimi ayağa kalkmaya, ortak 
duruş göstermeye çağınyorum. PKK'nin saf
lannda Kürt halkının özgürlügü uğruna temiz 
duygularla, yüce amaçlarla mücadele edenler ve 
halen öyle düşünen ve davrananlar da bizim bir 
parçamızdır. 

Benim çağrım aynı zamanda onlaradır da ... 
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SiYASET FUTBOL MAÇI DEÖİLDİR! 

Ç~yırcıoğlu 

Yetmişli yılların ortalarından iriharen günümüze kadar, K ün siyasel arenasında
PKK dışında- siyaset bir futbol nıaçına (seyredilen ve hakkında yonını yapılan; 
eğlencelik bir meta olarak görüldü) benzetildi. Siyasetin hir futbol maçı gibi 
seyirlik duruma düşmesinin üç temel nedeni var kanısındayım. 
Birinci neden, yetmişli yılların başından itibaren çıkışa geçen ama sonlanı doğru 
iflas eden siyasi çalışmalar, siyasi karmaşa, çelişki ve tıkanıklık bir yıgııı insanın 
sahadan çekilmesine ve durumu seyredi}\ yonını yapmakla yctinmcsinc neden 
oldu. Bu dönemde -detaylarına inmeden- siyasi erki elinde bulunduran kadroların 
becerisi belirleyici oldu. Ya da kadrolarm beceriksizliği gel işınderin önünü lı kadı 
ve bir çok oyuncuyu seyirci dummuna düşürdü. Ayrıca tüm seyircilerin sahaya 
inmesine de engel oldu! Bu aşamada bir yığııı insanın sahadan çekilmesi 
yetmiyormuş gibi, sadece oynanan kötü oyumı eleştirmckle yetinmcleri, oyna
mayı düşünmemeleri siyasetin ihresini belirsizliğe dogru çevirdi. Siyaset diliyle 
söyleyecek olursak hem kadrolar hem de taban siyasetten soğudu, yeniden 
toparlanma ve gelişme için ivme kazaıımnaclı. 

İkinci önemli neden, 12 Eylül faşizmidir. 12 Eylül askeri darbesi, oyunculan da 
seyircileri de perişan etti ı Apo dışında salıada oyuncu bırakmadığı gibi, seyircileri 
de darmadağın etti. Geri çekilen kadroların, yeniden toparlanma, yeni bir yöntem, 
strateji belirleme yerine, başarısızlıklarının nedenini birbirlerinin üzerine 
:ıtmaları, birbirine düşmeleri, hatta düşman kesilmeleri ve alanı panik içerisinde 
lerketmeleri bu dönemin en belirleyici özelliğidir, Bu olumsuz olgu, 12 Eylül 
faşizminin işini kolayla~tırdı, amacına ulaşmasına yardımcı oldu. Burada, 
kadrolar yeniden toparlanma, salıaya inme ve seyircileri de !opıııı peşinde 
koşturma becerisi göstcrcmedi ler ya da bu olanağı bulamadılar. (PKK bu 
çerçevenin dışındadır. PKK'nin başarılı olmasının sırrı, tüm varsayımlara, kimi 
net veri !ere ve net belirlemere karşın, ana kaynağı açısmdaıı henüz tanı belirgin 
değildir.) 

Üçüncü neden, PKK'dir. Bu nedeni de nitelik olarak ikiye ayırıyonım. 
Birincisi PKK'nin önlenemez yükselişi, ikincisi PKK'nin önlenemez çöküşüdür. 
Seksenli yılların sonlarıııa doğru PKK'nin tek umut olması, bn gelişime iıı:ıııma
yaıı bir yığın kadroyu ve yurtseveri devre dışı bıraktı. (Bu pasifleşme süreci 
kadrolarm ve yurtseverlerin nitelik olarak gelişmelerini de yavaşlattı, durdurdu, 
gericileştirdi; sürece ayak uyduramaz konuma getirdi.) Çünkü PKK, bu futbolu 
ancak biz oynarız stratejisiyle hareket etti. Seyirciler de, bu oyunu ancak PKK 
oyuar, gerisi yalan oynar saplantısına girdi. Ve bu koşullarda PKK oynadıkça 
oynadı, oynayınca da büyük bir çogunluk seyirci olmak zorunda kaldı. PKK'nin 
çöküşü de aynı sonuçları doğurdu' Bu kez tam tersi gerekçelerle kitlelerin :ıklı 
çelindi. PKK oynayamadıktan sonra hiç kimse oyuayamaz psikolojisi kadroları ve 
halkı derin umuısuzluğa vekaramsarltga itti. HADEP'in legal pl:ıtforındaPKK'nin 
mirasına ne oranda, nasıl sahip çıkacağı henüz net değil. PKK 1Yİ a§acak mı'! Yoksa 
APO'nun ağzına mı bakacak'' Radikal bir çizgiye mi kayacak -söylemleri bunun 
tam tersini gösteriyor.- Devletle nıi bütünleşecek -söylemleri bu doğrultuda.
Kürtlerin biiyük bir çoğuııluguııu kendisine b:ıglayacak b:ıgımsız, demokratik bir 
parti mi olacak? Kimi eğilimler net olmasına karşın, bu soruların yanıtını ancak 
süreç verebilir. Bana göre, HADEP uzun süre bir oyalama partisi olacak. Umarım 
yanı !ının ve tümümüz bugün anaç konumunda olan Hadep'in saflarına katılınz. 
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Kimle konuşuyorsam, ağız birliği edercesinc 

umutsuzluğu kurtuluş olarak görüyorlar. "Ben 

artık evimde oturacağım. PKK bu duruma 

düştükten sonra, gayri gerisi yalan" diyerek 

umutsuzluğunu ve karamsarlığını dile getiriyor. 

Bu tavır ve anlayış devletin ve Apo'nun istediği 

tavır ve anlayıştır. Bu tavır, devletin, ben 

kazandım, sırlmız bir daha yerden kalkmaz, 

Apo'nun da ben olmazsam başkası hiç yapamaz 

anlayış nı ı desteklemekten başka bir işe yaramaz. 

Bir yandan da sürekli belirsizlik işieniyor PKK 

tarafından. Sonuçsuz uygulamalarla kamuoyu 

sürekli oyalanıyor. Son örnekler, Kürt Dil 

Kurumu çalışmalan ve PKK'yi destekleyen ama 

kendilerine bağımsız aydınlar diyen, PKK sem

patizam insanların -bağımsız aydınlar insiyatifi 

türünden- uğraşılan dır. Burada amaç, olabilecek 

olan gelişmelerin önünü önceden tıkamak, 

dejenere etmek ve başarısızlığı ispatlamaktır. 

Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Çünkü 

umutsuzluk ve çözümsüzlük belirleyici olmnş. 

içerde ve dışarda, barış yullurınacasıyla devletin 

gerçckleşemcyecek olan lütfu beklenir olmuş. 

Umutsuzluk üreten bu anlayışı yıkmak zorun

dayız. 

Özetle bu iiç önemli gelişme; yetmişli yılların 

olumsuz süreci, 12 Eylül faşizmi, PKK'nin 

yükselişi ve çöküşü, PKK dışında siyasete ilgi 

duyan insanların siyaseti bir futbol maçı gibi 

görmelerine ve yorumlamalanna neden oldu. 

Kadrolann, yurtseverlerin ve halkın bu anla

yışlan kurtulması gerekir. Binde bir umut varsa 

bile bu b inde bir umutla yola çıkıp umudnmuzu 

geliştirmeliyiz, çoğaltmalıyız. Binde bir umut 

yoksa bile binde bir umut yaratmak için çaba 

harcamalıyız. Öte yandan, ben, umudumuzun 

sonsuz olduğuna da inanıyorum. Yeter ki bu u

mudu harekete geçircbilelim ve doğru kullana

bileli m! 

Yeniden futbol maçı benzetmesine dönüyorum. 

Futbol maçıyla siyaset arasında çok belirleyici 

bir farklılık vardır! Fntbol maçında topun peşin

den koşacak insanların, kadroların sayısı bellidir. 

Seyircilerin görevi, oyuna katılmadan, sahada, 

topun peşinde koşan insanlan gürültü, patırtı ve 

kışkırımayla desteklemektir. Eğer seyirciler de 

bu oyunu oynamaya kalkarsa karmaşa çıkar, 

oyun bozulur. Zaman zaman, dünyanın bir çok 

yeıinde bu tür olaylar olmuş ve oyun bozulmuş

tur! Oysa siyasette durum lam tersinedir. Her 

seyirci, gücü oranında, futbolcıılarla birlikte 

topun peşinden koşmak zorundadır. Seyirciler, 

güçlerine ve koşullarına göre katılımcı olmaz-

\arsa maç ne kadar iyi koşullarda başlarsa 

başlasın, sürdürülemez ve oynanamaz! Herkes 

topun peşinden koşmak zorundadır. Doğaldır, 

birinin binde bir, birinin bindc beş, ötekinin 

binele beşyüz, diğerinin binde dokuzyüz doksan 

dokuz katkısı olur. Ama olur! Futbol maçları 

benzetmesiyle çizmeye çalıştığım tablo, aslında 

Kürt siyasetlerinin genel çelişkilerinden biridir. 

PKK -son dönemlerde de onun yerine HADEP

dışındaki tüm siyasetler, seyircisiz oynuyor ve 

seyirciyi oyuna soknıa becerisi göstcremiyor. 

Hiçbir şey yapmadan, seyrederek ve yorum ya

parak siyaset yapma alışkanlığı son yirmi yılda 

siyasetin son elereec kısırlasm,aşına, seyirlik 

duruma gelmesine ve görev alan, soıumluluk 

alan, insiyatif alan, başka bir deyişle iyi veya 

kötü özveride bulunan bir yığın kadronun 

sahadaki futbolcuların konumuna düşmesine 

neden olmaktadır. Katılmadan, her başanyı 

sahadaki-lerden bekleme durumu! Başarısızlık 

durumunda -ki genelde öyle oluyor- kızına, 

sinirlenme, küsme, ilgisizlik, güvensizlik 

durumu!!! 

Birçok insan, -sürekli maç kaybedilmesinden 

dolayı- yeniden toparlanma, yeniden atılım, ye

niden oluşum söz konusu olduğunda "maç 

oynansın, seyredeyim, beğenirsem desteklerim" 

kolaylığına kaçıyor! Bu şu demektir, kendisi 

katkıda bulunmadan, başkalannın onun 

kafasındakilerine uygun siyaset yapmasım 

bekliyor. 

Bu anlayış, siyasete soyunan kadroların, ta

bandan, halktan ve günün koşullarından 

soyutlanmasına ve etkili olamamasına; başarılı 

o lamamasına neden oluyor. Oynayanlar ve sey

redenler konumu oluşuyor! Oysa siyasette ba

şarının sırrı seyirci leıin topun peşinden koş ma 

oranına bağlıdır. Futbolun tersine, siyasetle 

seyirciler yoksa, oyuna katılmıyorlarsa oyun 

aynanamaz!. 

Siyasette herkes gücüne göre oyuncu olmak 

zorundadır. Burada gerçek şu: kadrolarla, taban 

arasındaki etkileşim olumsuz rol oynuyor. 

Kadroların bcceriksizliği tahanın ilgisizliğini, 

tabanın i lgisizliği kadroların beccriksizl i ği ni 

getiriyor. Bu olumsuz döngü siiriip gidiyor. 

Siyasetle az çok ilgisi olan insanların, niteliği ne 

olursa olsun; topyekün kadrolar için sürekli 

kullandıklan ifadeyi burada dile gctireyim: 

"V allahi bu adamlardan hayır gelmez!" Varsaya

lım ki bu genel geçer bir doğrudur! "Bu adamlar

dan hayır gelmez." Peki, "hayır gelecek" olan 

insanlar gökten zembille mi inccek'l "Hayır gele-
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cek insanları" nereden getireceğiz? Bugün ya da 
yarın, yine bu halkın içinden çıkmayacaklar mı? 
Ömeğin,"hayır gelecek" insanlar sadece eleştir
mekle yetiniyorsa, inisiyatif almaktan korkuyor
sa, mücadele etmiyorsa, riske ginııiyorsa, 
zamanını, parasını bu iş için harcamıyorsa; kısa
cası eleştirme ve suçlama dışında elini soğuk 
sudan sıcak suyakoymuyorsa "hayır gelmeyecek 
insanları" eleştirme hakkını ne oranda kendi
lerinde bu labiliyorlar? 

Çağrı: Lütfen, kendi kendinizle konuşmayı bıra
kın; siyasete katılın, düşünecuizi söyleyin, dü
şüncenizi yaşama geçirme uğraşısı verin; 
kısırlaşan, tıkanan, sekter olan, maıjinalleşen, 
gericileşen, beş-on kişinin elinde kalan Kürt si
yasetinin bu durumdan kurtulması için katılımcı 
olun. Halk deyimiyle, sizin de çorbada tuzunuz 
olsun! Siz de çul un bir ucundan tutun' "Pisike 
çaduneke da hezar sali xwe diye xebera kes! 
nebfıye" durumundan kurtarın kendinizi. Lütfen, 
siyaseti, hayır gelmeyecek adamların eline, insi
yatifine bırakma yın! Yeter!! ı Sadece, orada 
burada "hayır gelmeyecek!" adamları eleştirmek, 
suçlamak sizi kurtarmayacaktırı Tam tersine, 
tarih, en çok ünlü, ünsüz; elinden iş geldiğine 
kendisi inanan; siz, oturanları, küsenleri, duyar
sızları yargılayacaktır. 

Açıkçası! Kürt siyaset arenasında her siyasete 
duyarlı insanın sürece, kendi konseptiyle katkıda 
bulunması gerekir. Her insan kendine en yakın 
alana katkı sağlamalıdır. Bu yakınlık yüzde bir 
olur, yüzde beş olur, yüzde kırk olur, yüzde 
doksan dokuz olur. Ama mutlaka olmalıdır! Ne 
olursa olsun, herben Kürdüm diyen, yurtseverim 
diyen ve siyasetten söz eden insan gücü oranında 
kendisine en yakın alanakendi konseptiyle katkı
da bulunmalıdır. Hayır gelecek adamlar alana 
girdi k çe, hayır gelmeyecek adamlar alanı terket
rnek zorunda kalacaktır. Başka bir deyişle, "hayır 
gelmeyecek adamların" alanı terk etmeleri, "ha
yır gelecek olan adamların" alana girmesine bağ
lıdır. 

Gelişme ve büyüme ancak bu şekilde olur! Bu 
çerçevede pratiğe bir göz atalım. 

Kimler siyasete aktif olarak katılınıyor ve 
bu davranışıyla övünüyor? Ya da kimler sahaya 
inmiyor ve sahada kötü tutbol oynayanları 
eleştirmekle yetiniyor? Bağımsızlar (nasıl bir 
şeyse), tarafsızlar (nasıl bir şeyse), evde oturan
lar, küskünler, usanaıılar, umudunu yitirenler, 
duyarsızlar, bir sıfatı olmayan entellektüeller, 
yazarlar, sanatçılar, (ressamı, nıüzisyeni, heykel
traşı, tiyatrocusu vb.) bilim adamları, zenginler, 

orta sınıf, yoksullar; kısacası herkes! Tüm bunlar 
olmadan bir siyaset başarılı olur mu? Şuraya ya 
da buraya katılın demiyoıum. Kendinize en ya
kın bulduğunuz yere katılın. Böyle bir yer yoksa 
da bunu açık açık söyleyin ve böyle bir yerin 
yaratılması için çaba harcayın, katkıda bul unun, 
inisiyatif alın. 

Herkes kendine en yakın alanda yerini almalıdır 
ve Kürt siyasetinin zengin, renkli, çok sesli, ve
rimli, demokrat, çağdaş bir siyaset olabilmesi 
için kannca kararınca katkıda bulunmalıdır. 
Unutmayalım sivil ve çağdaş örgütlü bir top
lumun oluşup güçlenmesi, ancak yukarıda say
dığım toplumsal güçlerin örgütlenınesi ve aktif
leşmesiyle mümkündür. 

Demokratik, sivil, çagdaş bir toplum istemi ve 
hedefi, soyut bir söylem değildir. Değişik toplum 
güçleri "futbol maçına" katıldıkça, bu hedef so
mut bir duruma yönelik gelişme gösterir. Kürt
lerin buna ihtiyacı var. 
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Sayın Ihrahim Berz'in aşağıdaki makalesini "www.nasname.de" internet .rayfasın

dan aldık Güney Kürdistan 'daki devletleşme ve demokrasi süreciyle ilgili önemli 

bulduğumuz .Yazarın görüşlerini Denge Bakur okuyucularına il etmekte büyük bir 

yarar gô'rüyoruz. 
Kürd kamuoyunda iyi bilindiği gibi, Kürdistan Demokrat Partisi-Rakur'un üyeleri 

11e dostları Kürdistan Federe Devleti'yle ilgili oldukra duyarlıdırlar. Bu duyarlılık, 

bir yanıyla, benüz uluslararası düzeyde resmi desteğe kavuşmamış olsa bile 

Kürdlerin 21.yüzyılda defaeta bir devlete kaf!uşmuş olmalarının yarattığı duygusal 

bir sevinçtm kaynaklanıyor. Ama asıl önemlisi, bu süreçle Kürd halkı açısından 

ortaya çıkan tarihi bir jiruıtı giirüyor ve bu firsatııı heder edilmemesi gerektiği 

görüşünde olmalarından kaynaklanıyor. 

Her Kürd yurtseverinin çok iyi bilmesi gereken bir gerçek var. O da: Kürd halkıııa, 

Kürd dilini ve kültürünü koruyup geliştirecek, Kürdista11 coğrafyasını imar TJe ihya 

ederek, bu milletin üzerinde mutluluk içinde 11e onuda ya§ ayacağı bir cennet pıırçası 

baline getirecek bir demokratik de7Jlet gerek! Siyasi statüsü nasıl olursa olsun, K ür d 

halkına kendi kendisini yönetme hakkını kullanacağı bir def!let gereklidir. Her 

Kürdüm diyenin bu gerçeği beyninin aııa merkezine nakşetmesi zorunludur. Kürd 

yurtse'!Jerliğinin mihenk ta§tdır, bu nokta. 

Böylesi bir bakıj açısına sahip olduğumuzdan, durmadan tekrarlayıp duruyoruz ve 

herkesin dikkatini Güney Kürdistan 'daki devletleşme sürecine rekmeye falışıyoruz. 

Kürdistan Federe Devleti'ni gi:izümüzün nuru gibi korumanuz gerektiğini ı;urgu

luyoruz. 
Son bir iki yılda bu konuda Je'lJindirici bir gelişme 'lJar. Güney Kürdistan'daki 

devletleşme ve demokra.ri süreci dahafazla K ürdün dikkatini çekiyor 11e bu konuya 

Kuzey Kürdistanlılar arasında daha çok iineııı 7Jerilmeye başlandı. Şimdi o'nun/i olan 

bu değişmeyi karşılıklı geliştirip güçlendirmektir. Bu bağlamda, Sayın Ihrahim 

Berz'itı ~yazısını okuyuculatımızla paylaşmak bizim i_çin bir gô're1Jdir. Kendisini 

tanımadığımız i{itl, yazısıtıı dergimizde yayndamak için §ahsından iizel bir olur 

alamadık. Giirüşlerinin dergimiz okuyucuları tarafindan da iiğrenilmesi1ıden m em~ 

nu1ıluk duyacağmı u·mut ediyoruz. 

Denge Bakur 

GÜNEY KÜRDiSTAN'DA ONUNCU YU, 

İbrahim BERZ 
WWTO.Jtasname.de 

On yıl toplumsal gelişme ve ilerleme açısından küçük bir zaman dilimi olsa da çok 

şeyi sığdırmak ulusal özgürlük süreçlerini yaşayan halklariçin önemlidir. 

Tarihsel gelişim sürecinde İnsanoğlunun sağladığı gelişıneler ve kat ettiği mesafe 

binlerce yıllık bir mücadeleyle elde edilmiş ve büyük tecrübeler kazanmıştır. 

Halen bu mücadele günümüzün özgün koşullarına uygun, yaşamın her alanında 

amansızca sürdürülıııcktedir. Kuşkusuz bu mücadelenin ana teması süper ulus

devlet olarak egemen olma, kendisini güçlü kılma ve her türlü baskıya karşı 

kendisini özgür ve demokratik olarak yaşatımı savaşımı olmaktadır. 

Gelişmiş ulusların sahip oldukları teknolojik ve ekonomik güçle yakaladığı düzey 

ile az gelişmiş ve halen ulusal normlarda gelişme evresini tamamlayamamış olan 

ulusların arasındaki dengeler her geçen gün daha fazla bozularak kapanması güç 

büyük uçurumlar yaratmaktadır. Bu durum, gelişmiş toplumlar düzeyine ulaş

ınada ya karamsarlığın -ki bu bağımlı olmaya götürüyor-, ya da mücadeleci bir 

anlayışın -ki bu zaman zaman mevcud sistemden dışlanma ve ablukaya alınnny;, 

götürüyor- gelişınesine yol açmaktadır. Dışlanma veya bağımlı olmak ayrı bir tar

tışma ve değerlendirıncyi gerekliren bir konudur. Belli statükolara haps edilmiş, 

iradeleri teslim alınmak istenilen uluslatın kahramanca direnişlerine ancak saygı 

duyulabilinir. Halkımızın da böyle bir süreçte mücadeleci olması, dışlanması 
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anlamına gelmemelidir. Haklı ve mesru 
davalannda onur ve siyasal kimlik kazan~a 
mücadelesi vermektedirler. Çağdaş ve uygar 
uluslar düzeyinde bir yaşarn arzusu içinde olmak 
cezalandırılmayı gerektirmeyen bir davranıştır. 

Kürtler halen ulusal normlarda gelişme evresini 
tamamlamnmış bir süreci yaşamaktadırlar. 
Çünkü henüz özgür ve bağımsız yaşama 
koşullarını tümden yaratmış değillerdir. Bunun 
için ister ulus-devlet olsun ister federasyon, ve 
değişik siyasal, ekonomik ve askeri yapılanma 
anlamında kendi iradesini ve toplumsal 
çıkarlarını uluslararası platformlarda temsil 
edememektedir. 

Bunun önemli bir nedeni uluslararası güçlerin 
Kürtlere karşı uyguladıklan çifte standaı·tlı 
politikalarının yanı sıra Kürtlerin kendi 
zaafiyetlerindeıı kaynaklanan iç çatışma ve 
didişmeleridir. Uzun yıllar gerek dış güçlerin 
oyalama ve kullanma politikaları gerekse de 
kendi iç çatışmaları nedeniyle bölünme ve 
parçalanma Kürtlerin enerji ve gücünü zayıflattı. 
Yakalanan bir çok fırsat gelişme vesilesi olarak 
değerlendirilemedi. Mahabad Kürt Cumhuriye
ti'nin bir yıl dahi yaşama şansının olmaması ve 
1991'deıı günümüze süregelen ve Güney'de 
oluşan Fedcre Kürt Devleti'nin Fcdere Parlamen
to'nun güçlü ve istikrarlı olamaması yine yuka
rıda belirtilen nedenlerden kaynaklandığı bir 
gerçektir. 

Her yeni oluşumun kendi içerisinde zayıflıklar 
taşıması doğaldır. Süreç içerisinde kazanılan 
tecrübelerle zayıflıkları gidermek mümkündür. 
Halkların ve ulusların i lk kuruluş yı !lan san cı lı 
ve bir o kadar güçlükler! e doludur. Buna rağmen 
yaşamasını ve kurumlaşmasını siyasal iradeyle 
temsil etmekten hiç bir zaman geri durmamış
lardır. 

Güney'de on yılını tamamlayan ve Kürtler açısın
dan hayati önemde rol oynayan bir süreç yaşan
nıaktadır. Körfez savaşı sonrası ortaya çıkan 
fırsatlar alabildiğine olguıılaşınıştır. Güney Kür
distan onuneo yılını geride bırakırken yeni siyasi 
barııleleri ve gelişmeleri çok hassas bir konumda 
yaşamaktadır. 

Ulııslaı·arası güçler ve bölge devletlerinin güney 
üzerindeki hesapları zaman zaman çatışan ve 
çakışan hir seyir izlese de halen tüm yönleriyle 
netlik kazanmamış olsa da KUrtler açısından 

oldukça fırsatlar sunmaktadır. Biliniyor 1992 
Federe Kürt Devleti'nin ilk oluşum sürecinde 
Kürtler ne bu kadar güçlüydüler ne de bu kadar 
yönetim ve idari olarak tecrübe sahibiydiler. 
Uluslararası güçlerin yaklaşımları stratejik değil
di. Deyim yerindeyse havalar henüz puslu ve 
dumanlıydı. 

Yine en büyük handikap olarak tüm Kürtler 
destekierken daha üç-dört aylık olan Federe Kürt 
Parlamentosu'na karşı PKK'nin tehditleri ve 
yaşanan savaşla denilebilir ki süreç sektcye 
uğratılarak adeta daha doğmadan boğdurulınak 
istendi (sonraki yıllarda Öcalan Türk devletinin 
eline esir düştüğünde verdiği ifadelerinde ve 
Türk devlet büyüklerine yazdığı mektuplarında 
"Kuzey Trak'da oluşturulmak istenen Kürt dev
letine karşı nasıl savaştığını ve Kürt devletinin 
kurulmasım nasıl engellediğini" büyük birerdem 
olarak ifade edecektir). Bu savaş durumu hem 
PKK'yi hem de Federe Kürt Parlamentosu'nu 
ağır yaraladı. 

PDK-YNK arasındaki sorunlar daha tümden 
çözüm bulmadan bu savaşın etkileri nedeniyle 
tekrar yerini gerginlik ve çatışmalara neden 
olacak gelişmelere bıraktı. 

Yaşanan gelişıneler hem Fcderc Devlet yapısını 
parçal adı, hem de Federe Parlamentonun parçalı 
olmasına yol açtı. Kuşkusuz bu süreç gelişmeleri 
sekıeye uğrattı, halkı büyük sıkıntılara soktu. Bu 
anlamda on yıllık süreç bir çok yönüyle güney 
halkını ve partileri olgunlaştırdı, zengin pratik 
tecıiibeler kazandırdı. Özgür yaşamanın bi lincini 
ve eylemini geliştirdi. 

Güney halkı gerçek anlamıyla savaşı artık 
istemiyor. Kendi ülkesinde, aııayurduııda özgür 
ve demokratik yaşamayı arzıılaınaktadır. 
Kuıkusuz kendisine yönelik saldırılara karşı da 
savumnasını ve konımasını yapmaktan geri dur
ınayacaktır. 

2001 yılı Güney Kürdistan boyutuyla ciddi siyasi 
gelişmelerle uluslararası gündemin önemli bir 
konusu olmaktadır. Federasyona ilişkin yakla
şımlar PDK ve YNK arasmda yaşanan görüş
meler ve sağlanan gelişmeler güııeyli halkımıza 
umut ve güven vermektedir. Güney Kürdistan'ın 
siyasal statüsü ve on yıllık kazanımların yeni bir 
hamleye dönüştürülmesi, uzun bir aradan sonra 
tekrardan demokratik ve özgür temellerde seçim
lerin yapılınası ve oluşacak parlamentonun 
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parçalı olan yapıyı birleştirmesi önemlidir. On 

ytldır lrak'a karşı uygulanan ABD'nin başının 

çektiği güçlerin politikası başarılı olmadı. Güney 

halkımız bn politikalardan dolayı mağdur oldu. 

Ancak yararlanmasını da bildi. 

ABD, Güney'de oluşacak yeni bir oluşuma henüz 

tümden rengini belli etmemiş olsa da yeşil ışık 

yakmakladır. Kerkük meselesinin yeniden gün

demleştirilmesi oluşacak yeni bir oluşumun 

sınırlarını da netleştirmeyc yönelik bir gelişme 

olarak algı!anmaktadır. Bu anlamda onuncu yıl 

esaret koşullarının tümden değiştirilmesi 

yönünde bir rüzgar eslirirken, özgürleşme 

istemini ifade etmektedir. Denilebilir uluslar

arası güçlerin şöyle veya böyle bir yönlendir

mesinden hareketle federasyon olgusu gün

demlestirilivor. Ve bu tekrardan halkıımza karsı 

sinsi ~ynan'an bir oyıın olabilir mi? Elbetteki 

uluslararası güçlerin ve koşulların belli 

yönleriyle olgunlaşması süreci hızlandım ancak 

en önemli faktörün kendi halkımızın iradesi 

olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Her zaman 

sinsi oyunlar oynanınak istenir fakat bu oyunlan 

ıısta ve ktvrak politik bir yaklaşımla bozmak için 

bilinç, birikim ve tecrübe vardır. Federasyon 

çatısı allında demokratik ve özgürce yaşamak, 

ulusal bayrağımızıı1 göklerde dalgalanmasını 

görmek halkımızın hakkıdır. Bunun için en 

hassas ve duyarlı, politik öngürü ile sürece 

yaklaşım önemlidir. En ba~La PDK ve YN K 

tahrik ve kışkırtınalara gelmeden, sağduyulu ve 

soğuk kanlı davranmak konumundadırlar. Bazı 

bölge devletlerinin öteden beri Güney'e ilişkin 

hainane planlar içinde olduğu bilinmektedir. 

Özellikle Türk devleti ve İran bu süreçte tehlikeli 

oyunlar sergilemekten geri dumıayacaklardır. 

1991 yılından bu yana ya~anan geli~mcler 

Kürtlerin güneyde artık mcvcud slatüde 

Lutulmalarını gereğinden fazla zor!amaktadır. 

Biçilen elbise daralmıştır, mutlaka genişleti im esi 

ve yenilenmesi kaçını lmaz olmuştur. Halkın 

istem ve talepleri artmıştır. PDK hu süreç 

içerisinde bir yandan PKK ve YNK ile zaman 

zaman savaş durumunu yaşm·kcn, diğer yandan 

siyasal, ekonomik, askeri ve sosyal alanda 

kendisini örgütlemede kayde değer gelişmeler 

sağlan1ıştır. 

Kürdistan'da temel bir güç konumuna gelmiştir. 

Aynı zamanda bu durum PDK'nin bir o kadar da 

yükünü ağırlaştırmaktadır. PDK'ııin bu süreci 

YNK ile birlikte taşıması bu yönüyle anlamlıdır. 

Gerek iç kamuoyunun gerekse dış kamuoyıınun 

desteğini sağlamak, ittifaklar ve ilişkileri 

geliştirınek önem arz etmektedir. Bu dönem 

diplomatik ilişkiler ayağını güçlendirmek için 

temel bir çalışmanınyürütülmesiyle sonuç almak 

mümkün olacaktır. 

Diğer parçalardaki Kürdistanİ örgütler ve 

halkımız Güney Kürdistan'ın bu özgün 

koşul larını göz ardı etmemelidiri er. Federasyon 

koşulları lıer zamankinden daha fazla Güney'de 

olgunlaşmıştır ve kesin çözüme gitmeye 

uygundur. Yaşanacak geli~meler Güneyle sınırlı 

kalmayacağı gibi tüm ulusa malolabileeek, 

psikolojik moral değerleri yükseltecek ve ulusal 

siyasal kimliğin kazanı\masma yol açaçaktır. O 

halde böyle bir süreçte köstek olmak değil, 

destck olmak ve güç vermek. balta yürütülen 

siyasi çalışmaların temeline -güneyli güçlerle 

dialog ve ilişki içinde olunarak- böyle bir 

çalışınayı oturtmak doğru olacaktır. 

Özellikle Avrupa sahasında bulunan örgüt ve 

siyasi şahsiyetlcrin, aydın ve yazariann sahip 

oldukları olanak ve ilişkilerini bu doğrultuda 

değerlendirmeleri büyük anlam kazanacaktır. 

Hemen hemen her çevrenin bbu! göreceği 

böylesine bir yaklaşımdan kaçınmak için her

lıangi bir gerekçenin olduğu ihtimali yok 

denecek türdendir. Olsa olsa husumct ve küçük 

hesaplardan kaynaklanan bir durum olacaktır. 

Bunun da kıymeti harbiyesi yoktur. Kaldı ki 

siyaset; lmsııınctle, alınganlıkla ve kendi ken

disini aldalmakla hiçbir zaman yürütülnıeıniştir. 

Böyle yapanlar siyasetin doğasına uygun hareket 

etmeyen zavallı kimselerdiL 

Büyük düşünenler hep kazanmıştır, kaybet

memek için büyük düşünmek, gerçekçi olmak ve 

en önemlisi de yakalanan bu fırsatı çarçur 

etmemek, tarihe onurlu bir sayfa açmak, yeni 

doğacak nesillere olan görevimizdir. 
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EDiP ABi 
Ruşen ARSLAN 

Edip Abi, öleli yirmibeş yıl olmuş. Yani çeyrek asır. inanasım gel
medi. Benim de içinde olduğum ve kısa sürede ulaşılabilen onlar
ca kendisini seven sayan insanın, Edip Karahan'ın 25. ölüm yıldö
nümü anısı için verdikleri ilanda da öyle yazıyor. 

Ölümünü öğrendiğim anı hiç unutamam. Sanki içimdeki bir damar 
kopmuştu. Yaşamı m boyunca üç defa bu duyguyu !atmıştı m. ilkini 
Edip Abi'den bir yıl önce ölen dayımın ölümünü öğrendiğirnde 
yaşamıştım. Edip Abi ikincisiydi. Üçüncüsü ise Şakir Elçi'nin ölü
mündeydi. Derin acı veren ölü mler, yeni olmuş gibi geliyor insana. 
Onun için de EdipAbi'nin ölümünden bu yana yirmibeş yıl geçmi; 
olmasına şaşırdım. 

Edip Abi'yi ilk nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Bizim kuşağın 
üzerinde öylesine derin izler bırakmıştı ki, sanki onu ta çocuk

~~·-~-.....J luğumdan beri tanıyordum. O'nu görmeden bile tanımak olasıydı. 
Çünkü hakkında çok ve enieresan şeyler anlatılırdı. Ama O'nunla yakın dostluk va arkadaşlığım 
12 Mart Askeri Müdahalesi döneminde olmuştu. 

Edip Abi, Kürdistan'ın yetiştirdiği en enieresan yurtseverlerinden biriydi. O'nu enieresan yapan 
özelliklerinin başında, olaylara tepkisinin sıradışı olmasıydı. TIP'te Eminönü ilçe Başkanı iken, 
partide nöbetçi olan genç, kız arkadaşını parti binasına getirmiş. Edip Abi geldiğinde onları 
sevişirken buluyor. Binanın anahtarını genç üyeden alarak kapıyı üstlerine kitleyip gidiyor. 
Gençlerin içinde olduğu parti binası yirmidört saat kapalı kalıyor. Edip Abi onları ödüllendirmiş 
miydi, yoksa cezalandırmış mıydı? Bunu ancak kendisi bilebilirdi.. 

Edip Abi, yurtseverlik mücadelesini onuruyla yürütürken, aynı zamanda epeyce de yoksulluk 
çekiyordu. Yayınladığı "Kuzey Irak'taki Ulusal Mücadele ve O'nun Başkomutanı General Mustafa 
Barzani" adlı bildiriye, matbaa masraflarını karşılamak için 15 kuruş fıyat koymuştu. Herhalde 
dünyada yayınladığı bildiriye fiyat koyan ilk adamdı. O zamanlar Kürtlerin elinde yayın olanakları 
yok denecek kadar azdı. Edip Abi, bu bildirisiyle Güney Kürdistan'daki ulusal kurtuluş müca
delesini kamuoyuna tanıtmak istiyordu. 

Edip Abi son derece cesur bir insandı. Korkunun yanına uğramadığı nadir insanlardan biriydi. 
Aralarında Yılmaz Çamlıbel'in de bulunduğu dört kişi, Muş'tan Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri 
Cezaevi'ne ziyarete gitmiştik. Çarşıdan bir şeyler alıp istihkam Taburu'nun yerindeki cezaevine 
gittik. içerdeki arkadaşlar görüş boykolu yapmışlardı. Sabah görüşemedik. Öğleden sonra bir 
daha gittik. Boykot bitmişti ve görüş başlamıştı. Görüşler bahçede tel örgülerin iki tarafında 
yapılırdı. Biz nizamiyede sıramızı bekliyorduk. O günkü olay ve boykot nedeniyle olacak, 7. Ko
lordu Kurmay Başkanı teftişe gelmişti. Tutuklu ve ziyaretçilerinin Kürtçe konuştuğunu görünce; 
Cezaeevi Müdürü'ne "bunları Türkçe'den başka dille konuşturmayın" diye emir verdi. Bu sırada 
Edip Abi hanımıyla görüşüyordu. Birden Kurmay Başkanı generale döndü ve o gür sesiyle 
"Efendiiiii, bu insanların bu dili serbestçe konuşabilmek için burada yattıklarını bilmiyor musun?" 
diye bağırdı. Biz endişe içinde olacakları bekliyordu k. General hiç birşey demeden görüş yerini 
terketti ve nizamiyeye yürüdü. 

Edip Abi "Divan Başkanı"ydı. Bu deyim kendisinindi. Aslında cezavfndeki tutukluların temsil
cisiydi. Bu göreve kendi kendisini atamıştı. O kadar bu görevin hakkını verdi ki, itirazsız herkes 
kabullenmişli. General'e karşı öyle bağırırken, yurtsever Edip Karahan'ın tepkisi yanında, Divan 
Başkanı olarak da görevini yerine getiriyordu. 
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Başkanlık Divanının ilk günleriydi. Ben de Edip Abiyle birlikte hapisteydim. Kendisine şaka yollu 

sordum: 
-Abi, sen başkanlıkdivanı diyorsun, ama senden başka kimse yok ki divan olsun? 

Edip Abi'nin cevabı her zamanki gibi kendisine h astı. 

-Bu göreve ben kendimi atadım. Demokratik görünsün diye "Başkanlık Divanı" diyorum. 

Edip Abi hem zeki ve hem de çok hazır cevaptı. Bunun en ince örneklerini Diyarbakır Sıkıyönetim 

Mahkemesi'ndeki yargılamalar sırasında sergilemişti. 12 Mart'ta ikimiz de 2. DDKO davasından 

yargılanıyorduk. O ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi davasından da yargılanıyordu. Mahke

medeki oturuş sırasına göre birinci sanık Mehdi Zana, ikincisi ben ve üçüncüsü ise Edip Abi'ydi. 

En ön sırada otururduk. Mahkeme salonu küçük, hakim ve savcılarla aramızdaki mesafe iki 

metre kadardı. Öyle ki hakimierin kendi aralarındaki müzakereleri bile duyduğumuz olurdu. 

Edip Abi, 1.90'dan aşağı olmayan boyu, iri gövdesi, büyük gözleri ve kalın kaşlarıyla heybelli bir 

görünü me sahipti. Bakışları sertti. Mahkeme Savcısı Al bay Hayretlin Uğrasız, Edip Abi'nin özel 

olarak ona sert sert baktığını sa nmış olacak ki, Mehdi Zana'ya; "Edip Karahan niye bana öyle ters 

ters bakıyor" diye sordu. Mehdi eliyle kendi boğazında boğma işareti yaparak, savcının soru

sunu; "Edip Karahan seni boğacağını söylüyor" diye muzipçe cevaplandırmıştı. 

Edip Abi yargılama sırasında yapılan yanlışlara, haksızlıklara; kendisiyle ilgili olsun olmasın, 

anında müdahale ederdi. Bizim davadan yargılanan Abdurahman Demir'in sorgu su yapılırken; 

Duruşma Hakimi Harndi Sevinç nüfus kaydını okuduktan sonra sordu: 

-Senin nüfusa kayıtlı olduğun köy Zllan'ın anlamı nedir? 

Ha md i Sevinç'in aklında Zilan Deresi kalmış olmalı ki bu soruyu sordu. EdipAbi hemen atılıp: 

- Kürtçe'de filiz, sürgün demektir. · 

Harndi Sevinç: 
-Mütalaa istemiyorum Edip Karahani 

Edip Abi: 
-Verdim bile ... 

Rahmetli M elle Abdullah Bey ik de bizimle yargılananlar arasındaydı. ifadesini hep Kürtçe verirdi. 

O'nun için tercüman getirtmişlerdi. Bir keresinde tercüman yanlış tercüme edince, Edip Abi 

müdahale etmiş ve doğrusunu söylemişti. 

Duruşma Hakimi Al bay Harndi Sevinç: 

-Edip Karahan, sen onun avukatı mısın? 

Edip Abi: 
-Evet avukatıyı m. 
Harndi Sevinç: 
-Öyleyse vekaletnameni göster? 
Edip Abi: 
-Aramızda toplumsal vekaletname var. 

Sıkıyönetim Mahkemesi'nin ve özellikle Duruşma Hakimi Harndi Sevinç'in biz yargılanan Kürtlere 

olan peşin hükümlü ve düşmanca tavrı, birçoğumuz tarafından şiddetle eleştiriimiş , hakimierin 

ve mahkemenin reddine konu olmuştu. Edip Abi de savunmasında buna değinmişti. Harndi 

Sevinç için; " ... hayatımda böylesine bir karakol komiseri görmediğimi iddia etsem abartmamış 

olacağım ... " diye belirlemede bulunmuştu. 

Duruşma sonrası EdipAbi'ye takılmıştım: 

-Sırf bu savunmandan dolayı mahkemeye hakeretten ağır ceza verirler. Adamı benzetecek baş

ka bir şey bularnadın mı? 
Edip Abi ters ters suratıma bakmış, her zamanki gibi keskin hazırcevaplığıyla ağzımın payını 

vermişti. 

-Ben de seni iyi bir avukat bellemiştim. Bir devlet memurunu diğer bir devlet memuruyla 

karşılaştırmak neden suç olsun ki? 

Dava artık karar aşamasına gelmişti. Bize son sözlerimiz soruluyordu. Davamız 1. DDKO davası 
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-----------------------dengebakur-----------------------
ile birleştirildiğinden, kalabalık bir sanık yekünü oluşturmuştuk. Edip Abi'yle yine yan yana oturuyorduk. Bizden önce son sözlerini söyleyen arkadaşlardan bazılarının söyledikleri, Edip Abi'yi coşturmuştu. Benden kalem istedi ve cebinden çıkardığı sigara paketinin arkasına bir şeyler not etti. 
Son söz sırası EdipAbi'ye gelmişti. Kendinden emin bir şekilde tane tane konuşmaya başladı: - Ben sosyalist dünya görüşüne sahip bir insanım .. Sosyalistler anti-emperyalist olurlar. Antiemperyalist olanların milli duyguları yüksek olur .. Bizler halkımızın milli haklarını elde etme mücadelesi veriyoruz. Gel gör ki, Kurtuluş Savaşı sırasında analarını, bacılarınılstanbul'da, i zmir Kordonboyu'nda emperyalist devletlerin subaylarına peşkeş çekenler, bugün bizleri milli duyguları zayıflatmakla ilham ediyor ve yargılıyorlar ... 
Harndi Sevinç: 
- Kimmiş onlar? 
Parmağıyla Harndi Sevinç'i işareteden Edip Abi: 
-Onlar kendilerini bilir .. Tarih te bilir.. 

Mahkeme son sözlerimizi aldığında, Edip Abi tutuksuz yargılanıyordu. Mahkeme son sözleri aldıktan bir kaç oturum sonra son kararını verdi. Bu arada Edip Abi, Güney Kürdistan'a gidip ulusal harekete katılma kararına varmıştı. Kararını açtığı bir kaç arkadaştan biri de bendim. Hepimiz kararı olumlu bulmuştuk. 

1975'teki yenilgiden sonra Güney'den dönmüştü. Ne yazık ki, dönüşünden sonra çok geçmeden, bir kalp krizi O'nu aramızdan aldı. 

Ölümünün yirmibeşinci yılında kendi kendime sormadan edemedim. Edip Abi bende bu derece sevgi ve saygıyı neden uyandırmıştı? O'nun örnek alınacak kararlı, mücadeleci, yiğit, dost yanlarını bir kısmını ya da hepsini birçok insanda görmek mümkündü. Ama O'nun ayrı bir özelliği de vardı. O, m izah karekıeri yüksek bir halkın, Niyazi Usta ve Musa Arıter'le birlikte ince mizahin entellektüel ve politik temeldeki üç temsilcisinden biriydi. O'nun bu özelliği, yukarıda sıraladığım özellikleriyle birleşince, benim sorumun cevabı da ortaya çıkmış oluyor .. 

Kürdistan'ın bu yiğit evi adı, ne benim sizlerle paylaşmak istediğim anekdotlara, ne de bir kitaba sığabilir. O'nu yeni kuşaklara bütün yönleriyle taşıma, hatırasını canlı tutma, Kürt ulusal mücadelesinin önünde bir görev olarak duruyor. Çünkü O, yeri doldurulamıyacak ulusal değerlerimizden biridir. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum .. 

24 Mayıs2001 

OKURA KISA AÇIKLAMA 
Kürt medyası bilindiği gibi, hala "örgütlerin çizgi yayıtıcılığı" anlayışmda sürüp gidiyor. Ne yazık ki, 
ô'rgütlerhı dtjında, bağımsız 7te uluslararası gazetecilik ilkeleri doğrultusunda bir.yaym platformu henüz 
oluşabilmiş değil. 

Bağımsız bir medya anlayışı gelişebilseydi, hiç k.uşkusuz bu, Kürt örgütlerinin de işini kolaylaştırırdı. 
Kürt medyası1ıı1ı bugünkü durumu, birçok Kürt yazar 7Je çiurini rahatsız ediyor. Diişiincelerini ih·güt 
ya_yın organlarında özgiirce dile getiremedik/eri kauısı yay gm. Bu Jormı~ Kürtfikir dünyasının 7Je Kürt 
medyasnıın iiuiinde çok O'nemli bir handikrıp oluşturu.y·or. 
Sayın Ruşeu Arslan da ifteden beri bu sıkuıtılarıyaşayan)yurtur;er harekete hayli hizmetleri olan Kılrt 
şahsiyetlerinden biridir. Sayııı R Arslan'ın Edip Abi'nin aııısına kaleme aldığı bu yazısı Kurdiııfo.dk 
internet sitesinde çıktı. İzııini alarak bu yazıyı Kurdinfo'dan aldık Bize, Edip Abe:y~ biiyle güzel bir 
yazıyla anmafırsatı 7Jerdiği if:·iu kendisine teşekk.ür ederiz. Ok.uym:ularımızı bu kısayazı sitrexince Edip 
Abi'yle buluşturduğumuz için serJinfliyiz. 
Edip Abi'yi ve tümyurtse7Jer emektarlan saygıyla anıyor; artık aramızda olmayan Kiirtyurtse'lJerlerinin 
rahatolmasını diliyoruz. 
"Sayın Divan Başkaııı 1: EdipAberahat o~ senin iuandığın da·tJa hergün daha da büyü,yerek menziline 
yakla.şıyorl 

Denge Bakur -------------------------23-
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-----------denge bakur-----------

He11peyvina bi 
Birez Hemı·eş Re fo 
re me ji malpera 
ıvww.kurdayeti.de 

girtil peşke,<e 
xweudevantn xwe 
dikin. Me jf w eki 
niT;islwr hija 
Cankurrl, ne di wart! 
şaşni'l;isini de U ne ji 
na'lJCroka w i de tu 
guherhı .r;hıekiriye. 

Le derbeqe pirsa 
diroka PDK-Bakur 
de jiber ku binek 
,wşti!gibin çimbin 
pewist bu, em binek 
agahdariyen diroki 
giring peşkeşe 
xwende1Janan bikin. 
E11 agahdari den;eyi 
her;peyılini di nmJ 
çarçoıJe de hatiye 
nh;isiıı. 

Denge Bakur 

HEVPEYVİNEK 

Bİ MAMHOSTA HEMREŞ REŞO RE 

Amadekar: Cankurd 
Avdar a 2001 e 

Pirs : Mamhosta Hemreş Reşo, Bi guhartina zagona Makdar sala 1961 e u 
destpekirina serkildana başure Kurdistan€ bi serokatiya Barzaniye nemir, 

rewşeke na li bakure Kurdistan€ peda bU. Ji comerdiya xwe han dikarin 

ve rewşe ji me re biitir zelal bikin? 

Bersiv: Bi bir ü baweriya min, ji bo zelal kirin u baş tegiheştina (rewşa nu) 

, di ve ew her du biiyer ji hev werin cuda kirin ü bi kurt! rewşa beri wan ji 

were peşkeşkirin: 

a) Rewşa bed şoreşa İlon 'e 
Li gor karbidesten Tir ki ye· ye ta ni ha 29 serhildaııôn Kurdan pek hatiııc. 

Le di nav wan serlıilclanan de şoreşa Dcrsim 'e xwedi ciyekl taybeti ye. 

Jiber ku pişti şikcstina we bi rengeki koınkuji, dcwleta Tir k li seranscr1 

Kurdistan'aBakın serckeşir ü malmezinen Kurd ji welet clcrxistin ü cwana 

di nav bajaren Tirkan ele pijbelayi kirin. [BlııherTebin:l(l)] 

Bi ve yeke, gele Kurd ji peşcngen xwe be par hiştin. Kurdistan kirin 

hercmeke qcdexekiri (2) ü ew kcte bin perdeyeke reşütar1. W aha le hatibü 

ku te digot ka (axa goristane) li ser gele Knrd re hatibü reşanclin. Ew 

ketibu xeweke giran ü tevizf. Baye wclatpareziyc sekini bü, pelikek 

nedilivi'.. 

Piştl şere Cihan! ya IL karbidesten Türkiye 'ye ji bo ku bikaribin bi bin 

lıevalbenden clewleten rojava yi, eli sala 1946 de rislika (sistema) 

pirparteyatiye anln Türkiye 'ye. Di sala 1947 de Kıırclen ji w el ct dılrxisti 

vegeriyan ü wan ji di nav partiyan de ciye xwe girtin. Di sala 1948 ele, li 

staııbul'e, bi peşengiya rehmeti Mustafa Remzi Bucak (Dicle Yurdu) (3) 

haıc vekiriıı u gel! ek xorten wck re lımeti Faik Bucak di wir de hatin 

pcrwerdc kirin. 

Bi kodetaya Qasiın, lraqji (Pakta Bagdad)c (4) derket 

Bi ve yeke, 
.. dewleta Tiı·k, di dcrbara bindcsthiştina Knrd Cı Kıırdistaıı'c de 

hevalbendeki giring ü NA TO jf herônıeke gellck sitratejik wenda kir. 

- ew Kurden ku lig or iclcolojiya turani tunnebün, bi Zagona Makdar hebün 

ü hevpariya wan eli Iraq' e ele ji hatibü pejirandin. (5) 

Ser de ji şoreşgcrc bi nav ü cleng M.M.Barzaııi ji Yekitiya Sovyet 

vegeryabu welet. Van herse büyerana, karbidcsten Tirk har ü din kirin. 

W an Di sala 59 de, bi girtina 51 welatparezen Kurd dest bi livbaziy6ıı 

çavtirsancline kirin. (6) 

b) Di 27.05.!960 de li Türkiycye kodctayeke lcşkcrl pekhat u di sala 1961 

de jf Zagona Makdar hatc gııhartin. Herçend ve zagoııa nü hinek demok

rasi ligcl xwe anlbfı ji, ji bo Kurdan gııhartinck mezin çcnebü.(7) Leşkere 

karbidest, yekck ji seelema kodeta ya xwe (rclegirtiruı serhilelana Kur dan) 

peşkcş dikir. 55 mezinen Kurd ji weiet durxistin. 

Zagona Bingehin, hincki re li ber rexisıinen çeprezaıı ve kir, TİP [Binher 

Teblıı:2(1)] hatc damezmndin ü wc k partiycke çep karl beşelari hclbijar

tinan hibe ü tekeve parlamuna Türkiyeyc. TİP hewceye hevalbencliya 

Kurdan bü. Kurdan cv keysa (dellvc) bikaranln ü li gel wc karin denge xwe 
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------------denge bakıır------------
bilind bikin.(2) Kurden çep jl ciye xwe di nav TP'e de girtin ıl di wir de xwe dan naskirin.(3) W ek di ve kurtepeşkeşiye de tete ditin, herçend bi vegera Barzaı:ıl u destpekirina şoreşa İl one, hişyariya neteweyi di nav gel de hate vejandin fı geştir bu, ew gele çavtirs! ıl xew de bi xwe hesiya i:ı ve yeka han re li ber rewşenb!ren Kurd vekir ku bikaribin gengaztir dakevin nav gel ji, wan biiyerarı ewqas jl karbidesten Tirk tirsandin. Çi hovberi ji desten wan hat, xwe nedan paş. Kuştin, girtin u zulıneke be heınpa destpekir.(4) Jiber ve yeke, merov nikare van biiyerana wek (rewşeke nu) ku (deHve) ji rewşenbiraıı re aı:ılbe hole şirove bike.(5) 
Mina ku li jor hate gotiıı, leşkeran giringtirin sedama (egera) kodeta ya xwe reJegirtina serbildana Kurdan dinimandin. Herçend, wek li jor hate peşkeşkirin, Kurd gelieki ji gubartina Zagona Makdar destkewti bılnji, giredaneke we ya rasterası bi çareserkirina pirsgircka Kurd tunnebü. Ligor we ji gelek bi nave (Kurd) li ser ruye erde tunnebıl kumafen xwc ji hebe .. Bi vacayi (bi ekis) zulmeke neditl li gele Kurd hate kirin. Di perwerde-kirina Komandoyen xwe de Kurd wek yekemin dijmin nlşan di dan. Sedcma vekirina dibistana Komandoyan (1967 de li Yozgat' e) her ji bo pelçiqandin ıl çavtirsandina Kurdan bu. 
Pirs: Avakirina PDK-bakur çawa bii, Kf w€ deme motora vi xebate bU, Sireya we di vi pirs€ de çi ba? 

Bersiv: Jiber ku di deına damezrandina PDK-T de ez li derveyi welet bum, nikariınli ser (çawa avakirina) partiyetişteki giredayl bihejını. Le hele, wek li jer hatiye peşkeşkirin, dikarim be dudili hibejim ku ji bo daınezrandina partiye min xwe gelieki eşand. W ek min ji damezrcneran bihlst, Fehıni 'ye Lice 'yi (6) j! her ev doza kiriye. Pişti ge ll ek civlnen nehi\ni di nav çend kesan de ev daxwaz hatiye pejirandin ıl destpekirine yekeki ku bi karibe bi be (motor) peyda bikin. Li ser Faik Bucak biryar dane ıl daxwaza xwe gihandine wl. Pişti carandina çıln-hatinan, wi jl pejirandiye u bılye Sekretere Partiyc.(7) Di ve xebate de bare min: Ji bo xwendina dibistana bilind (lise, bekelorya) ez di 1lona 1957 de ez çüm İstanbul'C u di {istanbul Erkek Lisesi) de dcst bi xwendine kir. Li wir, bi naskirina rebmeti Ziya Şereflıanoln, Musa Anter u bin xwendekaren di zanlngehan de, wek rebmeti Medet Serhat ketim nav refen welatparezan. 
Piştl kodeteya li Iraq 'e u gubartina Zagona Makdar, di hin kovar u rojnameyen Türkiye ·ye de Qassim wek (xarziye) Kurdan dihate nlşandan, kem u ne eren] be jl çela (behsa) Kurdan dihate kirin. Em Kurd, en ku besteta peyva (Kurd) di çapemeniya Tirk de dikşandin, gelieki pe şa dibün u betir genn dibıln .... Tevger, le ne bi tuneki rexislini li baja.ren mezin, di nav xwendekaren Kurd de geş ıl firehtir dibü ... W ek li jor ji hate gotin 51 kes hatin zindan kirin. 
Herçend ku xalek, pismamek u hin ıneroven min di parlamena Türkiye ·ye de bün ji ez wek peşenge şagirten (lise)ye di xwepeşendancn diji bikumeta Menderes de beşdar dibılııı .. Xortek jl di hembezamin de çü dilovaniya Xwede .. Jiber ku karbidesten kodeteya leşkeri ya di 27.05.60 de, yekek ji sedemen tevgera xwe metirsiya (xeter) amadekitina ( serbildana Kurdan) jl di dan xiiyani kirin, elli me, bi taybetl jlli min tengtir dibiı: 
a) wek merove parlameııteren girtl, ez ıl yen wek min bi (dılvik) didaııııaskirin .. b) wek kurdeki welatparez bala wan li ser min bu. 
c) ji malhata me jJ hin kes ji welet, di bin nave 55 ler (55 kes ji malmezinen Kurdan) de ji wclet hatibün bidürxistin. 

Di sala 1961 de miıı ezmılna (imtihan) ketina zaningeha İstaııbul'e, beşe huquke da u dest bi xwendina xwe kir. Di we deme de, li Ankara ·ye, bi desten peyayen dewletc nakoki ketibfı nav xwendekarim Kurden sunni ü elewi. Jiber ku rewşa min a abori dest dida hevalan xwestin ku ez biçim li Ankara 'ye xwendiııa xwe bikim. Li wir ta destpeka sala 1963 mam. Çi ji min hat, min tev hevalan kir fi em binek\ ji bi serketin .. Me çend caran hewl da ku rexistineke neheni saz bikin, le di we derbare de kesekji me di wl wari de ne xwedl serpehall bu, her careke asteng peyda dibtııı .. 
P!ştl destpekirina şoreşa İl one, xebata xwendekaren Kurd Ii Ewropa deng dida u di nav wan de kesek ji KurdistanaBakur tnnnebu ku bikaribe li ser reya Komele 'ye rewşa bindestiya gele Kurd li Baktır peşkeş! raya gişti bike ü bide naskirin. Çembera dorhela min ji her ku di çü tengtir dibü. Li ser daxwaza hcvalan, bi hezar fEm ıl fet min kari ji Türkiye ·ye derkevim. Min tevi h in nameyen Kurden Başılr deve xwe Swisra ku İsmet şerif bibinim u paşe jiKamuran Bedirxan ... 
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-----------------------dengebakur-----------------------

Beri derketine ez çılm Ruha'ye (2LOL63) ku rchınetl Faik Bucak bibinim. Wc şeveta beyani cm 

hcrdu li ser xebata ku di ve were kirin peyivln. Di 12.02.63 de min deve xwe da Ewropa. Di 2L02. 

de j1 min i. Şer1f d1t. Da wl, ji bo xebateke baş divyabfı biçim Almanya. Di 07 .04. de gfham 

Monixc (München). Piştlnaskirina hevalan, ez bfım endame KXKE (KSSE). Di demek kurt de ji 

bum berendame PDK-Iraq 'e ... 
Di we dcma ku li Swisre bum, min ligcl nchmctı Osman Sebri dest bi danusta ne kiribfı. Min 

dixwcsı biçim ba wi (Lübnan) ku hint xebata rexistini bibim. W eki din min di her nameyeke xwe 

de jc dixwcst ku di ve hergiz (illa) bi !ez fı bez hiıı kadircn partiye bişinin Bakur fı partiye kc 

damezrlnin ... Le gelteki ınixabin ku ev daxwaza min karl di sala 68 de, bi dcrengi wcre bicianin ıl 

Rcşid Hcıno çü Bakur. W ek tete zanin ew civiııa ligel w i bfı sedema girtina benılı cndaınen 

BALKEŞIYEKl 0 LEZI~DEKIRINEKi 

Bi rez Hemreş Reşo, dı nivisa xwe ya ve hejmare 

de tiştek1 gellekT manider nivisiye. Dibeje: "Ger 

hesliye zimen lunne ye, ma gelo Imana peni\se jf 

neınaye? Ji van golinen zerln re ki dikare çi bej e? 

Ji deına ku benTadem nivTs ı'! penese afırandiye e 
heta bi iro diroka mirovayetiye qedr O qiıneteke 

bilind wergirtiye. Dirok, herdem minetkare penilse 

ye. Jiber ku penl:ls des ı dide, ku merov diroke rast 

bixwine.Dlrok, mejiye gelan e. Dive mejiye gel rast 

be xwendin o rast 1\tekılzjiwere nivlsin. 

Gelen ku diroka xwe rast nenivisin O direkeki 

rasteçin ji c11fın nu re nehelin, nikarin hebilna xwe 

biparezin. Dirokeke rasleqin an ji derewin, ro

nakbir dinivlsin. Ronakbir di ber diroke de ber

pirsiyar in. Hin dem hene ku ronakbir dive di ber 

berpirsiyariyen xwe de rabin. Çaven xwe li şaşf O 

kilınasiyan negirin, nebin şirike xerabkirine. 

NeMlin ku hin aqilsivik O dilreş, belku j1 nokere 

dijmin bi rastiyen bilizin. Baştir e merov bılıyeren 

ku edi Mne perçeyekf ji dfroke bi hev re u wekf 

bene peşkeşi xwendevanan bike. Bi ve baweriye, 

em pewist dibinin ku li ser diroka PDK-Bakur ber

siveke Birez Heınreş Reşo, ku di sala 1993-an de 

di kovara Hevdem de hatibe weşandin, peşkeşi 

xwendevanan bi kin. 

Weki te zanin we deme nave partlye Hevgirtin

PDK M. Partiye di kongreya xwe ya duwemin de 

nave xwe li goreyi hereme wek PDK-Bakur 

guhert. Ev hevpeyvin bi zimane tirki ye O em jl 

dixwazin wisan peşkeş bikin. Doza leborine dikin 

ku ten e asle we be wergera kurdi diweşinln. 

DengeBakur 

Hevdem: Parti n izi tanıtır mısınız, nasıl oluştu, poli

tik çizginizi açarmısınız? 

Hemreş Reşo: Bilindiği gibi 12 Eylül askeri dar

besinden sonra Kuzey Kürdistanlı birçok örgütün 

lider kadrosu ülkeyi terketmek zorunda kaldılar 

Bunun sonuçlarından birisi de kan kaybı ve par

çalanmalar oldu. Zayıflayan bu örgütler dünya 

-26 

koşullarının da değişmesiyle halkımızın biriikiere 

ve ulusal savaşıma daha fazla ihtayaç 

duyduğunu, ağırlıklı olarak hissetmeye başladılar. 

TKSP'den ayrılan bazı üst düzey kadrolar, 

bağımsız bazı arkadaşlarla da bir araya gelerek 

BERGEH adlı bir dergide düşüncelerini kamu

oyuna duyurmaya çalışıyorlardı. Bunlara Bergeh 

gurubu da deniyordu. 

Diğer taraftan bölünmeye uğrayan Ala Rizgari 

gurubu da yoğun tartışmalardan sonra bir araya 

gelerek Platforma Yekitiya Ala Rizgari adı allında 

birleşerek yeni biriikiere ulaşma yönünde karara 

vardılar. Rizgeri'nin 91 de yaptığı konferansta ay

rılan (MK çoğuluğu beraberindekiler) arkadaşlar, 

bu üç grup biraraya gelip ulusal demokratik çer

çevede dahada genişlemeyi hedefleyen bir örgüt

lenme süreci başlattılar Bu arkadaşlar yaptıklan 

bir toplantıda aldıklan bir kararla 1 Temmuz 1992 

de geniş bir toplantı ile (Kongre) tek bir örgüt çatısı 

altında birleşmeyi hedeflemiş. bu tarihe kadar 

birleşebilecekleri parti, grup ve bağımsız kad

rolarla bu yönde ilişki ve çaba içinde olmayı 

önlerine koymuşlardı. Bu partilerden biri de KOP 

ldL Stockholm'de KDP ile yapılan bir toplantıda 

birliğe gitme yönünde bir protokol imzalandı. 

Asıl protokolun KDP merkezi ile yapılınası 

gereğine inanılarak ve kongre tarihi ertelenerek 

üçlü grubun tensilcileri ve KOP genel sekreteri 

başkanlığında bir heyetle bir hafta süren yoğun 

görüşmeler sonunda bir birlik kongresine gitme 

kararına varıldı. Ve KOP'nin olağanüstü kongresi 

beklenerek bir protokol yapıldı. işte Hevgirtin-PDK 

bu süreç sonunda toplanan birlik kongresiyle Eylül 

92'de oluşturuldu. 

Partimizin siyasal çizgisi ulusal, demokratik, 

çağdaş bir çerçevede, çoğulcu, bağımsızlıkçı, 

atılan her olumlu adımı destekleyen, hiçbir çizgiye 

doğmatikçe bağlı olmayan, dış ilişkilerinde 

bağımsız ve karşılıklı çıkarları gözeterek ilişkiler 

kuran ve geliştiren bir perspektiftir" 

(Hevdem, Sayı1, Eylü\1993) 
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-----------------------dengebakur-----------------------
KomiteyaN avinde u seluelere Partiy<L 

Di 08.08. demjimar 1 7.00de, li Qehwexana Türkenstr. (München) di bin serokatiya C. Talabani de 
Civlna PDK pek hat. Roja 09.08. ji Kongra VIII. ya Komele 'ye destpekir. Min du xwendekaren 
Bakur peyda kiribün u ewaııa jl vexwendibun Kongre 'ye. Pişti berhevdanen (giftfıgo, ıniınaqeşe) 
durüdirej min karı wan li ser giringiya xebata rexisıini serwext bikim lı roja 13.08.63 de me (PDK· 
Bakur) (ne PDK·T) damezrand. Le gelieki mixabin ew hevalana keri xebateke wele nedihatin. Di 
03.09.65 de, li Stuttgart me carek dinji hewl da ku xebat were vejandin, le nebfı ... Di we roje de 
me KXKKB (Komeleya Xwendekar fı Karkeren Kurdistana Bakur) j1 damezrand. HEVRA u 
KOMKAR li ser bingebe we komeleye hatin damezrandin. 
Li gel ve xebate, min di aliye din de jl her hewl dida ku li ser reya PDK-S. em bikaribin xwe 
bigi%nin hevalenli welet. Mlnakek ji wan hewildanan: Bersiva O.Sebri ye ku di nameya xwe de 
dibeje (Nameya ku te ji Faiq re şaı1dl he li cem mine, gava heriın Sfıriye de je re bişiniııı.) Beyn1t, 
12. 12.63. 

W ek tete ditin, herçend mindi derbara d~mezrandina partiyeke kurilistani li Bakure Kurdistan/!. 
xwe gelieki eşandjl, ez tucaran nebfıbiıın eııdame PDK·T. Xebata mina şev ü roj di PDK·Iraq·e 
de dom kir. 

Deri van astengenli jor navkiri, a) astengcn li her sazkirina pewendiyaı11igel hevalen li welet 
destckl pola (rol)dileystin. Nameya O.Sebri minakeke balkeş e, b)di we deme de ji welet derketin 
giredayi wezire hinduri bfı üstandina Pasaportan gellek dijwar bu, b) Derxistina duvizan (diraven 
wek Dolar fı bd.) ji qedexe bün ç)li dervey! welet kembfına welatparezan bfı. Xwenasiya neteweyi 
di nav karkeren ku hatibfın Ewropa 'da gellekl kem bU. Gava me di sala 1963 de parti damezrand, 
me karl li Ewropa, Amerika fı welaten din tene 13 kesan binavbikln ku de bikaribin xebata welati 
bi kin! 

d) W ek hemfı caran, tunnebfına diravi keman! fı darbeyeke be hempa bfı. Ez bi xwe, di aliyeki de 
xwendekar u rezankateki (siyasi) bi şevuroj bılnı u di aliye din de ji divyabfı bi karkeri debara 
jiyana xwe bikiın. 

Pirs : Bo çi xon ll lawanen kurd, roşenbfr ll şorişgeren kurd çlln aliye çepen tirk, ma wan çi ji bo 
gele kur d re digot ll dikir? 
Bersiv: W ek di bersiva pirsa yekeınin de ha te gotin, Kurdan karl n li ser re ya TIP' c denge xwe 
bigehinin raya gişti. Ya giringtir, Kurd bi hevalbend1 tevxebata ligel TİP' e dibiın xwenas u xwed! 
mcraniya hajarvaniye ( cesareta medeni) k1ı beri w e tevgere ji van herdu sirıçiyen rezani fı civaki 
gellekl bepar bün. 

Di aliye din de, beri sala 1961 berde xwendin fı peyda kirina çapeıneııiya çep, xwendina pitüken 
wek Dr. Jiwago ji qedexe birn! Le beıe, pişti damezrandina TİP'e, pirtfık, kovar fı ni visaren 
çeprezani her derekeTürkiye 'ye dagirtin, xwendina wan fı bi zimane wan çapemeniyan peyivin 
bubfı (ınode). Kesen ku ew zimana bikamehlnana (paşverü), (noker ü peyaye) emperyalizına 
emeriki dihate bi ııavkirin, ew di nav civake de dihate navnokirin. 

Çeprezani fı şoreşgeri wek hev dihatin ditin ... Her waha, di nav tevgera çeprezani de livbazl u 
xebat gengaztir (hesan, kolayi) bu. E w kesena, w ek yen welatparez nedihatin eşandin fı ji 
çavneriya dewleıe, di bin s1wana (şemsi ye) çepen Tirkaı1 de dihatin paraztin ... 
Jiber ve ye ka han bu ku gellek xorten Kurd, çar-neçar di nav wan de ciye xwe digirtin. PDK-T, 
w ek rexstinek Kurd fı Kurdistan! hala dewlete biltir dikişand ser xwe fı wek partiye k kurdistan! ne 
giredayi ramanan (ideoloji) bu. Ev nexweşiya wan li sere ıııin ji bfı hoblatek mezin fı ta roja iro ji 
domdare ... 

Xorten Kurd, pişt1 demek dur fı direj gihan we baweriye ku kiryar fı gotinen çeprezanen Tirk 
hevdin nagrin u tene xapandin, dest bi sazkirina rexisıinen kurdiyen çep kirin. Xebata PDK-T ya 
welatparezi ji hinekl çaven wan vekirin. Herçend çep b un ji, hişyariya neteweyi di nav wan ji c1 
digrt. 
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-----------denge baknr-----------

Piştl sala 1967, ku dewleta Tirk (dibistana komandoyanı damezrandin u cwana ajotin ser gele 

Kurd, zulmeke hov neditlli gel kirin, van korueleyan ji diji ve denge xwe bilind kirin, 

W angiliye bizanayi paşdehiştina geleKurda abori ü civaki dikirin, ji karbidestcn dewlete (ci ye 

avakirina Qercqolen Cendirman) ü ( avakirina girtigehan) li Kurdistan 'e, avakirina re ü dibistanan, 

aııina avc ü avakirina ııcxweşxanan ü hd .. Bi pekanina şahiyan ji çancia kureli ya folklori 

vedijandin. 

Pirs : Tekiliyen partiye bi baştire Kurdistan€ ti bi şorişe re çi blln ti çi astengf di ve reye de 

hebtin? 

Bersiv: Di destpcke de nedikarin pewendiyekc pek binin, le paşe hedi-hedi hcvnez\kiyeke 

destpekir ü çi jipartiye hat alikariya şoreşe kir ... Gava merov rewşa gele Kurd li Bakur bide ber 

çavan, dibine ku peşkeşkirina belgeyan di ve deme de ne rast e. 

Le nameyen O.Sabri ı'ı kuştina Sait Elçi helegene berçav in ... Pişti ku cw hewldancn me yen salen 

63 ı'ı 65. semeketin ü lıavil (mcywa) ııedan, min tevi rehmed Çelo (Çelebi Görccciz) ü disa rehmeti 

şevkar (Ubeydullah Şakar) di sala 1.968 de Bahoz (Komeleya Tckoşer u Şoreşgcrcn Kurdistan) 

dameı:rand. Ve komeleye xehatck neteweyl gc11ek heja kir. Yckcmin car hü kn klasiken kurdi wek 

diwana I. ya Cegerwxin hatc çapkirin u bclavkrin, piıiılka Dr. N. Dersimi li Ewropa hate 

helavkirin. Yekemln car bfı k-u rexistinck Kıırd simkim k-urcli (qowan) çap {ı belavkirin. 

D\sa cara yckcmiıı bfı ku kanıarneye k (rapor) dür ü direj li ser rewşa Kurclistana Bak-ur, eli kongra 

KXKE de lıatc peşkeşkirin. Di we rapore c de çe la (hehsa) mcıirsiya (xetera) (scrhildaneke Kurd) 

bi desten Tirkan ji bate kiriıı. Gelieki bakeş c ku h in Kıırdcn çeprezan ew axaftina me bi 

(paşveruyl) ııavkirin ... Ligor zanina min cw yek rexistin bü ku di rebaza xwc de xwcndiıı (i 

ni visandina kurdi kir mercek (şert) ji ıııerccıı endambunc. Ta ku merca bi ci nchata cw her 

berendam dinıa. Bi vl tuni me karl xwcııdin ü ni visandina k1ırd1 peşda bibin ü giyane netcwcyi 

bilindür bikin ... 

Herçend şoreş serkefti bfıji, çeprczanen me dijl ü Seroke wc denge xwe bilind dikiriıı. Tasala 

1972 ez cndameki PDK-Iraq maın. Ligel xebat u berpirsiyariycn min di partiye de, min wek 

serokc Bahoz jl xcbata welati dimcşancl. 

Peymana sala 1970 bancloreke (lıikarl) gelleld hcja li ser gele Kurcl kir. Kurd bi hcza xwe 

dihesiyan, pe re bawcrl çedibu lı ditin k-u bi berxwcdanek tekuz dikarin dagirkere.rı xwc bexin ser 

çongan ü wan begav bi kin ku ınafen wan werin naskiriıı .. begumaıı xebata rexisıinen kureli di ııav 

gel ele gengaztir bu ii dikari n gellek hcweskaran hikin hevalen xwe. 

Wc scrkcftine çavcn hcmü dagirkeren elin, bi taybeti ji yen karhiclesteıı Türkiye 'ye gelleld tirsan d 

ü morala waıı şikest. Edi pirsgireka Kurd clcstpedikir ku bihc pirsgirekeke navııeteweyi. Di sala 

1971 de ji leşhor kodetayckc sergirtl kir.. 

Pişti kuştina S.Elçi ü sizakirina Dr. şivan clijminiyckc gelleld kirct kcte navbera hcrdu partiyan 

(PDK-Türkiye O PDK li Türkiye). Dewlct ji bi wc bfıycra malkaınbax gelleld dcstkewt\ bu. Her du 

partiyan (motor) a xwe wenda kiribün ü her hı çü qels bfın. 

Pirs : Tu li ser xebata aşkere ya di hi ndir Tirkiye çi dibejf? Di vf warf tekiZiya we u PKKpi.ştf, 
ku şer li hemher dewlete hate rawestandin, gihane çi pileye? 

Bersiv: Çawa k-u pişti sala 1990 di bin ( düzana nı1) girovebünc (global) xwc da peş, re li ber xebata 

mafeıı ınerovl ü demokratik j! haıc vekirin. Ge ll ek kes serkeftinc di rexisıinen eş kere, zagoni, sivll 

u di metoden aşit\ de dihlnin ü clixwaziıı di nav rexisıinen welc de d bi gri n lı bixcbitin. 

Di aliye din de, di dlroka Kurdan de her scrhilclanek çekdarf diji Osmani ü Tirkan her şikestiııe fı 

ev şereve dawiye ku ji hcmü şere beri direjtir dom kir ü hcztir buji be malweraniye tiştek bi 

scrnexist. Ev ji seelema moralşikestinc. Le xwebcja ve ne cw e ku de w aha hi mine, di ve mcrov bi 

ıewat (se bir) fı vineke (irade) mekin di xebata welati de domdar be. 

Rcwşa c!hani re li her me vekiriye, ger em bikaribin berjcwencliyan bi çaki hipivin u gavan lig or 

eleme bavejin. 
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-----------denge bakur-----------

Di ve ev yeka ji baş were zanin ku PDK-Bakur ketibii nav cendereyeke hov u kiret. Dialiki de 
rexisıina çekdar fı di aliye din de dewlet ge ll eki diçfı ser me. W an nedihiştin em xwe bilvinin fı 
çaven xwe vekin. Hevalen me hatibfın naskirin ü her di bin çavnerine de bfın. 
Di navbera me de, wek bere ji cudahiyen mezin hene. Beri her tişti em xwe nünere gel nabinin, 
tenc neweren endam ü dostan dibinin fı bi ııave wan dipeyiviıı. Em dixebitiıı ku rewşeke wele 
biafiriı:ıi.n ku gel bi xwe li ser (çareııfısa) xwc biryar bidc. 
Gele Kurd ji ek hem u gelen din xwedi ınafe serxwebüne ye. Ji bo me li Türkiye ·ye ne (koınarek 
demokratik) heye fı ne jl dadimcndi. 

Pirsgireka gele Kurd, pirsgirekeke neteweyi ye. Gellekl mixabin ku PKK xwe teslim kiriye fı li ser 
we gengeşi kirin ji edi ne rast e. 

Gellek spas, serkeftina we daxwaza ın in e. 

(Me des! di çunivisa mamhoste ncdaye. Cankurd) 
Tebinll: 

(l) Pişti şoreşa şex Seid ji bi reııgeki geleruperi hali bu kir in 
(2) Ve reşwa qedexekiri ta sala 1965, ajoı 
(3) Ciye ku xwendekar te de dimiııiıı. Mala Xweııdekaran 
(4) Paşe na ve we bU CENTO 
(5) Di xala 3.ya Zagona Makdar de hevpariya Ereb u Kurd batihlı tomarkirin 
(6) Emin Batu di giı1igehc de çu dilovaııiya Xwcde, yekji lıate berdan. Jiber ve 

yeke ye ku ewaııa bi na ve 49.an halin bi navkirin. 
Ewana bi tawanbarkirina damezrandina dewleta Kurd hatlı1 giı·tin. SerokC Koınar'C 
Celal Bayar dixwest bi sedan Kurd bide kujtine 1 

(7) Di sa.la 1963. de gütina 23 Kurdan, ku di nav wan de Kurden K. Baılr u K. 
Rojhelat ji hebiın. 
Teb"ıni ı: 

(1) TİP (Türkiye çi Partisi, Partiya Karkereıı Türkiye ye) 
(2) Xwcpeandaııen Rojhelaı bi tcvkariya TİP u PDK-T hatin sazkirin 
(3) 1970 de, di kongra TİP" e ya 4.de lıebUrıa Kurdan li Türkiye·ye ha te pejirandin. 

U beıe bi ve sederne ji TİP hate girtin ıi qcdexekirin. 
( 4) 1967 de sazkirina dibistaııa komaııdoyan u andina w an ya ser Kurdistaııe. 

Kulina Faik Bucak, sekretere gitiye PDK-T di sala 67 de ıl 68 de ji zindankirina 
KM yaPDK-Ttevi sekretn) we Sait Elçi. 

(5) Lekcr, her kodetayeke xwe (1960, 1971 u 1980) bi metirsiya serbildana Kurdan 
ve girCdida. 

(6) Sekretere şex S ei d lıü, ew ji ji welet hatibıl durxistin. Pişti ve geri, her doz dik ir ku di ve 
hCrgiz (Illa) partiye k kurdi were damcznmdin. 

(7) PDK-T di 11.07.1965 de hatiye darııezrandin. Jiber ku partiyen Parçekurdistan ·an gorbehişt M.M.Barzani Serok clipejirandin, hemuyan pCşengCn parti ya xwe sekreter dinavandin. 
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TÜSIAD'IN SON RAPORU HAKKINDA 

TÜSIAD tarafından hazırlatılan "Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri ve AB 

Kopenhag Siyasal Kriterleri-Görüşler ve Öncelikler" başlıklı rapor, 21 Mayıs 2001 

günü, basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Rapor, Giriş ve Sonuç bölümlerı 

dışında, on başlık altında toplanmış konulardan oluşuyor. 

Konu başlıkları şöyle: 
L Siyasal Partiler, 
ll. Seçim Sistemi, 
lll. Yasama Dokunulmazlığı ve Meclis Soruşturması, 

IV. Düşünce ve Ifade Özgürlüğü, 

V. Toplantı Hakkı ve Sivil Toplum, 

VI. Ölüm Cezası, 
VII. Kültürel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler, 

VIII. Milli Güvenlik Kurulu, 
Xl. Işkence ve Kötü Muamele 
X. Hukuk Devleti. 
Rapor bir bütün olarak incelendiğinde, TÜSIAD'in bu öneri ve görüşlerle AB siyasi 

kriterlerine uygun olarak Türkiye için asgari bir reform planı oluşturduğu görülür. 

Aslında TüSIAD'in bu önerileri yeni değildir. 1996 yılında Prof. Dr. Bülent Tanör'e 

hazırlattıkları, "Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri" başlıklı rapor, Ocak 

1997'de kamuoyuna açıklandığında olumlu bir yankı yapmıştı. Sayın Prof. Taııör, 

raporun beşinci bölümünde "KÜRT SORUNU" başlığı altında, Kürt halkının kimlik 

sorununu demokrasi ve hukuk kıstaslan açısından irde1emiş ve ileri sayabileceğimiz 

önerllerde bulunmuştu. Raporun, askeri çevrelerin ve şovenist sivillerin pek 

hoşlarına gitmediği biliniyor. iş çevreleri, Türkiye'nin bu sistemiyle globalleşen 

günümüz uluslararası koşullarında pek fazla yer ed inerneyeceği ni görüyorlar. Bu 

nedenle, değişim için etkilerini kullanmaya çabalıyorlar. Türkiye'nin değişim ve 

dönüşümü, belli düzeylerde uluslararası sermayeyle bütünleşmiş olan Türk iş 

çevrelerinin önünü açacak. Değişim ve dönüşümün be!ir!eyic\ noktalanndan birinin 

Kürt sorunu olduğunu da görüyorlar. Bu gerçeği raporlannda açıkça dile getiriyorlar, 

"AB'ye üyeliğin en temel kilometre taşlarından biri" olduğunu vurguluyorlar. 

TÜSIAD'in raporu, Türkiye'nin "Ulusal Raporu"ndan çok daha gerçekçi ve AB 

çevrelerinden de kabul görecek bir niteliktedir. Ancak Kürt sorununu dillendirmesi 

açısından, Sayın Prof. B. Tanör'ün hazırladığı rapordan dil ve içerik olarak geridediL 

Okuyucularımızın konuyu bütünlüklü olarak öğrenmeleri bakımından raporun bu 

bölümünü aşağıda olduğu gibi aktarıyoruz. Dikkat çeken bir yan, devletin "kültürel 

haklar"la ilgili "pozitif bir yükiimlülük" altına girip girmemesiyle ilgili yapılan ayırımdır. 

AB aldığı kararlarla, baskı altındaki dil ve kültürleri koruma ve desteklenıeyi, yine bu 

konularda geliştirme fonları sunmayı üye devletlere bir kamu görevi olarak 

yükle miştir. TÜSIAD, Türkiye'nin bu konuda, özellikle basım ve yayın alanında bir 

sorumluluk altına girmesine gerek olmadığını belirtiyor. KO B' un orta vadeli hedefleri 

arasında bulunan Anadili eğitimi konusunda, "pozitif yükümlü lük" gösterebileceğini 

belirtiyor. Bu konu, Kürt hareketinin şimdiden dikkat etmesi, gözden kaçırmaması 

gereken önemli ayrıntılardan biridir! 

Son olarak şu hatıriatmayı yapmakta yarar var: Türklerin TÜSIAD'i bilimcilere 

böylesi raporlar hazırlatıp görevlerini yerine getiriyorlar. Ya Kürtlerin ki! Sizler 

neredesiniz? Sloganlarla, ulu serok posterleriyle uğraşmaktansa, Kürt halkının 

meşru taleplerini raporlaştınp Kürtlere (Kürt örgütlerine ve halka) ve uluslararası 

güçlere sunun, Bunu yapın ki, Kürt s iv!! toplumunun önemli, etki \i bir gücü (ekonomi 

ayağı) oluşsun ve doğal zorunlu toplumsal görev paylaşımı, güçler ayrılığı ve 

bunların birbirlerini karşılıklı etkileşimi ortaya çıksın. Çağdaş demokrasinin maddi 

teme!l ancak böyle oluşur. Yoksa herşeyi bir kişi söyler ve herkesin de ona uyması nı 

ister. Böyle olunca da isterse günde bin defa demokrasi ve sivil toplumdan söz 

edelim, demokrasinin "d"sine ulaşamayız. Görüldüğü gibi, Türk işadamları artık, 

lzmir Iktisat Kongresi'ne katılan Atatürk'ün "hink deyicileri" değil. Askerden hala 

korksalar bile, gereğinde onlara rağmen de görüşlerini raporlaştırıp, kamuoyuna 

sunabii iyorlar. Biz Kürtlerin 2001 yılında 1920'1i yılları taklit etmemize hiç gerek yok. 

Biz ise 2001 yılından başlayalım ve bizim iş kadınları ve iş adamlarımız şunun bunun 

"hink deyicileri" olmasın. 

Denge Bakur 
-30------..;;... _________________ _ 
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TÜSIAD RAPOR'UNDAN 

Kültürel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler 

Ulusal Program'da, bu hususta bir açıklık yer almamakla birlikte, "Ana dilde 
eğitim ve TV - Radyo yayını alanında serbestliği içeren "kültürel haklar" 
konusu ve Türkiye'nin bu alanda bazı değişiklikler yapması gerekliliği, 
Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer aldığı gibi, yukarıda belirtildiği üzere, Avrupa 
Birliğine üyelik konusunda en temel kilometre taşlarından birini oluştur
maktadır. 

Ana dilde eğitim ve TV-Radyoda yayın konuları, birbirini tamamlayan ve 
kültürel haklar listesinin iki temel unsurunu oluşturan haklar olmakla birlikte, 
farklı nitelikler ve kapsam taşıyan haklardır. Nitekim, ana dilde yayın 
konusunda, Devletin tek yükümlülüğü, kişilerin istedikleri dilde yayın 
yapabilme özgürlüklerini yok eden hukuksal düzeniemelerin ortadan 
kaldınlmasıdır. Bunun dışında, Devletin "pozitif bir yükümlülük" altına girme
sine gerek yoktur. 

Ana dilde eğitim konusunda ise, iki yönlü bir yükümlülük söz konusudur. 
Herşeyden önce, Devlet, her türlü engelleyici ve kısıtlayıcı hukuksal düzen
lemeleri kaldırmak zorundadır. 

Ancak, bunun yanı sıra, "eğitim hakkı" kapsamında, bir de Devletin, talebe 
göre ana dilde eğitime destek olması ve bizzat pozitif edimlerde bulunması 
gereklidir. Kısaca bazı "pozitif yükümlülüklerini" yerine gelirmesi gereklidir. 
Bu yükümlülük, yeni bir eğitim sisteminin zorunlu olarak getirilmesi yönünde 
değil, ama en azından eğitim programının değiştirilmesi, eğitim programı 
içinde seçimlik derslere yer verilmesi ya da gözetim ve denetim altında bazı 
kurs ve programların düzenlenmesi biçiminde gerçekleşebilir. 

Kültürel hakların tanınması, "Kopenhag kriterleri" çerçevesinde, Katılım 
Ortaklığı Belgesi'nde yer aldığı biçimi ile, sadece Türkiye için geçerli olması 
istenen bir olgu değildir. Nitekim, uluslararası belgelerde (ve son olarak 
Avrupa Birliği Temel Haklar şartında) olduğu kadar, ulusal anayasalarda ve 
yasal mevzuatlarda da, kültürel haklar konusu, günümüzde, Avrupa ülkele
rinin "ortak hukuksal malvarlığı" içine girmiştir. 

Nitekim bu alanda, ispanya, Belçika gibi ülkelerin yanı sıra Fransa gibi, 
"azınlık" ve "azınlık hakları" kavramını benimsemayen (ve Anayasa Konseyi 
kararında da bunu yansıtan) ülkelerde dahi, "farklı kültürlerin", "farklı dillerin" 
öğretilebilmesine, "resmi dil" ve "eğitim sistem'ında resm·ı dilin kullanılması" 
anlayışını ortadan kaldırmayacak biçimde, imkan tanınma ktadır. 

Üstelik, sadece köklü demokrasiler değil, Sovyetler Birliğinin yıkılması ile, 
90'1! yıliann başında ortaya çıkan ya da 'liberal demokratik esaslar 
çerçevesinde, siyasal anlamda yeniden örgütlenen Orta Avrupa ve Doğu 
Avrupa ülkelerinde de, bu yönde düzenlemeler anayasal ve yasal mevzuatta 
yer almaktadır. 

Nitekim bazı örnekler vermek gerekirse; Bulgaristan Anayasası, "resmi dil" 
anlayışı (madde 3) yanı sıra, "anadilini geliştirme ve anadilde eğitim hakkını" 
(madde 36) ve "kendi kültürünü geliştirme hakkını" (madde37) tanımaktadır. 

Macaristan Anayasası, "ana dilini kullanma, anadilinde eğitim, kendi 
kültürünü geliştirme ve adını kendi dilinde belirleme haklarına" (madde 68) 
yer vermektedir. 
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Eslonya Anayasası, "resmi dil" 52) yanı sıra,"etnik 

azınlıklara, resmi dil yanında kendi dillerini kullanma" hakkını (madde 51 

"kendi kültürlerini geliştirme hakkını" 50), "kendi ana dillerinde eğitim 

hakkını" (madde 37) tanımaktadır. 

Romanya "resmi dili Rumence olarak belirlemeki e" (madde 13) 

birlikte, "kendi kültlırlerini koruma ve geliştirme" hakkını (madde 6) ve "kendi 

ana dilinde eğitim alma" hakkını (madde 32) tanımaktadır. · 

Çek Cumhuriyeti Temel 
azınlıkiara,"kendi kültürlerini nelistirrrıe 

haklan m (madde 25) vermektedir. 

ulusal ve etnik 
_dillerinde görme" 

Slovakya Anayasası, "Devlet (resmi) anlayışı (madde 6) yanı sıra, "diğer 

diller" kavramına (madde 6) ve "kendi kültürünü geliştirme, kendi eğitim 

kurumlarını kurma ve kendi ana dilinde haklarına (madde 34) 

yer vermektedir. 

Türkiye'de de, Katılım Ortaklığı "kültürel hakların" 

tanınması yönünde gerekli Tabi ki bu hakların, 

"ülkenin bölünmez bütünlüğüne" karşı ve 

mevzuatta sınırlanabilecektir. Ayrıca, "Devlet, bu hakların nasıl kullanı

lacağını gibi, aynı şekilde, bu hizmetin, her aşamada 

yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlayacaktır. Bu yönde, 1739 

sayılı ve 14.6.1973 Milli Temel Kanunu oluşturmadığı gibi; 

5. maddedeki, "milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlannın istek ve kabiliyelleri 

ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir" hükmü; 6. maddedeki, 

"Fertler, eğitimleri süresince, ilgi .... doğrultusunda çeşitli programlara ve 

okullara yöneltilerek yetiştirilirler" düzenlemesi; 56. maddedeki, "Eğitim ve 

öğretim hizmetinin, Devlet adına yürütülmesirıden, gözetim ve denetiminden 

Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur" hükmü; bu hakiann verilmesi ve bu 

faaliyetin yürütülmasini kolaylaştırmaktadır. 

1) Bu yönde, her şeyden gerekli değişii dikleri yapmak 

zorunludur. Bu "ana dil" ile "resmi dil (Anayasa, madde 3 ve madde 

arasındaki ayırımın belirginleştirilmesi, ve "resmi dil" kavramının 

korunması, Anayasa'nın 3. maddesindeki "dili ve 42. madde

sindeki "ana dilleri" kavramlannın "resmi dil" olarak değiştirilmek suretiyle 

korunması, ancak diğerAnayasal ve düzeniemelerin değiştirilmesi, 42. 

maddenin 9. fıkrasında,"Türkçeden başka eğitim ve öğretim 

kurumlarında Türk ana dilleri olarak okululamaz ve öğreti-

2) Bunun yanı sıra, kültlirel hakların bir boyutu olarak nrtaya çıkan ve 

düşünceyi açıklama ile basın de ilgilendiren "ana 

dilde yayın hakkı" konusunda Ulusal Program, Katılım Ortaklığı Belgesi'nin 

aksine, herhangi bir düzenleme getirmemektedir 

Bu alanda en önemli sınırlama nedeni elarak göze çarpan düzenlemeler ve 

yasaklar. Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde "dile ilişkin yasaklar" olarak 

anayasal devam etmektedir. Nitekim, 26. maddesinin 

3. fıkrasında; açıklanması ve yayılınasında kanunla yasak-

lanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz"; 28. maddesinin 2. 

fıkrasında; "kanunla yasaklanmış olan bir dilde yayım yapılamaz". 
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TÜSIAD RAPOR'UNDAN 

42. maddenin 9. fıkrasında; "Türkçe'den başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim 
kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okululamaz ve öğreti
lemez" düzenlemeleri yer almaktadır. 

Bu Anayasal düzenlemeler devam ettiği sürece, "ana dilde TV radyo yayını" 
hususu sadece yasalara bağlı olarak serbestleşebilecektirya da 12.4.1991 
sayılı Kanun öncesi "Türkçeden başka dillerle yapılacak yayınlar hakkında 
Kanun" (1983) ile olduğu gibi, getirilen yasaklarla engellenebilecektir. 
Nitekim, 3984 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun'un" 4/t maddesi; "radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, 
ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasında katkısı olan yabancı 
dillerin öğretilmesi veya bu dillerde haber iletilmesi amacıyla bu dillerin 
kullanılabiimesi" biçiminde bir düzenleme ile TV-radyo yayınlarında Türkçe 
dışında birdilin kullanılmasına son derece sınırlı bir uygulama tanımaktadır. 

Bu durumun hukuken giderilmesi ve Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer alan 
koşullara uygun bir yön çizilmesi amacıyla; Anayasa'nın 26 ve 28. madde
lerinde yer alan ve yukarıda belirlenenifadelerin Anayasa metninden çıkartıl
ması ve ilgili yasal mevzuatta yer alan (örneğin 3984 sayılı Kanunun 4/t mad
desi) sınırlamaların kaldırılması gerçekleştirilmelidir." 
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------------denge bakur------------

Bayram Ayaz'ın aşağıdaki iki yazsı, Türkiye'de yaşanan kriz, AB·Türk~ye 

ilişkileri ve Türkiye'nin hazırladığı 'Ulusal Program' konuları üzerine geçtiğimiz 

mart ve nisaıı ayında kaleme alııımış. Konunun hala güncel olması nedeniyle bu 

yazıları www.Kurdiııfo.dk interııet sitesinin "Kriz, AB-Türkiye İlişkileri 7Je Kürt 

Soru-nu" konulu tartışma dosyasından aldık. 

OkU;yucularımız, Kurdin fo 'da konuyu değişik perspektifte tartışan başka yazıları 

da zwkle okuyahilirler. Yer darlığı nedeniyle ne yazık ki diğer değerli yazılarayer 

veremedik. Okuyucularımız~ konunun iinemi açısından gerek dergimizde, 

Kurdinfo'da 11e diğer Kürt yayın organlarmda giirıi'şleriııiyazmaya 7Je konuyla 

ilgili tartışmalara katılınaya çağırıyoruz. 

Dengi! Bakur 

TÜRKİYE'DE KRİZ, AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 
VE "ULUSAL PROGRAM" 

DEVLETIN TEPESİNDE DEÖİŞİM SÜRECİNİN SANCILARI 

Türkiye, son bir haftadır yeniden önemli olaylara sahne oluyor. Son yıllardaki 

gelişmeleri gözlemleyenler, Türkiye'nin sık sık böylesi tehlikeli ekonomik ve 

politik turbnlanslar geçirdiğini anımsar. Bütün bunlar, Türkiye'deki yapısal 

krizden kaynaklanıyor. Geliştirilen çeşitli tedbir programlarıyla, belli bir dönem 

krizin önüne geçiliyor; daha doğru bir deyişle geçiliyar gibi sanılıyor. Ama, bir 

süre sonra kriz dalgası, daha yüksek bir basınçla tekrar kendisini dışa vuruyor ve 

derin tahribatlar yaratıyor. 

19 Şubat 2001 pazarlesi günü, kriz, bu kez devletin en "etkili ve yetkili" üst 

organı MGK'de patlak verdi ve büyük tahribatlar yarattı. Türkiye ekonomisi bir 

gecede Amerikan Dolan üzerinden en az o/c 30'luk bir değer kaybına uğradı. Halk 

deyişiyle, her Türkiye vatandaşının elindeki avucundakinin %30'u bir gecede hiç 

oldu. Rantiyecilerhariç tabii! Onlar, ekonomi uzmanlarının hesaplaınalarına göre, · 

"lıorlumlama", "torbalaına", Merkez Bankası'nın dövizlerini birkasc saat içinde 

satın alıp kasalarma akıtma yöntemleriyle o/o 40-SO'ye varan oldukça spekülatif 

yüksek bir kar elde ettiler. Kelimenin taın anlamıyla, malı götürdüleri Zaten bu 

bulıranların esvabı mü ci besi de budur. Oligarşi malı götürür, çalışan kesimler, orta 

ve küçük boy işletmeler ise krizin mali, politik ve sosyal faturasını öderler. 

Türkiye'de olan da budur. 

Türk basını, son olayı genellikle kişisel bir sorun gibi sunmaya çalıştı. 

Cumhurbaşkanı Sezer ilc Başbakan Ecevit arasında meydana gelen "basiretsiz 

yöneticilerin bir çekişnıcsi" gibi! Yürütme organının tepesindeki bu olayı 

kişisellestirmek, sorunu basitleştirmek anlamına gelir. Devletin içindeki bu 

çatışmanın, kişilerin tavrıyla ilgisinin ötesinde, devlet ve toplumun gereksinimini 

duyduğu köklü değişimle bağı söz konusıL Bazı köşe yazarları, olup bitenleri 

"hukuk ve politikanın çatışması" olarak degerlendiriyorlar. Cumhurbaşkanı Sayın 

Sezer, mesleki tecrübe ve birikimiyle, olaylara genellikle hukuk ağırlıklı olarak 

yaklaşıyor. O'nun bu özelliği nedeniyle, yapısal bulıranın ekonomik, politik ve 

sosyal boyutları göz ardı edilmemelidir. Krizin asıl bu yanları belirleyicidir. 

Krizin özelliklerine kısaca değinmekle yarar vardır. Krizi nasıl görüyoruz') 

Türkiye, bir geçiş dönemini yaşıyor. Türkiye'nin sorunları, esas olarak bu geçiş 

döneminin çelişki ve çatışmalarından kaynaklanıyor. Bunun ulusal ve ulus

lararası boyutları vardır. Son on yılda ulnslararası durumda meydana gelen köklü 

değişiklerden sonra, her ülke yeni koşullarda kendisi için lıir yer saptamaya 

çalışıyor. 
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-----------denge bakur-----------· 

Aynen I. ve IL Dünya Savaşı'ndan sonra ''yeni 
dünya kurulduğunda" her ülke, bu "yeni dün
ya" da nerede ve nasıl yer alacağını kararlaştırdığı 
gibi, şimdi de birçok devlet temel yönelimlerini 
saptamaya çalışıyor. Bazı ülkeler, kararıarım 
verdiler ve belirledikleri doğrultuda hayli yol 
aldılar. Örneğin Doğn Avrupa ülkeleri değişim 
ve dönüşüm sürecinde saptadıklan hedeflerine 
u !aşmak üzere ler. Bazı ülkeler ise, değişim ve 
dönüşüm sürecinin sancılarıyla kıvraıııp 
duruyor lar. 

Türkiye, işte bu sıkınııyı yaşıyor. Türkiye 
Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren, özellikle de 
ii. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı dünyasıyla 
bütünleşmeyi ulusal politika olarak benimsedi. 
Mustafa Kemal, bu hedefi "muasırmedenniyet"e 
(asrın medcniyetine) ulaşma olarak tanımlıyor. 
Ondan sonra gelen bütün yönetimler, Batı 
uygarlığıııı ulaşılması gerekli hedef olarak 
ön lerine koydular. Türkiye, bu çerçevede 
NATO'ya üye oldu (1952), Avrupa Ekonomik 
Topluluğu'na girdi (ı 963), sistemim 3atı 
mevzuatına uyarlamaya çalıştı. Ancak Türkiye 
hiçbir zaman Batı demokrasisi normlarını 
yakalayamadı, hep çok gerisinde kaldı. Sivil
demokratik bir devlet ve toplum anlamında, hiç
bir zaman çağdaş bir ülke olamadı, bugün de 
değil. 

Irak'la, Azerbeycan'la karşılaştırıldığında Tür
kiye kuşkusuz oldukça ileri "demokratik" bir 
düzene sahiptir. Ama Sayın Çetin Altan'ın sık sık 
vurguladığı gibi, komşumuz Yunanistan'la 
karşılaştırıldığında, demokraside de, ekonomide 
de, sosyal ve çağdaş kültürel gelişmişlik düze
yinde de sınıfla kalıyor Türkiye ... 

Batı'nın ileri sanayi toplumlanyla Türkiye'yi 
zaten karşılaştıramayız. "Bir Türk'ün dünyaya 
bedel olduğuna" inanan en kabadayı Türk 
politikacısı, Türk generali bile, ''onlar bizden en 
az 150 yıl ilerdeler" der ve hemen havluyu 
atarlari Türkiye, yüzünü Batı'ya çevirirken, Batı 
da jeopoliıik nedenlerle Türkiye'yle ilişkilerini 
hep sürdürmüştür. Bir elinden tutarak O'nu 
arkasından sürüklcme politikası gütmüştür. 
Döneme göre çeşitli görevler yüklenmiş 
Türkiye'ye. "Soğuk Savaş" döneminde NATO
nun ileri karakolu, politik islamcı hareketlere 
karşı bir "dalgakıran", yeni oluşan Orta Asya 
ülkelerine ıılaşmada "geçiş yoln-köprüsü", zen
gin petrol bölgesi Ortadoğu'da Batı egemenliğini 
koruma ve kollamada lojistik alan olarak 
yararlanma vb. Tabii Türkiye de stratejik konu
nıunu hep pazadamış ve karşılığında da çok 
yönlü yararlar sağlamıştır. 

Yukanda belirttiğimiz gibi 90'lı yılların başından 
itibaren uluslararası durumda önemli 
şiklikler meydana geldi. Yeni güç 
oluştu. Her ülke yeni koşullarda uygun ittifaklar 
anınıaya koyuldu. Türkiye, 1963'teki 
yaptığı anlaşma temelinde Avrupa Tnpluluğu 
(7.2.1992 Maastricht Anlaşması'nın U 1.1993 
tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa 
Birliği) içinde yer almak istedi. Ancak üyelik 
koşullarını yerine getiremeyeceği gerekçeleriyle 
10-11 Aralık 1999 AB Helsinki zirvesine kadar, 
Türkiye kapının önünde bırakıldı. Türkiye-AB 
ilişkileri Avrupa Konseyi çerçevesinde devam 
sürdürüldü. AB Helsinki Zirvesi'nde 
deyim yerindeyse dış kapının önündeki çardagın 
altına buyur edi Idi. Daha sonra da Avrupa 
Konseyi, her aday üye ütke için yapıldığı gibi bir 
KATILIM ORTAKLJGI metni hazırladı ve 
Türkiye'ye sundu. Katılım Ortaklığı Belgesi 
(KOB), "Kopenhag Kriterleri" çerçevesinde 
hazırlanmıştır. Türkiye'de bazılarının adeta 
İspanyol matadorlarının kırmızı şalına 
dönüştürdükleri, şu meşhur Kopenhag Kriterleri 
aslında 1993 yılında Doğu Avrupa ve Baltık 
ülkelerinin AB'ye girme olasılığı nedeniyle ha
zırlanmıştır. 

Bu belge, AB'nin genişlemesinde esas alınan 
çerçevedir. Öyle Türkiye için özellikle (1) hazır
lanmış bir belge filan değildir 

Türkiye kamuoyundaki havaya baktığınızda, 
sanki bu kriterler Türkiye'ye Kürt sonıııumı 
dayatma amacıyla hazırlanmış engelleme aracı 
olduğu kanısını edinirsinizi Tabi bu mani
pülasyomın AB üyeliği yanlısı ve karşı ı ı güçlerin 
mücadelesiyle bir ilgisi var. 

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, 2001 
SONKRİZ 

Türkiye'nin sorunları esas geçiş 
neminin sancılarından kaynaklanıyor. Son 
de bu sancılardan birini oluşturuyor ve AB aday 
üye li ğı süreciyle ilgilidir. 

KOB incelendiğinde, 2001 yılmııı kısa vadeli 
hedeflerin yaşama geçirilmesi 
belirleyici bir önemi olduğu görülür. 
tercihleriyle ilgili karar aşamasındadır. Batı'yla 
ekonomik ve siyasi ilişki stratejisi çerçevesinde 
2], yüzyılda AB ile birlik ve hütünleşmcyi esas 
alacaksa, Türkiye KOB'ni sulandırınaclan, 
aksatmadan kabul edip yaşama geçirmek 
zorundadır. KOB'nin şartlarını ağır bulma, 
alternatifbir "Ulusal Belge" hazırlama vb.,hütün 
bu tutumlar, AB'niıı ekonomik, ve 
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------------dengf~ bakıır------------

diğer mevzuat kıitcrlcrini yerine getirmeye 

hazırlıklı ve istekli olmamaktan kaynaklanıyor. 

Sorumın özü budur. Oysa KOB'nin hazırlan

masında Türkiye'nin iç güçler dengesi, 

duyarlılıklan (!) çok iyi biçimde göz önünde 

buluııdunılmuş, Örneğin ordunun gücü ve rolü 

gözetilmiş ve MGK'nin rolünün AB üyesi 

devletlerin uygulamaları doğrultusunda 

isteği orta vadeli reformlar arasına 

almmı1. Yine Kürtlere ve diğer azınlıklara kısa 

vadeli istemler içinde sadece anadillerini radyo 

ve tv ya~nncıhğında kullanmalannın sağlanması 

talep edilmiş. Kültürel çeşitliliğin korunması 

·yönünde tedbirlerin alınması ve. anadilde eğitim 

hakkı ise orta vadeli reformlar arasına kay

dın lım 'i, 

Ekonomik Kriterlerde, 2001 yılı, İMF ve Dünya 

Bankası'yla vanlan anlaşmayı uygulama, 

şeffaflık ve gözetimi sağlamayı amaçlayan mali 

sektör rcfonmımm uygulanmasma başlanması, 

politikacılann vc etkili sivil-asker bürokratların 

arpalığı durumundaki özelleştirilmesi 

vb. işler esas alınmış. Güınbiirtiinün koptuğu 

toplantısında başında çıkan bilgilere göre, 

AB·Türkiye ilişkileri, KOB ve KOB'ne alternatiJ 

olarak hazırlanan "Ulusal tartışılacakmış. 

Bu bir rasiantı mı. acaba? hayır. Diyelim 

ki bir rasiantı bi1e olsa, gerginliğin kaynağm1 

<>nn~"açısıııdan ilginç bir durumdur. 

demokmtikleşnıcyc, çagdaşlaşmaya, 

şeffaf ve elengeli ekonomik bir politikanm yer

leşmesine kesimler var. Ve bu kesimler 

güçlüdür. Büyük raııtlar elele ediyorlar. Bu ko

numlanmn zayıflamasını isLemiyorlar, Her 

odağın ve dönüşüme karşı gerekçeleri 

farklıdır. Ama sonuçta bcpsi bir noktada 
etnik ve kültürel çoğul-

uyumlu gerçekten demokratik, çağ
devlet ve topluma dönüşmesini iste

bu 

Devletin kadar sıçrayan kavganın, 

n konjonktürel özelliği budur. 

ıırlcıvr'de. sistem dengeli ve uyumlu bir işleyişe 

sahip olmadığı i1ciıı, devlet ve toplum düzeninde 

mili olan güçlerin tutarlı politik bir tutumları söz 

komısu değiL ordu, egemenliğine 

dokunulmaması ve Kürt sorunu "kaşınmaması" 
Batı'yla her türlii ilişkiye de, AB 

ne de hazırdır Ekonomik güç!c.r, 
duyarlılıkları (ordudan korku ve 

Kürt sorununa bulaşmama) her türlü 

rc[orrnlara hazırlar. '!'ürkiye işveren örgüt 
Avrupa başkentlerini gezip Türki

AB aday üyeliği için tur attıkları biliniyor. 

Türkiye'nin en nasyonalist güçleri olan MHP ve 

DSP de AB üyeliğini istiyorlar. Ama Kürtlerin 

hakları her iki parti için de tabudur. Kürtlere 

dogal haklarını tanımaktaıısa, Türkiye'nin temel 

stratejik tercihleriyle ilgili kararlan zamana 

bırakıp sulandırmayı tercih cdiyorlnr. Özetle. 

Türkiye'de, 2L yüzyılın başında artık zorunlu 

hale gelmiş deği~iın ve dönüşüm kararlarını 

cesaretle alacak politik bir irade bulunmuyor. 

Güçler ayrılığı ilkesi işlemiyor. Kağıt üzerinde 

ve kurumsal olarak, yargı, yürütme ve yasama 

var. Dördüncü kuvvet, "güçlü" bir medya(!) da 

oluşmuş. Ne ki, hepsi alaturkal Bu güçler 

birbirini etkileyerek, Türkiye'yi yeni ,yüzyıla 

taşıma; çağdaş bir devlet konumuna getirme güç 

ve yeteneğinden yoksuııdurlar. Tablo oldukça 

kötü, Ancak bir başka gerçek var. Türkiye, 

değişınck zorundadır. Yoksa, bir gecede koca bir 

ülkeyi perişan eden krizlerden kurtulamaz. 

Yugoslavya, ders alınması gereken bir örnektir. 

Miloseviç'in yakın bir süreçte çekip gideceğini, 

buna zorunlu kalacağım bir yıl önce kim lahmin 

edebilirdi? 

Türkiye de değişecek, yoksa daha kaç % 30'luk 

devalasiyon kaldırabilir Türkiye halkı ve 

ekonomisi" Türkiye'nin seçenekleri fazla 

bulunmuyor. Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle 

ekonomik. politik ve askeri bölgesel paktlar 

oluşturma koşullan yok. Soğuk Savaş 

döneminde olduğu gibi, stratejik konumunu 

pazarlayacak, uluslararası dengeler tahta

ravallisinde kendisini birilerine dayatabilecek 

koşullardan da yoksundur. O halde iMFyle, 

Dünya Baııkası'yla, AB finans kurumlarıyla 

ili~kilcrini sürdürmek zorundadır. Türkiye 

açısından AB'yle şu veya bu tarz.da ilişkilerini 

sürdürme dışında ba~ka bir perspektif pek 

görünmüyor. Durum böyleyse, ki bütün veriler 

bu yönde, o halde AB'yle ilişki sürclürülecek. 

Şimdi olan, AB'ylc ilişkiler geliştikçc, etkileri 

azalacak olan güçlerin ayak diretmesidiL Ordu 

başta olmak üzere bu güçler, Katılım Ortaklığı 

Belgesi'yle şartlan belirlenen ön aday üyelik 

sürecinde daha fazla söz hakkı elde etmeye 

çalışıyorlar. Aıua bu güçlerin ayak diretmesi, 

Türkiye'ye pahalıya mal oluyor. 

KÜRT HALKININ TEMEL HAKLARl VE 
AB-TÜRKİYE İLİŞ Ki Sİ 

Lafı dolandırnıadaıı bclirtcliın: Klirt halkının 

çıkarı, Türkiye'nin AB ile bütünlcşmesiııcledir. 

Bu satırların yazarı, başından bu yana bu konuda 

tavrı m çok açık belirtti. Biz bu görüşlerimizi dile 

getirirken, bugün Türkiye'nin AB'ye linkoşulsuz 

alınmasını destekleyen PKK ve diğer Kürt örgüt-

• 
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-----------denge 
leri, bu yöndeki görüş ve önerilere şiddetle karşı 
çıktılar. Bizcc, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı 
çıkanlar, yüzyılın yönelimini aıılıyamadılar, 
bazıları hala anlıyamıyor. Kürt halkının lıaklı 
mücadele perspektifinden de bakıldığında, 
Türkiye'nin AB üyeliği Kürtlerin önünü açacak 
bir özelliğe sahiptir. AB'ııin politik kriterlerine 
göz atıldığıııda. Kürt halkının istemlerinin 
önemli bir bölümünün bunlarla çakıştı ğı görülür. 
Türkiye'deki şovenist-milliyetçi kesimlerin ve 
kışlalara "tek millet, tek devlet, tck dil, tek 
kültür" sloganlarını astıran Türk militarizmiııin, 
AB'nin etnik ve kül türe] çoğulculuğu koruyan ve 
bu yöndeki haklan güvence altına almak isteyen 
kriterlerine karşı çıkmalan rasiantı değildir. Klirl 
yurtsever güçlerinin bu gerçeği görememeidi 
üzücüdür. 

Kanımızca Kürt yurtsever güçleri, 
AB üyeliğini, yol haritasını KOB'ni 
teredütsüz destekleınelidirlcr. KOR'nde Kürt 
halkının varlığının açıkça dile getirilmemiş 
olması bir eksikliktiL Bu eksiklikten 
öncelikle Kürt yurtsever güçleri kendilerini 
cleştirmelidirler. AB-Türkiye i 1 i şkileriniıı 
tartışıldığı şu hassas dönemde hile, Kürt güçlcr'1 
ortak istekler paketi belideyip AB organlarına 
suııanıadılar. Bu eksikliği gidererek 2001 yılına 
yüklenmek gerekir. Türkiye'nin AB 
ilişkilerini belirleyen yol haritası, Kürtlere kısmi 
hakların taııınacağı bir planla çakı~abilir. Bu 
dumm, belki de Türkiye'de bazı sıkıntılan aş
maııın yolunu da açabilir. 

OLASI GELİŞMELER 

Kanımızca Türkiye, son krizle AB'yle ilişkiler
deki kararsızlığmııı ağır bir faturasını ödedi. Bu 
kriz, 2001 yılında gerçekleştirilmesi 
kısa vadeli ekonomik kriterleri yerine getirip 
getirmcyeceği konusunda Türkiye'nin AB 
üyeliği hedefleriyle ilgili ciddi soru işaretleri adam olunur. 
yarattı. Dolayısıyla Türkiye'yi AB hedefinden 
belli ölçüele uzaklaştırdı. Demokratik güçler, 
zaman yitirmeden bu açığı kapalacak adımlar 
atmak zoruııdaclırlar. Ordu ve AB karşıtı diğer 
güçler, KOB'ni engellemeye devam ederlerse, 
Türkiye'yi daha nasyonalist bir iktidara doğru 
yönlcndirebilirler. imajını biraz dalıa 
değiştirerek, MHP ağırlıklı bir koalisyon dönemi 
gelebilir. Böylesi bir gcli§nıe, Türkiye açısından 
içinde ciddi tehlikeleri barındırır. Kürt halki 
açısından MHP ağırlıklı bir iktidarın ne anlama 
gci·eeeğini tahmin edebiliriz. Türkiye böyle bir 
rizikoyu göze alır ını? Yaşayıp birlikte görece· 
ğiz. Kürt yurtsever güçlerinintedbirlerini alması 
gerekir. Doğru tutum, KOB'ndc yer alan !ı edefler 
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ULUSAL PROGRAM: 

GENERALLER ANAYAS ASI'NIN 
YENIBİR VERZİYONU 

iki üç aylık gecikmeden sonra, Türkiye 19 Mart 

2001 günü Avrupa Birliği'ne katılıınla ilgili Ulu

sal Programı'nı açıkladı. 

Bir tesadüf müydü, yoksa bilinçli bir zamanlama 

mıydı, bilcmiyoıum; ama TC Kürtlere müthiş bir 

"Newroz hediyesi" (!)sundu. Öyle hir hediye ki, 

aslında aptalların bile kafasına dank edebilecek 

cinsten bir İNKAR VE TNKARA DEV AM 

BELGESİl 

Geçmiş yıllarda hemen her Newroz'cla, TC 

Kürtlerin kanını akıtarak bayramlarını "kut

larclı"! Bu Ncwroz'cla kan akmadı, ama Onlara şu 

söylendi: siz istediğiniz kadar meydanlam çıkın, 

sizler bizim için bu coğrafyada yoksunuz ve 

sizleri yok saymaya devam edeceğiz, doğal 

lıaklarınızı resmi düzcycle kullanmaya yönelik en 

ufak kanalları bile devamlı tıkalı ıutacağız, 

sıkıstıihmız icin güciimüzü astıg" ı için orada 
~<.,.; ~ '- 't 

burada bir sızma olsa bile onları bile hemen sı kı 

sıkıya tıkıyacağız! Evet, işin özü bu. 

Bu cümlelcrimizden, TC'nin Ulusal Progra

mı'ndan bir beklenti içine girdiğimiz, bu 

beklentiler gerçekleşmeyince de hayal kırık

lığına filan uğradığımız sanılmasın. UP'dc 

Kürtler'den söz edileceğini, varlığının ve 

haklarının açık ifadelerle kabul edileceğini 

beklemek korkunç bir saflık olurdu, Türkiye'deki 

politik, hukuksal ve idari sistemi bilen, 

gelişmeleri yakından izleyenler için, boş 

beklentiler içine ginnek biiyük gafleı olur, Bu 

gerçek dün ele geçerliydi, bugün de geçerlidir. 

Yukarıdaki biraz da tepki içeren cümlelerimizle, 

Türkiyc'nin, Türk halkı açısından bile insan

laşma, çağdaşlaşma ve demokratikleşme yönün

de bir şansı hoyratça tepliği gerçeğini dile getir

mek istiyoruz. 

Gerçekten iyi bir momentıi. Türkiye bu mo

menti~ evrimci bir anlayışla, değişiın doğrul

tusunda kullanabilirdi. Ama generaller, ırkçı

milliyetçiler, gerici mnhafazakarlar, klasik ve 

"modern" şoven Kemalistler ile oligarşiniıı 

bürokrasideki ranıçı takımı, Türkiye'nin değişim 

ve dönüşümünün önüne dikilmişler, Siyasal 

düzeydeki anahtar sonın da, etnik ve kültürel 

çogulculuk doğrultusunda, temel hak ve 

özgürlüklerin eşit koşullarda kullanılacağı 

demokratik bir sisteme geçip geçmemekte 

yatıyor, Bu bağlamda nirengi somn, Kürt 

halkının doğaltemel hakları sorunudur. Değişim 

ve dönüşüm karşıtı güçlerin en büyük korkusu 

bu. Bunların korkusu Kuzey Kürdistan'la da 

sınırlı değiL Dünyanın çok uzak ucra bir köşe

sinele bile Kürtler'le ilgili ufak bir kıpırdama olsa, 

bu takımın Ankara'da hemen hnzuru kaçıyor, 

ruhu sıkılıyor, Türkiye diplomasisinin bir faali

yet çelelesini çıkarın, yaptıklan işlerin eğer hepsi 

değilse bile yarısından çoğu Kürtlere, 

Ermenilere, Rumlara; eliğer bir deyişle Türkiye 

cografyasında yaşayan Türk olmayanlara karşı 

yürüttükleri faa1iyetlerc1ir, Bir devlet düşünün, 

bir sistem düşünün ki, ekonomik, siyasal, 

kültürel, düşünsel potans-iyelinin biiyük bir 

bölümünü kendi vatandaşlarına karşı, kendi 

çeşitliliğine karşı kullanıyor! Bu devlet nasıl 

çagdaş bir devlet olabilir? Böyle bir sistem ve bu 

sistemden scmizlenen güçler elbette değişime 

karşı olurlar. 

Dolayısıyla mücadelenin özü şudur: demok

ratikleşme!<, B n sistemin değişmesini sağlamak. 

Bizim, Kopenhag Kriterleri'yle özlü bir çerçeve 

haline getirilen AB siyasal demokrasi anlayısını, 

insan hakları anlayısını, ekonomi anlayışıııı 

savunmamızın nedeni bu tercihten kaynakla

nıyor. AB siyasal demokrasisi, öz ve yönelim 

olarak ulus-devlet anlayışına dayanan bir 

demokrasi anlayışı değildir. Avrupa devletleri, 

tarihsel olarak ulus-clevlet anlayışının bir ürünü 

olan siyasal, ekonomik, kültürel gümrük duvar

larıyla ürülü koruyucu nlusçu anlayışı büyük 

ölçüele aştı lar, 

Ulus-devlet modeli geçtiğimiz yüzyılın bir 

mocleliydi, kendi döneminde nıodcrncli. 

Ancak günümüzele giderek aşılıyor, Yalnız bu 

kavramları kullanırken ulus-devlet anlayışı ile 

ulusal devlet kavramı kanştırılnıamalı. Ulusal 

devletler bugün ele var. AB, ulusal devletlerin 

anlaşmalarla çerçevesi belirlenmiş siyasal ve 

ekonomik bir birliğidiL AB, giderek dezentral 

idari bir birliğe doğru da evriliyor, Ulus-devlet 

anlayışı ve uygulaması, farklı etnik grupların 

varlığına belli düzeyde tahammül etse bile 

sonuçta etnik ve kültürel çeşitliliğc kapalı 

bir modeldiL Belli bir dili, kültürü ve elnoyu 

paylaşan bir ulusun devlet aracıyla iktidar gü

cünü kullanma modeliclir. İster unilcr devlet 

modeli olsun, ister Almanya'daki gibi idari 

çerçevede federal bir sistem olsun, ulus-clevlet 

modelinde etnik ve kültürel çeşitliliğin tam hak 

eşitliğinelen söz edilemez. Belçika feclere modeli 

ve İsviçre Kanton sistemi farklıdır. Belçika ve 

İsviçre'cle, Federal Birimler ile Kantonların 
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karşılıklı hak eşitlığı sözkonusudur. 

Konumuzu ilgilendirdiği yanıyla, özce 
belirtirsek, Türkiye'nin AB'yle bütünleşmesi, 
sistemini AB mevzuatına uyarlaması, bizim 
açımızdan AB siyasal demokrasisi yönünde 
köklü bir degişim ve dönüşüme karar vermesi 
anlamına geliyor. Türkiye'ııi.n şu sou bir kaç ayda 
artık iyice ayyuka çıkan iç çatışmaları, ala Turca 
sistemde ısrar ile AB dognıltusunda değişim 
arasındaki mücadelenin bir dışa vurumudur. Bu 
mücadelenin şimdiki göıiinen sonucu, hazır
lanan UP' de kendini somut yazılı bir çerçeveye 
büründürdü. Bu sonuç da özü itibariyle, 21 yıl 
sonra bile henüz aşılamamış 12 Eylül sistemine 
devam kararıdır. 

UP'ylc ilgili çok çeşitli analizler ve spot tanımlar 
yapıldı. Alt alta sıraladığımızda, hepsinde UP' nin 
özellikleriyle ilgili isabetli yanlar var. Bunlardan 
biri Türkiye'nin yakın siyasal tarihiyle de çok iyi 
bir bağlantı kuruyor. Biz de bu değerleııdirmeyi 
biraz değişik bir ifadeyle yazıımza başlık yrrrtık. 
Bir öğretim üyesi, UP' yi "12 Eylül Anayasası'nın 
bir verziyomı" olarak tanımladı. Gerçekten ele 
öyledir. 

12 Eylül 1980 darbesi ve generallerin uygu
lamaları, Türkiye'nin toplumsal ve politik 
gelişmesini çok köklü tarzda değiştirdi. 
Türkiye'nin demokratikleşmesini çok sert 
biçimde kesintiye uğrattı. Kürt halkı açısından h u 
dönem çok daha acılı bir dönem oldn. 12 Eylül 
Anayasası'nın "ama, lakin, fakat"larla başlayan 
temel hakları engelleyici ve kısıtlayıcı ifadeleri 
ıneşhurdur. Son yirmi yılda bu "ama, lakin, 
fakat"lar bütün iktidarlar tarafından tepe tepe 
kullanıldı. 

UP'ye baktığımız zaman aynı anlayış, aynı dil, 
aynı çerçeve söz konusu. Temel hak ve 
özgürlükler AB kriterlerine uyarlanacak, 
Anayasa'da ve yasalarda gerekli değişiklikler 
yapılacak deniyor. Hemen ardından 12 Eylül 
Anayasası'nın "amasına, fakatına" denk düşen 
bir çerçeve getiriliyor: " ..... toprak bütünlüğü ve 
ulusal güvenliğin korunmasını da öngören 
ölçütler ile laik ve demokratik Cumhuriyeti, 
üniter devlet yapısını ve milli birliği konıma 
kriterleri temelinde gözden geçirilmesi öngörül
mektedir." deniyor. 

Oysa, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel 
hak ve özgürlüklerin kullanılması koşula 
bağlanamaz. Düşüneeye ve kendini ifadeye 
önkoşul getirdiğiniz zaman zaten onu kısıt· 
larsınız! Bu kadar basit. Kaldı ki, UP'de yazılan 

biçimiyle de olsa mevzuatın değiştirilip dc
ğiştirilmemesi ciddi bir soru işaretidir. Sonra 
kağıt üzerinde değiştirseler bile uygulamaya 
geçirecekler mi? Anlayacağınız, bu hamur b enüz 
çok su çeker! 

Kürt halkını ve haklarını direk ilgilendiren "Kül
türel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler" başlığı 
altındaki ifadeler ise yoruma gerek bırakınıyacak 
düzeyde açık. Türk oligarşisinin, inkar poli
tikası nın devamı konusundaki kararlı! ı ğın ı 
gösteriyor. 

Bu bölümde yapılan formulasyon, generallerin 
12 Eylül Anayasası'ndaki (Madde 3 ve 42) 
muğlak ifadeleri bile nctliğe kavuşturmus. 
''Türkiye Cumhuriyeti'nin resrni ve eğitim dili 
Türkçedir." deniyor. Yani Anayasa'daki hem 
dilbilgisi hem içerik bakımından yanlış ve 
gülünç "devletin dili" kavramı netleştirilmiş. 
TC'nin resmi dili Türkçe'dir ve TC' nin eğitim ve 
öğretim kurumlannda kullanılacak eğitim dili 
Türkçe'dir! " Evet beyler, bunun dışındaki ber 
şey, laf ı1 güzaf yani boş lakırdı! "Demokratik 
Cumhmiyetimiz" maalesef henüz verilen ders· 
lerden yeterince akınanmış değili 

TC'nin resmi ve eğitim dilini belirleyen cüm
leden sonra, gelen paragrafise tam evlere şenlik' 
şöyle diyor: "Ancak bu, vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında farklı dil, lehçe ve ağızların serbest 
kullanılmasına engel teşkil etmez. Bu serbestlik, 
ayrılıkçı ve bölücü amaçlarla kullanılamaz." 
Günlük yaşamınızda kullanacağınız dili de. 
örneğin Kürtçe'yi de öyle ayrılıkçı ve bölücü 
amaçlarla knllanamazsıııız! 

Diyelim ki oğlunnzla, kızınızla Kürtçe komışup, 
Kürtlerin Türklerden ayrı bir halk olduğunu, 
kendilerine özgü bir di 1 ve kültürleri, ecdad
larını n üzerinde yasadı k ları Kürdistan adlı bir 
ülkelerinin olduğunu söyleseniz, "devlet haba" 
hemen sizi yakalayıp cezalandırabilir. Böyle 
şeyleri, herşeyi bir yana bırakın en az 40 bin 
insanın canına mal olmuş I 5 yıllık bir savaştan 
sonra çıkıp söylemek abesle iştigaldir. Dünyayı 
aptal mı sanıyorsunuz'lı Ya da her türlü Jıcrzenizi 
hamasi ırkçı nutuklarınız arasında afiyetle yutaıı, 
tepkisiz hale gelmiş iç kamuoyu)da mı karış· 
tırıyorsunuz? Bütün bunları anlamak, gerçekten 
akıllı işi değil. 

Neyse, bu cümle konusunda fazla yorum yapmak 
kendimize ve okuyucumuza olan saygı sınırlan nı 
aşar. Aslında bu cümleyle ilgili sanıyorum 
okuyucunun ilginç bulacağı bir fikrinıiz, daha 
doğrusu önerimiz var. 
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Rahmetli Aziz Nesin, yanlış hatırlamıyorsam, 

Türk halkının yüzde doksanı aptaldır, demişti. 
Benim öneri m şu: UP'nin yukarıdaki cümlelerini 
Türk halkı nezdinde referanduma sunalım. iki 
cevap olsun: "Doğru buluyorum, Türk yönetici
lerine yakışan böyle birbelirleme yapmaktır." ve 
"Yanlıştır, geldiğimiz bu aşamada bu tür 
belgelerde böylesi ifadeleri okumaktan bir Türk 
olarak utanıyorum", bakalım cevaplar hangi 

oranda çıkar. 

Ben şahsen o zaman emprik (en azından soı}\Ut 
bir araştırınanın sonucuna dayanarak) rahmetli 
Aziz Nesiıı'in iddiası. konusunda gerçekçi bir 

görüş belirtebilirinı. İşin bu yanını okuyucuların 
takdirine bırakıyorum. 

Yine konurnuza dönelim. UP'de aslında bir tek 

somut bir taahüt var. O da idam cezasına 

ilişkindir. KOB'nde kısa vadeli istemler içinde 
"i dam cezasına ilişkin fiili moratoryuımın 

muhafaza edilmesi" isteniyor. Orta vadede de 
"idam cezasının kaldırılması" öngörülüyor. 
UP'ta idam kararlarının kaldırılması konusunda 

açıkbir taahütte bulunulmuyor. 

Bu işin TBMM'nin yetkisinda olduğu 

vurgulanarak, iş zamana bırakılıyor. Ancak 
1984'ten bu yana idam kararlannın infaz 

edilmediği yönündeki uygulamanın süreceği, 

"bu uygulamaya saygılı kalınacağı" ifadesiyle 
belirtiliyor. Diğer bir deyişle KOB'nde morator

yuma uyma diye ifade edilen şarta uyulacağı 
belirtiliyor. Bu utangaç ifadenin aslında PKK 
Başkanı Abdullah Öcalan'la ilgili olduğu açık. 

Gerçi Türk devletinin işi belli olmaz. Bu sözünü 
de unutabilir. Ama politik verileri (özellikle 

MiT'in Öcalan'la ilgi li açıklamaları, niyetleri) bir 
araya gctirdiğimizdc, Öcalan'la ilgili bu taabbü
tün nygulanacagini tahmin edebiliriz, 

Konuyu çok özce toparlarsak, UP'tan Kürt 
halkına hiçbir şey çıkmadı, inkar ve inkar 

politikasına devam kararı çıktı. Bu belgenin 
Kürtlerle ilgili bir tek noktası var, ille de tarihe bir 

not atı lacaksa, onu da belirtelim: Öcalan'ın 

idam kararının uygulanmasını geciktirme. Öca
lan, bu devletin elinde bir esir, nasıl ve ne 

düzeyde bir esir olduğu da biliniyor. Bir yaza
rımız bir makalesinde belirttiği gibi, bu devlet 

faziletten öylesi yoksun bir devlet ki, Öcalan gibi 
bir tutukluya bile adil davranmıyor. Büyük 
devletler, faziletli devletler elindeki esiriıı kişi

liğine dokuıımaz, kişiliğiyle oynanıaz, esareti 
altındaki kişiye zorunlu açıklamalar yaptırtmaz, 

ona saygı duyar. TC' de ne gezer. 

Özce söyleyelim: lJP, generallerin kışlalara 

taktırdığı "tek dil, tek kültür, tck devlet, tek 

bayrak, tek ... tek ... tek ... " afişlerine uygun 
biçimde hazırlanmıştır. Metinele siyasal değişim 
ve dönüşüme yönelik en ufak bir belirti, işaret 
yok. UP'yi beklerken, acaba belli NÜANSLAR 

bu belgeye yansır mı, diye merak ctmiştim, 

doğrusu. "AB'nin yolunun Diyarbakır'dan 

geçtiği" gerçeği ne ölçüde devlet katına yan
sımıştı, UP foımulasyonu bunu gösterecekti. 
Çıka çıka "tek tek"çiler ile "ya sev ya terket"çi
lerin ortak bir belgesi meydana çıktı. Belgenin 
orasına burasına demokrasi, bak, hukuk, 

özgürlükkelimeleri de bolca serpiştirilmiş. Bu da 

tabi, hukukçu Cumhurbaşkanı, AB perspektifini 
savunan Yılmaz'ı sakinleştirmck ve Avnıpa

lılaı·'a belgeyi anlatıp formulasyonları relative 

etmesinde Bay Cem'e kolaylık sağlansın diye 
yapıldı herhalde. 

Kürtlere yine umudu özgürlük mücadelesine 
katı k yapmak kaldı. 

KOBveUP 

KOB ile UP'u içerik olarak karşılaştırırken, iki 

belgeyi aynı kaba koyan değerlendirmeler var. 
Bu değerlendirmeler, gerçekleri tam yan

sıtmıyor. KOB'nde Kürt halkının adımn açıkça 
belirti! me m esi büyük bir eksiklik ve hatta 

Avrupalı politikacıların demokrasi, azınlık ve 

insan bakları konusundaki görüşleri itibariyle 
Türkiye konusunda içine girdikleri çifte 

standartlılık bakımıııdan, bir ayıplarıdır da. 
Ancak içerik ve yönelim olarak, yukanda kisaca 

değindiğim AB siyasal demokrasi anlayışı 

itibariyle KOB'nin çerçevesi oldukça farklıdır. 
Bu farkı görmek gerekir. Bu konuya kısaca 

değinelim. 

KOB'nin dayandığı zemin, Belge'nin 3.Madcle
si'ndcki ilkeler bölümünde belirtilmiş. Bir 
devletin AB'ye üyeliği, Kopenhag Kriterleri'ni 

yerine getirme yeteneği ile bağlantılı kılınmış, 

Bu kriterler ele üç ana bölümde toplanmış: siyasal 

kriterler, ekonomik kriterler ve üyelik yüküm
lülüklerini üstlenme yeteneğinde olabilmek. 

Siyasal kriterler paragrafı aynen şöyle:"aday 

Devlet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 

hakları, azınlıklara saygı ve onların korunmasını 
güvence altına alan kurumların istikrarını 

sağlar;" ... Tabi burada sözü edilen demokrasi, 

hukuk, insan ve azınlık hakları değerleri, Türk 
"demokrasisi''nde anlaşılan ve uygulanan tar
zıyla değil. AB siyasal demokrasisi ilke ve ta
nımları, uygulamaları esas alınmaktadır. 
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-----------------------dengebakur-----------------------

Bu bağlamda, Kürt sorunu AB için belki 9., 10. 
önemde bir sorundur. Kürt sorununu AB için 2. 
veya 3. önemde bir sorun haline getirmek güçler 
dengesine bağlı bir konudur. 

Bunun da ilk koşulu, iç kavgalarason vermek, bir 
ulusal konsesüs etrafında, belli amaçlar doğ
rultusunda ortak hareket etmeyi başarmaktır. 

KDP-YNK yakınlaşacak, Kürdistan Federe 
Devleti'ni bölen sınırlar kalkacak, 1992-1993 
yılında olduğu gibi demokratik bir ortam 
sağlanacak. PKK elini Güney'den çekecek. Orayı 
toprağa dayalı otorite sahibi olma amacıyla 

. parçalama hesaplarından vazgeçecek. 

Bu hesap başta Irak ohnak üzere, Güney 
Kürdistan'ın devletleşmesine karşı olanlara yarı
yar. 

HADEP'in ve diğer !ega! Kürt güçlerinin sivil, 
demokratik mücadelesi desteklenmeli, güçlen
dirilmelidir. Yurtsever Kürtlerin yönetiminde ol
duğu Belediyelerin, Türk devleti tarafından 

manipüle edilmesine şans tanınınamalıdır. 

Bclediyeler, Kürt kimliğinin, dil ve kültürünün 
destek bulacağı çok önemli mevzilerdir. 
Kürtlerin kendi kendilerini yönetebilme kabi
liyetidir. Bunlar olursa, elbette Kürt sorunu 
Avrupalıların da, Amerikalıların da, başka 

güçlerin de dikkatini daha çok çeker, işbirliğinin 
zemini farklı olur. 

O zaman Kürt sorunu AB'nin önceliklerinin 
içinde başka bir önem kazanır. 

AB şimdi büyük ihtimalle, Türkiye'yle UP'yi 
tartışacak, bunun doyurucu olmadığını söyleye
cek. Ancak itiraz noktası belirleyici olarak Kürt 
sorunu olmayacak. AB, esas olarak Derviş'in 
(İMF'nin) ekonomik ve mali operasyonlarını 
bekleyecek. 

TÜSİAD yöneticilerinin bile artik yüksek sesle 
dile getirdikleri, ekonomik krizin boyutları ve 
yeni kriziere gebe olma durumu, AB'nin 
yaklaşımlarını büyük ölçüde belirleyecek. Ama 
biz de bastıralım. UP'un en büyük ayıbı, 

demokrasi, insan haklan ve Kürt halkı ile azın
lıkların hak ve özgürlükleriyle ilgilidir. 

AB nezdinde etkili bir kampanya başlalılmalıdır. 

Her Kürt, AB'nin organlarına bir biçimiyle ulaş
mayı, UP'a reddiyesini, KOB'yle ilgili camanı
layıcı eleştiri ve önerilerini iletmeli, Kürellerin 
yönünün AB demokrasisi doğrultusunda oldu
ğunu ulaştırmalı dır. 

AB'nin E-maillerini, fakslarını, hatta telefonla
rını kilitleme düzeyinde aramalıyız. 
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-----------denge balmr-----------

KÜRT SİY ASETİNDE ÇIKMAZLAR VE ... 

Dr. Serhat Arnedi 

Kürt sorunu bir bütün olarak ele alındığında çıkınazı yaratan iki temel neden 
var. Bunlardan birincisi dış nedenler, ikincisi iç dinamikler. Konuyla ilgilenen 
herkesin bildiği dış nedenleri şöyle özetleyebiliriz. 

Kürtlerin ülkesi dört devlet tarafıııdan paylaşılmış. Bu paylaşım uluslararası 
dengeler, çıkarlar, hesaplar nedeniyle ciddi anlamda ele alınamıyor, çözüm 
ürctilcmiyor. Hiçbir siyasi güç, devlet, ülke, soruna çağdaş anlamda çözüm 
getirecek girişimlerde bulunımıyar veya bulunamıyor. 

Bu durumu duygusal bir şekilde yorumlarkcn, Türkiye, Irak, iran ve Suriye'yi 
zalimlikle, Amerika'yı çıkarcılıkla, Avrupa'yı iki yüzlüiiikle değerlcııdiriyomz. 
Kürtlerin konumu açısından bu doğru ama çok eksik bir taııımlamadır. Bu nedenle 
yanılgılarzinciri nin ilk halkası burasıdır. 

Bu belirlemede, her ülkenin, her devletin her şeyden önce kendi ulusal, smıfsal 
hatta bireysel çıkarlarını (sosyal, siyasal, ekonomik vb.) ön planda tutması 
gerektiği gerçeğini gözden kaçırıyoruz. Altımşlı yıllarm duygusal devrimcilik 
anlayışıııı birtürlü bırakamadık. 

Koşullar dayatmadığı sürece bir devlet, bir ülke ancak kendi çıkarları söz konusu 
olursa Kürtleri destekler. Bu siyasal ve sosyal bir gerçekliktir. Burada 
düşüncelerimin temeliyle ilgili ilk ipuçlarını vereyim. iç dinamikler belirleyici 
olmadığı sürece, dış nedenler, o nedenlerin sahiplerinin isteği doğrultusunda 
belirleyici olacaktır. Bu da her zaman Kürtleri tercih sıralanıasında en azından 
ikinci plana koyacaktır. Doğaldır. Dış nedenterin sahipleri "Önce can, sonra 
c anan" ilkesiyle hareket etmektedir, edecektir. 

Gelelim iç dinamiklere ... 

Dı§ dinamikleri, yazımda önem sıralaması bakımından ikinci sıraya koyarken, 
globalleşen uluslararası konjonktürün özelliklerinin bilincindcyim. 

Kürt siyasetinde, Kürt hareketinin önündeki devasa uluslararası ve bölgesel 
somnlar çok kolaycı bir tarzda hep iç dinamiklerin zaaflarının gerekçeleri olara k 
ileri sürülür. Ben bu anlayışı paylaşmıyorum ve bu nedenle de, bu yazımda 
özellikle iç dinamikleri öne çıkararak "çuvaldızı kendimize hatırına'' yöntemini 
yeğledi m. 

İÇ DİNAMİKLERE ÖNCELİKVERME KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ 
Kürt halkını sıkı sıkıya sarmalayan dış nedenleri, Kürt balkmm kurtuluşunu 
engelleyen birinci neden olarak görme saplantısından kıırtulmalıyız. Dı~ 
nedenlerden yakınmaktan, Avrupa Birliği'ndcn, Amerika'nın göz kırpmasındaıı 
medet tımmaktan çok iç dinamikleri mercek altına yatırmamız gerekiyor. İç 
dinamiklere pratikte öncelik vermememiz yanı] gılar zincirinin ikinci Jıalkasıdır. 
Genel anlamda iç dinamikleri analiz edecek olursak üç önemli unsur oluşturur iç 
dinamikleri. 

a) !iderler, b) kadrolar, c) halk. 

İç dinamikleri tekerteker kısaca tahlil etmeye çalışalım. 
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------------denge bakur------------

a) Liderler: İç dinamiklerden siyasi liderlerin 
dıınımu i çler acısı. Bir siyasal bilgisizlik, ilkeJlik, 
gericilik ve çözümsüzlük yumağı' Bir siyasal 
drama, Tarihte, eşine bolca rastlanan bir siyasi 
konum 1!! Yok olan, çökcn, tarih sahnesinden 
silinen devletlerin, ya da devletleşemeyen 

toplumların siyasi yapılarına tanu tamma uygun 
bir siyasi yapı yumağı! Bugünkü liderleri kimi 
sorulada anlatmaya çalışacağım. 

Bugün Kürtler'in geleceğini temsil edecek bir 
lider var mı7 Çağdaş anlamda siyasetle başarılı 
alımış, saygmlığı olan, yıpranmamış, sevimli, 
sempatik; geleceği inşa edecek kültürel, siyasal, 
sosyal birikimi olan lider var mı? 

Başka bir deyişle, kendi örgütünde, Kürt siyaset 
çevrelerinde, Kürt halkı arasmda, hatta Türkler 
arasında ve dünya kamuoyunda saygınlığı olan 
bir lider var mı? Burada amacım Kürt siyasetine 
yıllarca hizmet etmiş, emek vermiş bir çok 
.insanı: siyasetçiyi bir kalemde sıfırlanıak, 

rencide etmek değildir. Amacım var olanlarla bu 
i~krin yürümediğini bir kez daha vurgulamaktır. 
İç dinamikler planında önemli bir eksiğimize 
işaret etmektic Önerim; bu alanda, yeniden 
yapılanma sürecinde, yeni alternatifler aranma
lıdır, yaralılmalıdır. 

b) Kadrolar: Kadrolar, dar bir nitelik taşıyor, 
Özellikle illegal alanlarda kendi başına olan ve 
kendi başına olma çemberinin dışına çıkamayan 
küçük siyasi guruplar olnşmuş, Hedefi bir ülke 
ve bir halk kurtarmak olan bu küçük guruplar, 
ideallerinin tam tersi hir konumda oldukları için 
sürekli iç sorunlarla boğuşmak zorunda 
kalıyorlar.Temcli bilgisizliğe ve yetersizliğe 

dayanan cntrika, ayak oyunu bu kadroların ana 
yöntemleri olmuş, Bugün için özellikle illegal 
arenada belirleyici olan bu kadroların yaııısıra, 
oradan oraya çırpınan, iyi niyetli yığıııla bireysel 
kadrolar da var. Bir ele evlerinde oturanlar. (Bu 
tablonun nedenlerine sonra değineceğim) Bu 
alanda da öneri m; siyasetin açılmasma yardımcı 
olunmalıdır. Bugüne kadar yapılan şeyin siyaset 
olup olmadığı tartışılmalıdır. Belirli kalıplarla 
kitleleri oyalama, bıktırına, usandırıııa ve 
umutsıızluğa sevketme yerine, kitlelerin kendi 
siyasetini yeniden yaratma süreci başlatılmalıdır. 
Yetmişli yılların gericileşen siyasi anlayışı 

yerine günümüze uygun yeni anlayışların 

denenınesi gerekir. 

c) Halk: Durum, Kürt halkı açısından son derece 
dramatik ötesidir! Talihsiz olan bu durumun 
karşısına Kürt halkının gerçeğini koyduğumuzda 

yine ışı duygnsal kavramlarla tanım lanıaya 
çalışıyoruz_ Mazlum, kahraman, el i nden geleni 
yapan ama yine de zalimlere karşı başarı lı 

olamayan halk tanımlaması, Bu tanımlama haklı 
ama yetersiz ve eksik bir Kürt halkı taııım

lamasıdır, Böyle zenızcm suyuyla yıkanmış bır 
halk nerede, ne zaman görülmüş? Bu tanımlama 
da hatalar zincirinin üçüncü halkasıdır. Çünkü 
Kürt halkı içerisinde de çıkarcısı, korkağı, 

ikiyüzlüsü, beceriksizi, haini, kısacası kötü 
özellikleri olan yığıııla insan vardır, Üstelik bir 
yığın olumsuzluğu barındıran Ortadoğu 

mentalilesi de Kürt halkını kıskıvrak sm,malamış, 
durumda' 

Ayrıca Kürt halkı zaten siyasetçilerinin, bir 
siyasi felaket olmaları nedeniyle kendi geleceği 
açısından belirleyici olma konuınımda değiL 

Çünkü siyaset, iç "dinamiklerin motoru olan 
siyasetçiler tarafından ipotek alıma alınıp, 

ki litlennıiş ve kendi adlarının gündemde kalması 
pahasına, işlemez duruma getirilmiştir! Siyaset, 
hir siyasi hobi, bir siyasi mastrubasyon aracı 

olarak kullanılıyor. İç dinamiklerin bir parçası 
olan halk da bu kadroların akıllanmasını 

bekliyor! 

Halk (kitleler) hep bedel ödeyen kesim olmuştur. 
Anıa bunun hesabını soracak kitlesel bilince de 
ne yaz1k kl ulaşamamıştır! Öneritn; aıtık siyasi 
çalışmalar halka en az zarar verecek biçimde 
yapılmalıdır, Halkı kurhan ederek halkı kurtarına 
anlayışından vazgeçilmclidir. Ağır bedel 
ödcyen, iyice bunalan, usanan, takaltan düşen, 
uıııutsuzluğa kapılan halka soluklanma olanağı 
sağlanmalı, hatta iyi yaşama olanaklan için 
çalışılmalıdır. 

Halkı, yönetehilmek için durağan bir toplum 
olmaya zorlama yerine, çağa uygun bir süreci 
yaşayabilmesi için yardımcı olıııımahdır, Bu 
süreçte, siyasette günlük yaşama, öncelik 
verilmelidiL insan ön plana çıkanlnıalıdır. 
Siyaset idealize edilmekten çok günlük yaşama 
dayandırılnıalıdıL Buraya kadar yazdıklarım şu 
anlama geliyor, Kürthalkı özgürdeğil dir, 

Dış nedenler çoktur ve güçlüdüL Kürt siyasetiyse 
iç dinamikler açısından güçsüz ve düzensizdiL İç 
dinamikler güçlü ve düzenli olmadıkça başarı -
şimdiye kadar olduğu gibi- bir düş tür! Bu bizim 
gerçekliğimizdiL İç dinamikleri nasıl organize 
edelim ki kurtuluş için belirleyici olsun: ülkeyi 
ve halkı sımsıkı saran dış nedenlere karşı 

mücadele edebilsin? Bu soru soyuttur. Bu soyut 
sorunun somut yanıtını hulamadığımız 
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-----------denge bakur-----------

sürece çözüm üretemeyiz. Bu yazımda dış ne
denlerden çok, yukarıda ipuçlarını verdiğim, 
Kürt halkının (Kuzey Kürdistim) iç dinamikleri 
üzerinde duıuyorum. 

Günümüz için örgütler bazında iç dinamikleri 
soınnta indirgeyecek olursak, dönem ve önem 
açısından PKK ilk sırayı alır. Siyasal ve sosyal 
arenada PKK yaklaşık yirmi yıl belirleyici oldu. 
Kürtler, PKK ile (lideriyle, kadrolarıyla, kitle
siyle ve totaliter yapılara uygun kendine özgü 
kültürüylc) niceliği çok büyük olan bir süreç 
yaşadı. Kürt sorunu güncelliğini korudu. 

Halkın büyük bir bölümü duygusal anlamda 
kendi ulusal sorununa ilgi duydu. Karşılıklı taraf 
olma dayatıldığı için yurtsever insaniann büyük 
bir bölümü devlet yerine PKK' yi cicstcklemeyi 
uygun gör d li. Bu taraf tutma anlamında doğru bir 
tavırdı. Otuz bini c ifade edilen bir gerilh ordusu 
kuruldu. Bir çtrpıda yüzbinlerce insanı biraraya 
getirebilecek bir yapı ol u ş tu. Avrupa'nın her 
köşesinde aynı zamanda eylem yapabilecek bir 
örgütsel ağ kuruldu. Ülkede de bir yığın kitlesel 
eylem yapıldı, direnişler yasaııdı. Legal çalış
ımılar yapı ldı. Seçimlere girildi. 

Kimi insanlar severek, kimi inanarak, kimi 
korkarak, kimi de siyasi ve ekonomik çıkarları 
gereği bu nice] gelişme sürecinin içinde oldular. 
Meclis, tclevizyon, hayır kurumu, esnaf birliği 
gibi niceliği olan kurumlar yaratıldı. 

Özellikle televizyon nice] olarak olumlu bir 
gelişmeydi. Tüm olumsuzluklarıııa rağmen çok 
yararlı oldu. Niteliği olmayan bu ııiccl ge
lişmelerin karşıtı, devlet tarafından hem nicel 
hem de nitel olarak yaratıldı. Yüzbinlerle ifade 
edilen kalıcı ve sürekli köy korucusu, işbirlikçi, 
kontrgerilla ordusu oluşturuldu. Hizbuliah gibi 
destek kurumlar yaratıldı. Böylece Kürtleri ikiye 
bölerek düşınan taraflar yaratıldı ve bunlar 
birbirine kırdınldı. 

Sosyal alandaysa herkesin bildiği ölüm, işkence, 
göç, köy yakııı11, yoksulluk yaşatıldı. Devlete 
küskün ve karşıt olan halk, süreç içerisinde 
devlete yalvarır duruma getirildi. Bilinçli olarak 
iki yandan eğitim engellendi ve eğitimsiz, cahil 
bir kuşak yaratıldı ve metropollere dağıtıldı. 
Bir kuşak eritildil (Bana göre- nitelik olarak
kalıcı ve en büyük zarar bu alanda oldu,) 

Meclis, televizyon, hayır kurumları, esnafbirliği 
gibi kurum ve kavramlar dcjenere edilerek 
Kürtlerin bu işleri yapamayacağı gösterildi. 
PKK'nin yaptıklarıyla Kürtler terör ve ııyuş-

turucu kaçakçılığı kavramlarıyla birlikte 
gündemde tutuldu. Genelde Kürt insanı bcr 
yönüyle tahrip edildi. Böylece niccl ve nitel 
boyutları büyük olan uzun süreli, kalıcı ve 
sağlam bir karşı (ırkcı, totaliter) gelişme 
sağlandı! Evet, PKK'yla çok gösterişli ve büyük 
nice! gelişmenin yanı sıra içeriği yani niteliği 
ayııı oranda güvensiz ve cılız olan bir süreç 
yaşandı. Örneğin, tüm gücüne rağmen Apo 
hiçbir zaman ciddiye alınmadı. Çoğu zaman, 
devlet, MiT, Araplar, Avrupa, Amerika balta 
Güneyli Kürtler tarafından kullanıldı. (Süreçte 
bunun böyle olduğunu söyleyen yurtseverler 
vatan hainliğiyle suçlandı. Ama duruşmalarda 
Apo kendisi bu gerçeği övünerek, yeni keşfe
dilmiş bir düşünccynıiş gibi dile getirdi.) 

Nice! olarak temelmiş gibi görüıımesine rağmen 
nitel olarak hep araç oldu! Sürgündeki Kürt 
Parlamentosu fiyaskoyla sonuçlandı. Alter
natit1cr gündeme gelmesin diye göstermelik ve 
işlevsiz birlikler oluştumldu. (Hi va sor-kızday-, 
Kürt EsnafBirliği vb.) Daha sonra bu birliklerin 
çalışmaları, MiT'in isteğiyle ve Apo'nun emriyle 
adeta durduruldu. 

En büyük aldatmaca da KNK-Kongreya Nc
tcweye Kurdistan-Kürdistan Ulusal Kongresi 
gerçeğidir. Nice] gelişmenin büyüklüğüne ve 
hızına aldanan, özellikle de PKK'nin Avrupa 
ülkelerinde militan eylemler gerçekleştirme 
kabiliyeti, kimi Avrupa ülkeleri ve Avrupalı 
siyasetçiler -Olmaya ki ciddi bir şey ola man
tığıyla- kendi gelecekleri için PKK'ya ve Apo'ya 
kısmı yakınlık gösterdiler ve destekliyorlar gö
ıiintüsü verdiler. 

Herşey karmakarışıktı. Bu nedenle Avrupa 
temkinli olmayı ve ikili oynamayı uygun gördli. 
Çünkü bu oluşumun niteliği iyi tahlil edilmemişti 
ve klasik devrim hareketi olarak yorumlayanlar 
vardı. Nice] gelişmenin dozu; hızlı akışı ulus
lararası dengeleri, oyunları, gizli anl<tımaları vh. 
özellikleri çok iyi kamuflc ediyordu. 

PKK DIŞINDAKi DİNAMİKLERİN 
DURUMU 

Yukandaki tablo Apo'nun gönlündeki diktatör
lüğü _-izin verilen sürede- pratiğe yansıtmasına 
yardımcı oldu. Diktatörlük de zaten bir çok 
zaat1arı olan Kürt siyasetini çok yönlü olarak 
dalıadageriye taşıdı. 

Örneği; l) Apo'ya katılmayan siyasetlerin 
çalışma alanlarını iyice daralttı; siyasetleri kötü
rümleştirdi. 
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Zorla susturamadığı siyasetlerin alternatifler ya
ratmasma; o siyasetlerin zayıflığını da iyi 
kullanarak, kritik durumhu·da (cephe, platform, 
ateşkes türü manevralarla) ustaca engel oldu. 
(Devlet Su İşleri için çok güçlü bir baraj oldu!) 

2) PKK'nin bu süreci -siyasi olsun olmasın- öteki 
Kürt örgütleri üzerinde de olumsuz etkiler 
yarattı. Yaşarnın her alanında dernek lerden, 
enstitülerden, vakıflardan tutun da illegal 
örgütlerekadar tüm alanlarda olumsuz bir görev 
üstlendi. Devletin karşısında görünerek, Kürt 
siyasi oluşumlarını ezen, yok eden, bir güvence 
oldu devlet içiu. PKK'nin dışındaki Kürt 
örgütleri devletin ve PKK'nin karşılıklı baskıları 
sonucunda arada ezildi ler; çıkış yolu bula
madı lar. Ancak Kürt örgütlerinin işlemez duru
ma gelmesinde iç dinamikler birinci, PKK ikinci, 
devlet üçüncü rolü üstlendi, demek zorundayı m. 
Parti ve örgütlerin iç dinamiklerinin çok kötü 
olmasının yanısıra, PKK'nin devletle dolaylı 

yoldan yaptığı sıkı işbirliği, PKK'nin kendisi 
kadar tarihi bir olaydır. Bu anlamda devlet son 
derece kazançlı çıktı. Kendisine bedeva iş yapan 
taşaronu sözde düşınanıydı! PKK tarihte eşine 
rastlanmayan bir isi cv üstlenmişti. Kürt 
siyasetinde doğru alternatiflerin yaratılmaması 
için devlet tarafından çok zalim bir bekçi ya
ratılmıştı! 

3) Apo'nun nice! gücünden pay kapmak için 
onun güdümüne giren -örgüt içi ve dışı- kişiliksiz 

ve yağcı siyasetçi tipi hızla çoğaldı. Apo teslim 
olmadan önce Med TV'deki açık oturumlarda 
bulunan siyasetçilerio Kürt halkının temsilcileri 
olduklarını düsündükçe mideme hala ağrılar 

giriyor. Feodal, katı, tavizsiz şiddet yanlısı kişi
liklerin kısa sürede ezik, korkak kapıkulu görün
tüsü sergilemeleri ilginç bir olaydır ve sosyolojık 
bir vakadıı·l 

Sonra, Apo da mahkemede aynı kişiliği sergiledi, 
Bu süreç nice! büyüklükten dolayı belli bir süre 
daha etkisini sürdüreceğe benziyor. Çünkü Apo 
ve PKK yanlıları ve sempatizan lan, bu ticaretıc 
sadece kazanç hanesini görüyorlar. Zararın, ka
zançtan daha çok olduğunu görmek istemiyorlar. 
Daha az sermayeyle, daha az zararla daha çok 
kazanç sağlanabileceğini düşünmek 

istemiyorlar. Bu durumu çok iyi değerlendiren 
devlet de gerek fiziki gerekse siyasi olsun, ani; 
şok ölüm istemiyor. 

Bu süreci kendine uygun biçimde uzatmak 
istiyor. Görünen o ki başarılı da oluyor. 
Tansıyonu düşürmek için , Apo'ya baslangıçta 
rahat demeç verme olanağı tanıyan devlet, daha 

sonra Galatasaray maçını izlemeyi dahi çok 
gördü. Apo'nun içerde, uzun süre demeç vermesi, 
konuşabilmesi, sonra da yavaş yavaş susturul
ması ve hasta olduğuna dair dedikoduların çıka
rılması gerek fiziki anlamda, gerekse siyasal 
anlamda yavaş yavaş öldürme taktiğinin baş
langıcıdır. Yeniden "silahlı mücadele" söylenti
leri de bu süreci uzatmaya ve halkın dikkatinin 
baska alternatiflere çekilmesi ne engel olmaya 
yöneliktir. 

4) Kürt siyasetçilcri kendi çemberi içerisinde 
yirmi yıl boyunca "Kırk satır mı, kırk ka tır mı?" 
ikilemini yaşamak zorıında kaldılar., Ya Apo'ya 
boyun eğeceklerdi, ya da Apo nice! gücünü 
kullanarak onları vatan ha i ni olarak dam
galayacaktı. Dramatik, yüz kızartıcı ve insanı 

kalıreden bir süreçti o süreç. Apo' cu değilsen, ne 
yaparsan yap şans ın yoktu, Mahmut B aksi 
olayında olduğu gibi, bir yurtsevere yakışır bir 
cenaze töreninin yapılıp yapılmaması bile Apocu 
olup olmamaya endekslenmiş durumda artık!. 

Böylece baskılar sonucunda Kürt siyasetinde üç 
siyasetçitipi netleşti. 

a) Apo'nun egemenliğini kabul edenleT. 

b) Karşı çı kanlar. 

c) Du nun u iki yönlü idare etmeye ça !ı şan lar. 

a) Y etmişli yıllardan kalma, aşiret zihniyetiyle 
komünizmi uygulamaya kalkıp da iflas eden 
örgütler yeniden toparlanma sürecinde (1980 
ortalarında) daha ne olduğunu anlamadan PKK 
gerçeğiyle yüz yüze geldiler. 

Başlangıçta Apo'yu küçümseyen bir çok 
siyasetçi, PKK'nin hızlı nice! gelişmesi kar
şısında paniğe kapıldı. Bu gelişmeden onların da 
pay salıibi olması gerçeğinden hareketle önce 
Apo'ya hava attılar. Apo yutmayınca ortaklık 
önerdiler. Apo bunu da yutmadı. Çünkü Apo'nun 
güvendiği birşeyler vardı. Çünkü nice] anlamda 
Tanrı, devlet, ekonomik çıkarlar vb. yürü kulum 
demişti. Apo'nun deyişiyle, karısına kadar 
çevresi ajan olan Apo, yine de hızla büyüdü, 
gelişti! 

Sonuçta, aşiret kültürü ve zihniyetiyle donanmış 
olan ama aynı zamanda komünist(') olan bir 
yığın siyasetçi, nice! gelişmeden pay kapsın diye 
(parti içi olsun, parti dışı olsun) teker teker 
Apo'nun güdümüne girdi. Önıeğin, Sürgündeki 
Kürt Parlementosu. Bu süreç gerek parti içi 
gerek parti dışı birçok siyasetçiyi güç durumda 
bıraktı. Ortaya çıkan yeni siyasetçi tipi, klasik, 
feodal, katı; bir anlamda yiğit nitelikli Kürt 
siyasetçisi tipi değildi. 
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Ne yazık ki, uygar, kişilikli, kendi düşüncelerini 
özgürce anlatmaktan korkinayan, siyaset 
ürctcbilccck, var olan siyasi düzeyi aşacak 
siyasetçi tipi de değildL Tam tersine kapıkulu 
anlayışını benimseyen, lıakaretlere dahi boyun 
eğen, yağcı, otoriteye kayıtsız şartsız uyan bir 
siyasetçi kalabalığı oluştu. Kürt siyaset tarihinde 
ilk kez moral ve etik açıdan böylesine yüz 
kızartıcı bir olguyla karşılaşıyoruz. Bu topyekün 
eğilim, etkisi uzun sürecek siyasi bir yıkımdır 
kanımca. 

b) "Kırk satın" tercih edenlerin karşısında "kırk 
katm" tercih edenler de vardı. Örneğin, parti 
içinde Mehmet Şener, yine PKK'nin gözalımdan 
kaçınayı başardıktan sonra Selim Çürükkaya, 
parti dışında İbrahim Güçlü, Heınreş Reşo ve 
Serbcsti gurubu gibi siyasetçiler yürekli davra
narak doğru bildiklerini söylediler. 

Bu davranış (içeriğinin doğruluğu yaıılışlığı bir 
yana) tipik, klasik Kürt siyasetçisi tipinin 
davranışıydı. Bilimsel anlamda bir güç yoktu 
ama örgütlü olmayan bireysel , feodal karşı 
çıkışlar vardı. (B irçok yalpalamalara ve her 
zaman açık kapı bırakmasına rağmen, sadece 
PDK-Bakur örgütsel olarak karşı tavır takın
ınakla direndi.) 

c) Bir de hem kırk satırdan hem de kırk katırdan 
kurtulmak, ikisinden de zarar görmemek, 
ikisinden de yararlanmak amacıyla durumu 
ortada idare etmeye çalışan siyasetçiler vardı. 

PKK ekseninde Sürgündeki Kürt Parlamen
tosu'nun bir bölüm üyesini. dışarda Kemal Bur
kay'ı, Mehdi Zana'yı ve TUrkiyc Büyük Millet 
Meclisi'nden atıldıktan sonra Abdnlmclik Fırat' ı 
ve daha birçoklarını örnek olarak verebilirim. 

5) İşin daha da dramatik yanı, bu topyekün 
hatadan etkilenen Kürt sanatçıları, bilim 
adamları, müzisyenleri vb. ögeler de bu yapay 
sürecin havasına kapılarak kendi alanlarında 
etkinleşme yerine yıllarca siyasi otoritenin 
slogancılığını yaptılar. 

Bu anlayış, baskı altında olmasına rağmen, doğal 
olarak gelişen Kürt kültürünü, ahlakını, moral 
değerlerini, sanatını, edebiyatını, ınüziğini de 
olumsuz yönde etkiledi. Sloganla sınırianan bir 
kültür, sanat ve edebiyat alanı oluştu. Ahlaki 
değerler, gelenek ve görenekler tahrip edildi. 
Yüzlerce örnek vermek mümkün ama ben bir kaç 
örnekle yeti nceeğim. Araın 1 

Aram, doğal yapısını bırakıp, slogan atmaya 
başlayınca, uzun vadede kendisine, sanatına ve 

Kürt ıniiziğine en büyük kötülüğü yapmış oldu. 
Apo, yılların saygın sanatçısı Aram'ı küçük 
ekonomik çıkarlar karşılığıııda çok kolay 
dejenere ettirdi. Araın'ın kendi alamııdaki say
gınlığını yitirmesine neden oldu. 

Ve İsınail Beşikçi gerçeği. Sayın Beşi k çi, Apo
yn, PKK'yi tahlil ederken neden duygusal 
devriınci oldu, anlamış değilim. Apo, devletin 
yapamadığını yaptı. Beşikçi'yi yanılıanık ona, 
uğruna yaşamını verdlği siyasal saygınlığına, 
bilimsel güvenirliliğine gölge düşürdü. 

Ahlaki açıdan Kürt siyasetinde zaten var olan 
"şiddet" ilk sıraya geçti. "Şiddet", aile anlayışı nı, 
yaşlı-genç ilişkisini, dostluk, aşk, saygı ve sevgi 
kavramlarını tahrip ettirdi. Korunması gereken 
kimi ulusal, kültürel, geleneksel, tarihi 
özellikleri dejenere ettirdı. ·İnsanı ve toplumu 
"şiddete" cndckslcdi. Bunlar kimilerinin dediği 
gibi bireysel hatalar değildi. Çünkü, yargıl;:ınma 
sürecine kadar Apo, hiçbir zaman kibar, hoş
görülü ve uygar bir insan olmayı denemed i. Hep 
kiiçük dağları orada bırak, büyük dağları yaratan 
oldu. "O karı ya söyleyin ... ", "O herit1erc söyle
yin ... ", "O beyinsizlere söyleyin ... " türünden bir 
siyasi lidere yakışınayan lüınpen, argo ve de 
kabadayı söylemi aşamadı. Çünkü, MED TV'de 
aynı mantıkla yayın yapıyordu. Oysa gelişmenin 
ilk adıını değişik düşüncelere saygıdan geçer. 

Günümüz kültüründe kararlılıkla hoşgörü ve 
özveriyi dengeleycmediğiniz zaman başarı 
şansınız çok azdır. Tüm tahrip edilen bu değer
lerin onarımı uzun zaman alacağa benziyor. 

SÜRECiNYARATTlGITABLO 

Evet, bu durum bugün içinde bulunduğumuz bir 
tablodur. Kürt siyasetlerinin ve siyasetçilerinin 
geleceğiyle ilgili olarak görüş bildirebilmek için 
Kürt siyasetlerinin ve siyasetçilerinin yansıttığı 
bu tablonun iyi tahlil edilmesi gerekir. 

Kürtlerde böyle bir gelenek yok. Örneğin, hiçbir 
örgüt ve parti ciddi bir şekilde tahlil edilmemiş. 
Ya da Kemal Burkay, Şerafetlin Elçi, Mehdi 
Zana vb. legal-illegal siyasetçiler tüm (iyi-kötü, 
başarılı-başarısız, zayıf-güçlü) yönleriyle ince
lenmemiş. 

Örgütlerin, siyasetçilerin birbirlerini eleştirme
leri, suçlamaları, ya da örgütlerin ve kişilerin 
kendi kahramanlık larını, ınazluınluklannı, 
uğradıkları haksızlığı, gördükleri İşkenceyi 
yazmaları dışında ciddi sosyolojik tahliller 
yapılaınamış. Söylenen şeylerın çoğu suçlama, 
dedikodu ve söylenti boyutunu aşamamış. 
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Yasaklar, illegalite ve kapalılık böyle bir 
çalışmayı engellemiştir. Çünkü -PKK'nin nice! 
gelişimi dışında- siyasi kişiler, siyasetler, 
örgütler içinde bulundukları koşullar ve iç 
dinamikleri gereği kitleselleşme şansını yakala
yamadılar. 

Benim de kapsamlı bir tahlil yapma şansım yok. 
Bu noktaya dikkat çekmek için dışardan çıplak 
gözle bakan bir insan olarak düşüncelerimi 

özedemekle yelinmek zorundayım. 

Bu bölüme şöyle girmek istiyorum. Yeni bir 
süreç başlamıştır. B n süreçte Kürt siyasetlerinin 
ve siyasetçiterinin şansı nedir? Bu sorunun 
yanıtını verebilmek için PKK dışındaki 

örgütlerin ve siyasetçilerinin de iç dinamiklerini 
(belirgin özelliklerini, karekterlerini) ele almak 
gerekir. Konuya çok genel ve klasik bir ifadeyle 
girmek istiyornm. 

Yazı m ın başında da belirttiğim gibi bugün 
Kürt siyasetçilerİnİn ve siyasetlerinin durumn 
son derece dramatiktir. Örgütler ve partiler 
yıllardır gelişemeyen, tam tersine gerileyen, 
sürekli kan kaybeden, amip gibi parçalanan, bir 
işlevi olmayan beş-on kişilik guruplar 
konumundadır. Bir arkadaşııı deyimiyle "temel 
amaçları kendi varlıklarını korumaktır". En 
büyük örgütlerin üyeleri bile yüzlü sayıtarla 

ifade ediliyor. Tüm örgütler ciddi ekonomik 
sıkıntılar içerisinde. Halkın ilgisi somut değil ve 
umudu çok zayıf. Ancak hiçbir örgüt ya da 
yönetici bu durumla ilgili olarak kendi 
özelliklerini ve başında bulunduğu örgütün iç 
dinamiklerini irdeleme yürekliliğini göstere
miyor. 

Yöneticiler, çevrelerinde sadık üç beş kişiyle 
yalnızlığı oynuyorlar. (Bugün siyasetle uğraşan 
kadroların büyük bir çoğunluğunun çocukları ve 
eşleri dahi onları desteklemiyor. Kırk-elli yaş 

civarındaki kaç siyasetçinin çocuğu babasının 
siyasetini benimsiyor? Düşüncesini ve kendisini, 
kendi çocuğuna dahi anlatabilmiş değil!) Yanlış, 
eksik ve yetersiz işleyişin hiç değilse bir bölümü
nün iç dinamiklerden kaynaklandığını görme 
kültüıiine sahip değiller! 

Başka bir deyişle özeleştiri geleneği yok. Tüm 
kabahat dış nedenlerde bulunuyor. Yaptıkları en 
ciddi iş, bıkmadan usanmadan PKK'yi ve Apo'yu 
eleştirrnek oluyor. Bugün için hiçbir örgüt bu 
sapiantıyı aşmış değil! Devlet gibi somut 
engellerin yanısıra uluslararası ilişkiler gibi 
soyut bahaneler de yaratılıyor. Ve kitlelerin, 

tabanın, kadrolarının ilgisizliginden söz ediliyor. 
PKK ve bu üç dış neden kendi yaşamlannı 

korumaya çalışan örgütlerin temel gerekçeleri 
oluyor. 

Aşiret zihniyetiyle Marksizmin kuralları 
arasında sıkışıp kalan siyasi yapılar otuz- kırk yıl 

boyunca değişime uğramadığı için süreç 
içerisinde giderek gerici bir yapıya dönüştüler. 
Bunun bir çok nedenleri vardı. Örneğin, sık sık 
askeri darbelerle tabrip edildiler ve kesintiye 
uğradılar. Kadrolar, ülke, Güney ve Avrupa 
alanlarında parçalandılar. Özellikle Avrupa 
bireysel kurtuluşu getirdi ama, bu bireysel 
kurtuluş aynı zamanda birçok bireysel hastaiığı, 
da kısa sürede açığa çıkardı. (Örneğin çoğunun 
özde ve sözde feodal olduğu, yine çoğunun 
kalıplaşmış Marksist siyasi söylemler dışında 
bilgisiz olduğu anlaşıldı!) 

Avrupa'da kaybolan niceliği ve niteliği çok 
büyük olan bir siyasiler kuşağı var. Hemen 
hemen tümü koşullara uygun siyaset yapma 
orada kalsın, Avrupa'da günlük yaşama bile ayak 
uyduramadı. Çünkü çoğu dağdan gelmişti! 

(Araştırma konusu) Ayrıca, PKK onların siyasi 
yanlarını dondurmaianna yardımcı olarak, siyasi 
yaşam sürelerini bugüne dek uzattı. PKK 
olmasaydı büyük bir çoğunluğu siyaset 
sahnesinden çoktan silinmiş olacaktı. Başka bir 
deyişle PKK, kurtlarta kuzuların uzun bir süre 
birlikte yaşamalarma bahane oldu. Siyaset 
yapmadan, siyasetçi olarak yaşama şansı 

buldular. 

PKK'nin çözülmesiyle bu alandaki iç dina
miklerin kendi kendilerine yetemez duruma 
düştüğü iyice anlaşıldı. İki yıldır, toplantı ve 
görüşme trafiği hiçbir ciddi sonuç vermedi! 

Böylece siyaset günün gelişmelerine ayak 
uyduramaclı. Örgütlenme modelleri, bildiri 
biçimleri, toplantı şekilleri, cephe-platform 
çalışmaları, günlük işlerlik çağın çok gerisinde 
kaldı. 

Bu nedenle, örgütler gelişme şansı bulamadı. B n 
çıkmaz, siyasi istikrarsızlık, dağınıklık ve 
palinaj, kitlelerde umutsuzluğa ve güvensizliğe 
neden oldu. Örgütlerin bu kontra ve olumsuz 
özellikleri PKK'nin nice! anlamda hızla 

gelişmesinde büyük rol oynadı. (Bu arada halk da 
"PKK savaşıyor, siz ne yapıyorsunuz?" sloganını 
iyi yuttu.) PKK 'yi besleyen damarlardan biri de, 
PKK dışındaki örgütlerin konum udur! Başka bir 
deyişle, PKK'nin güçlülüğü öteki örgütleri 
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zayıflatmadı, öteki örgütlerin kofiuğu PKK'yi 
güçlendirdi. Sorunu şimdi biraz somuta 
indirgiyelim. Doğrudur, devlet elinden geleni 
yapmaktadır. Bu bir dış etkendir ve önemli bir 
faktördür. Bu önemli faktörün yanısıra Kürt 
siyasetinin iç dinamiği (karakteıi) söz konusu 
olduğunda insanın aklına şu sorular geliyor. Son 
Ankara toplantısı neden sonuçsuz ve sürünceıne 
de kaldı? Suçlu kim? Devlet mi, MiT mi, 
Amerika mı, Avrupa mı, Apo mu, yoksa toplantı
ya katılanlar nıı'l Kemal Burkay'in son toplantı la
rı ne getirdi ne götürdü? Kürt-Kürt Diyaloğu'nun 
toplantısından çıkan ses neden siyasi bir güce dö
nüşemedi7 

Yuı1severler, Serbesti etrafında neden topla
namıyor? Mehdi Zana neden tek başına? Kuzey 
Kürdistan Ulusal Platformu'nun Köln'de 
düzenlediği geniş katılımlı toplantı bir gelişme 
sağladı mı? Aydınlar insiyatifi türünden birçok 
girişim neden gelişenıiyor? 

Ya da Kürtler neden saygın bir lider çıkara
mıyor? Çıkanlar neden başarılı olamıyor? İllegal 
partiler neden küçüldükçe küçülüyor7 İç 
dinamiklerin çok önemli bir halkası olan legal 
partiler .neden gelişemiyor? Paris Kürt Enstitusü 
neden siyasi ve kültürel açıdan işlemez durumda 
ve kişisel çıkarların ön planda olduğu söylentileri 
yaygın. iswnbul'daki KAV (Kürt Vakfı) neden 
yeterince destek görmüyor; sahiplenilmiyor'' Bu 
soruların yanıtları için dış nedenlerin etkisi 
çoktur ve çok yönlüdür diyebiliriz. Ama belirle
yici nedenler iç dinamiklcrdir. 

Slogan atacak olursak: Kurtuluş, iç dinamiklerin 
nlteiiğine bağlıdır. Bana göre benzeri soruların 
yanıtı, Kürt siyasetinin ve siyasetçilerinin iç 
dinamiklerinde yatıyor. 

PKK dışındaki Kürt siyaseti, birbirine karşıt beş
on siyasetçinin güdünılinden kurtulamıyor. 
Başka bir deyişle Kürt siyaseti kendi kendisine 
düşman' Ne yok oluyor ne de hakkıyla 
yaşayabiliyor. Çünkü ön lerine koydukları temel 
hedef birbirlerini etkisiz hale getirmektir. Kürt 
davası için birbirlerinin önünü açma yerine 
inatla, yıllardır birbirlerini kilitleme savaşı 
veriyorlar. Örneğin; Ankara toplantısım ele 
alalım. Üç grup (İ. Güçlü. A. Fırat. S. Elçi) bir 
dayanışma için mi bir araya geldiler, yoksa 
birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için mi? 
Benzer yanlışlığa ve zayıflığa sahip örgütler, 
liderler birbirlerine bir türlü üstünlük 
sağlayamadık lan için bu güçler arasındaki savaş 
yıllardır sürüyor. Dolayısıyla kilitlenmc var. 

Doğrular gelınedikçe bu kısır ve niteliksiz 
çekişme sürüp gidecektir. Temelde ipleri elinde 
tutan kesim illegal nitelikli olduğu için, açık 
politika ve demokratik işleyiş çok zor. Böylece 
entıika, ayak oyunu, gurupçuluk, körü körüne 
bağlılık hemen hemen tüm örgütlerde temel 
karekıerler oluyor. Siyasi örgütlerde Ortadoğu 
mentalilesi egemen. 

İş öylesine çığırından çıkmış ki diğer örgüt
lerden insanlar sokak ortasında dövülüyor. Bu 
anlamda i llegalite kültürü, ahlakı ve hukuku, dar 
gurupçu -birçok şeyin mübah olduğu- bir kültüre, 
ahlaka ve hukuka dönüşmüş. Örgütler yine 
illegaliteclcn dolayı süreç içerisinde totaliter 
nitelik kazanıyorlar. Son otuz yılın lider 
kadrosuna baktığımızda değişen bir şey yok. Bir 
kaç yönetici adı sayayım. Şerafettİn Elçi, Abdul
ınclik Fırat, Kemal Burkay, Mümtaz Katan, 
Hcmreş Re)O, İbrahim Güçlü, vb. 

Apoyu saymıyorum, O zaten ezcli ve ebedi 
seroktur! O'na serok dememek de suçtml Bir 
düşünün, bu siyasetçilerin hiçbiri ''ben yıllarca 
suyun başını tuttuğum halde başarılı olanıadı m" 
deme olgunluğunu ve cesaretini gösteremi yar. 

Hemen beınen tümü kaç kırk yıl siy:ıset 
yaptığıyla övünüyor. Ama o kırk yı 1 içerisinde ne 
yaptığını söyleyenıiyor. Tam tersi kendisi 
dışındaki herkes külli-kafir. Bu şu anlama 
geliyor, gerek legal gerekse illegal düzeyde 
siyaset tutucu, totaliter ve kısır niteliklere sahip. 
Yerini gülc oyuaya kendisinden sonraki dava 
arkadaşına bırakma kültürü, geleneği, olgunluğu 
yok. Hep ayrılık, bölünme, klisnıe, kavga olmuş. 
Hep birbirleri ni tüketmişler. (Örneğin, Mustafa 
Kemal, İsmet önönü, Kazım KaTabekir vb. 
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncu kariyer olma 
kültürü yok.) Çoğunluk ya bir numara olacak ya 
da tabrip edecek. Lider ler, liderliği bırakmamak 
için siyaseti işletmiyor, siyaset yapamıyor. 

Lider olmak isteyenler de lider olabilmek için 
siyaseti işletmiyor, siyaset yapamıyor! Yöne
ticiler gelişme göstereınedikleri gibi kadrolaşma 
konusunda da son derece ben ci 1 davranmışlar. 
Kürt siyasetlerinde ikinci adam ve uyumlu ekip 
çalışınası geleneği yok. Lidere ve birilerine tabi 
olma anlayışı esastır. Dolayısıyla bir yönetici, 
insani "ahlaki" veya siyasi ve düşünsel olarak 
lidere veya tabi olduğu kişilere yeterli bağlılığı 
göstermediğinde pekala hemen harcanabiliyor. 
Siyasi kadro kuşakları arasında birbirine bilgi ve 
deneyim aktanını temelinde görev devri hemen 
hemen mümkün değiL Ömür boyu liderlik, ne 
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yazık ki, Kürt siyasilerine, Arap şeyhlerine, ve 
bir de yoldaş Fide! Kastre'ya özgü bir durum 
olarak varlığını sürdürüyor. 

Demokratik partilerde durum çok farklıdır. 

Avrupa ülkeleri demokrasilerinde siyasi !iderler, 
kendilerinden sonra göreve gelebilecek en az 
dört beş lider özellikleri gösteren kadroyu bizzat 
hazırlarlar. Kongrelerde görev devrini bizzat 
gerçekleştirirlcr. Ölüm ve benzeri beklenmedik 
durumlarda sorun birkaç saat içinde çözülür. 
Örneğin, Palme ödürüldüğünde, aynı partiden, 
partinin ikinci adamı 14 saat içinde başbakan 
olarak atandığmı hatırlıyoruz. Yöneticilerin 
yanında onların yerini alacak kadrolar da otnz yıl 
boyunca yetiştirilirler. Küıt legal veya illegal 
örgütlerin hangisinde "prens'' var? 

Bu şu anlama geliyor. Genel anlamda yöneticiler 
kendileıini ilk sıraya koyuyorlar. Öteki tercihler 
sonra geliyor, hatta tercilıleri bile yok. Çok sert 
bir özetleıne: Kürt siyasetinde, artık siyaset 
yapamayan çok az bir kesim siyaseti ipotek altına 
al mı ş; işi etmiyor. Geriden gelen kadrolar da 
onları aşacak nitelikte değil! Burada amacım, 
iyisiyle kötüsüyle bir süreci inkar etmek, 
siyasctçileri ve siyasetleri snçlamak; bir çırpıda 
silip atmak değil; bir sürecin oluınlııluktan 

olumsuzluğa nasıl dönüştüğünü vurgulamaya 
çalışmaktır. Başlangıçta son derece özvcrili olan; 
camm, ma lı nı, mülkünü, çoluğunu, çocuğunıı 
davaya adayan, kurban eden kadrolar, süreç 
içerisinde ne yazık ki gelişemeyeıı, işlevsiz 

küçük siyasi guruplara dönüştüler. Bu, son derc
ce üzücü, dramatik bir durumdur. Eleştirmekten, 
yerınekten çok, üzülüyorum ve yakınıyorum. 
Duruma baktığımızda, yetmişli yıllardan bu yana 
değişmeyen, olumsuz bir siyasetçi profili ortaya 
çıkıyor. 

Abdolmelik Fırat gibi, eskinin aşiret ve feodal 
zilıniyetli siyaseıçi tipi yerini yetmişli yıllardan 
itibaren başka bir siyasctçi tipine bıraktı. Büyük 
bir bölümü köy kökenli olan; aşiret zihniyetin i ve 
alışkanlıklarını bırakamamış siyasetçi tipi, bu 
özelliklerinin yanına çok kısa bir sürede Marksist 
ideolojiyi monte etmek zorunda kaldı. İllegal 
oldu ve kendisini dağda buldu. 

Ve yaşamdan koptu! Çünkü o gün öyleydi! O dö
nemde ilerici nitelikleri olan bu durum temelde 
alt yapısız olduğu ve değişime uğramadığı için 
giderek gerici birniteliğe dönüştü. 

Çoğunun yaşamı aşiretçilik, Marksizm, dağ ve 
Avrupa türü, yaşamdan, gelişmelerden ve 
halktan kopuk, ince bir çizgide geçti. Günlük 

yaşam biçimleri ve siyasi anlayışlarla ideoloji 
gericileştirildi. Kürt siyasctçilerinin elinde 
Marksizm geıici bir niteliğe büründü! Marksizmi 
bir ideoloji olarak gördüler ama bir inanç olarak 
uyguladı lar. İdcolcijiyi yaşama uygulayacaklan
na, yaşamı yarattıkları çarpık ideolojiye uydur
maya çalıştılar. ideolojiyi, kendi özel durumları
na uygun inanç olarak sundular. 

Bu nedenle 5-l O yıllık (1970-80) kısa bir sürede 
"ideoloji", "inanç" durumuna getirildi. Yaşam
dan kopuk inanç, doğal olarak siyasi tarikatlarını 
yarattı. (0 dönemde Türk ve Kürt solunda yüze 
yakın fraksiyon vardı.) İşte bugünkü görüntü o 
siyasi tarikatçılığın u7,antısıdır. -Bu durum ayrı 
bir yazının konusudur- Böylece gelişmenin dı
şında kalıp, kendileri için, kendi kendilerine 
siyasetçi olarak yaşıyorlar. Bir iki güncel örnek 
vereyim. Sigara içilmeyecek yerde, sigara 
içmeyi, içkili araba kullanmayı kahramanlık ve 
yiğitlik olarak gören siyasetçiler var. Takım 
elbise giymekle çağdaş olunacağını sanan 
siyasetçiler var. Tespih kullanmayanı erkek 
kabul etmeyen siyasetçiler var! Kadın konu
sunda, cinsellik konusundi Ortaçağlı olan siya
sctçilervar. 

Çünkü bu "yönetici tipi"' kendisini yenileme 
gereğini duymamış. Başka bir deyişle günün 
gerisine düşmüş. Kürt ulusunun geleceğini 

belirleyecek olan yöneticilere kabaca baktı

ğımızda ortaya bir dehşet tablosu çıkıyor. Suyun· 
başını tutmnş ama yaşamdan kopuk yöneticilerin 
çoğu siyaset üretemiyor! Büyük bir bölümü dil 
bilmiyor. Sinemaya, tiyatroya gitmiyor. Kürt 
müziği dışında müzik din !emiyor, tanımıyor, 

bilmiyor. Kürt müziğini, halayını bile içselleş
tirmiş değil. Kitap okumuyor. 

Kemal Burkay'in eski şairliği dışında kültür sanat 
ve edebiyatla ilgilenen yok. Müzikle ilgili geliş
melerden habersiz. Spora yabancı. Kısacası 

gelişmelerin gerisinde kalmış, gerici, bilgisiz bir 
konuma düşmüş, büyük bir bölümü. 

Başta Kürt kültürü olmak üzere ulusal değerlere 
gerici işlevler yükleyerek işlemez duruma geti
rildi. Sonuçta, ne yazık ki beni dehşete düşüren 
bir siyasi, sosyal ve kültürel gerici ler- tutucular 
kalabalığı oluştu! Ve ne yazık ki bu gericiler
tutucular kalabalığı Kürt halkının geleceğini 

belirlemede söz sahibi! 

Başka bir yazının konusu olmasına rağmen 

kısaca kültür konusuna da değinmek istiyorum. 
Çünkü kültür de hu sürecin doğal bir parçasıdır. 
Yukarıda anlattığım doğrultuda siyasi gericilik 
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özellikle kültür ve sanat konusunda da gerici bir 
tavır takınını ştır. Kürtler, marksizmi e tanışlıktan 
sonra siyaset üretemez, (marksizmi suçlamıyo
rum, bu marksizmin suçu değil), hücre örgüt
lenmesinin ötesine geçemez olmuşlardır. Bu 
anlamda siyasetçiler kendi geıici siyasetlerine 
paralel olarak kültüre de gerici bir fonksiyon 
yükleyerek bu alanda da gelişime engel 
olmuşlardır. Kültürel değerlerı korumak ayrı 
şeydir, geleceği eski kültürel değerlerle kurmaya 
çalışmak ayrı şeydir. Kürtler çağa uygun yeni 
kültürel değerler yaratmak zorundadır! Buna da 
siyasilerin önayak olması gerekirken, tam tersi 
siyasiler gericileşmişlerdir. 

Geçmişte siyaset yapan; geçmişteki siyasi çalı.ş
malarından dolayı karİyer sahibi olan ama dar, 
işlevsiz, üretken olmayan duruma gelen kadro
lar, siyaset yapabilecek bir yığın iyi niyetli insa
nın, siyasetçiniıı, yurtseverin siyaset yapmasını 
da engelliyor. Böylece kişileri ve siyasi yapılan 
aşacak kitleselleşmenin önüne de geçilmiş olu
mıyor. 

Ne yazık ki tanınnırş, kariyer sahibi ama artık 
siyaset yapanıayan bu kadrolarla mücadele 
etmeyi göze alamayan insanlar, büyük bir evde 
oturanlar partisi yarattı, küskünler ordusu kurdu. 
Kısacası yetınişli yılların siyasi terminolojisi ve 
Kürt siyaset tarihi dışında dağarcığında bir şey 
olmayan, aşiretçilikle marksizm arasında sıkışıp 
kalmış siyasetçilerle yıllardır, sözde politika 
yapıp halk ve ülke kurtarınayı amaçlıyoruz! 

ÇÖZÜM! 

Elbet bu iş reçeteyle olmaz. Ama artık olması 
gereken şeyler de var! Bugüne dek ciddi bir 
siyasi başansı olmayan siyasetçiler -bir çok 
dürüst insan gibi- siyaset salınesinden çekil
melidirlcr. 

Onları inkar etmiyoruz; enıcklerine, özveri
lerine, çabalarına, fedekarlıklarına saygı duyu
yoıuz. Ama artık onlarla olmuyor. On-onbeş 
kişinin elindeki siyasi ipotek artık çözülmelidir. 
Yeni nesile, özgürce; sapmalardan uzak, yeni 
göıiişleri, anlayışları deneme olanağı tanınma
lıdır. 

Bir anlamda, gençliğin, yeni kuşağın kendi 
geleceğini belirleme şansı verilmelidir. Siyase
tin, bir araç (inanç) olmaktan çok bir yaşam 
biçimi (düşünce) olduğu öğretilnıcli, benimsetil
melidir. 

Sadece, kuşak olarak, fiziki olarak değil düşünce 
olarak da yenilikçi, değişimden yana, ve çağı 

izieyebilecek bir anlayışın önü açılmalı, 
geliştirilmesine yardımcı olunnıalrdır. 

Örneğin; bugünü yaşayan, yaşamla bağı olan, 
eğitim görmüş, dil bilen, spor yapan; seven, aşık 
olan , sevmeyi ve sevilnıeyi bilen, siyasi konular 
dışmda da kitap okuyan, genel bir kültüre sahip, 
vb. gençlerİnıizi siyaset sahnesine sürüp, yetiş
nıelerine olanak vernıezsck kurtuluş şansımız 
yoktur. 

Eski, deneyimli, değerli kadrolar, ·eğer değişim
den, yenilikten, ve gençliğe, genç düşüncelere 
şans tanımaktan yanaysalar evlerinden çıkıp bu 
gençlere yardımcı olmalıdırlar; danışmanlık 
yapmalıdırlar. 

Özetle, Kürt siyasetinde yeni biçimlerin ve içe
riklerin denenmesinin zamanı gelnıiştir.Bu 
anlayışlar kilitlenen Kürt siyasetine yeni bir so
luk, yeni bir sans getirecektir. 

Yani iç dinamikler, yaşanı biçimi, yasam felsefe
si ve geleceği yorumlama konularında hem dü
şünce olarak hem de kuşak olarak mutlaka yeni
leıımelidir. 
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ÖRGÜTSEL MİRASIMIZA VE KİMLİÖİMİZE SAHİP ÇIKMAK, 
MiSYONUMUZUN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEK, 

GERİLİÖE VE POLİTİK ŞARLATANLIÖA 
GEÇİT VERMEMEK! 

AzizAzad 

Kuzey Kürdistan yurtsever hareketi zorlu bir dönemden geçiyor. Kürt halkının 
kanı canı pahasına yarattığı değerler, 150 yıla uzanan ulusal uyanış tarihimizde 
binlerce yurtseverin taş taş üstüne koyarak ulaştığı mevziler, Türk devletinin çok 
sinsi saldınlatı altındadır. Yaratılan değerlerin, Kürt halkının temel özlemi olan, 
kendi topraklan üzerinde kendi kendisini yönetme hakkına ulaşmaması için, 
çeşitli düzeylerde türlü engeller ve provakasyonlar yaratı lıyor. 

Türk devleti, Güney Kürdistan'da devletleşme sürecini, açıkça savaş nedeni ilan 
etti. Hem de, "Güney Kürdistan, Türk devletinin işbirlikçisidir" teraneleriyle 
kandırılan aptallann da artık anlaması gereken bir açıklıkta söylediler. 

Kuzey Kürdistan'da ise, Küre! ulusal uyanışını, Türk etnik ve politik kimliğine 
dayanan üniter devlet sistemi içine entegre edip eritmenin ve Kürt ulusal 
hareketini böylelikle kendi içinde çürütmenin çok hileli hesaplarını yürütüyorlar. 
Ne yazık ki, bu planı da İmralı'ya yerleştirdikleri Abdullah Öcalan eliyle 
sürdürüyorlar. PKK çevresindeki binlerce Küre! yurtseveri de, kafalarına 

yerleştirilen "Öcalan (ve PKK)= Kürt halkı" şartlanmaları ndan dolayı örgütlerine 
ve liderlerine bağlılık duygıılanyla Kürt hareketi üzerinde sürdürülen bu oyunun 
yeterince farkıııa varamıyorlar. 

PKK'nin örgütsel etki alanmda bu operasyon sürdürülürken, diğer örgütlerin de 
etkisizleşmesi için herşey yapılıyor. Silahlı mücadele dönemi boyunca, Kürt 
örgütleri, PKK ile devlet ikilisinin cenderesine alındı. Arada sıkıştılar. Halka 
gerçekleri anlatmakta ve doğru yolu göstermekte yetersiz kaldılar. Görevlerini 
yerine getirmedi ler. Bugün de hala, bu kadar aşikar ve büyük tehlikelere rağmen 
silkiııip gündem yaratabilecek bir çıkış yapaınıyorlar. Yapamıyoruzl Halkına 
inanan ve güvenen her Kürd yurtseveri, en başta da Kürdistan'a ve Kürtlüğe 
idealist bağlılık duygularını yitirmemiş politik kadrolar, bulunduklan alanlarda 
kendi kendileriyle bir öz hesaplaşma tartışmasını başlatmalıdırlar. 

Bırakınız başkalarının sizinle ilgili birşeyler söylemcsini, siz kendinizle ve 
bulunduğunuz yerin yetersizlikleriyle ilgili sesli ve cesurca düşünmeye ve 
söylemeye başlayın! Yetmezliği aşmanın yolunu bulun. Kürd yurtsever 
hareketindeki bu krize neşteri vurmak zorundayız. Yoksa çürümenin önünü 
alamayız. 

Bizce kriz, tüm Kuzey Kürdistan ulusal hareketini ilgilendiriyor. Bu bağlamda, 
biz tartışmalanmızı ve arayışımızı, öncelikle kendimize, ama aynı zamanda 
genele de yönelteceğiz. Diğer örgütler, böylesi bir krizin varlığım kabul ederler 
mi, etmezler mi, bu her örgütün koşulları değerlendirme ve ondan hangi sonuçlan 
ve görevleri çıkaracağına bağlıdır. 

Biz, PDK-Bakur'ıın sahip olduğu mirasa ve bugünkü demokratik, çoğulcu, çağdaş 
anlayışlı politik programına büyük bir değer veriyoruz. Bu iki nokta ve 
yönetimlerin tüm zaaflan na rağmen bu partinin Kürd halkı arasında bir odak olma 
özelliği, ona bir misyon yüklemiştir. Bu bakımdan, PDK-Bakıır'ıı, Kuzey 
Kürdistan siyasi örgüt coğrafyasında ayrı bir yere koyuyoruz. Bunu, örgütçülük 
şovenizmiy le, hele hele, benim biricik partim falan gibi çocuksu böbürlenme 
anlayışıyla yapmıyoruz. 
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Böylesi bir tutum, çok sıradan hafif bir davranış 
olur ve bizi gerçeklerden mçaklaştırır. PDK
Bakur'la ilgili bu tespitimizin, örgüt sosyolojisi 
ve politik kriterler bakımmdın gerekçeleri var. 
Bu kısa yazımızda gerekçelere detaylı deği
nemeyeceğiz. Yine de çok kısa belirtmekte yarar 
vardır. 

PDK-Bakur, sosyolojik olarakbütün çalkantılara 
ve kısa dönemli kesintlere rağmen belli bir 
geçmişe sahiptir. Kuzey Kürdistan'da ulusal 
uyanışın sürekli örgütsel bir kanalını oluştur
muştur. 

PDK-Bakur'un öncülleri clurıımunclaki örgüt
lenmeleri ele aldığımızda bu gerçeği görüyoruz. 
Kuzey Kürdistan'da Dersim Hareketi'nden 
sonraki dönemde kurı.ılan ilk Kürt ulusal örgütü 
TKDP (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi) 
PDK-Bakur'un öncü! örgütüdür. 1992 yılında 
geniş bir Birlik Kongresi'yle, TKDP'nin devamı 
PDK, Ala Rizgar! Platformu, Ulusal Birlik 
Platformu-Bergeh-, o dönem Rizgari'clen ayrılan 
bazı kadrolar, Hevgirtin-PDK'yı oluşturdu lar. İki 
yıl sonra da parti, adını PDK-Bakur olarak 
değiştireli. 

PDK-Bakur, bir yanıyla l992'cle yeni kadroların 
bir araya gelmesiyle oluşturduğu yeni bir 
bileşim, diğer yönüyle, yaşı ve örgüt birikimi 
itibariyle TKDP'nın yaşına eşit köklü bir paıti 
durumundadır. Bu bağlamda, PDK-Bakur, 
TKDP'niıı devamı PDK'nın mirasçısıdır. PDK
Bakur, Ala Rizgar1 grubu geleneğinin 
mirasçısıclır. PDK-Bakur, Birlik içinde yer alan 
UBP-Bcrgelı-in ve birçok değerli bdronun 
politik mirasçısıdır. Her birlik hareketinele 
olduğu gibi, birleşmeyi anlayamayan. 
kongrelerin aldığı bazı kararları sineye 
çekemeyen, kendisini dönüştürcmeyen, 
beklentilerinin yanıtını bulamayan değerli 
arkaclaşlarınıız oldu. Özelle 1992'cle Birlik 
Kongresi'nde yer alan tüm örgütlerelen yeni birlik 
hareketiyle kendilerini özcleşlcştiremeyenler 
çıktı. Bu durum bizim için elbet kan kaybı oldu. 

Ancak tüm sıkıntılara rağmen, PDK-Bakur Kürcl 
hareketinde belirttiğimiz mirasa dayanarak 
örgütsel çalışmalarını bugüne kadar sürdürdü. 
İçimizele eski örgütlerinin kimliklerinden ve 
alışkanlıklarından kopamayan, -kopmak 
istemeyen- insanlarm sürekli varhğma rağmen, 
eski grup disiplinlerine dayanan bir parçalanma 
olmadı. Ve bu, PDK-Bakur'un Kuzey Kürdistan 
hareketine olumlu bir katkısıclır. Bazılan bizi 
devamlı tersi bir kulvara çekmek istediler. 
TKDP'nin geleneğine sahip çıkma-çıkınama gibi 

kısır bir döngüye sokmaya çalıştılar. Bu temelde 
içimizde ayrılıklar yaratınaya çalıştılar. Bu 
tipiemelerden üç-dört kişi, IV. Kongre'mizden 
sonra bizi beş altı ay uğraştırdı. Hntta bunların bu 
tavrı, o dönem yurt içinde ve yurt dışında partinin 
saflarına katılmak isteyen çok sayıda kadroyu 
tereddütiLi bir duruma soktu. "1992 Sürecini red 
ve 1965 ruhunu canlandırma" sloganıyla kafa 
karışıklığı yaratmaya çalıştılar. Ne gülünç ki, "92 
sürecini reddeden" iki bayın kendileri de, bir 
önceki dönemde yetkili organlarda görevliydiler. 
Bunlar partiden ihraç edildi. Ardından aynı 
kişiler yanlarına daha önce partielen 
uzaklaştırılmış birkaç kişiyi daha alarak, önce 
TKDP-Örgütlenme Komitesi diye bir bildiri 
çıkardılar, ardından da kendilerini TKDP diye 
piyasaya sürmeye çalıştılar. 

Politika ve örgütçülük, ciddi işlerdir. Belli 
prensipleri, etik kuralları vardır. Ayrıca parti 
kurmak veya hukuki ve fiili mirasçılan ortada 
olan bir örgütün geleneğine sahip çıkmak, öyle 
çocuk işi değildir. Bu işlere soyunanların en 
azından belli bir birikimi ve ciddiyetinin olması 
gerek; yine böylesi kalibre li işler için halktan ve 
Kürt yurtsever kamuoyundan destck ve sempati 
bulmak lazım. Kanımızca Kürt yurtsever 
kamuoyu, olup bitenleri iyi izliyor. Ayrıca 
piyasada dolanan! arı, çoktan po i itikanın 
metresine vurdular ve herkesin boyunun ölçüsü 
belli olmuştur. 

Zaman zaman "65 ruhu" gibi eski alt kimliklerele 
takılıp kalanlara rastlıyoruz. Yine PDK-Bakur'u 
Birlik Kongresi'nden çok kısa bir süre sonra Kür1 
hareketinin çok önemli bir odağı haline getiren 
"92 sürecini anlamayan bazı bozuk sesleri" 
partimizin saflarında duyuyoruz. Biz her 
üyenıizin, parti dostumuzun görüşlerini 
özgürce dile getirmesini isteriz ve bundan sevinç 
cluyarız. Partimizin içinele var olan özgürlük 
ortamı biliniyor. 

Ancak bazı tavır ve tutumlar, bir örgütün 
kimliğini kabul edip etmemekle ilgili 
bir clavranışa clönüşmüşse, bu anlamda marazi bir 
durum almışsa, böylelerine izin verilmemelidir. 
Bir insan, yaklaşık on yıl boyunca bir partinin 
politik programını kavrayamamışsa, içinde 
olduğu örgütünün, hatta yöneticiliğini yaptığı 
örgütün mirasını, misyonunu, zaaflarını ve 
gücünü anlıyamamışsa, ortada ciddi bir terslik 
vardır, demektir... 

Kanımızca ortada dolanan Klirt hareketine doğru 
dürüst hir hizmeti olmayan, tam tersine partiye 
ve dolayısıyla Kürt hareketine zarar veren bir --------------------------.53-
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politik şarlatanlık söz konusu. Şarlatan, 

"bilmediği halde bilir görünen, yüksekten 
atarak, kendini överek karşısındakini kandınp 
aldatan" davranış biçimidir. Ne yazık ki, bugün 
ortalıkta tam da böylesi bir politik şarlatanlık 
örneği söz konusu. Kürt hareketinin var olan 
sorunları için somut, ciddiye alınan, yarar
lanabileceğimiz bir görüşleri, öneri paketleri, 
faaliyet için talepleri yok. Ama ortalıkta insanları 
şu veya bu "ruh"la, dedikodulada meşgul 

ediyorlar. Yurtseverleri birbirine karşı hassas
laştırıyorlar. Bu tavırlar, bozucu ve bozguncu 
tavırlardır. Her kim ki, Kürt halkıııa yurtsever 
harekete hizmet etmek istiyorsa, şarlatanlığı 

bırakıp olanaklan ölçüsünde elini bir yerinden 
taşın al tma koymalıdır. 

Yukarıda PDK-Bakur'un Kürt hareketindeki 
önemine değindik. PDK-Bakur'un misyonunun 
gereğini yerine getirmesi gerekir. Çok hızlı 

biçimde toparlanıp, gündem oluşturmasında 

üstüne düşen rolü oynaması gerekir. 

Eski ruhlara takılı kalanlar, ruhlarını yenilemek 
ve gençleştirmek istemeyenler, çürüme k 
zorundadır. PDK-Bakur'un ortalıkta dolaşan 

politik şarlatanlarla uğraşarak kaybedeceği vakti 
yoktur. Kendisini hızla örgütsel, politik ve 
düşünsel olarak yenileyip siyaset meydanına 
çıkmalıdır. Bu işi şarlatanlar yapamazlar. Kim 
kendisine güveniyor ve bn sorumluluğu 

kendisinde görüyorsa, işe koyulmalıdır. 

Düşüncelerini, önerilerini ve faaliyet programını 
hemen Kürd halkına ve partiye açıklamalıdırlar. 
Buyrun yapın, arkanıza verelim ve enerjiınizi 
Kürtlük davasına sunalım. 

Buyrun iş meydam. Lütfen PDK-Bakur'u boş 
işlerin peşinden koşturup gereksiz iç tartışmalara 
boğmayın. PDK-Bakur'un kimliğine, çağdaş 

programına ve zengin mirasına bilinçli olarak 
sahip çıkanlar, boşboğazlığa ve şarlataıılığa 

müsaade etmeyecektir. PDK-Bakur dışında 

başka bir kimlik tanımıyoruz, şu veya bu ruhla 
uğraşmıyoruz. Ama, biz Fehmiye Bi laller, Faik 
Bucaklar, Sait Elçiler, Edip Areler başta olmak 
üzere PDK-Bakur siyasi kulvarında Kürd 
davasına hizmet edip bugün aramızda olmayan 
yurtseverlerin kemiklerini da sızlattırmayacağız. 
PDK-Bakur, 36 yıllık mücadelenin onurunu en 
yüksekte tutacaktır. Bu böyle biline ... 

Elbet bizim soruıılarımız sadece, içimizdeki ve 
dışımızdaki birkaç disiplinsizle, örgüt ve kollek
tif kimlik konusunda yeterli duyarlılığı 

göstermeyenlerle uğraşmakla sınırlı değil. Bizim 
asıl sorıınnnıuz, mirasımıza bilinçli sahip 

çıkamamak, potansiyel gücümüzü harekete 
geçirememek ve çağdaş politikamızı bir türlü 
etkinleştirememektir. Bu da yapısal sorunlarıc 
mızdan kaynaklanıyor. Bir örgüt için hayati 
önemde olan, yaratıcı ve yönlendirici önderlik 
sorunumuz var. 

Parti örgütümüzde geleneksellikle çağdaşlığı 

yan yana tutma ve örgütü anlayışta ve işleyişte 
çağdaşlığa yönlendirmede çektiğimiz devasa 
sıkıntılar var. Bir de bunun üstüne, bir türlü, 70'li 
yılların örgüt kurnandanı olma anlayışın] terk 
etmeme, politikayı etik kurallarından boşaltarak 
ranıçılık düzeyine düşüren hastalıklar var. Elbet 
biz hayalperesi değiliz. Bu sorunların top
lumumuzun yapısından örgüt süreç lerine 
taşındığının bilincindeyiz. 

Toplumumuzda demokrasi ve çağdaşlığı, 

anlatmak ve yerleştirrnek ne dereec zorlu 
bir iş ise, toplumumuzun izdüşümü niteliğincieki 
küçük bir laboratuarı oluşturan örgütlerimizde de 
aynı sıkıntıları yaşayacağız. Ama çağdaşlık 

tohumunu kararlılıkla eke eke ilerlemek d ısında 
başka yol yok. inançlı PDK-Bakurlu'lar kidıseyi 
incitmeden, dıştalamadan, ama disiplinsizlik ve 
ahlakdışılığa papuç bırakmadan çağdaş 

örgütçülük yolunda kararlılıkla i lerlemelidirler. 
İnanıyoruz ki, en kısa zamanda, benzer çağdaş 
görüşleri taşıyan, ama halen hiç bir örgütle yer 
alınayan veya ayrı kulvarlarda yol alan 
yüzlerce dürüst kararlı Kürd kadrolarıyla ortak 
çatı altmda buluşacağız. Çağdaş politikaya 
inanç, Kürdlük davasına yürekten bağlılık, 

idealist ve temiz kişilik profili, bizleri bir araya 
getirecektir. Bu hedefi önümüze koymalıyız. O 
zaman gündem oluşturacak güçlü örgütsel odağı 
gerçekleştirebiliriz. işte hedefimiz budur! 

PDK-Bakur'u bu hedefe varma yolunda bir araç 
olarak Kürd yurtsever hareketinin hizmetine 
sunmalıyız ... 
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EGER KENDİ GERÇEKLERiMizDEN HAREKET 
ETMEZSEK V ARACAGIMIZ YER BELiRSiZLİKTİR 

Dara Bilek 

İki ytla yakın bir süredir Kuzey Kürdistan' da, herkes ağırlıklı olarak PKK'yı tar
tışıp, yazıp çizdi. Her ne kadar bunun sağlıklı bir şekilde yapıldığı söyicnemezse 
de ... Çünkü PKK, geneide günlük politik hesaplar yapılarak değerlendirildi. PKK, 
siyasi gündemi belirlediği için tartışılması doğaldır. Ancak PKK eleştirilİrken 
herhangi bir alternatif oluşum gündeme getirilmedi. Her ne kadar yer yer bazıları 
bu konuda, kıyısından köşesinden birşeyler yazmak istediyse de pek gündeme 
oturmadı. 

Halen Kuzey Kürdistan'da PKK gündemi belirleyen tek güç duıumundadır. Oysa 
PKK dışında bir çok parti ve örgüt de var. Peki PKK dışındaki bu diğer güçler ne 
yapıyor? Hani Kürdistan'da gidip insanlarla konuşup PKK'nin olumsuzluklan 
anlatıldığında adam şöyle bir bakıp "Anlattıklannız doğru ama siz ne 
yapıyorsunuz?" dediğinde bir suskunluk oluyor! Belki bazılan sadece durumu 
kurtarmak için bir şeyler söylüyordur ama çözüm sunulamıyor. Bence biraz. da 
diğer siyasal partilerin, kendi gerçeklerine dönmeleri ve kendilerini tekrar tekrar 
değerlendimıeleri gerekir. PKK gerçeğini halka anlatmak gerekir. Bu hiç 
aksatılmadan yapılmalı. Fakat bu yapılırken alternatifini de ortaya koymak 
gerekmez mi? Bence Kürdistan'daki Kürt insanının kafa yarması gereken temel 
konu bu olmalıdır. 

Kuzey Kürdistan'da Kürt parti ve örgütlerin durumu nedir? Bu sorunu öncelikle 
ele alıp açık yüreklilikle değerlendirmek gerekir. Çünkü herkes kendi gerçeğini 
görmek zorundadır! Eğer siyasi oluşumlar kendi realitelcrinden hareket 
etmezlerse varacakları yer belirsizlik olur. PKK dışındaki parti ve örgütkrc 
baktığımız zaman, kimselerin ülke zemininde ciddi bir oluşum içinde olduğu 
söylenemez. Kuzey Kürdistan'da, parti ve örgütlerin büyük çoğunluğu, hala aynı 
eski ideolojik zeminde, yani sosyalist partiler veya örgütler olarak siyasal 
mücadelelerini şekillendirıneye çalımaktadırlar. 

PDK-Bakur mevcut yapılanmalardan farklı olarak ideolojik birlik yerine siyasal 
birlik temelinde bir yapıya sahiptir. Yani diğer bir deyişle programatik olarak 
sosyalist olmayan tek siyasal oluşumdur. Ancak pratikte bemen hemen bütün 
partilerin yapısal durumu aşağı yukarı aynıdır. 

Kuzey Kürdistanlı siyasal örgütlenmeler, içinde bulundukları gerçek durumları 
itibariyle göçmen partiler konumuna düşmüşlerdir. Genelde yönetim kadroları 
yurt dışında, daha açık söylersek, karar organlan yurt dışıuda.! İşte bu dmıını 
partileri göçmen parti konumuna getirmektedir. Doğal olarak karar veren kadrolar 
ülke zemininden kopuk, ülke gerçeklerinden uzak, bulunduklan alanların 
etkisiyle karar üretmek durumunda kalmaktadır! ar. Durum böyle olunca da bütün 
çalışmaların merkezini yurtdışı oluşıurnıaktakır. 

Kuzey Kürdistan'da mevcut geleneksel örgütlenmeler dışında öyle gözle görülür 
bir çalışma sözkonusu değildir. Somut durum çalışmalarına devam eden ve 
değişik biçimlerde varlıklarını sürdürme çabası içinde olan, örgütlenmelerin 
tıkaudığını ve artık pratikte işlevsiz kaldıklarını kanıtlamaktadır. Bunda d aba fazla 
ısrar etmeni u gideceği yer siyasal iflas olacaktır. Açıkçast uzun siyasal bir bunalım 
dönemi yaşandı ve halen yaşanmaktadır. 
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Bunalım sürecini sona erdirmenin en etkin 
yöntemi; Kuzey Kürt parti ve örgütlerinin, 
mevcut göçmenlik koşullanndan bir an önce 
kurtulmalan ve Kürdistan ulusal kurtuluş müca
delesinde alternatif güç olma gereklerini yerine. 
getirmeyi amaç edinmeleridiL Ayrıca son 20 
yılın yönetici kadrolan ciddi bir biçimde kendi 
kendilerini yeniden değerlendirmelidirJeL Her 
nedense herkes kendisi dışıudakini değerlen

diriyor, ancak kimse kendisini değerlendirme 
gereğini duymuyor. 

Dünyanın neresinde ve hangi kurumunda olursa 
olsun başmısız insanların ve kadroların başvur
maları gereken yöntem, başka kadrolara yol 
açmak ve başansızlıklarım kabul ederek geri 
çekilmeleridir. Bakın bu konuda son yıllarda 

herkes Abdullah Öcalan'ı tmtıştı durdu. Bazen 
merak etmemek elde değil, acaba Öcalan'ın 

konumunda başkaları olsaydı ne olacaktı? Bu 
sorun şahsen kafamda bir soru işareti olarak dur
maktadır. 

Kuzey Kürdistan'da ulusal kurtuluş hareketi 
değişik süreçlerde şekillendi. Kısaca duruma 
bakıldığında yakın tarihimizde ilk siyasal 
şekillenıne !960'1ı yıllarda oluyor. Daha sonra 
1974-76 arası yeniden Kuzey Kürdistan siyasal 
bir şekillenmeye sahne oluyor. Nihayet günü
müzde hala varlıklarını sürdüren bir çok siyasi 
parti ve örgüt bu şekillenmenin birer ürüııü
dürler. 1981-82 arası Kuzey Kürt örgütleri yeni
den şeki11endiler. Bu şekilleııme Ortadoğu pra
tiğinde ara bir şekiilen me oldu. Her nedense hiç 
kimse bu önemli süreci değerlendirmek 

istemiyor. 

Bugün gelinen aşamada Kuzey Kürdistan'da yeni 
bir siyasal şckillenme süreci yaşanıyor. Büyük 
bir çoğunluk eskide isrmlı olduğu için kimse yeni 
süreci pek görmek istemiyor. 15 yıllık tahribatın 
izleri yıJlarca ortadan kaldınlaınaz. Milyonlarca 
insanın Kürdistan'dan göçetmeleri ye bunun Kürt 
halkının siyasal taleblerine de yansıdığı hir 
dönemde, yeni süreci görmekten ve buna göre 
yeniden yapılanmaktan başka çıkm yol olmadığı 
ortadadır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş hareketinin son 20-25 
yılda yetiştirdiği kadrolar, sosyalist kadrolardır. 
Hem de ikinci elden sosyalist kadrolmdır. Belki 
de bugün, Kürt halkının ulusal kurtuluşundan 
yana olan tüm sınıf ve katmanlarını bünyesinde 
barındıran, gerçekten demokrat, çağdaş bir 

örgütlenme yaratamamalmının en büyük nedeni; 
demokrasinin halen kendi kadrolarını yarata
mamasından kaynaklanmaktadır. Demokrat 
kadroların azlığı ve halen sosyalist, merkeziyetçi 
zihniyetin varlığı ve bunun belirleyici olması, 
demokrat çağdaş bir örgütlenmenin yaratmasını 
engeleyen en önemli bir faktördür. Bu konu da 
demokrat kadrolar mutlaka gereğini yapmalı, 

sancılı da olsa bu süreci oınuzlamalıdırlm. Aksi 
taktirde kendi ymattığımız sorunim-la hoğuşup 
didinınekten öteye gitmek mümkün olmayacak
tır. Siyasal kadroların büyük bir kesiminde çok 
ciddi bir istikrarsızlık vardır. Bugün söylediğini 
yarın inkar eden, siyaseti günübirlik yapan kad
rolar üretken olaınamaktadır. Siyasal kadroların 
istikrarsızlığı ve tutarsızlığı partilerin politika
larına da açık bir şekilde yansımaktadır. 

Ayrıca demokrasi olayını tartı~mak gerekir. 
Siyasal kadroların demokratlığından parti ve 
örgütlerin demokratik işlerliklerine kadar, bazı 
konuları açık bir biçimde gündeme getirmek 
gerekir.. Aksi halde, katı merkeziyetçi kurallar 
örgütlenmelerde hakim olur. Bu da örgütlerde 
despotizmi geliştirir. Siyasal örgütlenmelerde 
demokratik işlerlik tamamen hakim olmadıkça, 
örgütleri geliştirmek ve çağdaşlaştırınakta 

olanaksızlaşır. 

Siyasal kadroların kendilerini demokrat say
ınaları, partilerin işlerliklerini demokratik olarak 
tanımlamaları yeterli değildir. Demokrasinin 
karşıtı diktatörlüktür. 

--56-------------------------------------------------

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-----------denge bakur-----------

SiYASİ ÇIKMAZ VE ALTERNATiF 

Selim Giresori 

Kuşkusuz bugün Kuzey Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin siyasi bir çık
ınazın içinde olduğu bilinen bir gerçektir. Tartışma götürmeyen bir acı gerçeklik, 
bugün oıiaya çıkmış bir sorun değil, yılların -on yılların- birikiminin sonucu olan 
bir sorundur. Bu sorun her u e kadar Kürd Ulusunun tarihsel/toplumsal yapısından 
kayuaklansa, ya da nedenleri oraya kadar varsa bile, tek tek her örgüt ve partinin 
yapısından da kaynaklandığı bir gerçektir. Özellikle de, 15 Ağustos 1984'tc 

· Kürdlük adına başlatılan silahlı mücadeleyle birlikte, karşıt ya da yandaş olsun, 
Kürd Ulusal Hareketi'nin politikalarının PKK politikasına endekslenmesiyle 
birlikte, sözkonusu olan sorun, kangrenleşmiş bulaşı cı bir hastalık gibi tüm siyasi 
örgüt ve partileri etkisine aldı. Böylece o gün bu gün Kürd Ulusal Hareketi 
kendisini siyasal bicçıkmazııı içinde bulmuş ve her ne kadar bazı güçler zaman 
zaman bu çıkınazi aşmak için adım atmaya çalışmışsa da kısa sürede tökezlemiş ve 
sözkonusu girişiminde başarısız kalmıştır. 

Tekrar tekrar başansızlığı gidermek ve çıkınazı aşmak istemesine rağmen, bunu 
gcrçekleştireınemiş, bir sonraki dumm değerlendirmesinde, yada bir sonraki 
kongrelerinde tekrar başa gelinmiş, sıfırdan başlanmıştır. Bunun bence tek değil, 
ama temel nedeni sağlıksız düşüncedir. Bence bugün, bu çaresizliğe bir nokta 
koymanın ve alternatif yaratman m zemini ve de zamanı gelmiştir. 

Bir eylemin başarısından, bir devrimin zaferle taçlandırılmasına kadar, fırsatlar 
sağlıklı bir şekilde değerlendirildi ğı taktirde istenilen hedefe ulaşlabilinir. Bugün, 
genel olarak tüm Kürdler için, özel olarak da Kuzey li siyasi örgüt ve parti ler için 
böyle bir fırsatın geldiğine inanıyorum, Tam bir ulusal sorumluluk duygusu içinde 
kapıya gelen fırsatı akıllıca değerlendirmek gerek. Aksi taktirde, olası sonuçlann 
sorunıluluğuna katlanmak gerek. 

ÖrgütlüYaşam Ve Siyasi Partilerin Gereği 

Bilindiği gibi, sözkonusu fırsatları değerlendirebilmek ve amaçlanan hedeflere 
varabilmck, gerçek anlamda sağlıklı/sağduyulu siyasi partilerin işidir. O siyasi 
partiler ki, aynı ilkelere inanmış, aynı sorumluluğu özürusemiş ve ortak amaç için 
birbirine kenetlennıi ş dürüst ve fedakar insan lardan oluşur, 

Zaten toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte, nasıl ki doğal yaşam koşulları 
insanlan ortak çıkarları etrafında gruplaşarak dayanışına ve yardımlaşma 
temelinde örgütlenmelerini zorunlu kıldıysa, siyasi partilerin oluşumunda da aynı 
dayanışma ve işbirliği zorunluluğu vardır. Ama bu, çağdaş ve daha modern tarzda 
olduğu için, insanlar belli bir program ve tüzük etrafında bir araya gelip kitlelere 
yol göstererek, öncülük yaparak, topyekün bir topluma hizmet etmeyi, onu 
amacına ulaştırmayı hedefler. Örgütsüz hiçbir sınıf yada toplumun istenilen 
bedefierine ulaşmasının ya da bilinen tabir! e kurtuluşunun mümkün olamayacağı 
gibi, bir süre sonra silinebileceği ya da en azındiın köle olarak yaşmını idame etme 
durumunda kalacağı bilinmektedir. Ha keza, herhangi bir sınıf ya da toplumun, 
kendi somut gerçekliğinden kaynaklanmayan herhangi bir örgütlülükle de 
başanya ulaştığı ve ulaşacağı söylenemez. Tüm toplumlar için olduğu gibi, bu 
gerçek Kürd toplumu içinde geçerlidir. ve son yüzyıllık Kürdistan tarihi bunun 
açık örnekleriyle doludur. Kuşkusuz Kürdistanİ örgüt ve partiler ulusal bir 
ihtiyacın, ulusal bir sorunun ürünüdürler. 
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Ama maalesef bu ihtiyaç bugüne kadar karşılan
madığına göre, burada ciddi bir )''anlış yapma ve 
de yapılanma var demektir. 

Siyasi Örgüt ve Partilerin Rolü 

Genelikle tilm siyasi örgür ve partiler kendi 
cogral\airllmda ya da kendi ülke lopraklarmda 
riliJienir yada kurulurlar. Kendi topluınıınuıı 

kü!türüvlc yoğnılur. kendi tnrihsel gerçek
likleriyle dotıanır. kendi ana dilleriyle konuşur 
u!usa1 bilinciyle düşünür ve yaşarnak için yadoı 
ya1arnını idame etıirınek için kendi silahıyla (1) 
saYaşır. .. 

Ancak bu şekilele gerçek anlamda halkın ya da 
toplumun asıl ve )\·edi amaçlan nı göre.v edinir ve 
hunun tahkiki için gerekli ve zorunlu rolü 
üstlenirler. Ve ancak bu şekilde üstlendikleri 
görevi layıkıyla yerine getirip, rollerini hizmet 
amacıyla oynarlar. Aksi taktirde sınıfsal ya da 
ulusal açıdan üstlendikleri rolü oynamaktan uzak 
kalacakları gibi, tahribattım ihanete kadar vara
bi lerı bir pratik sergilemeleri bile mümkün. 

Hele heleKürdistan gibi dört parçaya bölünmüş, 
yüzyıllarca sömürülmüş, kültüründen, madeni ne 
kadar tüm eleğerleri talan edilmiş bir ülke 
sözkonusu ise bu gerçeklik daha da yakıcı 

olmaktadır, Özellikle son 40 yı ll ı k Kürdistan ger
çekliği bunun en açık ve bariz örnekleriyle dolu
dur. 

1965'te 3-5 aydının öncülüğünde, rahmetli Said 
Elçi'nin deyimi ile 'Kürdistan hamallarından' 

oluşan TKDP'yi biryana bırakırsak, bu dönemde 
oluşan ve de oluşturulan Kürelistani örgüt ve 
partilerin hemen hemen tümü ya Ankara ya da 
son yıllarda Avrupa patentlichrler, Ortada hiçbir 
kasıt yada ard niyet olmazsa bile, farklı 

coğrafyaların havalarını tenefüs ederek, farklı 
toplumların kültürleriyle yoğrularak ve farklı 
ülke şartlarından hareket ederek bir araya gelen 
insanların oluşturduğu örgüt ya da partilerin 
tlizlik ve programlarının Kürd toplumuna ne 
kadar hizmet edebileceği ve Kürdistan 
devrimiyle ne kadar uyuşacağı tartışılır bir 
gerçektir. Kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Hareketinin son 20 yı !lık seyri ve bugün gelinen 
nokta bunun en yalın göstergesi olmalıdır. 

Kürdistan topraklarının dışında kurulan, orada 
düşünen, devrim programları yapan ve en hayati 
kararlar alan örgüt ve partilerin akibeti ya da 
ayakta kaldıklarını iddia edenlerin bugünkü 

halleri, bu gerçeği günışığı gibi aydınlatıyor. 

Hem de anlatmaya ve açıklamaya gerek kalma
dantüm çıplaklığıylaortaya seriyor. 

Aslında bu doğrulara inanmak için fazlaca 
ara0tırm:ılanı. gerek yok. Örgüllerin oluşum 
siireçleriııdcki imlerini ve hanıur!a
~~mlannı, ()zellikle "o ağacın a!tmda" olup hltcn
lcri sağlıklı bir ~ekilde nlgılayıp dC-ğcr!cndlrmck 
yeterlidir. 

DüşünseliÖrgütsel Alternatif 

Kuşkusuz 21.yüzyılın eşiğinde ve dünyanın 

glnhalle~tiği hu teknolojik çağda, tek tip dü~ünce 
ve parliciliği hiçbir avdın yada siyasetçinin iddia 
edebilmesi/ savunması sözkonusu olamaz. Ama 
sözkonusu olan ve olması gereken yerli ve 
yabancı dü~lince ve yapılaııınalarclır. Yerli olan 
düşünce ve yapılanmalann -örgütlerin- anlamı 

da kuşkusu7, dünyanın soyut ~artlannın soyut. 
tahlilinin ülkedeki ne dayatınası değildir, Olamaz 
dal Olması gereken, ülkenin/toplumun eko
nomik, siyasi, kültürel ve tarihi ~artlarınırı somut 
tahlilinin sağlıklı özümsenmcsinden hareketle, 
bunun bölgesel ve uluslararası dengelerle 
uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesini 
sağlamaktır. Bu da, Kürd toplııımına yabancı 

düşüncelerin bir araya getirdiği nıctropol ta!cbc 
ya da mülteci örgütlerin yapacaklan bir iş değil, 
gerçekten Kürd toplumunun bağrından çıkan, 

ülke topraklarından filizlenen, ulusal bilinci 
özümsemiş ve ulusal çıkarlarını esas alan, 
kısacası, alışılmış tabir ile; Kürdistan'ın somut 
koşullarının somut tahlilinin ürünü olan örgüt
lerin/partilerin yaptıkları ve yapabi !eceği iş tic 

Bu iş 'sosyalizm', 'emperyalizm' ya da 'sosyal 
emperyalizm' gibi hazır kalıpçı ve ithal edilmiş 
ideolojilerle birbirini boğaziayan ve aynı 

zamanda bu gözlükleı'le dünyayı keyfiyeıçi bir 
"dost- düşman" kamplarına bölen örgütlerin işi 
değildir, Tersine, Kürd ulusunun özgürlüğü ve 
Kürdistan'ın hağırnsıziığı için savaşan her kişi ve 
örgütü kardeş bilen, mazlum halkımıza dostça 
uzanan her yurtsever çevrenin elini tutan örgüt ve 
partilerin işidir, 

Çünkü Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşı, sııııf 

temeline dayalı ideolojik bir savaş değil, top
yekün bir toplumun özgürlüğünü ve ülkenin 
kurtuluşunu hedefleyen ulusal bir savaştır. Bu 
savaş aynı zamanda bir hukuk savaşımıdır, 

Zaman ve mekanına göre şartların gerektirdiği 
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araç ve gereçler ne olursa olsun, hukuksal sa
vaşımın bu gerçekliğini yadsımaz. Yadsımaz, 

çünkü ortada dil ve tarihinden, ekonomi ve 
topraklarına kadar zorla gaspedilmiş bir yığın 
hak var. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketinin son 30 
yıllık sürecine baktığımızda, görülecektir ki, 
Kuzey Kürdistan'lı siyasi örgüt ve partilerin 
çoğunluğu bu bilinçten yoksun, 1980'li yıliann 
başlarına kadar dış patentli mirasçı ideolojilerle 
işi kurtarmaya çalışmışlardır. Son 15 yıliık 

süreçtede onun yıkıntılarını ağırlığı altında 

politikalarını PKK'ye endeksleyerek hergün 
biraz daha erimiş ve de dağılmaya yüz tutmuş
lardır. 

Dolayısıyla bugün gelinen noktada, sorunun 
neresinden bakılırsa bakılsın, sözkonusu 
düşünce sahibi yapılardan çözüm üretmeyi yada 
alternatif oluşturmasını beklemek sadece ve 
sadece iyi niyeıçilik olnr. Tüm gerçekliğine rağ
men halen bunu beklemek ve beklemekte ısrar 
etmek, kaybedilen zamanı katlamak, bugünün 
değerini bilmernek ve yarınları katietmek olur. 

PDK/Bakur'unMisyonu Ve Sonuç 

Bunun böyle sonuçlanmasını kabullenmcmesi 
gereken, bu vahim gidişata bir yerde ve herhangi 
bir şekilde bir nokta koyması gereken ve de bu 
·şansa sahip olan tek siyasi güç, PDK/Bakıır'dur. 
Çünkü, Kürdistan topraklarında yurtsever 
demokrat aydınların öncülüğünde, büyük bir 
özveri ile kurulan ve Kuzey Kürdistan'da milli 
iradeyi temsil edebilen tek siyasi partidir. 

Her ne kadar düşünsel bazda zaman zaman 
sapmalara maruz kalmış olsa bile, bugüne kadar 
bu iradeyi muhafaza edebilen bir partidir. Ve bu 
güne kadar 'tek kurşun teorisine' teslim olmayan, 
herşeye rağmen sağduyulu davranınayı elden 
bırakmayan ve sağlıklı düşünce üretmeyi sürdü
ren tek parti olma gunırunu taşıyabilıniştir. 

Ancak ve ancak PDK!Bakur'un böyle bir gele
neği vardır. Her ne kadar, bugüne kadar değişik 
nedenlerden dolayı bu şansını ve de iradesini 
kullanamamış olsa bile ve bunu kullanamaması 
PDK/Bakur'un kendi ayı bı olsa bile, halen geniş 
kitlelerde bunun beklentisi vardır ve zaten bu 
beklenti ve kitlelerin umudu, kendisine böyle bir 
şans ve geniş bir zemin sunuyor. Başta önderlik 
olmak üzere, PDK/ Bakur en kısa zamanda, 
süreçle birlikte kendisini sağlıklı bir şekilde 

gözden geçirerek derlenip toparlanmalt ve ol
ması gereken yer ve konuma erişmelidir. Milli 
iradenin tek gerçek ve geleneksel temsilcisi olma 
bilinciyle, bu irade ve gelenekten alacağı güç ile, 
çağdaş ve aktif bir mücadele ruhuyla sürece 
müdahele etme misyonunu gerçekleştinnelidir. 

Aksi taktirde, Kürd ulusuna ve onun mukkades 
ulusal sorununa yönelik çok yönlü kirli planların 
uygulandığı bu sürece seyirci kalmanın vebali, 
herkesten çok kendisine ait olacaktır. Ve yine 
herkesten çok PDK/Bakur, hiçbir zaman bunun 
hesabını veremeyecektir! 

Halen bu şans varken ve iş işten geçmemişken, 
yeni, samimi ve ciddi adımların atılması dilc
ğiyle ... 
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ESKiYE DÖNÜŞ MÜ, ÇAÖDAŞ ÖRGÜTLENME Mİ? 

Baran Hemze 

Yazımızın başlığındaki soruyu kime sorarsanız sorun, kuşkusuz ezici çoğunluk 
tabi ki çağdaş örgütlenme diyecektir. Bu, gerek parti yönetiminin, gerekse kadro
ların, parti üyelerinin ve dost çevre olarak adlandırılan kesimin ortak bir talebi 
olarak ortaya çıkacaktır. 

Hemen ardından ikinci soru insanın aklına geliyor. Mülteci yaşam mı ya da ülkede 
yaşam mı'! ı:mna geleceK yanıt ılk yanıtian farklı oımayacakor. tseıKı çok cıana 
radikal bir çıkışlaanlatılacaktır. 

Sonılar ba~ladı mı! i~te o zaman yandı k. Hemen üçüncü sonı,ardındaıı gelir, örgüt 
ülke topraklanııda mı olmalı? Onu tartışmak zaten mümkün değil 'hiç ewa dibe 
kak. ... ma rexistiıı çawa li dervaye welat be? Ev tişthiç te qebul kirin!' diye sürer 
ve herkes bir ağızdan ülke topraklan üzerinde örgütlenmenin müthiş coşkusuyla 
coşar da coşar. 

Dil başladı sormaya artık onu durdurmak mümkün mü! Yav, "lah aşkına söyle hiç 
sigartah devrimcilik olur mu? Sen ne diyorsun hevale heja ! Bedel ödenıneden 
devrimcilik nasıl olur, olsa olsa deviricilik olur ne anlama geliyorsa. Halk acı 
içinde inim inim iniesi n, sen" garantili yurtseverlik" yap. 

Peki 'heval bu önderlik sonınu nasıl olacak: Avrupa'da mı olsun ülkede mi? Fark 
etmez heval; çağıınız internet ve telekominikasyon teknolojisi çağıdır. Anında 
ilişki kurup, olaylara müdahale etme şansımız var. Bunuı1 çok fazla· sorun 
yaratacağını sanmıyorum, hem parti öndediğini her halukarda korumaınız 
gerekir. Buıı,~ı hiç tartışmayalım' lütfen. 

Uzadıkça uzayacak, iyisi mi kendiınce bu soruh,ra yanıt bulmaya çalışayım. 
Örgütlenme, çağdaş bir toplum için vazgeçilmez bir olgudur. Öz örgütünü kura
mayan her hangi bir oluşumun başarı şansının olması beklenemez. Amaçlan 
doğmltusunda sürecin gerektirdiği değişikiere uyarlanama yan bir yapı nasıl çağ
daş örgütlenme tarzını başarır! Bu hiç görülmüş birşey midir? 

Bu noktada iğneyi kendimize hafifçe bir dokunduralım.Program bazında PDK
Bakur çağdaş, çoğulcu, çok sesli, her şeyin yüksek sesle tartışıldığı bir platform 
olarak görülür. 

Peki PDK-Bakur bu özeiliklerini ne kadar kullanabildi? 92 Sürecine geri gi
dildiğinde muhteşem bir kadro, irili ufaklı on tane örgüt kurabilecek zenginliğe 
sahip olan PDK-Baknr zamanla kıyım makinası gibi bütün seçkin kadrolannı 
teker teker yemeye başladı. Acabakan uynşnıazlığı mı vardı? Bu tespit edilemedi. 
Yoksa kadrolar mı çok eskimişti? Aslında ikisine de pozitif cevap veımek uygun 
düşer. Dokuz yıllık sürecin bizlere gösterdiği realite partinin program 
çerçevesinde uyumluluğa kavuşmadığıydı, çok farklı yerlerden gelen o kadar 
değerli kadrolar karar altına aldıkları programı yaşama geçim1e noktasında hep 
atıl kaldılar, sahiplenmediler veya sahiplenemediler. 

Program tüm güzelliğiyle orta yerde durdu, sahipsiz biçare. Eski gelenekleıinde 
ısrar eden kesim hep 65'te kalıp nostalji yaptı. Ti.im kötülükler eli kalem 
tutanlardan bil indi. Sizi gidi aydınlar sizi, siz değil misiniz başımıza bin bir türlü 
bela açanlar. 'Nereden çıktı yeni düşünceler, pluralizm, self determinasyon, 
teritoryal haklar.' 

Kuruluş döneminde olabildiğince Kürdistanİ olan TKDP tarihi misyonunu oy
namış, üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. Canlı bir organiznıa olan her 
örgüt gibi kendini yeni döneme taşımı ştır. 
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Bu güzel miras, pazarlama aracı haline 
getirilmemeliclir. Birileri bunun üstünden 
kendini konuşturmayı bırakmalıdır. Bir mirasa 
sabiplenmek ahlak kurallan içinele ve mücadele 
alanında olur. Bu da bugün bazılarından oldukça 
uzak! 

Tekrar eli kalem tutanianınıza dönelim. Neler 
yaptılar? Oldukça yeni kavramları, Kürt 
siyasetine sokmayı başardılar, yukarda sözünü 
ettiğimiz kavramlar her kesimde ciddi bir şekilele 
tartışıldı ve layık olduğu yere de oturdu. Sonrası 
ını, işte onu hiç sorınayın! Orası çok ağrıma 
gidiyor, bu yapı o güzelim ka vramlara dahi 
yeterince sahip çıkmadı, çıkamaclı. Üzüntümü 
hafifleteıı olay her çevrenin bunu sahip
lenmesidir. Gel gör ki, bir dönem sonra eli kalem 
tutan kadrolar da değişikler başladı. Çağdaş 
örgütlenme tarzını savunan kadrolar, bir süre 
so~ra klasik örgütlenme dişlileri arasında sıkış
maya başladılar. 

Bunu yaparken örgütü koruma, dağılmayı 
önlemek adına yaptılar. Ama bu iyi niyetleri 
sadece zamanı uzatmaya yett.i. Kısır çekişmeler 
başlamış "benim yapım, beni nı geleneğim daha 
iyiydi" söylemleri ortaya çıkmaya başladı. 
Ardından eski geleneklcrc yapışma yanlışının 
devreye girmesiyle güzelim HEYDEM dergisi 
kayıplara karıştı. Eğer o gün şu ruh bu ruh diye 
fırtına koparanlara karşı parti disiplini 
uygulansaydı bu kadar dejenerasyon olmazdı 
gibime geliyor. 

Her şey farklı gelişmeye başladı tabi ki negatif 
yönden, parti çözüm üretemiyor herkes biri 
birinin açıklarını kollanıaya başladı. Üretkenlik 
kendiliğinden kaybolmaya başladı ve yaprak 
dökümü hızlandı. Lider olabilecek özelliklere 
sahip çok sayıda kadro ayrılıp atıl kaldı. Parti 
çözümsüzlüğü aşacağına suni tartışmalarla 
meşgul oldu. Yaratıcılık olmayınca eskiler yad 
edilmeye başlandı. 

Düşünün bir parti o kadar verimsiz hale geliyor 
ki, üçüncü kongresinden sonra sonuç bildirgesi 
yayınlıyamıyor. Dördüncü kongreden sonra, 
oluşturulan yönetim toparlayıcı bir ekip 
görüntüsü verdi. Ama bu da kısa sürdü ve bir 
dönem sonra kangren haline gelen iç çekişmeler 
tekrar baş gösterdi. 

Kollektif yönetim ve kurumlaşma alanında 
başarı gösteremeyen parti, ne ilginçtir ki sadece 
liderlik çekişmesinele ciddi tartışmalar(!) üretti. 
Bu, Denge Bakur'daki karşılıklı tartışmalarla 
dışardan da izlenir hale geldi. Yan yana gelirken 
al gülüm ver gülüm misali yaklaşımlar ortaya 
konulurken, kamuoyuna açık platformda 
yıpratıcı tartışmalara tanık olundu. Halen de iç 

çekişmeler yol almamızı engelliyor. Peki çözüm 
ne? 

Çözüm, çok açık. Yı Ilardan beri bu yapının ba
şında olan yönetici 'lider kadroların' bir an önce 
şapkalarını önlerine koyup bu başaşağı gidişin 
hesabını verip, köşelerine çekilmeli ve yerlerini 
genç kuşaklara dcvretmelidirler. Onlara yardım
cı olup tecrubelerini aktarnıalıdırlar. Kurum
laşmayı oluşturacak ve örgüte sahip çıkacak genç 
dinamik yöneticiler ülkeden görev başına 
gelmelidir. Akla şu soru gelmesin mevcut 
kadrolar hu işi yapamaz mı, tümü aynıdır 
mantığını gütmüyonıın. Tam tersi halen çok 
değerli kadrolar bu yapının içinde mevcuttur, 
ama rahat çalışma olanakları da şu an için pek 
yoktur. 

Gelelim mülteciliğe. Mülteci yaşamı belki 
bireyler kalclırabilir, ama bir partinin nıül
tecileşmcsi nasıl kabul edilir, bu mümkün mü'' 
Eğer daha uzun yıllar Avrupa'ya dayanan siyaset 
ve örgüt yöneticiliği ülkedeki insanlara 
dayatılırsa örgütün gelişme şansı kalmaz diye 
clüşünüyonıın. 

Olayı hikayeleştirirsek ... 

Yıllar sonra biri ülkeye döner ve hızlı bir şekilele 
örgütlenme meselesine el atar. Hemen ÇC\"

resindeki!ere söyler: 'Biz geldik, örgütlemeyi 
yapacağız' derse karşıdakileri n hafif bir giiliim
seıneli alaycı hakışiarına muhatap olur ve büyük 
ihtimalle şu sözleri de dinlemek zorunda kalır: 
"Te go çi kcko, tu hati me xilas biki? Tu ki yi, ji 
ku hati, kurban ma tu heya niha li ku deri bCıyi" 
Mala min xirabu, guncle min şewiti, de w are min 
çun, zeviye nıin xirab bfuı, kı.ıre min şehit ket, 
bave min kuştin, dayika min tazikirin, dcst avcıiıı 
namusa me, roj li me tari k.irin, tirs dile mc 
sekiııand, histre dayikan tu car zuha nebfı, zarok 
be bav man tu li ku dere bfıyi, lo de bicclıimc here, 
tu ji ke deri hati dlsa bizivire here W<~ clcrc. Bô 
wijdan, hali min xilas bi ki, tu bere xwe xilas 
bike, lo lo belengazoı" 

Bazen talihsizlikler olur. (Kürtlerin başlarına 
geldiği gibi) Allah düşmanıının başına vermesin 
'devletler arası sönıürgeliği'. O zaman da zalim
ler maalesef taribi istedikleri gibi yazıp ortaya 
sürüyorlar ve yıllarca resmi ideoloji lıalkbrın 
baş ma bela oluyor. . 

Biz Kürtlc.rde bu durum daha da trajiktir. Resmi 
bir devlet oluşmadan resmi ideoloji çoktan 
oluştu. Birde önderlik denen sorun var. Kısaca 
ona da değinelim. 

Eğer önderlik kavramından söz ediliyorsa bunu 
ciddi bir kurum gibi değerleııdirip ona göre de bir 
belirleme yapmalıyız inancmdayı m. 
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Eğer önderlik denen kuıumdan kasıt -tek lider, 
tek şef- olgusu ise, Ortadoğu gerçekliğinde hep 
yeri olmuş ve halen de bir soıun olarak devam 
ediyor. Ama şeflikte özel meziyetlcr ister. Her 
şefi m diyen 'serok un' hakkını verebileceği bir şey 
değil. Birçokları buna heveslenir, ama herkes de 
başarılı olamaz. 

Şöyle gözümüzü açıp etrafımıza bir bakalım. 
Kaç tane örgüt lideri kendiliğinden yerini terk 
edip yeni kadrolara yer açtı? Soruyu başka 
şekilde sorarsak, hangi lider kendisinden sonrası 
için yerini do! durabilecek birini yetiştirdi? Bir 
kısmı bilinçli yapmadı, yapmak istemedi. Diğer 
kesim zaten bu özellikler sahip değildi_ 

Kürdistan devrimi adına yola çıktığını söyleyen 
'önderlikler' acaba ne kadar bunda başarılı 

olduklarını düşünüyorlar. Tıkanan siyasetin 
önünü açınada kaç tane konsept geliştirdiler? 
Kaç tane akademik tartışmayı başlattılar, sürece 
uygun hangi politik saptamaları yapıp belli bir 
çalışma programı sundular. Son iki yıldır tıkanan 
siyasete hangi düşünceleriyle soluk aldırdılar. 

On beş yıllık silahlı mücadele sonucunda 
Kürdistan'ı haralıeye çeviren devlet ve namlunun 
ucunu çocuklarına çeviren yapıyı eleştirmekten 
başka neler geliştiriidi! Dün PKK'nin yanlışlarını 
cesaretle ortaya koyan PDK-Bakur aynı 

derecede basarılı cözüın önerileri ve aktiviteler 
ortayakayabildi mi? 

Buna keşke evet diyebilscydik. Ama eleştiriyi 
yapma noktasında oldukça başarılı olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Çok kaliteli tartışmalar yapılmadı 
değil. Onlar da bireysel hesapları olmayan 
değerli bazı kadrolardan geldi. Gönül isterdi bu 
insanlar geliştirdikleri konseptleri kendi ekip
leriyle geliştirebilseydilcr. Üretilen değerli 
düşüncelere ne yazıkk ki yeterince sahip 
çıkılınadı. Bundan dolayı da birçok insanın 

çalışma hevesi kırıldı, atıl duruma düştüler. 

Şöyle etrafa göz gczdirelim örgütiii çalışan 

kadrolar mı çoğunlukta, atıl kalanlar mı? Ayrı 
düşenler mevcut kadrolardan çok daha fazla, 
nedenlere yukarıda kısa başlıklada değinmeye 
çalıştık ama bu durum başlı başına üzerinde 
çalışılması gereken vahim bir konu. 

Bu tür olaylar batı devletlerinden birinde olsaydı, 
kaç hükümet istifa örneğine rastlanılırdı. 
Düşünün sağlık konusunda bir problem çıkar, 
Sağlık Bakanı çıkar sorumluluğunu ilan eder ve 
istifa eder. 

Bir parti seçimlerde oy kaybedinee, başkanı çıkar 
başarısızlığın sorumlnluğunu kabul eder ve 
genellikle istifasını sunar. Bizinıkiler mi, 
oturdukları yerlere bir daha kalkınamak üzere 
yapışırlar. Sökcbilene aşk olsun. Yıllar yılı 

yönettiği parti başaşağı gider elde avuçta insan 
kalmaz umurunda mı ı Her defasında bir kaç tane 
kişilerin arkasından giden bulunur ve işe devam 
edilir. Böylelikle başta kendisini ve etki
liyebildiği kesimleri biraz daha oyalar. Bir şey 
yapmadığı, yapamadığı içinde başlar etrafına 

yakınmaya: Bu böyle gitmez bir şeylerin 

değişmesi lazım gibilerinden laflar edilir. 
Gitmeyen şeyin sornmluluğunun kendisinde 
cılduğunn unutur yöneticiliği n- hele hele örgüt 
liderliğinin çözüm üretınesi gerektiğini 

unutur lar. Yöneticilik, örgüt liderliği vasıf ister. 
Bu vasıflara sahip olan insanlarda proje üretip 
çözümler önerirler. Ama bu yeteneklere sahip 
değilse· insanlar başlar sitem etmeye. Ciddi bir 
eleştiri geldiği zaman .ise bunu kendilerine karşı 
yapılmış saygısızlık olarak görürler. Doğrıı ya 
onlar 'seroktnrlar'_ Her zaman clokunulmazdırlar, 
her şeyi doğru söylerler, ama uygulayanlar hep 
yanlış yaparlar. 

Japonya da günün birinde deprem olur, ilgili 
kentin yerel yöneticisi şu tarihe kadar acil 
ihtiyaçlan karşılayacağına dair söz verir, o 
tarihte sözünün gereklerini yerine gctiremeyen 
yönetici şakağına silahı dayar ve intihar eder. 
Bizim yöneticilerden böyle bir beklentimiz yok, 
ama ellerini vicdaıılarma koyup işgal ettikleri 
yerlerin hakkını vermekidirler. 

Çözüm, sürece denk düşen projeler üretmek ve 
ona uygun mücadele şekillerini bayata geçir
mektir. Ş n dönemde onbinleri dağa göndermenin 
bir faydası yoktur: ama onbinleri sokağa döküp 
sivil eylemler örgütlemek çok daha önemlidir. 

Sivil örgütlenme ve eylemlilik TC'yi çözüme 
zcırlayabilir. Ama bu herşey demek değildir. 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi sivil 
kurn m ları olduğakadar diğer kurumlan da örgüt
lemelidir. 

ÇÖZÜM NE OLMALIDIR 

Bizim için çözüm, tamamen reorganize olmak, 
ülkede geliştirilen Kürt kimlikli legal yapı

lanmaları sonunakadar desteklemek, aktif olarak 
içinde yer almaktır. On binlerce insanı dağlara 
sıkıştırmaktansa beşbin tane insanı sokağa dök
mek çok daha yararlı ve çözüm için zorlayıcı 
olur. Bu illegal örgütlenmeden vazgeçelim anla
mını taşımamalıdır. Bu tür yapılanma halen bir 
ihtiyaç olarak orta yerde duruyor. 

Örgütü yetkinleştirmak yerine bazıları için 
önemli olan, daha kaç dönem yöneticilik tilrini 
sürdürmektir. Daha ne kadar ticaretini yapa
bilirim hesabını yapmaktır. PDK-Bakur bu tür 
sakat hevesiere bir son vermek zorundadır. 

TKDP'ııın mirası konusunda yapılan speknlatif 
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sorumsuz tartı~nıalarada son verilmelidir. 
Bazıları 65 ruhuna sığınma adı altında 
yetmezliklerini gizlemeye çalışıyorlar. Bugüne 
ili~kin doğru düşüncelere sahip olmayanlar 
geçmişi sloganlaştırarak kendilerini tatmin 
etmeye çalışıyorlar, birkaç yaşlı kuşaktan 
yurtsevere hitap ederek onları kandurma iki 
yüzlülüğünü yapıyorlar. PDK-Bakur\ın kad
roları ve taraftarları bu sinsi bileciliğc 
inanmamalı onlara fırsat vermemeli dir. 

Evet çağdaş, çoğulcu, demokratik yapıtanmanın 
örneği olan KDP-Bakur kendi kimliğine sahip 
çıkmak zorundadır. Kimlik bir yerde, realite 
başka yerde olamaz. Bu konuda çifte standart 
olmaz. Ya bunun gerekleri yapılır veya bu 
işlerden el çekilir. Karar sahibi bu yapmın 
sahipleri dir. Bunu da kendi kurumlarında tartışıp 
sonuca gideceklerdir. PDK-Bakur, başta TKDP, 
Ala Rızgari Birlik Platformu, Bergeh ve Rızgari 
den ayrılan kadroların miraslarının sahibi dir. Her 
PDK-Bakur'lu bunun bilincinde partiye sahip 
çıkmalı dır. 

Sonuç olarak bu mücadele Kürtlerin kendi 
toprakları üzerinde kendi iradelerini özgürce 
ifade edecekleri zamana kadar sürecektir. Bunun 
başkada bir alternatifi yoktur. Daxwaz a m!n ll 
ser axa piroz Levi nasnama xwe- bijim ya hun çi 
dixwazin hevalno'' 

Bu ınücaclele.yc yıllarca hizmet etmiş kadrolar 
artık kararlarını vermeli, yerlerini belirlemeli
dirlcr. Ya aktif bir şekilde mücadeleye sahip 
çıkmalı, aksi halde farklı coğrafvadan ülkevi 
kurtarma sevdasından vazgcç~nclfdirler. Ülk~
deki insanlar bu sorumluluğu üstlenmelidirler. 

Ülkedeki insanlarda sorumluluklarını yerine 
getirmeli ve görevleri üstlenmelidirler. Yurt 
dışından yönetilnıektcn şikayetçi olmılar bu gö
ıiişlerinde samimi iseler kendileri bn sorumlu
luklan almalıdırlar. Bn yapılmazsa yakınmanın, 
yurtclı~ındaki kadrolarla ilgili çoğu kere herkesi 
aynı kefeye koyarak suçlaımılarda bulunmak cid
di bir hata olur. 

O 'Zaman hep birlikte özgür Klirdistan'a yaraşır 
bir duruş göstereli m. ......... 
Bu yazımda kısaca İmralı ve Genel Kurmay 
kaynaklı olan 'Demokratik Cumhuriyet' Projesi 
konusunda. PKK'nin özellikle MHP ve diğer 
siyasi partilere gönderdiği mektuplanı da 
değinmcyi gerekli görüyornm. 

Önümüzde oldukça kritik bir süreç var. Tüm izler 
biri birine karışmış, devlet ve muhalifler 'İmralı 

takipçileri' neredeyse aynı dili kullanmaya 
başladılar. Hangisi muhalif, hangisi devlet belli 
değil. Ama belli olan şu. Çürümüş olan Kema
lizm, Öcalan ve Konseyi tarafından canla başla 
diriltilmeye çalışılıyor. Konsey üyeleri lider
lerinin talimatıyla çok diplomatik mektuplar ya
zıyor1ar. 

"MHP Genel Ba~kanı Sayın Devlet Bahçeli, 
merhum Alparslan Türkeş'in 'Kürt ile Türk 'ü etle 
tırnak gibi birbirinden ayrı lmaz birer parça 
olarak görn1csi, partimizin de kuruluşundan beri 
dillcndirdiği bir gerçektir. Küreilin tarih bilinci 
olan partimiz de kabul edilmi~ Kürt gerçeğinin 
böyle ifade edilmesini arzu1amı~, verdiği 
mücadele içinde hiçbir zaman bu ilkeden 
kopmamış ve her zaman dar bir milliyetçilikten 
özenle kaçınmaya gayret sarf etmiştir. Bu 
anlamda belki de en büyük mücadelesini böyle 
bir dar Kürt milliyetçiliğine karşı vci-mi~tir" diye 
devam ediyor. 

ikinci mektuptan da çok kısa bir alıntı,"Sayın 
Bülent Ecevit DSP Genel Başkauı. Başhakan
lığını yürüttüğünüz hükümet, yaptığı ve yapa
cağı reformlarla Türkiye'yi demokratik dö
nüşüme uğratarak, 21.yüzyılın büyük devlet
lerinden biri haline getirme çabası içindedir. 
Partimizde bu çabaları ilgi ile izlemektc, böyle 
tarihi bir süreçte başbakanlığınızı Türkiye için 
bir şans olarak görmektedir. Türkiye'nin 
huzurunu ve gUçlenrnesini istemeyen lç ve dış 
çevreler dışında hiç kimsenin çıkarına olmayan 
bu durumun aşılması n m koşulları ve fırsatı 
21.yüzyı!a girişte yakalanmı~ bu!unmaktad1r" 
diye devam eder. 

Şimdi tüm bunları yan yana koyup ~öyle bir 
seyredclinı, hu kadar rezilce bir yaklaşım nasıl 
olur? Kürt halkının yeminli, azılı düşmanları 
MHP ve 'sosyal demokrat' DSP'ye yazdığı 'diplo
matik mcktuplara' bakınız. 

Yeminli düşman larla Kürt sorununu, dıılıa doğru 
bir deyişle Kürdistan sorununu iç ve dış gliçlcrin 
bir oyunu olarak adlandırmayı vitrini n ön canıma 
koymaya çalışıyor. Yıllardan beridir işgalci 
TCııin katliam, inkar, asimilasyoncu politib-
1annı haklı çıkarmanın yarışı içine girmişler . 
Yazık, binlerce kez yazık. 

On binlerce insanımızın yaşamına, binlerce 
köyümüzün haritadan silinmeslne, yüz binlerle 
ifade edilen insanınıızın ülkelerinden savrulup 
başta batı Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir 
yanma savrtılmasına neden olan bu kirli savaşın 
sorumlulan bir çırpıda unutturulmak isteniyor. 
Aslında 'ibret mektupları' adı altında yayınlanan 
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bu mektupları, her Kürt bireyinin defalarca oku
masında fayda var. 

Nasname bu tür çalışmalarıyla karanlıkta kalan 
ilişkileri ortaya koyuyor, Bu vesilc ile ilgili arka
daşlan bir kez daha bu cesaretli yayınlarından 
dolayı kutluyorum, 

Yukarıdaki mektupların ülkedeki ayağı da 
maalesef HADEP'e oturlulmaya çalışılıyor. 

'İşgalci güçlerin şehit törenlerine katılıp asi 
Kürtleri ise unutuvcriyorlar'. HADEP'i tümüyle 
böyle nitelemek vicdansızlık olur. Ama çoğun
lukta olan yurtseverlerin maalesef iradeleri söz 
konusu değiL İmralı konsepti adım adım uy
gulama alanına konuluyor ve görevde şu an için 
HADEP' e yüklenmiş. 

Bu yapı da olanaklarını büyük ölçüde adına 
'demokratik cumhuriyet' denilen projenin hayata 
geçmesi için sarf ediyor. MHP'yi karşılanıaya on 
binleri koştururlar. Bir polis şefi için onbinleri 
sokağa dökerler ve bunu da öğünerek an latırlar. 
Tüm bunlardan kurtulmak ise realiteyi kitleye 
anlatabilmekten geçer. 

Kürdistanlıların ezici çoğunluğu halen bu 
komplonun farkına varmış deği 1 maalesef, 
Birkaç gün önce HADEP'i tekrar uyaran Konsey 
üyesi Nizanıettin Taş, 'dar mitliyeıçi yaklaşım 
gösteren HADEP'i' tekrar uyanyordu. Kendinize 
gelin ucuz politika yapınayın 'hak yol olan 
demokratik cnınhuriyete gelin' çağrısını tekrar
lıyordu. Bu noktada HADEP kitlesi içinde yer 
alan tüm yurtsever sağduyulu insanlara düşen 
görev bu tür tclkinlere kulak lıkayıp toprak 
esasına dayanan çözüm önerisinde diretıncktir. 

Kürt halkını 'önderlik' denen kumm yaratamaz. 
Acıdır ama 'önderlik' diye adını koyduğunuz şefi 
ve tüm yapıyı Kürdistanlılar yarattı. Sizde dahil 
olmak üzere Sayın Konsey Üyesi Taş. Bu halk 
nasıl sizleri baştacı ettiyse bir gün öyle alaşağı 
edecek ve kendi istemlerini bir kez daha hay
kıracaktır. Ne siz ne de 'demokratik cumhuri
yetin' sahiplerinin buna gücü yetmeyecektir. Bu 
halk şe hi tl ere verdiği sözden dönmeyecektiL 

Toprakları üzerinde kendileri ni yönetecek idari 
yapılanınarını her ne pahasına olursa olsun 
gerçekleştirecek azrrii tekrar gösterecektir. 

SONSÖZ 

Kavga özgür Kürdistan'da, bu ülkenin evlatları 
egemen olduğunda bitecektir. Küçücük bir 
hatırlatma: yakm süreçte tüm Kürtlerin moral 
kaynağı, umudu olan Güney Kürdistan işgalci 
güçlerin gözlerinin içine batan diken gibidir. 
Özgür vatan topraklarında kendi idaresini sür
düren Güney Kürdistan Federe Devleti üzerinde 
sinsi oyunlar hızlandınlıyor. Bu yapı tüm Kürt 
yurtseverlerinin gözbebeğidir ve o şekilde 

korunınalıdır. 

Kürdistan Federe devletinin oluşumunu savaş 
nedeni sayan işgalci güçlere de bir çift lafıınız 
var. Orası bizim canımız, onurumuzdur. Bunları 
size kolay kolay çiğnetıneyeceğiz. Her Kürdis
tan'lı bunu namus borcu olarak algılıyacak ve 
cevabımzı verecektir. 

Artı k kayhelmeye tahanımülüınüz yoktur. 
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tm!~! ii dan 
TÜRKiYE'NIN KUZEY IRAK HASSASiYETi 
Dışişleri Bakanlrğı'nrn, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasını 
'casus belli' yani 'savaş nedeni' sayacağrna dair rapor, Türkiye'nin Kuzey 
Irak hassasiyetini birkez daha gündeme getirdi. 
Türkiye'nin böylesine ciddi bir ekonomik çöküntü içerisindeyken bu 
konunun gündeme gelmesi hayli ilginç. Çünkü bu mesaj beliiki Kuzey Irak'lı 
kürt gruplara yönelik değil. Daha çok böylesine bir oluşumu destekleyen 
ülkelere yönelik. 
Çöken ekonomisi nedeniyle zor duruma düşen Türkiye belkide 
kendisinden bu konularda teslimiyet beklenmemesi için böyle bir çrkrş 
yapıyor. 

Kuzey lrak'a ilgi duyan ülkelerin başında kürt grupların tek bir yönetim 
altında toplanmasını isteyen, hatta Kürtlere özerklik verilmesi için 
çalışmalaryürütenAmerika Birleşik Devletleri geliyor. 
Türkiye'ye pek çok konuda arka çıkan, stratejik ortağı ilan eden ve son 
ekonomik krizde para musluklarını açan Washington yönetimi, Ankara ile 
Irak konusunda derin bir görüş ayrılığr yaşıyor. Iki ülke arasındaki birinci 
anlaşmazlık konusu ambargo. 
Ankara ile Washington'un Irak politikaları şu an için ABD'nin istediği yönde 
uzlaşr içerisinde görünse de gelecek için planları taban tabana zıt. Türkiye 
lrak'a yönelik ambargonun artık kalkmasını istiyor. Çünkü son 1 O yılda Irak 
ambargosundan en büyük zararı gören bölge ülkelerinden biri. 1 O yri önce 
yanıbaşındaki büyük askeri tehditten kurtulmak için lrak'a yönelik askeri 
müdaheleye destek veren Türkiye, artık Bağdat'la ilişkilerinde yeni bir 
dönem başlatmayr, Irak ile ticareti canlandrrmayı umuyor. Bunun için 
girişimleri de var. Ankara geçen yri Rusya ve Fransa'nın başını çektiği 
ülkelerin Bağdat'a sivil uçaklar indirerek hava ambargosunu delme 
girişimlerine destek vermiş, Bağdat'a büyükelçi atamrştr. 
Amerikan yönetimi ise bazı revizyonlarr tartışmaya açmakla birlikte 
ambargonun devamı konusunda kararlı. Saddam Hüseyin'e karşı bir 
yu muşama gösterme eğiliminde değil. George Bush, göreve gelir gelmez 
işe Bağdat'ı bombalamak ve Saddam'a gözdağı vermekle başlamıştı. 
Ancak ABD Saddam'sız bir Irak'ta yönetimin, ülke nüfusunun yarısını 
oluşturan Şiilerineline geçmesinden ve bunların i ran ile bölgede Amerikan 
karşıtı bir kuşak oluşturmasından endişe ediyor. Bu nedenle de daha ileri 
gidemiyor. 
ABD ile Türkiye'nin Irak konusundaki ikinci ayrıirk noktası ise Kuzey Irakir 
Kürtler .. 
Celal Talabani liderliğindeki IKYB ile Mesut Barzani'nin IKDP'si bölgenin iki 
etkin gücü. Bu iki rakip grup Kuzey Irak'ın kontrolünü tamamen ele 
geçirmek niyetinde. Amerikan yönetimi bu gruplar arasındaki çatışmanın 
sona ermesini ve bölgede tek yönetim kurulmasını istiyor. Türkiye ile 
ilişkilerin ciddi zarar göreceğinden çekinmese belki de burada bağımsız bir 
Kürt Devleti kurulması için çaba harcayacak. 
Türkiye ise Kuzey Irak konusunda, herkesin de bildiği gibi vurguyu Irak'ın 
üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunmasına yapıyor. Bölgede 
bağımsız ya da özerk bir kürt devletinin oluşumuna karşı çıkıyor. 
Burada, ileride Türkiye'den toprak talep edecek bir Kürdistan'a izin ver
meyeceğini açıkça dile getiriyor. Çarşamba günü basına yansıyan ve 
Türkiye'nin bağımsız Kürt Devleti kurulmasını 'savaş nedeni' sayacağr 
belirtilen Dışişleri raporu bunu açıkça ortaya koyuyor. 
Peki ama ciddi bir ekonomik ve idari kriz içerisindeki Türkiye Kuzey Irak'ta 
bağımsız ya da özerk bir kürt devletinin oluşumuna diranebilir mi? 
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ABD'nin genel politikalarına bakılırsa, Washington gerek bölgesel çıkarları 
gerekse yeni oluşturmaya çalıştığı füze savunma sisteminin geleceği için 
Türkiye'yi kaybetmemek durumunda. Ekonomik ve siyasi bunalım içerisin
deki Türkiye'nin direncinin kınldığı da bir gerçek. 
Ama yine de bağımsız bir Kürt devleti çok iddialı ve çok büyük bir proje. 
Sadece Türkiye değil, topraklarında önemli bir Kürt nüfus barındıran i ran ve 
tabii ki Irak böyle bir projenin hayata geçmesine kolay kolay izin verme
yecektir. Bu nedenle Bush yönetiminin, -çok büyük bir sürpriz olmazsa
Clinton döneminde başlatılan, bölgede çatışan .Barzani ve Talabani'yi 
barıştırma girişimlerinden öteye geçemeyeceğinitahmin etmek güç değil. 

Bora Bayraktar 
<vww.internethaber.com.tr 

Okuyucularımız Özgür Politik_a'nın da Gü1ıey'deki geli}·melerle ilgili giirüş
lerinden haberdar olxun diye gazetenin konuyla ilgili hem başyazısını hemde 
haber merkezinin hazırladığı bir haberi alıntıladık. 
Bu _çe1;reuin Güney Kürdistan 'daki devletleşme süreci ile ilgili olunı.fuz 7Je 

düşmanca ta1nrlar~ Kürt_yurt.re11er hareketinde bilı:ni'yor. 
Türk~ye başından beri Gihıe_y Kürdistan 'da de1;letleşme sürechıe kar~u oldu. 
Bu sürecin pro"lJOke edilmesi i_çin elden gelen her şe._yi yap~yorlar. Son 
zamanlarda bu politikalarmı yayınladıkları bir iç genelge ile dünyaya açıkça 
ilmıda ettiler. Bu durum kar_şıHndaJ Kürt ô'rgütlerinin en az Türk· de7Jleti 
kadar a_çık ta1nr geli;tirmeleri gerekiyor. 
Günlılk bir Kürt gazetesinin Türk devletinin bu tavrına karşı açık tavır 
koyamayış; herkesin yerini gô'stermesi açısından olduk,ea ilginçtir. Bô)leJi 
momentler herkes için bir mihenk taşı 7Je turn us ol iizelliğindedir. 
H erkes rengitti açık etsin. 

Deııge Bakur 

GÜNEY'DE TÜRK VARUGI 
Türkiye Hükümeti, Türkiye'nin Güney Kürdistan ve Irak politikasının kısa, 
orta ve uzun vadeli hedefleriyle bu çerçevede uygulamaya konulabilecek 
öncelikli önlemlere ilişkin bir iç genelge yayınladı. Genelgede, "Kuzey 
Irak'ta Kürt devletinin ilanı tarafımızdan müdahale nedeni sayılmalıdır" 

deniliyor. 
Ayrıca, Güney Kürdistan konusunun Dışişleri Bakanı başkanlığında, 

Genelkurmay Başkanlığı ikinci Başkanı ve MiT Müsteşarı'ndan oluşacak 
bir izleme Kurulu tarafından izleneceği belirtiliyor. 
Yarısıdığı kadarıyla, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği politika şu 
temellere oturtulacak: Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, 
merkezi otoritenin ülkenin tamamında kurulması, Irak'taki Türkmenlerin 
haklarının eşit vatandaşlar olarak korunması, etnik ayrı yönetimler 
bulunmamasını esas alacak. Ayrıca, Kürt örgütlerinin PKK'ye karşı savaş
ması için cesaretlendirici girişimlerde bulunacak. 
Genelgede, Güney Kürdistan'daki Kürt örgütleri, hatta yerel yönetimler de 
görmezlikten gelinerek, yerel örgütler olarak adlandırılıyor. Yani onlara 
siyasi, idari ve ekonomik bir rolün biçilmesinden özenle kaçınılıyor. Deyim 
yerindeyse; Türkiye, başkentine davet ettiği Kürt liderlerini ciddiye almıyor. 
Konunun, Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Barzani'nin Ankara 
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ziyaretinden sonra gündeme gelmesi tesadüf değil elbette. Türk 
yetkililerinin Barzani'den ne tür taleplerde bulunduğunu tahmin etmek de, 
bu genelge temel alındığında zor olmasa gerek. 
Türkiye, Kürt örgütlerinin birliği kadar, dış güçlerle bağlantılı olarak idari bir 
yapılanmaya gitmelerine de ateşli bir şekilde karşı çıkıyor. Karşı çıkınakla 
kalmıyor, böyle bir oluşumun ortaya çıkmaması için her türlü bozucu 
faaliyeti yürütüyor. Bunu kendine hak görüyor. Türkiye'nin en korktuğu 
durum ise, Amerika Birleş'ık Devletleri'nin Kürt örgütlerini toparlayarak olası 
bir devlet ilanına gitmesi. Bu olmasa bile, Kürtlerin siyaset ve ticaret 
yapabilecek bir duruma getirilmesi. 
Bu açıdan, Ankara, Washington'un bölge politikasından da rahatsız. Bu 
rahatsızlığını her fırsatta da dile getiriyor. Türkiye'nin Güney Kürdistan'daki 
askeri ve siyasi varlığı da tüm bunlar gözönünde bulundurulduğunda netlik 
kazanıyor. Hatırlanacaktır; Türkiye, PDK bölgesinde sürekli asker 
bulunduruyor. YNK bölgesine 9 ay önce gönderdiği güçlerini ise 2 ay önce 
geri çekti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak politikasındaki 
hareketlilikle bağlantılı olarak, son haftalarda yeniden YNK bölgesine asker 
gönderdi. Bu güç bir taraftan PKK'ye karşı savaşı kışkırtacak, yönlen
direcek; diğer taraftan olası bir oluşum karşısında engelleyici rolü 
oynayacak. Bu açıdan, Türkiye'nin Güney Kürdistan'daki varlığı, başta 
PDK ve YNK olmak üzere tüm Kürt örgütlerinin zararınadır. 

Özgür Politika, 
Başyazı-ufuktan-14. 05.2001 

TÜRKIYE GÜNEY'l HiÇE SAYDI 

ABD'nin yeni Irak politikasından endişe duyan Türkiye, lrak'ı izlemek için bir 
kurul oluşturdu. Başbakan Ecevit'in bu çerçevede hazırladığı genelgede, 
Güney Kürdistan'da devlet ilanı, müdahale gerekçesi sayılıyor. 
HABER MERKEZI: PDK lideri Mesud Barzani'yi Ankara'da resmen kabul 
eden Türkiye, çok geçmeden Güney Kürdistan'daki iradeyi hiçe saydığım 
ilan etti. Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit tarafından önceki gün hazırlanan 
bir iç genelgede, Güney Kürdistan'da devlet ilan edilmesi, müdahale 
gerekçesi sayılıyor. Ecevit, Irak ve Güney Kürdistan'ın düzenli olarak 
izlenmesi için de özel bir kurul oluşturdu. Genelge ile Ankara'nın Irak 
politikasının kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriyle belirlenmesi ve bu 
çerçevede uygulamaya konulabilecek öncelikli önlemlerin alınması 
amaçlanıyor. 

Müdahale gerekçesi 
Genelgede, "Kuzey Irak'ta Kürt devletinin ilanı, tarafımızdan müdahale 
nedeni sayılmalıdır" deniliyor. Genelgeye kaynaklık eden bir Dışişleri 
Bakanlığı raporunda ise PKK ile mücadelede Pişmanlık Yasası'nın önemli 
olduğu iddia edildi. 
Genelgede, "Irak politikamıza ilişkin öncelikli önlemler" başlıklı bir raporyer 
aldı. Ecevit, raporda dile getirilen önerilere ivedilikle uyulmasını istedi. 
Genelgede Irak konusunun Dışişleri Bakanı başkanlığında, Genelkurmay 
Ikinci Başkanı ve MiT Müsteşarı'ndan oluşacak bir Izleme Kurulu tarafından 
izleneceği duyuruldu. 
MGK'ye bilgi verilecek 
Uygulamalar hakkında Milli Güvenlik Kurulu'na da bilgi verilecek. Raporun 
lrak'a yönelik politikanın temel esasları bölümünde 8 madde sayıldı. 
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Buna göre, Türkiye barışçı, demokratik lrak'ı özendirecek. Temel esaslar
da, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, merkezi otoritenin ülkenin 
tamamında kurulması, Irak'taki Türkmenlerin haklarının eşit vatandaşlar 
olarak korunması, etnik ayrı yönetimler bulunmaması da yer aldı. Temel 
esaslarda ayrıca, "Irak, Türkiye'ye askeri açıdan bir tehdit teşkil etmeme
lidir. Bölge dışı güçlerin lrak'a müdahalelerini azailacak gelişme ve 
çözümler desteklenmeli, gerginlikler önlenmeli, Irak Türkiye'ye ekonomik 
bakımdan mümkün olduğunca bağlanmalıdır" denildi. 
Barzani'ye verilen mesajlar 
Türkiye, bu genelge ile başlattığı Irak ve Güney Kürdistan çalışmaları 
çerçevesinde en önemli mesajlar, PDK lideri Mesud Barzani· ve YNK lideri 
Celal Talabani'ye veriyor. Barzani, geçtiğimiz hafta yaptığı Ankara ziyareti 
sırasında Türkiye'den dört önemli mesaj almıştı. Türk diplomatik kaynakları, 
Barzani'ye verilen ilk önemli mesajın, kendisinin bir Kürt lider olarak değil, 
"lrak'li bir partinin lideri" olarak karşılandığı şeklinde olduğunu vurguladılar. 
Bu mesaj ilk kez veriliyor. 
ikinci mesaj ise Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Ankara tarafın
dan tanındığına dair. Ankara ayrıca Barzani'den PKK'ye karşı savaşmasını 
ve Türkmenlerle sorun yaşamamasını istiyor. Türkiye, Türkmenleri PDK ile 
aynı düzeye getirerek, eşit bir güç haline getirmeye çalışıyor. 
Siyasi gözlemciler, Ankara'nın bilinen bu stratejisi ile Kürtleri birbirine karşı 
kullanmayı, güçsüzleştirmeyi ve iktidarlaşmalarının önüne geçmeyi hedef
lediğini belirtiyorlar. 

Özgür Politika, 
14.05.2001 
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eli~ niye 
NERİN Jİ 
ÇAP~NİYE 
KURDI 'EM NA.IffiLİN KURD TU CAR BİBİN 

XWEDİ DEWLET' 

Seroke Partiya Demokrat a Kurdistan (PDK) Mesut Barzani di 7-e meha 
Gulane de hat Anqere. Serokwezlrc dewleta Tirk, lawe Kurd Mustafazade 
Bulent Ecevit bi na ve 'Namedora hundur!n' (İç Genelge) belavokek weşand. Di 
belavoke da te gotin ku "Li Bakurio Irake llan kirina dewleta Kurd wc ji all me 
wek sebebe mudahale be pejirandin." Di belavoke da hat agahdar kirin ku 
mijara lrake we ji ali komisyonek bi serokatiya W ezereta Dcrvc ji seroke 
dulıcınin ye Serdariya Gişti ya Arteşe (Genelkurmay) ii Mustcşare Teşkilata 
lstixbarat ya Milli (TİM) pek tc be teqib kirin fuapon'n ku ben hazir kirin 
bigihinin Kurula Ewlekarl ya M lll i (KEM). 

Belavok li ser esase raporek W ezerata Derve hatiye amaele ki ri n. Di rapore ele 
te gotin ku "Tirkiye wc Irakeke demokratik ü aşitl teşwik bi kc." l'nrastina 
yekıtiya lrakc, li tcmamiya lrake tesis kirina otoriteya merkezi, xwedlti li 
mafcn Tirkınenan kirin ji eli rapore da cihe xwc distinin. Di raporc da xalekc 
balkeşji "H eta mnmkun e di ve Irak bi abori bi Tirldye ve he giredan." c. Mesela 
ku yen feri wergirtina peredi bin we ferl wergiıiina emir ji bibe .. Cameren Tir k 
ji tccrubeyen xwe yen diroki ii bi clezgeyen finans! yen navnetewi digihejin ve 
netlee ü betirin ji Tirkmenen ji lmkancn xwe mahrum ııakin ji xwc ra kirine 
llstok Balkeş e kn Ecevit rastiya tal jl qebıllldriye ıl ji Tirkınenan re tavsiye 
clike kuPDK-c wek "Hukılmeta Demi ya Herema Kurdistan" ııas bi kin. 

Li gor çapameniya Tirkiye Barzani di ziyareta xwe bi Ecevit, herpirsen 
Wezarata Derve, TİMılKEM-e re hevclitin kir. 

Barzani destfıra mudaxeleyi Kurdlsıannade 

W ek te zaııin ku di navbera hukumeta Başılr ıl clewleta Tir k de pirsgiı:ekekji, li 
Baş ür dhbuna hezen çe kd ari ye PKK -e ye. 

Dewleta Tir k bi destura PDK O YNK clixwaze bi hawayeki resmi tekeve Baş ür 
ıl xweclenegiravi bi PKK re şer bike. Le neta ketina xwe ya Başılr bi PKK ve 
gire bi de ji herkes dizane, kn netek ji ııetan ev be ji ya esas dewleta Tir k 
dixwaze xwe li vi perçe welate me bi cJh bike u kontrol b ike. Dewlcta Tirkji bo 
kn Kurden Başfıı: ııeyeıı ve merhe16 çi ji clest hat texsir ne kir. Biserneket, qet 
nebe icar dixwaze li wir xwedi gotin be ıl şiva xwe li ser sere wan kem neke. Li 
vir hebuııa PKK -e ji ji xwe re dike man e u n eta xwe ya xayin, çavnebar u 
bextreş bincil dike .. İcar li PKK dikeve ku xwe ji ve listika xirab dılr lıixe Cı 
otorita Hukfımeta me knrdan nas bike. Lema her çiqas dewleta Tirk net di kc 
tekeve Başılr, Barzani li Anqere care k elin ji di yar elik c ku destur nade. 

Beri ııuha çeııclcld Ecevlt be dile xwe be jl mecbur mablı ltlraf bike ıl weha 
gotibfı: "Mixabin, Herema Bakn.re Irake li miııtiqa Rojbilata navin ya heri 
demokratik e." Bala xwe bidine, Ecevit clibeje 'Mixabin.' Em Kurd clive van 
gotinan rind şirove bikin u xweclitiye li welate xwe yi rizgarkiri bikin, ne 
gulebaran bikin, ne tevlihev bikin. 

Dema Nil, Hejınar 5 
www.demanu.com.tr 
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MhDwniye 
NERİN J~ 
ÇAP~NIYE 
KURDI 

REWŞA KURDiSTAN A BAŞÜR Ü NERİHETİYA 
TİRKİYE. 

Pişti seradana seroke PDK birez Mesud Barzani ya Tirkiye, di raya gişti ya 
Tirkiye de pirsek gclek lıalkeş te minaqeşekirin. Belganameye Serek Wezire 
Tirkiye di nava binek dezgeben dewlete de belav kiri iı di tc de gotl kn "ilan 
kirina dewletek Kureli li baknre Irake dibe sedemek ku em midexaleye ve 
hererne bi kin" u her wek din derbare lrake u pirsa Kurd de gel ek tiştcn din hı 
Tevgera Kurd nezikve e leqeder di kin di ve belgename de henc. 

Hat eşkere kirin kn pişti b rez Mesud Barzani seredana Tir ki ye bi kc lO rojeki cv 
belga Ecevit di nav binek dezgelıen dewlete de hatiye bclavkirin. Le pişti 
Barzani seredana Tirkiye kir ii vegera Kurdistane, ji niı ve eve belgenameye di 
media Tir ki ye de ci h stan iı bi awayeki ha te eşkerekirin. 

Be goman Kurd hcmi ve hesasiyeta Tirkiye ii dewleten din yen ciran, baş te 
digihin. W ek din dema ku istikrarekli Korelistane çedibe Tirkiye geleki ne 
rehet dibe. Ji her kn hedi e w sedemen ku Tirkiye her gav dikeve axa Kurdistan a 
Başiir ji ho le ra di bin. 

Gelek baş xııya kir kn hirez Barzani di ve seredana xwe de, ji her demeki 
rihettir bu. Ji ber ku, li Başıir ware siyasi ıi eivaki ji hemi demi xweştir e u 
prosesa aşiliye ber bi konexek erenive diçc. Her wc k din rewşa Kurdistane roj 
bi roj her xweşiye ıl islihareki ve diçe. Dema mirov di hindiruye xwe de ribet 
he ii pişta xwe bide istikrarcki, qet şi k tuneye kn mirov pewendiyen xwe de ji 
rilıettir gavan taveje. Ev seredana hane gele k serket1 bii, gerek taybeti Tevgera 
K urd li Bakılr ve seredane baş binirxine. 

W ek din pewiste kn li himher tehditen Tirkiyc Kurden Bakur xwcdi bersivckJ 
bin. Ji ber ku Tirsa Tirkiye ji Kurden Baknrin. Ew baş clizaıün hı serketine 
de vereki ya Kurdistane çi tesire derdora xwe dike. 

Mixabin me wek tevgcra K urd ev ye k w ek wan baş fam nekiriyc, yan ji em 
naxwazin fam bikin. Gerek dema ku Tirkiyc tehditeki li deverek din ya 
Kurdistane bike, Tevgcra Kurd Bakur, rabe ser lingan ıl bersiva Dewleta 
Tirkiye bide. Evyekheyin ıi tunchiya Tevgera Kurd li Baknre Kurdistaneye. 

Mixabin eve çend roj in ku ev ye k yani tehdita Kurdistana Beşfır bi awayeki tc 
kirin, le kesek li ser ve pirse (ii Kurdan) nasekinc. Ev xemsari yan ji ne 
famkirina ve pirscyc, yan ji hi rasti netegihandina pirsa Kurdistaniye. W ek 
nimune hetta niha dcngji tu dczgehen Kurdan clerneketiye. 

Hctta Tirkiye pirsa Kurd li Kurdistana Baknr bi awayeki çareser neke, her 
gavek dcrbare Kurdan de li kıidera cihane bete avetin WC Tirkiye bikeve di 
warek tengasi de. Pirsa Kurd dive kemasi naskirina rnafen milleteki yc.n reva 
çewebe, li Tirkiyc ji wele be te naskirin ii çareserkirin. 

Redaksiyona Rastiye 21105/2001 
Navnişana peyweııdiye: ı·edaksiyo11@rasti.dk 
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