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DİJNYA BI OOR E 
NERI ZORE 

D 
i van rojen dawln de hln betir derket ho le 
ku dewleten "Yekitiya Ewropa", bi taybetl 
Dewleten Yekbuyl yen Amerika ji gotina 

xwe ya "Duzana Nu" xwedl derdikevin u bi xurtl 
diçin ser pirsgirekan. Çawa ku "rexistinen slncrne
nas" yen wek rexistinen bijlşk u parezgeran xwe 
giredayı duzaneke nabınin, ewana jı di ware demo
krası u mafen merovan de xwe giredayı sınoren 
neteweyl nablnin. Herçend ku biryareke Rexistina 
Yekitiya Neteweyan nehatibu stanrlin jı wan be xem 
u perwa eriş birin ser Belgrad u bi çekdarl piştglriya 
gele Kosova'ye kirin. Xuya ye "plroziya slnoran" 
bingoll dibe u di nav rupelen dıroke de wenda dibe. 
Di plrozkirina 50 saliya NATO de jl ev rastiya geliekı 
bi zelall hate d'itin: Ew NATO' ya ku bi arınanca 
paraıtina endamen xwe dijl Pakta Warşowa'ye hati
bu damezrandin u "pıroziya sınoran" jı pejirandibu, 
!ro di ware mafen merovan, hevcenglnen heremi u 
nijadı de sınoran napareze G wek pirsgirekeke 
"navxweyl" jl napejirlne! 

Li ser sedema van guhertinan merov dikare gellek 
lekollnen kGr yen d Gr u direj, şıroveyen cur bi cur jl 
bike, le di encame· de de ev guhertinana her bi 
"berjewendiyen" renga reng ve werin giredan. 
Beguman ev jl rastiya rastiyan e. Ku di navbera 
armanc, doz u daxwazen gelen bindest G yen serbix
we de hevnegirtinek mezin heye bGyereke nas u 
xweza ye: Gelen xwedl dewlet, yen hezmezin peşekiye 
didin paraıtina berjewendiya aborl, civakl u berfe
rehkirina sina (nufuz) xwe li hawerdora clhane 
Lebele arınanca peşekl ya gelen bindest mafen nete
weyl-demokratlk in; destxistina karbidestl u desthe
latiya welet G glhana serxwebGne ye. 

Gelieki mixabin ku ta roja !ro gelen bindest nikarlrı 
di nav rexistinen navneteweyl de bibin xwedl gotin; 
wan nikarln ligor plvanen navneteweyı ciye 
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xwe di nav kada rezaniya cihan! de bigrin. Jiber ve 
yeke jl ewana begav (mecbur) bGn G begav in ku be 
dil hin pewendiyan pekblnin u hewlbidin ku bikari
bin li ser reya wan tekeliyan berjewendiyen xwe 
hiparezin G bigehin doz G daxwaıen xwe. Di vir de 
xala zlz (hesas) u giring ew e ku merov ve rastiye 
nasbike G ev berjewendiyan ne yekall bin, ewna lihev 
werin G bikaribin hevfidin hembez bikin. Jiber ku 
pirsgirek pirran ne, di her çareserkirineke we de ji de 
hergiz keman! bimlrıin. Her waha çareserkirinek 
dadimendl ya 100% j1 tu c aran nebatiye dltin u nika
re were pekanin jl. Dive merov bikaribe qlma xwe bi 
destkeftinan bihene G hewl bide serkeftinan li ser 
bingebe wan destkeftinan ava bike. Ger na, de merov 
en destketi an jl yen ku dikarin bi destkevin jl wenda 
b ike. 

Ger rewş wele ye G xGya ye ku de ev rewşa bej dom 
jl bike, dive gelen bindest "lingen xwe, ligor herren 
xwe direj bikin", rezaniya xwe lig or rewşa hevdem G 
guhertina deme bimeşlrıin, xwe dGd "govendgirtina 
dewan" bidin G tekel! "dansa filan" nebin. Wek li jor 
jl hatibG gotin çawa ku hevnegirtinek mezin di nav
bera armanc, doz u daxwaıen gelen serdest G bindest 
de he ye, herwaha cudayiyen gelieki mezin di navbe
ra pekanina pewendl G lihevhatinen dewletan ligel 
dewletan G yen rexistinen gelen bindest ligel dewle
tan de jl he ye. Ne hez G ne jl dOzane k he ye ku bika
ribe pewendiyen dewletan ligel rexistinen gelen bin
dest bipareze G dewletan begav bike ku pewestiyen 
xwe blrıin cl. Ger em serwextl ve rastiye nebin, em€ 
herdem di desten wan de bibin llstok, werin xapan
din, di bin lingen wan de bipelçiqin G bibin goriye 
xweşbawed G "sloganen" xwe yen renga reng ... 

"Dunya bi dor e, ne bi zor e"! Ev gotina bav G kalen 
me ye G bi belasi nebatiye gotin. Bi direjiya sedsa
lan ve gotine xwebeja xwe wenda nekiriye G 
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!ro jl nfijenl G hevdemiya xwe 
dipareze. Le gelieki mixabin me 
ta roja !ro reza we negirtiye G 
giringiya we nedaye ber çavan. Di 
dlroka me de gellek caran "dar 
hatiye me", le gelieki mixabin ku 
ji dest rewşnenasl G çewtrezaniya 
peşeng, rezanger G "ronakblran", 
me nikariye ji "hatina dore" dest
kewtl bibin. Me her keyseke dirokı 
binpe kiriye, wek gokvanekl (fut
bolci) lingen xwe lexistiye! 

Gellek mlnaken dilşewat hene ku 
dikarin vekirl bidin ber çavan, 
çawa gele Kurd, ya rasttir çawa 
peşengan bere gele Kurd dane ser 
reyen çewt Q bOne sedema mal
kan1baxiyan: 

Di s ala ı 5 ı 4 de, bi xebata Idrise 
Bedllsl ınireken Kurdan hatin ser 
hev, hevhatinek ligel Sultane 
Osman! Selim II pekanln. Ewna 
her yek bi sere xwe dewletek bun. 
Ger wan nedikarl dewletek nete
weyl, bi nave "Kurdistan" damez
rlnin, ma gelo wan nedikarl we 
keysa yekbune bikarbihenin, wek 
hevdemen xwe dewleteke bi hez j1 
di bin nave malbateke de damez
rlnin? Na, çaven wan ji qelskirina 
hev bun u "bGn pariye deve 
guran". Piştl Cenga Cihan! ya 
Yekemln, ku cara yekemln bG 
Kurd ketibGn rojeva navneteweyl 
G mafe wan ye çareofisi jl hatibG 
naskirin. Le hevalbendiya "gawu
ran" tawanbariyeke mezin bu, 
divya bG hergiz pistglriya Tirkan, 
yen "birayen misilman", bihata 
kirin! 

Iro jl"dor hatiye" me, pirsgireka 
gele Kurd betirl caran ketiye nav 
rojeva navneteweyl; herroj betir re 
li ber me teye vekirin G hin dest
keftinen heja j1 ketine desten me: 
Rewşa gele Kurd bi gelemperl G 
bindestiya wl li her parçeyekl 

Kurdistan'& teye zanln. Gele me li 
Kurdistana Başfir bi biryara 
Rexistina Yekitiya Neteweyan teye 
paraztin! Karbidestl G desthelatiya 
welet ketiye destan; di Parlamena 
Yekitiya Ewropa de gellek biryaren 
giring G bingehln ji bo mafen me 
yen neteweyl hatine girtin. Ligel 
van huyeren havildar, wek di dest
peke de jl hate gotin, di rezaniya 
navneteweyl de jl guhertinen 
eren! yen herdar tene hole, blrG
bawerl G ramaneo kevnare ciye 
xwe hedl-hedl ji yen nGjen re ber
didin. 

Bele !ro dlsa "dar hatiye" me. Le 
hele gelieki mixabin tu dibejl ka 
em jiyana xwe ne li ser ve getiye 
(dGnya), le li ser sterkeke din 
didomlnin! Bilyer G guhertin 
çend balkeş dibin bila bibin, 
nikarine bala me bikşlnin ser 
xwe. Ciye ku em keysen havildar 
bikarblnin, wan bi çar destan pet 
bigrin, em wan bi belaşi ji dest 
direvinin G davejin nav hembeza 
neyaran. Em blrlenakin ku wela
te me hatiye parvekirin G ew dew
leten daglrker bi mizeceke bilind 
çavnere rewşa me ne G amadeyl 
bikaranlna her keyseke ne ... 

Bi tene bilyeren li Kurdistana 
Başfir G yen li Bakur ter dikin ku 
ve rewşa me ya malkambax bi 
zelall bidin ber çavan: Piştl cenga 
"Tengave" keysek mezin ket deste 
Kurden Başfir. Di bin nave 
"Herema Paraztl" de gele me karl 
bi helbijartinek azad parlamena 
neteweyl G hukumeta xwe sazbi
ke, dewleta federe jl damezr!ne. 
Beguman ew serketin G destkeft
inana serfiraziya hernil Kurdan 
bu. 

Ku hernil dewleten daglrker de 
dijl van destkeftinen Kurdan 
rawestin G bi hemü desthatiyen 

••• 
... Bfiyer fi guhertin çend 
balkeş dibin bila bibin, 

nikarine bala me bikşinin 
ser xwe. Ciye ku em key
sen havildar bikarbinin, 

wan bi çar destan pet 
bigrin, em wan bi belaşi ji 

dest direvinin fi davejin 
nav hembeza neyaran. Em 

birlenakin ku welate me 
hatiye parvekirin fi ew 

dewleten dagirker bi 
mizeceke bilind 

çavnere rewşa me ne fi 
amadeyi bikaranina her 

keyseke ne ... 

••• 
(Imkan) xwe hewl bidin we dew
leta federe hilweşlnin, ne tiştekl 

veşartlbG. Jiber ve rastiye divyabG 
hernil Kurden li herçar aliye 
Kurdistan& peşekl bidana paraz
tin, avadankirin, tekuzkirin G 
peşvebirina we dewleta federe. Ji 
bo xatire wan destkeftinen plroz 
divyabu di her rewş Q mercan de, 
bi hemG hez G desthatiyan piştglrl 
G allkariya partiyen karbidest j1 
bihata kirin. Le gelieki mixabin, 
me bi vacayl astengine mezin dan 
ber helbijartinasala ı992. Bi yeke 
me hewl da ku we dewleta federe, 
"wl zaroke di rehma dayike" de 
bifetislnin. Di sala 1994 de jl, ji 
tirsa wendakirina Helbijartjinek 
nG, me ve care xwest ku "zaroke 
du sali" bikujin! .. 

Ciye ku em allkariya karbidestiya 
dewleta federe bikin, ciye ku em 
bibin navcevan, denge xwe dijl 
"şere navxweyl" bilind bikin, em 
bGn allglre yekall. Me nakokl G 
dijberiya di navbera herdu partiy
en sereke de tGjtir kirin. Ser de jl 
bi piştglriya çekdarl em bGn 
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astengen mezin li ber lihevhatina 
wan. Em dijl eriş O destdirejiya ser 
Parlamena Neteweyl ranewestln, 
me denge xwe dijlwe kirina bevac 
bilind nekir, em le biln temaşevan 
o li hemher we destdana "kode
tayl" bedeng man. 

Bextireşiya mezin ew e ku em 
hernil van çewtiyan dinasin O 
dizanin jl, le bele ew hirsa destxis
tina "karbidestiye", ew hirsa 
berjewendiyen rexistin! o xwekeSı 
serdesttir bil. Wele li me hat ku 
me nikar! xemxariya we dewleta 
p!roz qasl wan biyaniyen "empe
ryalist" j! bikin o we biparezin. 
Hln ser de jl me dijberiya wan 
dewleten "parezger" kir. Ma ki 
nizane ku di ve dema irayin de, e 
paraztina wan dewletan, hebilna 
dewleta federe O jiyana gele me li 
Kurdistana Başilr dikeve bin 
metirsiyek mezin? Ma ki nizane 
ku ew metirsiya bi tene ligor 
berjewend! O daxwaza dag!rkeran 
e? Ma em begav in ku her " riln bi 
nane neyaran bidin" O hergiz 
tekevin paralela rezaniya dewle
ten dag!rker? 

Be şik heryek ji van kirinana bi 
sere xwe hewceye lekolln O şimve
kirinan in. Le bi kurt! merov 
dikare van rederi O çewtiyen dijl 
berjewendiyen gel ji kemaniya 
xwenasiya (bilinc) neteweyl ve 
girede. Ev kemaniya xwenasiya 
neteweyl dihele ku rexistinen kur
distan!, herwaha "ronakblren" 
Kurd li ciye peşekldana berjewen
diyen neteweyl, giringiye didin 
berjewendiyen rexistin o yen xwe
kesl (şexsl). Ev kemaniya bil ku 
betirl çar milyon Kurd li bakure 
Kurdistan€ cl O waren xwe ber
dan, şuna ku bere xwe bidana n av 
refen şoreşgeran, ewna begav b On 
ku xwe bavejin hembeza neyaren 
hov O dirinde. Ev bilyera paradok-

si ne di dlroka Kurdistan de O ne 
jl di dlroka şoreşen serxwebilna 
gelen din de hatiye d!tin! 

Gava merov nikaribe armanceke 
navkid peşkeş! gele xwe b ike, her 
roj strateji O taktıkan tevlihev 
bike, rojeke "serxwebiln"e, roja 
din "federasyon an j! "ewtomom
iye" O roja d!tir "ne tiştek!" doz 
bike, nikare baweriya gel bikş!ne 
ser xwe. Dlsa ger rexistinek di 
aliyek! de bi "slogana" netewey! di 
parçeyek! de dest bi sere çekdar! 
bike, di Wl parçewelat! de reza 
rexistin o partiyen din negre, 
tehamGII hebilna wan neke O bi 
her rengi sere wan b ike, le di aliye 
din de j! xwe xwed! maf b ibi'ne ku 
erişen çekdar! bibe ser parçeyekl 
azadkid, li wir bibe sedema direj
kirina "şere navxweyi" O ser de jl 
wan bi "be tehemmilliye" tawan
bar bike, ew rexistin tucaran 
nikare bibe ciye baweriye. 

Ma kljan partiye nedikad dest bi 
şere çekdarl bikira? Bi taybeti ji 
partiya me ku xwediye kampen 
leşker! bil. Ma gelo partiya me 
nedikar! ji " parezgeren gundan" 
an ji bi keman! ji şere Basilr jl 
destkewt! Libilya? .. Bele dikari O 
"dikad dendik ji je derxista" O 
kesek jl nikare ve rastiye bincil 
bike? Le gelieki vekiri ye ku şere 
çekdar! be piştg!rl O allkariya der
vey! nikare were domkirin. 
Erdn!gariya Kurdistan€ jl li ber 
çavan e .. Ew allkarl bi tene dikare 
di aliye dag!rkeran de an ji bi 
redana wan were kirin. Le merov 
çawa dikare pişta xwe b ide dewle
teke dagirker, ku bi xwe mafe gele 
Kurd binpe dike il her roj, be ku 
veşere, bi hevkariya dagirkeren 
din sere her serketin O destkeftin
ek Kurd li parçeyen din dike? 
Jiber ku bilyer O serpehatiyen di 
sedsalen bistan de bi tene ter dikin 
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O dikarin gellekl bi zelall çewt! O 
şaşiyen me bidin ber çavan, ku 
çawa merov begav dibe "kume 
xwe bide ber xwe O biponije", em 
pew!st nabinin ku tekevin kGra
biya d!roke: Li ser hesabe gele 
Kurd s!norguhertina İran O 
1\ırkiye' ye di dema Şoreşa Ararat 
de O s!norguhertina li "Şat el 
Ereb" di encama Hevhatina 
Cezayir de çawa ku minakine 
balkeş in, ewçend ji serpehatinine 
gelkuj in. Ya ku dikare meravan 
betir şaş O mat bike ew e ku pişt! 
van hernil boblaten (belayen 
mezin) malweran! carandina 
ôırok O hatina lihevkirina 
"Adana"'ye ye! Jiber ku Suriye' ye 
tucaran hebilna PKK O serok€ we 
nedipejirand O her vedişart, 

"lihevkirina Adana' ye" hatina 
xwe bi salan e ku bi dengek! 
bilind dida xilyan!kirin. Herkese 
durbin dikari bi gengazi ve erıca
ma "komplofı" bibine. A her! 
kirettir ew bil ku Suriye' ye nikad, 
bi keman! wek İran€ comerd be, 
ci b ide serok€ PKK O wl li ba xwe 
bipareze. We ew li ser reyen 
çulilçiv avete henbeza dewleta 
1\ırk! 

Bele ev guhertinen di rezaniya 
navnetewey! de ku pewistiya 
"dengene" nil daneber xwe O biln 
sedema linavrakirina "sinoren 
plroz'' re li ber me vedikin. Gellek 
gelen bindest karin ji ve pevejoye 
destkefti bibin, glhan serxwebilna 
xwe O yen mayl jl xebata xwe 
ligor rewşa nil, pivan O mercen 
berçav O balkeş dimeşlnin. 

Ve care dive em hergiz ve "dorhat
ine" O keyse ji dest nerev!nin, wek 
gelen din, bi b rat! o rezgirtina hev 
O yekdest xebateke hevdem 
bimeşlnin. •!• 

HemreşREŞO 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 
ınsan özlüyor 

"Düşüncelerine katılmıyorum. 

Ama bu düşüncelerini belirtmeleri için eldeki tüm olanakları seferber edeceğim." 

B ugün uluslararası boyutlarda yayın 

yapan iki Kürt televizyonu var. Bunlardan 
MED-TV, talihsiz bir şekilde yayını dur-

duruldu. Öteki; Kürdistan TV, yayma yeni başladı. 
Med-1Y nın yayma yeniden başlamasını, Kürdistan 
1Y nin de sağlıklı bır yayın sürdürmesini diliyorum. 

İnsan özlüyor! Kürtlerin bir çok televizyon kanalları 
olsun. Bu kanallar çağdaş yayın ilkelerine, ahlak 
kurallarına eksiksiz uysun. Teknik donanımları ve 
kullanımı kusursuz; kültür, sanat ve edebiyat adına 
yapılan programlarda temel ölçü estetik ve güzellik; 
siyasi tavır ve tespitler uslup açısından düzeyli ve 
yapıcı olsun. Habercilikte, propaganda anlayışı yeri
ne objektif habereilik amaçlansın. Bireysel hak ve 
özgürlüklerin korunmasına sonuna dek özen göste
rilsin. 

Bu dilekler duygusal bir tavırla çoğaltılabilinir. Ama 
tüm bu dileklerio üst bileşkesı olarak da Kürtlerin 
çağdaş normlar ve değerlerle donatılmış ulusal hak 
ve özgürlükleri temel amaç edinilsin. Bu amaçlar 
doğrultusunda var olan iki televizyonu irdelemek 
istiyorum. 

Bunlardan birincisi MED-Tv, Kürtlerin tarihinde bir 
devrimdir, bir ilktir, bir dönüm noktasıdır. 

Türnümüzün ona sahip çıkması, onu koruması ve 
geliştirmesi gerekir. MED-TV konusunda iki şey 

diliyorum. Birincisi, MED-TV, yayın yapma olana
klarına bir an önce, yeniden kavuşur. Bu, Kürt 
halkının günlük olarak, kendi varlığını, duygusu
nu, kültürünü yaşaması; genel anlamda da ulusal 
bilinç ve değerler açısından çok önemlidir. İkincisi, 
yukarıda belirttiğim dilekiere uygun bir yayıncılık 
anlayışı edinmesi. MED-TV, sekter, kalıpçı, ilkel, 
saldırgan, alaycı, hatta zaman zaman ukala yayın 

VOLTAIRE 

anlayışından vaz geçip, çağdaş norm ve değerlerle 
yayın yapan ulusal bir yayın organı olmalı. Özenle 
korunması gereken bır ulusal değer olarak görüyo
rum MED-1Yyi. MED-TV mutlaka yaşamalı dır. Hem 
de en çağdaş norm ve değerlerle. Üzüntüm ve 
eleştirim bu yönde. MED-TV bu duruma düşürülme
meliydi. Doğrudur, bu televizyon, PKI\nın televizyo
nudur. PKI\nın, bu televizyonu, bu anlamda dile
diği gibi kullan11a hakkı vardır. Ama Kürt Ulusunu 
kucaklayacağı savı varsa, bu olanağı, bu fırsatı, bu 
değeri böylesine hoyratca, kabadayıca, bilinçsizce 
kullanma hakkı yoktur diye düşünüyorum. 

K:ıpanmaması gereken MED-1Ynın kapatılmasını 
ele alalım. MED-1Ynin yayın ilkelerine uyması için 
llOO'ün üzerinde uyarı yazısı almış! Böyle bir 
huvardalığın sorumlusu kim? Niçin bu uyarılar 

dıkkate alınmamış ve feodal bir zihniyetle kaba
dayılık yapılmış? Niçin bir düzenlemeye gidilmemiş? 
Kapatılma nedeni elbette siyasidir. Ancak 
kapatılmanın tek sorumlusu olarak Türkiye'yi gös
termek yanlıştır. Çünkü Türkıye, Avrupa'da yayın 
ilkelerine uyan bir televizyon kanalını kapatacak 
kadar siyasi güce ve itibarasahip değildir. Türkiye'yi 
bu anlamda güçlü göstermek siyasi hatadır. Bana 
göre bu işin sorumluları llOO'ün üzerinde uyarıya 
kulak asmayan, yayın ilkeleri konusunda huvar
dalık, feodal kabadayılık eden ve siyasi kapatma 
kararına davetiye çıkaran sorumlulardır. 

Bu konuda, temel bır yanlışlık daha yapılıyor! 

Niçin yayın ilkelerine uymuyorsunuz sorusuna " 
Türk televızyonları yayın ilkelerine uyuyor mu ki, 
bil de uyalım" şeklinde bir yanıt veriliyor. Bu, 
yanlışta ve ilkellikte rekabet ve yarışma anlamına 
gelir. Oysa, Kürt ulusunun ulusal ve demokratik 
hakları için mücadele ettiğini söyleyen MED-TV; 

Denge Baknı·, sayı 213-1999, sayfa 7 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ırkçı, ilkel ve düzeysiz yayın 

yapan; gerek seviye gerekse 
habereilik anlayışında uluslara
rası boyutlarda itibarı olmayan 
Türk resmi ve özel1V kanallarını 
değil, çağdaş ilke, norm ve 
değerleri kendisine ölçü alma
lıdır. Yakın bir zaman önce 
yayma başlayan Kürdistan 1V için 
de aynı uyarıyı yapıyorum, aynı 

öneri de bulunuyorum. (Biri 
Saddam'ı ötekisi Demirel' i örnek 
alırsa işimiz iş!!!) 

Sorumlularının tüm hatalarma 
karşın, MED-TV'nin kapatılma
sına şiddetle karşı çıkıyorum ve 
kınıyorum. Çünkü MED-1V, 
resmi ve özel Türk kanalları gibi 
bir devlet desteğine, olanaklarına 
ve deneyimine sahip değildir. 

Düşe kalka çağdaş bir düzeye 
ulaşacağına inanıyorum. Batılı 

devletler bu anlamda daha da 
hoşgörülü olmalıdır. Dilerim 
MED-1V bir an önce yayın ya
şamına başlar. Başlarken de 
olumsuzluklardan olumlu dersler 
çıkarır. Eskı alışkanlıklarını bıra

kır; çağdaş, özerk, eşitlikçi, bir
leştirici, ilkeli ve düzeyli bir yayın 
sürecini amaçlar. Bu dilekler 
Kürdistan TV için de eksiksiz 
geçerlidir. (Bunu yapamadıkları 
zaman, köydeki amcasının zeng
inliğine güvenen kentteki huvar
dalar gibi başları beladan kurtul
maz.) 

tkinci Kürt televizyonu Kürdistan 
TV de MED-1V gibi özenle korun
ması gereken ulusal bir değerdir. 
Kürdistan TV'yı ciddi anlamda 
izleme olanağım olmadı. Uma
rım zaaf ve kusurlar açısından 

MED-TV 'nın düştüğü duruma 
düşmemiştir ve düşmemelidir. 

Kürdistan TV de çağdaş, özerk, 
eşitlikçi, birleştirici, düzeyli ilke 
ve prensipler hedeflemelidir. 

Gerek MED-TV gerekse Kürdistan 
1V için büyük bir tehlike sözko
nusudur. Kendilerini yaratan siy
asetlerin, partılerio ve insanların 
güdümünde güdük ve kısır birer 
kuruluş olarak varlıklarını sür
dürmeleridir. Her iki televizyon da 
kendilerini siyasetlerin, partilerin 
ve kişilerin egemenliğinden kur
tarmaları gerekir. Siyasetlere, par
tilere, kişilere bağımlı olurlarsa 
parçalar, partiler ve liderlerarası 
çelişkilere alet olup, tüm Kürtleri 
kucaklama şansını yitirirler. 
MED-TV'nin bu konumdan kur
tulması, Kürdistan TV' nin de bu 
konuma düşmemesini diliyorum. 
Özellikle günümüz liderlerinde 
egemen olan savaş eğilimi, şiddet 
felsefesi, öcalma duygusu ve ben
zeri olumsuz olgulara karşı bir 
yayın politikası izlemelerini diliy
orum. Kürdistanın birer hacağı 

olabilecek olan bu kurumlar, 
savaş, şiddet, öcalma duygu ve 
eğilimlerine karşı barışı, hoş

görüyü, diyalogu yayın politika
larının anahtarı yapmalılar. 

Bu iki teleYızyonun siyasi sahiple
rinden dolayı doğuştan düşman 
olduklarını tümümüz biliyoruz. 
(Kürtlerin klasik, geleneksel 
karekteri ve yazgısı) Bu televizy
onların görevi, bağlı oldukları 

siyasi görüşlerin boyunduruğu 

altında savaş kışkırtıcılığı yapa
rak, savaş yanlısı olmak değil, bu 
düşman siyasetler arasında dost
luğa ve barışa katkıda buluna
cak birer yayın organı olma
larıdır. Bunu hedefledikleri ve 
başardıkları zaman Kürt ulusuna 
gerçek anlamda hizmet etmiş 

olurlar. 

Bir de bu iki televizyon arasında 
siyasi görüşlerin yansıması ola
rak, rakip televizyon olma tehli
kesi söz konusu. Birbirleriyle 

Denge Bakur~ sayı 213-1999~ sayfa 8 

sürtüşen, sataşan, uğraşan; bir
birlerini engelleyen, yıpratan, 

bunun sonucu olarak güdük,kısır 
ve düzeysiz bırer kurum olmaları 
sözkonusu. Oysa MED-TV ve Kür
distan 1V yaşamın her alanında 
dayanışma içinde olmalıdır. Kürt 
Ulusuna hizmet etmek istiyorlar
sa ve çağdaş norm ve değerleri 

savunuyorlarsa bu iki televizyo
nun dayanışma içinde olma dı
şında şansları yoktur. Bu 
dayanışma duygusal düzeyde kal
mam alı, pratiğe de yansımalı. 

Teknik düzeyde, bilgi alış ve
rişinde, program yapımında vb. 
dayanışma sağlanmalı. Rekabet 
ve yarış söz konusuysa, bu estetik, 
güzellik, kalite ve güncelliği 

yakalama konularında olmalı. 
Barışı ve dayanışmayı sağlayacak 
çalışmalarda rekabet ve yarış 

olmalı. 

Bunu başardıkları zaman, -kuru
luşları gibi- Kürdistan tarihinde 
doğru bir ilk'e daha imza atmış 
olurlar. Böylece Kürtlerin her 
alanda birbirini yeme geleneğini 
de olumlu yönde bJzmuş olurlar. 

Özlüyorum! Siyasilerin bireysel 
beyinlerinden bağımsız yayın 

yapabilen iki özgür ve çağdaş 

televizyon özlüyorum. Özlüyo
rum! Bu televizyonların, başka 

ulusal televizyonların yaratıl

masını sağlayacak beyiniere birer 
okul olmasını özlüyorum! 
Haydi kolay gelsin!•:• 

A. E. ÇAYffiCIOGLU 
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DEMOKRASi İSTİYORUZ! .. 
YA BİZ NE YAPlYORUZ ... 

1 nsanoğlu binli yılları geride bırakıyor. Bu olgu, 
maddi ve manevi temel de tüm insanlığı etki
liyor. Enformasyon teknolijiğinin geliştiği 

ülkeler de, bilgisayar dünyasının ikibin yılını nasıl 
atiatacağı bilim çevrelerinin gündeminde birinci 
sırayı alıyor. Öbür yandan gelişmekte olan ülkelerde 
ise toplumun önünde çok daha değişik sorunlar 
duruyor. Yerküremizin birçok alanında ise iç ve dış 
savaşlar, yaşamı insanlığa cehenneme çevirmiş 
bulunmaktalar ... 

Birkaç gün evvel katıldığım bir konferansta, 
Birleşmiş Milletler Örgütünde çalışan bir yetkili 
şiddet ve savaş üzerine bir seminer sundu. Özellikle 
Yugoslavya-Bosna-Kosova ve Balkan'lar üzerine 
tartışılan bu konferansta, şidettin insan psikolojisi 
üzerinde yarattığı derin etkiler ve bundan yola 
çıkarak bir genelierne yapıldığında, meydana gele
bilecek toplumsal bulıranlara değinildL Halklar 
arasında oluşan düşmanlıkların özel olarak bu 
ulusların, fakat genelde de dünyanın problemi hali
ne geldiği; hatta insanlığın ekonomik, sosyal, kültü
rel ve bilim alanında gelişiminin önünde engelleyi
ci bir konuma dönüştüğü, bu anlamda ulusal 
sorunların, tüm insanlığın sorunu olduğu zikredil
di. 

Konferansta Kürt problematiğini gündeme 
getirdiğimde, BM yetkilisi de ne diyeceğini, nasıl 

cevap vereceğini epeyce düşündü. Sonunda ise; 
Kürtlerinde kendi geleceklerini özgürce belirleme 
hakkının olduğunu, fakat bunun için dünya kon
joktür ve siyasi realitesinin hala uygun olmadığını 
açıkladı. Her ne kadar toplantıda yetkilinin dedikle
rine karşı çıkıp, demokrasi için mücadele vermekte 
olduklarını savunanların konjuktür, siyasi realite ve 
çıkar politikalarını gozonune almamaları 
gerektiğini söyledimse de ve hatta bu anlam da 
toplantıda bulunan çoğu kişiden olumlu bir 

yaklaşım gördüysem de, daha sonra kendim bile yet
kilinin dediklerinin "doğru" olduğunu düşündüm. 
!şte bu düşüncelerimi siz değerli Denge Bakur okuy
ucuları ile paylaşmak istiyorum. Dış dünya'nın eksi
klerini sayarken ilk önce bizim bu yöndeki 
yanlışlıklarımızı telafi etmemiz gerektiği kanısını 
taşıyorum. Zaten negativ tavırlar ve hareketlerimizle 
kimseyi de ikna edemeyeceğimiz açıktır. 

*** 

Kürt siyasi hareketinin varoluş nedenlerinden en 
önemlisi: demokrasi ve eşitlik sorunudur. Kürt ulu
sal kurtuluş örgütlenmeleri; milletlerinin ezildiğini, 
terör politikalarına mahrum kaldığını, Kürt bölge
lerinin sömürü ve talana tabi tutulduğunu, Kürt 
ulusunun eşit müamele görmediğini, horlandığını 
ve haklarının gasp edildiğini ve bu haksızlıkların 
ortadan kaldırılması için mücadele ettiklerini vur
gularlar. 

Şimdi gerçeğimize bir dönelim: Kuzey Kürt siyasi 
hareketi, onurlu ll Temmuz 1965 günü- yani 
Türkiye- Kürdistan Demokrat Partisi'nin 
kuruluşundan sonra, özellikle 1970'lerde ayrı Kürt 
örgütleri siyasi arenaya çıktıktan sonra, ne zaman 
kendi arasında demokratik, barışçıl bir zemin 
sağlayabildi? Ovsa, Kürt ulusal davasının başanya 
ulaşahilmesi için böyle bir zemin yaratmamız 
gerektiğini de herkes biliyor. 

Doğrudur, Kürtler -demokrasi, insan hakları, barış, 
tolerans, çağdaş ve modem bir diyalogtan yoksun 
Ortadoğu bölgesinde yaşıyor. İster istemez bu mikro 
(aile, okul, aşiret, mahale, köy ... ) ve makro (toplum, 
kurumlar, devlet...) çevre bizlerin şekillenmesinde 
ana rol oynuyor. Siyasi yapılanmalarımız da genel 
olarak maalesef bu değer yargılarını aşamıyor. 

Diktatörlük, totalitarizm, zor ve şiddet kendisine 
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... Kürt siyasi hareketinin demokratik ve 
barış zemininde buluşması, bu temelden 
hareket ederek ulusal sorununu uluslarara
sılaştırması, dünya gündemine getirmesi, 
bugün yalnız Kürt halkının değil, dünya 
demokratik kamuoyunun da bir talebi hali
ne gelmiştir. Bilinmelidir ki, 2000'li yıllara 
girdiğimiz bu dönem de, Kürt sorunu dünya 
siyasi arenasında çözülmesi gereken büyük 
bir problem olarak duruyor. Bu süreci 
hızlandırmakta Kürt siyasi hareketinin 
olgun, dünya konjuktürüne uyumlu, çağdaş 
ve demokratik bir süreç başiatmasıyla 
mümkündür ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
daha uyumlu bir zemin bulabi- Bu yaklaşım terkedilmelidir. 
liyor. Bu madalyonun bir yüzünü Kendimizi ulusal ve uluslararası 
oluşturuyor. Fakat, madalyonun düzeyde ifade edememizin önem
diğer bir yüzü daha da var. li bir halkasını da bu nokta teşkil 
Burada da işte Kürt ulusal hare- ediyor. 
ketenin istemlerini, yaşamasını 

arzuladığı geleceğinin plan ve Bellidir ki, Kürt siyasi hareketinin 
projelerini görüyoruz. Kürtlerde ideolojik baz da, program, tüzük 
demokrasi ve eşitlik talebinin veya yönetmenliklerle veya sözü
ağırlığını başta da bellirtmiştik. O mona "ulusal kongreler" le bir
halde, Kürt siyasi hareketinin de, birleriyle yakıniaşması mümkün 
ulusunun bu talebini yaşama değildir. O halde onlarca, yüzlerce 
geçirebilmesi için önadımlar kez tecrübe edilip başarılamayan, 
atması gerekmektedir. Bunun en yapılamayan insiyatifler bırakıl

önemli noktasını da, Kürt siyasi malıdır. Kürt siyasi hareketi üze
hareketinde varolan örgütlenme- rinde problemsiz anlaşabiieceği 

!erin çağdaş-demokratik bir temel üç nokta, beş nokta varsa, ilk ola
de birbirine yaklaşımı oluştur- rak bu noktaları temel alarak 
maktadır. Eğer Kürt siyasi partile- harekete geçmelidir. Mutabakat 
ri, birbirlerinin varlığına, zemini, ulusal çıkarları baz ola
düşünce ve konseptlerine saygı rak alırsa üzerinde anlaşacağı 

duyuyorsa, tahammül ve tolerans noktalar zaten belirginleşecektir. 

gösteriyorsa, birbirleriyle ulusal PDK-Bakur'un bu doğrultuda 

çıkarlar temelinde yakınlaş- bazı adımlar attığını biliyoruz, 
malarının önünde hiçbir engel birçok örgüte öneri götü
yoktur. Öbür taraftan, eğer bugün rülmüştür. Bu çalışımiarın belirli 
Kürt siyasi yapılanmaları ara- bir süreci alacağı açıktır, buna 
sında iyi ilişkiler mevcut değilse rağmen atılan adımlardan geri 
bu onların herşeyden önce dönmemeli, hatta daha da yoğun 
tahammülsüzlüğüne, benden bir çalışm::.. yapılmalıdır. 
başka kimse yoktur, olamaz ve 
müsaade etmem! primitiv yak- Kürt siyasi hareketinin demokra
laşımından kaynaklanmaktadır. tik ve barış zemininde buluşması, 
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bu temelden hareket ederek ulu
sal sorununu uluslarara
sılaştırması, dünya gündemine 
getirmesi, bugün yalnız Kürt 
halkının değil, dünya demokratik 
kamuoyunun da bir talebi haline 
gelmiştir. Bilinmelidir ki, 2000'li 
yıllara girdiğimiz bu dönem de, 
Kürt sorunu dünya için de çözül
mesi gereken büyük bir problem 
olarak duruyor. Bu süreci 
hızlandırmakta Kürt siyasi hare
ketinin olgun, dünya konjuktü
rüne uyumlu, çağdaş ve demo
kratik bir süreç başiatmasıyla 

mümkündür. 

*** 

Dünya, Kürtlerin düşmanı 

değildir. Bu felsefe unutulmalıdır. 
Bugün yerküremizin birçok 
yerinde Kürtlerin ulusal davasına 
sempati ile bakan, o'nu gündem
leştiren, tartışan, kamuoyunun 
iradesine sunan devletlerarası 

platformlar, ulusl2rarası kurum
lar, birçok politik şahsiyet, basın
yayın organları vs. vs. bulunmak
tadır. Bu, Kürt sorunu'nun 
arkasında duran çok önemli bir 
güçtür ve hatta Kürt sorunu'nun 
çözümü yolunda dayatıcı role 
sahiptir. Öbür taraftan, bazı Kürt 
siyasi örgütlenmelerinin dünyayı 
düşman gören felsefeleri, bizlere 
zarardan başka birşey getirmiyor. 
Kürt sorunu'nun çözüm sürecini 
negatif etkiliyor. Bazı konferans
larda: "Kürtler dünya konjokturü 
ile uyumlu politika izleyemiyor, 
olgun ve demokrat davrana
mıyor" gibi görüşlere argument 
olarak da, yukarıda bellirtiğim 

felsefe örnek veriliyor. •!• 

batun@swipnet.se 
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Ulusal Kimlik 
•• 
Orgütsel Kimlik 

ve PDK-Bakur 

Kimlik, bir bireyi veya topluluğu değişik 
kategorilerde başkalarından ayıran veya 
başkalarıyla birleştiren özellikleri 

tanımlayan bir kavramdır. 

Kimlik sorunu, sosyolojik, politik ve kültürel ögele
riyle önemli bir konudur. Dünyada meydana gelen 
toplumsal huzursuzlukların, çatışmalarün nedenle
ri iyice araştırıldığında bir çoğunun kökeninde kim
likle ilgili farklı düzeylerdeki sorunların yattığı 

görülür. Ya kimlikle ilgili sorunlar huzursuzlukların 
direkt kaynağını oluşturuyor; ya da var olan 
farklılıklar ekonomik ve jeo-politik çıkar çatışmaları 
için kullanılıyor. Kuşkusuz, tüm çatışmaların köke
ninde çıkar hesapları yatıyor. Ancak çıkar 

çatışmaları, hem geniş anlamda hem de dar anlam
da, çeşitli biçimlerde kimlik farklılıkları çatışmasına 
büründürülerek sürdürülüyor. Bir de çatışmalar 

sadece değişik kimlikler veya alt kimlikler arasında 
olmuyor, bir kimliğin iç farklılıkları arasında da 
gerçekleşebiliyor. 

Günümüzde ister farklı kimlikler arasında, ister üst 
bir kimliğin alt kimlikleri arasındaki çatışmalarda, 
isterse de bir kimliğin kendi iç farklılıkları 

arasındaki huzursuzluklarda olsun, çözüm için 
hangi yöntemlerin kullanılacağı başlı başına bir 
sorundur. Farklılıkların çatışmaya dönüş

mesi/dönüştürülmesi veya bunun önlenmesi, toplu
lukların ve daha dar anlamda bireyin, kültürel, 
sosyal ve ekonomik durumuyla direkt başlı bir 
sorundur. Günlük deyişle olgunlaşma düzeyiyle 
ilişkilidir. 

Konuyu bireyin davranışına indirgersek, şunu söy-

leyebiliriz: Birey isterse, farklılıklarını abartarak, 
onları kendisirıin de aşamayacağı "Kaf Dağı"na 
dönüştürerek başkalarıyla çatışmaya neden haline 
getirebilir. Kavga da çıkarabilir, savaşa da 
dönüştürebilir. Ama tersi bir davranış göstermek de 
mümkündür. Farklılıklarına sahip çıkarak, 

farklılıklarını başkalarına anlatıp onların bunlara 
saygı göstermelerini sağlayarak, başkalarıyla uyum
lu bir arada olmayı da seçebilir. Bu da mümkündür. 
Humanist, özgürlükçü ve demokratik anlayış bunu 
gerektirir. Bu değerlere içtenlikle inanmayanlar, bu 
sözcükleri sadece moda olsun diye dillerine dolayan
lar, ancak uzlaşmaz ve çatışmacı olabilirler. 

Bu genel girişi, konunun şu veya bu topluluğa, 

örgüte özgü bir sorun olmadığını belirtmek 
açısından yaptık. Farklylyklaryn çatışması veya 
uyumu aslında herkesi ilgilendiriyor. 

Biz bu yazımızda asıl alt bir kimlik olarak örgütü, 
bu kimliğin içindeki farklılıkları ve karşılıklı 

ilişkilerini kısaca irdelemeye çalışacağız. 

Bir toplumda çok çeşitli gruplar, kategoriler var. 
Bunların bir çoğu birer kimliğe sahiptir. Birey, bu 
kategorilerin çoğunun ögesi durumundadır. 

Dolayısıyla o kimliklere sahiptir. Kimlikler, bireye 
topluluk içinde farklı özellikler, konum ve işlevler 

kazandırır. 

Aile, aşiret, meslek mensupluğu, politik parti üyeliği, 
etnik bir gruba aidiyet, bir devletin vatandaşı olma 
(tabiyet) vb. bunların her biri birer kategoridir ve 
bireye belli düzeylerde belli bir kimse olmayı 

sağlayan özelliklerdir. 
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•••••••••••••••••• 

... otoriter anlayış farklılıklara tahammül gös
termez, onları iktidardaki anlay.1Şa, çoğu kere 
de yönetime egemen olan bir yöneticinin 
görüşlerine göre tekleştirmek ister. Bu da 
daima çatışma yaratır. Farklı anlayışı 
bastırdığınızı düşündüğünüz anda bile, çatışma 
sürer ve uygun koşulları bulduğu zaman da 
dışa vurur. Aslında Kürt yurtsever hareketinin 
tarihi, bu görüşü doğrulayan zengin örneklerle 
doludur. Sorun olup bitenlerden ders çıkar
maktır ... 

••••••••••••••••• 

Bu kategoriler içinde ulus ve dev
let vatandaşlığı kimlikleri, üst 
kimlik, diğer kimlikler ise alt 
kimliklerdir. Alt kimlikler, 
yaşamdaki çeşitliliğin değişik 

kategorilerde adlandırılmasıdır. 

Bu çeşitlilik, hem bir zorunluluk 
hem de insanlığın bir 
zenginliğidir. Her kim ki, bu 
çeşitliliği yok etmeye ve kendisin
in belirlediği bir hedefte tekleştir
meye kalkışıyorsa, kanımızca 

toplumsal ve tarihsel zorunluluğa 
karşı bir eğilim içine giriyor 
demektir. Böylelerin sonu hüs
randır. İster bu güç, bir devlet 
olsun, ister bir parti veya başka 
özellikte bir kurum olsun, isterse 
de bir birey olsun er veya geç boz
guna uğrar. 

Bir örgütün içindeki farklılıkları 
koruma, onları tekleştirmeme 

görüşü ve tutumu, siyasal bir 
partinin işleyişi için hayati dere
cede önemli bir konudur. Bir part
inin demokratik veya otoriter 
niteliğini belirleyen ana ilke 
budur. Grupçuluğun, dargörüş

lülüğün, başkalarının varlığına 

tahammül göstermemenin ana 
kaynağı da bu anlayışta yatar. 

Kendi içindeki farklılıkları koruy
an, onları bir arada tutmayı 

başaran örgütler, kendi dış

larındaki güçlerle de uzlaşı politi
kalarını başarıyla geliştirebilirler. 

Tersi durumda, otoriter bir örgüt 
modeli ortaya çıkar. Otoriter ör
gütler, hem kendi içlerinde hem 
de kendi dışlarındaki güçlerle 
daima çatışmalı durumunda
dırlar. Çünkü otoriter anlayış 

farklılıklara tahammül göster
mez, onları iktidardaki anlayışa, 
çoğu kere de yönetime egemen 
olan bir yöneticinin görüşlerine 

göre tekleştirmek ister. Bu da 
daima çatışma yaratır. Farklı 

anlayışı bastırdığınızı düşün

düğünüz anda bile, çatışma sürer 
ve uygun koşulları bulduğu 

zaman da dışa vurur. Aslında Kürt 
yurtsever hareketinin tarihi, bu 
görüşü doğrulayan zengin örne
klerle doludur. Sorun olup biten
lerden ders çıkarmaktır. 

Bir Alt Kimlik Olarak 
Politik Örgüt 

Yukarıda değindik, politik 
örgüt/parti, toplumda bir katego-
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ridir, bir alt kimliktir. Bu alt 
kimliğin özellikleri, örgütün 
tanımında dile geliyor. Biz, M. 
Duverger'in "Siyaset Sosyolojisi" 
adlı yapıtında aktardığı, Peter M. 
Blau'nun tanımını esas alacağız. 
Blau, örgütü şöyle tanımlıyor: 

"Belirli hedeflere erişmek üzere 
bir grubun faaliyetlerini düzen
leştiren usuller açıkça saptandığı 
andan itibaren, bir örgüt kurul
muştur." Bu tanımda üç önemli 
öge vardır: Hedef, örgütün işleyiş 
kuralları ve bunları benimseyen 
bir insan grubunun ortak dav
ranışı. Bir siyasal partinin hede
fleri programında, işleyiş kural
ları da tüzük ve yönetmeliklerin
de belirlenir. Programı ve tüzüğü 
benimseyen insanlar, bu amaç
larına ulaşmak için ortak dav
ranış gösterirler ve bu tutum
larıyla toplumda, diğer insanlar
dan farklı bir alt kimliğe sahip 
olurlar. 

Bir politik partiyi, diğerlerinden 

ayıran bazı önemli unsurlar 
vardır. Bunlar: vizyon, misyon, 
strateji ve faaliyet tarzıdır. Bu 
unsurlar doğru tespit edilip etkin 
faaliyetlerle yaşama geçiril
diğinde, parti güçlenir, yetkinleşir 
ve bunun bir sonucu olarak söz 
konusu alt kimlik çevresinde bir 
araya gelen insanlar, toplumda 
bu amaçları paylaşanlardan saygı 
ve destek bulurlar. Dolayısıyla o 
partinin görüşlerinin gerçekleşme 
olanağı doğar. 

Politik bir partinin başanya 

ulaşahilmesi için, o partinin üye 
ve sempatizanları :ömliklerini iyi 
tanımlamalı ve ona bilinçli ola
rak sahip çıkmalıdır. Partinin 
vizyonunu ve stratejisini iyice 
öğrenmek, misyonunu hem 
tarihsel hem güncel yönleriyle iyi 
kavramak ve bunlara uygun ola-
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rak gönüllü, aktif faaliyetler gös
tennek gerekiyor. 

Politik bir parti kimliğini 
tanımlarken farklılıklar nasıl 

ortaya çıkar, bu farklılıklar nasıl 
bir arada tutulabilir, bunun çerç
evesi nasıl belirlenir? Bu konu
ları, PDK-Bakur'un özelliklerin
den yola çıkarak tartışmakta 

yarar görüyoruz. 

Bir partide deşişik görüşler, nor
malinde örgütün vizyonu, misyo
nu, stratejisi ve faaliyet biçimleri 
saptanırken, bunun için tartış

malar yapılırken ortaya çıkar. Bu 
aşamada değişik görüşlerin 
olması yararlıdır, hatta bizce 
zorunludur. Bu konularda yapı
lan kurallı, düzeyli ve içerikli 
tartışmalardan rahatsız olmamak 
gerekir. Değişik görüşlere mutla
ka tahammül gösterilmelidir. 
Tersi tavır, bir partinin fikir zeng
inliğini, hatta dinamizmini za
yıflatır. Ama tekrar vurgulamakta 
yarar var: Bu tartışmalar kuralla
ra uygun yapılmalı, düzey ve içe
rik bakımından ciddiye alınabil
inecek fikirler üretebilmelidir. 

Bu konuda bir belirlernemizi 
aktaralım. En fazla demokratik 
işleyişe sahip olduğuna inan
dığım PDK-Bakur da dahil olmak 
üzere, ne yazık ki, Kürt örgütle
rinde özlemini duyduğumuz 

kurallı ve içerikli tartışmalar 

oldukça az oluyor. Ya da biz buna 
tanık olmadık. Oysa bu bir ihtiya
çtır. Hangi Kürt örgütünde olursa 
olsun, böylesi bir işleyiş bizi çok 
sevin dirir. 

Çok seslilik ve demokratiklik, 
tahammül gerektirir. Bu taham
mülü göstennek gerekir. Tartış

malardan sıkılıp otoriterizmin 
kolaycılığına sığınmamalıyız. 

PDK-Bakur, TKDP'nin devamı PDK'nın 
mirasçısıdır. 

PDK-Bakur, 1992 yılında yapılan Birlik 
Kongresi'ne katılan Ala Rizgari Birlik 

Platformu'nun, Ulusal Birlik Platformu-Bergeh
'in ve Rızgari'den ayrılan kadroların 

mirasçısıdır. 
PDK-Bakur'un kadroları ve üyeleri, bütün bu 

34 yıllık politik-örgütsel mirasa büyük bir 
onurla sahip çıkmalıdırlar. Ancak geçmişe 
eleştirel, ders çıkarıcı bir gözle de bakmak 

gerekir. Bu her örgüt için geçerlidir. 

Bu kısa ön belirlemelerden sonra, 
konuya, PDK-Bakur'un vizyonu
nu, misyonunu, stratejisini ve 
faaliyet türlerini kısa tanımiaya
rak girmekte yarar var. 

PDK-Bakur'un misyo
nu ve dayandığı 
örgütsel miras 

PDK-Bakur, kongrelerinde politik 
ve örgütsel mirasla ilgili aldığı 
kararla, kendisini, 1965 yılında 
kurulan TKDP'den başlayarak 

günümüze kadar parti sürecine 
katılan tüm grup ve kadroların 

mücadelesinin mirasçısı ilan 
etmiştir. Bu belirlemeyi tüzük ve 
programına koymuştur. 

Bunun tarihsel olarak anlamı 
şudur: 

PDK-Bakur, TKDP'nin devamı 

PDK'nın mirasçısıdır. 

PDK-Bakur, 1992 yılında yapılan 
Birlik Kongresi 'ne katılan Ala 
Rizgari Birlik Platformu'nun, 
Ulusal Birlik Platformu-Bergeh-

'in ve Rızgari'den ayrılan kadro
ların mirasçısıdır. 

PDK-Bakur'un kadroları ve üyele
ri, bütün bu 34 yıllık politik
örgütsel mirasa büyük bir onurla 
sahip çıkmalıdırlar. Ancak geç
mişe eleştirel, ders çıkarıcı bir 
gözle de bakmak gerekir. Bu her 
örgüt için geçerlidir. 

Av. Faik Bucak, Sait Elçi, Dr. Sait 
Kızıltoprak, Ömer Turhan'lara 
sahip çıkılmalı, bu şahsiyetlerin 

Kuzey Kürdistan ulusal hareketi
ne yaptıkları hizmetler dillendi
rilmelidir. 

Özellikle Sait Elçi ve Dr. Şıvan'ın 
adlarını yan yana yazdık 

Sevindirici olan bir gözlem, geçen 
zamanın Kuzey Kürdistan yurtse
ver hareketindeki bu yarayı 
sardığını görmek ve hemen her
kesin bu olayı ders almamız gere
ken derin bir acı olarak yüreğine 
görnınesi gerektiğine inan
masıdır. Doğru olan da budur. İki 
Said'in kaybı, henüz filizlenme 
aşamasında olan Kuzey Kürdistan 
örgütsel hareketine büyük bir 
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darbe oldu. Kaybımızı geriye geti
remeyiz. Ama bugün bu olayı 

artık çelişki nedeni olmaktan 
çıkararak, her iki Saidimizin de 
ruhunu şad etmiş oluruz. Bizlere 
yakışan yurtsever tavır da budur. 
Onlar bizim Saidlerimizdir, 
Onları bağrımıza basıyoruz. 

Yukarıda değindiğim 34 yıllık 

örgütsel geçmişi, yurtsever demo
kratik bir miras ve misyon olarak 
değerlendiriyorum. Kanlı biçimde 
bastırılan bir seri ulusal 
direnişlerden sonra, 1965 yılında 
Kürt yurtseverlerinin TKDP'nin 
kuruluşunu gerçekleştirmesi, 

ülkemizin kuzey parçasında, 

halkımızın kimliğini ve haklarını 
kazanması doğrultusunda 

atılmış, tarihi nitelikte yurtsever 
demokratik bir örgütsel misyon 
hareketidir. Bu hareket, bu amaç, 
bugün de güncelliğini koruyor. 

!şte PDK-Bakur, böylesi onurlu bir 
mirasa ve tarihi geçmişi olan bir 
misyona sahip çıkıyor. Çünkü 
onun kimliği bu geçmişe 

dayanıyor. DDKO'ların faaliyetleri 
de Kuzey Kürdistan tarihinde 
önemli bir köşe taşını oluşturuy
or. DDKO'lar dönemi de, taç
landırmamız, sahiplenmemiz 
gereken tarihimizin onurlu bir 
kesitidir. 

PDK-Bakur'un vizyonu 
ve stratejisi 

Politik vizyon, bir partinin günü
müz uluslararası ve bölgesel 
koşullarına denk düşen, ülkemiz
deki somut duruma uygun olan 
öneriler paketi anlamına geliyor. 
Parti, somut durum ve çözüm 
için Kürt halkına, Türkiye'ye, 
uluslararası güçlere ne tür öneri
ler getiriyor, amaçlarına ulaşmak 
için hangi faaliyetleri gösteriyor. 

PDK-Bakur, 
dünyadaki değişimi 
tartıştı. Kendini ona 
hazırlamaya çalıştı. 

Çok sancılı da olsa 
önemli bazı anlayış 

değişikliklerini gerçe
kleştirdi. Ama bu 
süreç hala devam 

ediyor. Ancak şunu 
söyleyebiliriz: PDK

Bakur, günümüz 
koşullarıyla uyumlu 

realist bir politikanın, 
vizyonun ve stratejin

in partisi olmanın 
dinamiklerini içinde 

barındırıyor. 

PDK-Bakur'un böyle bir vizyonu 
vardır. Kuzey Kürdistan ulusal 
hareketinde belli yönleriyle yeni 
bir vizyondur. Kuzey Kürdistan'da 
var olan politik parti ve örgütlerin 
anlayışına, hala aşırlıkla 1970'li 
yıllaryn politik ve örgütsel 
düşünceleri ve faaliyet biçimleri 
egemendir. Oysa dünyada köklü 
bir politik deşişim meydana geldi. 
Ne artık 2. Dünya Savaşı sonrası 
Soğuk Savaş döneminin politik, 
askeri ve ekonomik dengeleri, ne 
de bu dönemin politik sistem ve 
örgütlerinin belirleyici etkinliği 

kaldı. Dünyada bütün güçler, 
politik hedeflerini, stratejilerini 
değiştirdiler. Yeni uluslararası 

koşullara uygun vizyonlar 
geliştirdiler. Söz konusu değişimi 
başarabilenler, yeni dönemde de 
varlıklarını sürdürüyor ve rolleri
ni oynuyorlar. Global düzeyde 
meydana gelen değişmeleri 

zamanında göremeyen ve eskiyen 
görüş ve sloganlarında takılıp 
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kalan güçler, yeni duruma ayak 
uyduramadılar. Birçoğu varlık

larını bile koruyamadı. Son on 
yılda birçok sivil hükümet ve 
yıkılmaz gibi görünen "güçlü" 
diktatörlükler tarihin sayfalarına 
karışıp gitti. 

PDK-Bakur, dünyadaki bu 
değişimi tartıştı. Kendini ona 
hazırlamaya çalıştı. Çok sancılı 

da olsa önemli bazı anlayış 

değişikliklerini gerçekleştirdi. 

Ama bu süreç hala devam ediyor. 
Ancak şunu söyleyebiliriz: PDK
Bakur, günümüz koşullarıyla 

uyumlu realist bir politikanın, 

vizyonun ve stratejinin partisi 
olmanın dinamiklerini içinde 
barındırıyor. 

PDK-Bakur'un en önemli strateji
si, Ortadoğu 'da ve Türkiye'de 
çoğulcu demokrasinin ve sivil 
toplumun gelişip güçlendirilmesi 
amacı ile birlikte ve bu süreçle 
uyumlu olarak Kürt halkının 

kendi geleceğini özgürce belirle
mesinin koşullarını hazırla

maktır. Bölgede demokrasi ve sivil 
toplum gelişmedikçe, Kürt 
halkının ve etnik sorunları çözül
memiş diğer toplulukların meşru 

haklarına kavuşmaları, bu 
sorunlara köklü barışçı çözümle
rin bulunması oldukça zor ola
caktır. 

Ortadoğu, ekonomik ve jeo-poli
tik nedenlerle uluslararası güçle
rin yoğun ilgi alanındadır. 

Ortadoğu' daki sorunlar, yerel 
nitelikte sorunlar değil, hele Kürt 
halkının özgürlük ve demokrasi 
mücadelesi, devletleşme sorunu, 
tümüyle uluslararası nitelikli böl
gesel bir sorundur. PDK-Bakur bu 
gerçeğe uygun biçimde, Kürt 
sorununun olabildiğince ulusla
rarasılaştırılması gerektiği 
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görüşündedir. 

Uluslararasılaştırılarak çözümü 
zorlanacak bir sorunun politik 
aktörü, kendini dünyanın yeni 
koşullarına hazırlamak zorun
dadır. Bu bakımdan PDK-Bakur, 
programı, söylemi ve faaliyet biç
imleri itibariyle, marjinal kadro 
örgütlerinin uslub ve tarz
larından uzak durmak zorun
dadır. PDK-Bakur, özgürlük ve 
demokrasi istemi içinde olan Kürt 
yığınlarının sessiz çoğuoluşunun 
partisi, sesi ve aktif temsilcisi 
olmayı önüne koymuştur. Bunun 
için cesaretli, radikal, inandırıcı 
bir mücadele vermelidir. Buna 
uygun mücadele kurum ve araç
larını, düzeylerini yaratmalıdır. 
lşte PDK-Bakur'un vizyonu 
budur. Kadrolarını, üyelerini, tar
aftarlarını ve halkı, realist politi
kalara uygun eğitmeli, mücadele 
içine çekmelidir. İçeride ve 
dışarıda, misyonuna, strateji ve 
vizyonuna uygun faaliyetler 
geliştirerek, 2000'li yılların Kuzey 
Kürdistan çağdaş, yurtsever 
demokratik partisi olduğunu/ola
bileceğini göstermelidir. 

Alt Kimliklere Takılıp 
Kalmamak 

2000' li yılların çağdaş örgütü 
olmayı amaçlayan bir parti, 
kendi kimliğini önemsemeli ama 
ona takılıp kalmamalıdır. 

Biz Kürtlerin cesaretle özeleştirisi
ni yapmamız gereken bir 
eksiğimiz var: Kendimizi genelli
kle alt kimliğimizle ifade ediyor, 
onu hep öne çıkarıyor ve onunla 
özdeşleştiriyoruz. Bu nedenle, 
daha üst kimliklerde kaynaşıp 
birleşmekte fazla başarılı 
olamıyoruz. 

• ••••••••••••••• 

PDK-Bakur, programı, söylemi ve faaliyet biç-
imleri itibariyle, marjinal kadro örgütlerinin 

uslub ve tarzlarından uzak durmak zorundadır. 
PDK-Bakur, özgürlük ve demokrasi istemi için
de olan Kürt yığınlarının sessiz çoğunluşunun 

partisi, sesi ve aktif temsilcisi olmayı önüne 
koymuştur. Bunun için cesaretli, radikal, 
inandırıcı bir mücadele vermelidir. Buna 

uygun mücadele kurum ve araçlarını, 
düzeylerini yaratmalıdır. 

İşte PDK-Bakur'un vizyonu budur. 

···~·············· 

"Kürtler birlik alamıyor", yaygın 
gözlem ve kanısının ana nedenle
rinden biri de budur. Yine bazı 
Kürdologlar, 2000'e ayları say
dığımız günümüzde bile, Kürtle
rin henüz uluslaşma aşamasında 
olduklarını, ulusal bakımdan 
istikrarlı bir topluluk resmi sergi
leyemediklerini ileri sürüyorlarsa, 
bu görüşler bizi düşündürmelidir. 
Nedenleri üzerinde kendimizden 
başlayarak ciddi araştırma yap
mak zorundayız. 

Alt kimliğe takılıp kalmak, farklı 
tarihi dönemlerde değişik biçim
lerde kendisini göstermiştir. Önce
leri aşiretle, mirlikle, ağalıkla, 
kabile ve aileyle kendimizi 
özdeşleştirmişiz. Dinin ve mezhe
bin kölesi olmuş, oradan ötesini 
görememişiz. Özetle her defa
sında, bizi gelecek onyıllara, 
yüzyıllara taşıyacak daha üst 
kimliğin önemini kavramakta 
ciddi zaafiyet göstermişiz. Bu 
nedenle, yeni tarihi dönemlere 
geçerken hep kaybeden duru
munda olmuşuz. 

Günümüzde bile toplum olarak 
yukarıdaki eksikterin bir bölümü
nü hala tekrarlıyoruz. Örneğin 

aşiret reisi veya kabile ağası Türk 
devletiyle işbirliğini tercih ediyor, 
insanlarımız bu alt kimliğe sıkı 
başlılık içinde aşiret reisinin veya 
ağanın köy korucusu oluyor. 
Hesanan Aşireti reisi Nurettin Atik 
"millet"vekili olunca Kürtlük 
bilinci unutuluyor, bu uğursuz 

gün kutlanıyor. Bu tablo, yurtse
verlik bilinci gelişmemi~ veya çok 
düşük olan Kürt cephesinin dile
ması. 

Bir de, yurtseverlik bilincinin 
gelişkin olduğu ulusal saflarda 
içine girdişimiz hatalar var. 
Bunları çok daha önemsiyorum. 
Yurtsever Kürt yığınlarının ve 
örgütlerin haline bakalım. 
Yurtsever örgütlerimiz ile üye ve 
taraftarları arasındaki bağ, yurt
sever Kürtlerin örgütsel kimlikle
rine bağlılık biçimi, örgütlerin bu 
konudaki tarzı, çoğu kere Kürdün 
kendisini aşiretiyle, ağasıyla 
özdeşleştirmesinden çok da farklı 
bir resim sergilemiyor. 

Örgütümüzün kimliğini herşeyin 
üzerinde tutuyoruz. Kürt toplu
munun siyasal ve düşünsel 
çeşitliliğinin örgütlü ifadesi olan, 
dışımızdaki örgütlerin varlığına 
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Kürtlerin üst kimlikte buluşma- maktır . 
••. IIalklaı•nı müeade- !arına katkıda bulunmalıyız. 

lesi ve taı•ilıi, lıiçbiı• 
biı-eyin veya öı•gü
tün vesayetinde 
değildiı·. Halkın 
mücadelesini ve taı·i
lıini kendi vesayetin
de göı•mek, yığınlaı•ı 
geçmişleı•ine saltip 
çıkamayan, onlaı•ı 

geçmişlerini 

değeı•leııdiı•me bilin
einden yoksun güdü
leeek süı•ü yeı•ine 
koymak oluı·. İleı•iei, 
demokı•at ve çağdaş 
bir biı•ey veya örgüt, 
böylesi biı• lıatayı 
işlemez. Çağdaş güç
leı•in rolü, toplumu 
dalıa ileı•iye götüı·

mek ve gelecek 
kuşaklaı•a 

övüneeekleı•i biı• 

taı•ilı bıı•akmaktıı• ... 

tahammül gösteremiyoruz. Onla
rın bizden farklı mücadelesini, 
düşünce ve davranış tarzlarını 

anlamaya pek istekli değiliz. 

Kendi farklılıklarımızı onlara 
anlatmak, fakat ortak yanları

mızı bulup güçlendirmek konu
sunda çaba göstermiyoruz. Bu 
tutum ve tavırlarımız, bizi alt 
kimliğimizin esiri haline getiriy
or. Bireyimizde üst kimlikte, yani 
demokrat nitelikli Kürt ulusal 
kimliğinde buluşma bilinç ve 
isteminin gelişmesini önlüyor. 
Böylelikle, farkında olarak veya 
olmayarak, ulusal tavır göster
meyen ağa, şeyh ve aşiret reisinin 
Kürt insanına yaptığı kötülüğün 
bir başka suç türünü işlemiş oluy
oruz. Buradan uzaklaşmalıyız. 

Politik ve örgütsel tavrımızla, 

Sorun bir örgüt içinde ise, 
farklılıkları mutlaka koruyalım. 
Farkiyılıklar örgütün misyonu, 
vizyonu, strateji ve aksiyonianna 
temelden ters düşmüyorsa bun
ları ille de ayrılıklara gerekçe 
haline getirmeyelim. 

Değişik programlara sahip örgüt
ler arasında, öncelikle benzerli
kleri, ortak paydaları arayalım, 

onları öne çıkaralım. Başkalarını 
kendimize tabi olmaya zorlama 
anlayışını değil, başkalarıyla bir 
arada olmayı öğrenmeye çaba 
gösterelim 

Yazımİzı, şubat 1994'te Hevdem 
dergisinde çıkan bir yazımızdan 
alıntıyla başlayarak noktalay
alım. 

'Kürt örgütleri, çağlarken değişik 
sesler çıkaran ırmaklara benzese
ler de, sonuçta hepsi de 'Kürt 
Okyanusuna' sularını taşırlar. 

Birimiz Fırat, birimiz Dicle, 
diğerimiz Zap, öbürümüz Ava 
Reş'tir. Ama hepsi de Kürdistan'ın 
kaynak zenginliğini oluştururlar.' 
Bu cümlelere şunları ekiernekte 
yarar vardır: 

Halkların mücadelesi ve tarihi, 
hiçbir bireyin veya örgütün vesay
etinde değildir. Halkın mücadele
sini ve tarihini kendi vesayetinde 
görmek, yığınları geçmişlerine 

sahip çıkamayan, onları geç
mişlerini değerlendirme bilincin
den yoksun gü dülecek sürü yerine 
koymak olur. llerici, demokrat ve 
çağdaş bir birey veya örgüt, böyle
si bir hatayı işlemez. Çağdaş güç
lerin rolü, toplumu daha ileriye 
götürmek ve gelecek kuşaklara 

övünecekleri bir tarih bırak-
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Örgütlü mücadele de böyledir, 
mal mülk gibi babadan oğula 

geçmez. Halkların politik-örgüt
sel mücadelesi, kültürel ve 
düşünsel yaratıcılığı, tarihi 
karakter kazandıkça ulusun kol
lektif malı, mirası ve geçmişi 

haline gelir. Toplumun tüm bire
yleri, geçmişteki yaratıcılığın, 

tarihin mirasçısıdırlar. 
Ahmede Xanl ve Mem ü Zln'i, 
Mithad Bedirxan ve çıkardığı ilk 
Kürt gazetesi Kürdistan, Geladet 
Mir Bedirxan ve çıkardığı dergile
ri, geliştirdiği Kürt Grameri, Ereb 
Şemo ve şıvane Kurd'ı, Musa 
An ter ve esprili fıkraları, çıkardığı 
dergi ve gazeteleri, hatıratları 

hepimizindir, hepimizin. 

Şeyh Ubeydullah Nehri, şeyh 

Mahmut Berzenci, Ali şer, şeyh 

Saide Piranl, Seyid \Riza, Qadl 
Muhamed, Mele Mustafa Barzani 
hepimizindir, hepimizin. 

Kuzey Kürdistan yakın tarihinde 
ulusal hareketimizde rol oynayan 
ve bugün aramızda olmayan Av. 
Faik Bucak, Said Elçi, Dr. Şıvan, 
Edip Karahan, Mazlum Doğan, 

Hayri Durmuş, Mehmet Kara
sungur, Mustafa Budak, Mazlum 
Korkmaz, Resul Altun, Urfan 
Alparslan, Dr. Hatip Demiralp, 
Zeki Adsız, Av. Medet Serhat, 
Orhan Kotan'larve adlarını bura
da anamadığımız daha onlarca 
"49'lu", "DDKO'lu" ve 70'li, SO'li 
yılların politik kadroları ve bin
lerce yurtsever şehid, hepimizin
dir, hepimizin. 

Bugün paylaşamadığımız, güncel 
farklı düşüncelerimizden dolayı 

kendimizi özdeşleştirmediğimiz 

dışımızdaki Kürt örgütlerinin 
mücadelesi de gün gelecek, tarihi 
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nitelik kazanacak. Gelecek ku
şaklar, o örgütlere ve liderlerine 
karşı herhangi bir önyargı 

taşımadan, onları sahiplenece
klerdir. 

lnsani beceri ve erdem, çocu
klarımızın ve torunlarımızın bir
kaç onyıl, belki de birkaç yıl sonra 
yapabileceğini bizim bugün gös
terebilmemizdedir. Yani PKKlı' 

nın, PSKlı'nyn, KDP-Blı'nın, 

Rizgarici'nin, PYKçi'nin, Hadep
li'nin, Dkpli'nin, Dbpli'nin on yıl 
sonra tarihe mal olacak bugünkü 
mücadelesine, Kürt ulus bilinciy
le sahip çıkabilmektir. 

Güneeli analiz etmek, eleştirrnek 
bir görevdir. Yine anlayış farklılığı 
nedeniyle kendini bir diğerinin 

programıyla, mücadele anlayı

şıyla özdeşleştirememek de çok 
doğaldır. Ama kendi dışımızdaki 
Kürt örgütleriyle ortaklıkları gö
rememek; Kürt ulusunun özgür
lük yürüyüşünde önümüzde, 
arkamızda, yanı başımızda iler
leyen bir başkasının bu büyük 
yürüyüşteki yerini saptayama
mak, onun da varlığına, çaba
larına saygı duymamak, üst kim
likte beraber olduğumuzu anlay
amamak, her şeyi kendisiyle 
başlatıp, kendisiyle bitirmek 
büyük bir hatadır. 

Kendi payımyza diyoruz ki, Kürt 
ulusalcılığı çerçevesinde PKKlı

nın, PSKlının, Rızgaricinin, 

KDPlinin, Yekitilinin mücadelesi
ne de sahiplenmenin sorumlu
luğunu hissediyorken, böylesi bir 
bilinç yaratmanın bir görev 
olduğunu düşünüyorken, biriler
inin şu bu geçmişin "ruh"undan, 
o "ruhları canlandırmaktan" söz 
etmesine sadece ve sadece gülüyo
ruz. Böylesi düşünceler, bir alt 
kimliğin de daha altında, dar 

KDP-Bakur'un demokratik, 
çoğulcu, çağdaş anlayışlı 

programına büyük bir değer 
veriyoruz ve bu görüşleri 
kararlılıkla savunuyoruz, 
savunmalıyız. Bu kendi 

farklılığına bilinçte saltip 
çıkmaktır. Aynı kararlılıkla 

KDP-Bakur'un kendisini 
daraltınadan, yukarıda da 
vurguladığımız gibi, Kuzey 
Kürdistan ulusal hareketin
in kucaklayıcı çağdaş örgütü 

olmasını istiyoruz. 

grup ve hizip anlayışlarından 

kaynaklanan farklılıklara takılıp 
kalmanın tipik örnekleridir. Bu 
düşüncelerin altı biraz kazın

dığında altından dar düşünme ve 
grup havasını aşarnama gibi siya
sal ve örgütsel olarak olgun
laşamamışlık çıkar. 

KDP-Bakur'un demokratik, ço
ğulcu, çağdaş anlayışlı pro
gramına büyük bir değer veriyo
ruz ve bu görüşleri kararlılıkla 

savunuyoruz, savunmalıyız. Bu 
kendi farklılığına l::ilinçle sahip 
çıkmaktır. Aynı kararlılıkla KDP
Bakur'un kendisini daraltmadan, 
yukarıda da vurguladığımız gibi, 
Kuzey Kürdistan ulusal hareket
inin kucaklayıcı çağdaş örgütü 
olmasını istiyoruz. Bunun olana
kları var; yeter ki gerekli hoşgörü, 
siyasal ve fikirsel olgunluk göste
rilebilinsin. 

*** 

Yazı yayma hazırlanırken, 18 
Nisan 99 seçimlerinin sonuçları 
belli oldu. Kürt yurtsever hareketi, 
Hadep şahsında yerel yönetimler-

de başarılı, övünç verici bir sonuç 
elde etti. 

Türk devleti, Hadepli Belediye 
Başkanlarını proveke etmek ve bir 
fırsatını yaratıp onları görevden 
almak için her yola başvuracak. 
Belediye Başkanlarına büyük 
sorumluluklar düşüyor. DEP 
Milletvekilleri deneyinden dersler 
çıkarmalıyız. 

Hadepli Belediye Başkanları, 
Kürtlerin seçilmiş temsilcileridir. 
Onlara hepimiz sahip çykmalıyız 
ve başarıları için tüm olana
klarımızı seferber etmeliyiz. Yu
karıdan beri tartışmaya çalış

tığımız, Kürt ulusal bilinç ve 
sorumluluğu bunu gerektirir. 
Herhangi bir temsil görevine 
seçimle, yani halkın oylarıyla gel
memiş herhangi bir illegal Kürt 
örgütünün görevlisine itirazda 
bulunabilirsiniz. Buna hakkınız 
da olabilir. Ancak Hadepli 
Belediye Başkanları, Kürt hal
kının tüm haskılara rağmen yurt
severlik bilinciyle seçtiği Kürt ulu
salcılığının meşru temsilcileridir. 

Demokrasiye, çok sesliliğe ve 
halkın seçme hakkına inanıyor ve 
saygı duyuyorsak, Belediye 
Başkanlarımızın hepimizin tem
silcileri, halkın temsilcileri 
olduğunu, tüm yurtsever güçler 
açıkça belirtmelidir. Kendi 
payımıza, halkımızın temsilcile
rinden halka hizmet bekliyoruz 
ve verecekleri görevleri yerine 
getirmeye hazır olduğumuzu 

belirtiyoruz. 
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ŞereLi Başfir Tekirio 
fi Be Xemiya 
Hezen Kurdistane 

W ek her awaye jiyane, di siyasete de j1 
binek pivan hene. Dema dezgehek siy
asi di buyereki de helwesteki bistine, li 

go ra binek pivana hereket dike. Dema huyerek çedi
be rexistinen siyasi, kesen rewşenbir yan j1 her kesek 
ku we huyere bixwaze şirove b ike ' pewiste ku binek 
plvanan di şirova xwe de kar bine. Ev yek di bingebe 
xwe de çerçeva helvesta ku be day'in j1 dertexe hole. 
Le dema ku siyaset bi girani dikeve di bin bandora 
binek hezan de hedi plvan ji tiştekire namine. Ji ber 
ku her gava te avetin berjewendiyen we heza serdest 
esas te girtin Q pivanen siyasi ji tişteki re namine. Ev 
yek bive neve serxwebun ı1 kesayeta siyasi ya gelek 
hezan dixe di ware minaqeşe de. Hedi wele dibe ku, 
gelek caran huyeren heri giring bala van siyasetan 
nakişine ı1 tene tişten berjewendiyen wan te de hebe 
helwesta xwe diyar dikin. Ev ji dibe sedemen tehri
baten mezin di bir ı1 bawerl ı1 kesayeta insanen 
rewşenblr ı1 siyasi de. 

Ji beri çendeki PKK kongre xwe ya 6 e pekanl. Di ve 
kongre de binek biryaren geleki balkeş hatin girtin. 
Yek ji van biryaran ewbı1 ku, PKK şere xwe li 
Kurdistana Başur bi xortl herdevam bike. Yani li 
parçeyek Kurdistana azad şere desthilatdariya Kurd 
bike. Li ser ve huyere seroke PDf birez kek Mesud 
Barzani di gotarek ya xwe de hinek tişten gelek 
balkeş anin hole. Di gotara xwe ya di vi warl de 
Barzani dibeje " ... Me bihistiye ku PKK di kongira 
xwe ya 6 e de biryara şerkirine li Başüre Kurdistan€ 
daye. Em hevi dikin ku ev tişta me bihlstl ne rast be, 
eger rastbe j1 em hevl dikin ku PKK ve biryara xwe 
cardin berçavre derbas bike e şunde gave baveje, na 
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egerev j1 nebe pewi:ıte ku hezen siyasi yen Kurd, di vi 
warl de role xwe ye pozitif bileyzin, e ger ev tişt hemi 
pek newin mafe me ye xwe parastine heye ... " Deng 
ji bezeki Kurdistana Bakur demeket ı1 tikesekl bi 
vekirl , zirnaneki ferml ı1 rexistinl ev yek şirove nekir. 

Yani bi kurtahi pirsek hale giring Q tevitiya tevgera 
Kurd li her çar parçeyen Kurdistan€ eleqeder dike 
her kes be deng ma. Bele binek kesan bi awayek din 
kongre PKK e şirove kirin Q tene binek waren ku 
keyfa wan jere hat! de, methen PKKe dan, le je wede
tir tişteki din nebat kirin. Di siyasete de bezik bi tu 
caran li himber buyereki di welate wan de pekte 
nikare birnine be helwest. Be dengJ' bi xwe ji helwes
teke. Le her demi ne helwestek baş e. Ji aliyek din ew 
rewşenblren (!)ku, dije şere birakujlwelwele dikiran 
hem! bi carekl de be deng bun Q reşitiyek siyasi ket 
ber çaven wan hedi tiştekl nabinin. Hezen ku dijl 
şeredi nav hezen Kurd de komiteyen aşitiye ava diki
ran di careklde guhe xwe li her tiştekl girtin. Ma 
gelo, sibe encama ve biryara PKK e de binek tişten 
mezin ı1 ne xweş ben ho le, ev kesen !ro be deng dirni
nin ,we sibe çewe bikaribin helwestek rast ı1 cihe 
baweriye deynin hole ? Ma gelo ev be deng! nabe 
sedemen xirabiyen mezin Q her kesek be deng nabe 
şirlke huyerin ku çebin? 

Herweha di n av ve be dengiye de PKK piştgermiyeki 
dest binek tehribata li Kurdistana Başur kir. Hinek 
tişten balkeş ı1 giring hatin kirin. Le ya her! girin ı1 
balkeş ew bu ku, gerilayen ERNK di navbera Dihok ı1 
Akre de erlşl şantiye ki kirin Q h in ek makinen ku reya 
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.. .iro lıinek kes li Kurdistana Başur welatek 
werankirt ji nu ve ava dikin. Avakirina vi wela
ti destxistinekl her! mezin u giranbahaye ji bo 
milete Kurd. Herkeseki di reya ve avakirine de 
bisekine bila baş be zanin ku ew di reya 
peşketina civata Kurd de disekinin. Be deng1 u 
be helwestiya hezen din yen Kurd! bi awayekl 
dibe sedemen gurbuna van erişan u xirabkiri
na Kurdistane. Eger 1ro li himher van tahriba
ten ku ten kirin rexistinen Kurd be deng bimt
nin , sibe ti ınafe wan yen ku ınidaxela hinek 
tiştan bikin namlne ... 

gundan çedikirin şewitandin. Şere ku li Kurdistana Başur, dije 
Roja din di rojnama özgür desthilatdariya Kurd te kirin ne 
Politika de berdevke ARGK eşkere berjewendiyen ti hezen Kurdistan! 
elikir Q digot " me erişek bir li ser de ye. Eger binek teref heviya 
şantiyek ya KDP Q di encama cureyekl berjewendiyen teng ji 
erlşa me de 8 makinen kar hatin şere Baştir b iki n we bikevin di nav 
şewitandin ... " Bi rast[ mirov gele- xeletiyek gelek mezin de. Her 
ki mereqe dike ku, ge lo bi ve kiry- şerek li Baştir çedibe feyde dicle 
are PKK çi xusara dewleta Tirk dijminen milete Kurd. Pirsa 
kir? gelo arınanca şewitandina Baştir ne tene pirsa hınek hezen 
hinek makinen kar li Kurdistan€ siyaslye, pirsa peşeroja milete 
çiye? yani merov dikare bi heza- Kurd e. Gerek her hezek 
ran pirsan bike ku kesek nikare Kurdistan[ baş bizanibe ku, 
ne bersiva van pirsa b ide Q ne jl bi tekçuna destkevtinen Başur, we 
ti awayl b ilmribe manakl b ide van b ibe tekçuna hem! hezen 
erlşan. Kurdistan@. İro plvana welatpare-

ziye li xwedlderketina Kurdistana 
!ro hinek kes li Kurdistana Baştir Baştir e. Eger mirov dije binek 
welatek werankirl ji nQ Ve ava reXİStinan be U bi:h'Waze daxwa
dikin. Avakirina vi welatl destxist- ziyen xwe bije gerek ew yek be 
inekl her! mezin Q giranbahaye ji kil'in Q em kemasiyen binek rex
bo milete Kurd. Herkeseki di reya istinan biblnin bila ti caran, em 
ve avakirine de bisekine b ila baş çaven xwe li wan kemasiyan negi
be zaılin ku ew di reya peşketina rin. Le her tiştek usulek ya xwe 
civata Kurd de disekinin. Be dengl heye Q mirov dikare di warek 
G be helwestiya hezen din yen dostani de rexnen xwe bi dilek 
Kureli bi awayekl dibe sedemen vekiı1 ji hevre bije. Şere ku li 
gurbuna van erişan Q xirabkirina Baştir te kirin sedemen we çibin 
Kurdistan€. Egcr !ro li himher van karektere wl şer! naguhere, ew şer 
tahı1baten ku ten kirin rexistinen her di xizmeta dijminen milete 
Kurd be deng biniinin , s ibe ti Kurd de ye. •:• 
mafe wan yen ku midaxela binek 
tiştan bikin namlne. Daı•a Dii,EK 

Bir Açıklama 
Değerli Denge Bakuı· 
Okuyucu/arı, 

Derginin birinci sayısında partin
in genel durumuyla ilgili bir yazı 
yazmıştım. Ben bu yazıyı yazar
ken siyasi ahiakın bir gereği ola
rak, saflarında mücadele 
verdiğim ve siyasi ilkelerine çok 
bağlı olduğum partimin duru
ınunu içimden geldiği gibi aktar
mak istedim. 

Bu bana göre en azından günü
müz siyasi arenasında dürüst 
davranmanın bir ölçütüydü. 
Diğer yandan üzerinde siyaset 
yapmada iddialı olduğum bir 
zemini tüm gerçekliğiyle kendi 
ölçüterime göre okuyucutarla 
paylaşmak istedim. 

Yazıyla ilgili bir çok kişiden tepki 
aldım. Parti üyesi bir çok arkadaş, 
"söyledikleriniz tamam doğru, 
fakat böyle partinin durumunu 
herkesin okuyabileceği bir dergi
de yazmak gerekirmiydi?" diye 
tepkilerini dile getirirlerken, diğer 
taraftan paıtimizin siyasal çizgi
sini tasvip eden fakat örgütsel ola
rak saflarımızda yer almayan bir 
çok dostun değerlendirmeleri 
daha farklıydı. Onlar genellikle 
"Kürdistanlı siyasi örgütlenmeler 
içerisinde böyle şeyler pek alışa 
gelmiş durumlar değildir. Bu 
sizin partinizin demokratik 
işlerliğin bir işaretidir ve sizin 
dışınızda sizler gibi düşünen 
insanlara gi.iven veriyor." diye 
görüşlerini dile getirdiler. Diğer 

taraftan bu durum çok yönlü ola
rak tartışıtıp değerlendirildi. 
Ancak ben yukarıda belirttiğim 
iki ana nokta üzerinde durmak 
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Kürdistanlı siyasi örgüt
lenmeler de böyle şeyle
rin alışageimiş şeyler 
olmadığı doğrudur. 

Çünkü partimizin sahip 
olduğu demokratik 
işlerliğe diğer siyasi par
tiler sahip değildirler. 
Ayrica Kuzey Kür-distan 
Demokrat Partisi kendisi
ni; yurtsever, çağdaş, 
demokratik ve kitlesel bir 
ulusal kurtuluş partisi 
olarak tanımlar. Zaten 
bizi başkalarından 

ayıran temel özellik 
budur. 

lllllllllllllllllllliiiiiilliJBIIIIIIIIIIIIIIIIiiiliiiiii888188881881888811 

istiyorum. 

Birincisi, partinin bazı üyelerin
den aldığım tepkiler beni sevin
dirmiştir. Bu yazının zamanla
ınası ve bu tür yazıların partiye 
zarar verdiği hususunda 
arkadaşlarla aynı düşüncede 

değilim. Çünkü partiye zarar 
verecek bir eylemi yapacak kadar 
tecrübesiz ve düşüncesiz değilim. 
Siyasal bazda değindiğim nokta
ların doğruluğu ve yanlış lı ğı beni 
birinci derecede ilgilendirir. Eğer 
yanlış şeyler yazılınışsa veya 
yazılan bazı şeylerin yanlış 

olduğuna inanan arkadaşlar 

varsa, doğrusunu yazarlar ve 
bende yaptığım yaniışı düzelti
rim. Yoksa söylenenler 
doğrudur ama yineele bir derginin 
sayfalarıda bunu dile getirmek 
yanlıştır" benim görüşüm ola
maz. Çünkü ben zaten bir dergin
in sayfalarında yazılabilinecek 

şeyleri dile getirdim. Ayrıca 

örgütsel bir hata(!) yapılmışsa bu 
partinin organları var. Onlar 
gereğini yapabilirler. Bende sözde 

değil, gerçek demokrasi 
anlayışımın bir gereği olarak 
gelişmeri değerlendirir ve ona 
göre de hareket ederim. 

Ikincisi , Kürdistanlı siyasi örgüt
lenmeler de böyle şeylerin 

alışageimiş şeyler olmadığı 

doğrudur. Çünkü partimizin 
sahip olduğu demokratik 
işlerliğe diğer siyasi partiler sahip 
değildirler. Ayrica Kuzey Kür-dis
tan Demokrat Partisi kendisini; 
yurtsever, çağdaş, demokratik ve 
kitlesel bir ulusal kurtuluş partisi 
olarak tanımlar. Zaten bizi 
başkalarından ayıran temel özel
lik budur. 

Herşeye rağmen bir şey var ki 
değinıneden geçemiyeceğim. 

Daha evvel de belirttiğim gibi 
yazıyla ilgili olumlu ve olumsuz 
tepkiler aldım. Bütün tepkileri 
saygıyla karşılaclım. Ancak bazı 

tepkiler vardı ki saygıyla 

karşılamayı bırakın ciddiye alma 
durumunda değildim. Bu tepkiler 
hiç bir zaman ayağı yere basmay
an ve gerçeklerimizi ısrarla gör
mek istemeyen bazı arka
daşlarımızdan geldi. Aslında bazı 
arkadaşlar tepkilerini demokratik 
bir biçimde ortaya kayacaklarına 
telaştı bir tavır içine girdiler. Bir 
yazı yazılırken herkes makul 
ölçüler içerisinde tepkisini dile 
getiıme hakkına sahiptir. Fakat 
eleştiri sınırını aşan "kaba
dayılığa" var.m bazı söylemler ne 
tarafımdan eleştiri olarak kabul
lenilir nede ciddiye alınır. Partide 
herşeyi tartışacaksın fakat kimse
ler incinmeyecek. Yok böyle bir 
mantık, eğer bazı olumsuzliklar 
varsa (ki ne kadar olumsuzlu
klada dolu bir dönem 
geçirdiğimiz en azından bütün 
partililer tarafından çok iyi bili
niyor) bunları dile getirmek 
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gereği vardır. Bunu yaparken 
partinin çıkarları herşeyin üstün
de tutulmalı gereğine inanmak
tayım. Zaten herkes üstlendiği 

görevin niteliğinden kaynakla
nan sorumluluğunu yerine geti
rirse fazla biı· sorunumuzun 
olmayacağı inancını taşımak

tayım. 

Yazımda kullandığım uslup ile 
ilgili bazı eleştiriler aldım. Her 
zaman uslupte çok dikatli olun
ması gereğine inanıyorum, elbet
te bu konuda bazı yanlışliklar 

varsa düzeltilir. 

Sözkonusu yazımda partinin eko
nomik duıumuyla ilgili kısa bir 
belirleme vardı. Bazı arkadaşlar 

bu belirlemelerimden kişisel ola
rak· alınmışlar. Özellikle ekono
mik konularda çok güven 
duyduğum bir arkadaşın 

alınması beni epey üzdü. Ben 
şahıs olarak hiç kimseleri kast 
etmemişim. Zaten böyle bir şey 
olsaydı parti işlediği içerisinde 
görüşlerimi dile getirirdim. 
Benim yazıda kast ettiğim ekono
mik konuyla ilgili son iki kongre
de konudan birinci derecede 
sorumlu arkadaşların hazır 

bulunmamaları ve bu konuda 
genel bir muhasebenin yapılına
ınasıdıı: Özelikle ekonomik konu
larla ilgili şu anda parti yöneti
minde yer alan arkadaşlara güve
nim olmazsaydı beraber çalışma 
şansımızcia olmazdı. Olay parti 
yönetiminin tamamen dışında ve 
sadece son iki kongredeki duıum
la ilintilidiı: •:• 
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''BİRİLERİNİN BİRİLEBiNE 
YOL A~MALARI 
GEREKLİLiG İ'' 

ÜZERİNE BİR YORUM 

D en ge Bakur sayı 1, sayfa 8 ve 9' da yayınla
nan yazısında Dara Bil~k arkadaşımız, 

partimizle ilgili bazı sorunları irdelemiş. 
Genel'de hemen hemen tüm partili yönetici ve 
kadroların kafasını kurdalayan sorunlara 
değinmiş, çözüm yollarını da kendince belirtmiştir. 
Ben de partimiz ve genel de Kürdistan ulusal hare
ketinin bir tıkanıklık içersinde döndüğünü ve bir 
çıkış yolunun mutlaka açılmasını savunuyorum 
Onun içindir ki partiler Kongre ve Konferanslar 
yaparak döneme uygun politikalar, değişim ve 
dönüşümler gerçekleştirirler. Yanılmıyorsam; bizim 
parti de birkaç ay önce tv. Kongresini yaptı. lleriye 
dönük politik ve örgütsel kararlar aldı. Yamılmıyor
sam D ara arkadaş ta bu toplantıya katıldı. Kongrede 
diğer sorunların tartışılıp, kararlara varılması ile 
birlikte, arkadaşımızın yazısında dile getirdiği üç 
temel başlıklı sorunların da, tüm parti kongrelerin
de başat olarak gündeme alınan sorunlardır. Yani 
kongreler: "Parti politikası, örgüt durumu ve yeni 
yöneticileri" seçerler. 

Kanımca Kongremize katılan delegelerde, Dördüncü 
Kongremizde bu sorunları tartışmış, Parti Genel 
Başkanı ve parti meclisi üyelerini seçmiş ve PM üye
leride yeni Yürütme Komitesini aralarından 
seçmişlerdir. 

Şimdi haklı olarak sorulabilir: Ne var bunda, bu 
sorunları tekrar gündeme getirmek kötü mü? Elbette 
kötü değil, tam tersine iyidir. 

doğaldır, ilgili organiara sunmalı ve kendi önerileri
ni de alınacak karar ve iradeye göre değerlendirme
lidirler. Yani ortaya çıkan sonuca tahammül etmeli, 
irade sonucuna katlanmalı, saygı duyuimalı ve o 
irade emrinde çalışmalar güçlendirmek herkesin 
sorumluluğudur. Yolun en önünde yürümek için de 
sürekli koşturmak zorunludur. 

İnşallah gün gelir, Dara arkadaş hakkıyla bu yolun 
en ön safına geçer, o zaman şüphe yok ki PDK-Bakur 
üyeleri seçeneklerini layık olandan yana yaparlar. 

işler istediğimiz gibi yürümeyebilir. Ama bunda da 
en az Parti Başkanımız kadar sorumluyuz. Parti 
Başkanımız, belki dünyanın en demokrat insanıdır. 
Şayet bazı eksiklikler ve yanlışlıklar olmuşsa, bunda 
esas O'nu eleştirenierin büyük payı vardır. 
Birbirimizi sağa sola çekiştireceğimize; ilkeli birlik 
temelinde omuz omuza verirsek, doğrular etrafında 
kenetlenirsek, politika da üretebilir, örgütümüzü de 
layık olduğu seviyeye ulaştırabiliriz. Arkadaşın 

anarşizm belirlemesine katılıyorum. Zaten 
"anarşizm" olmasaydı arkadaş "birilerinden ulu 
orta yol istemezdi". Arkadaş yazarken zorlandığını 
söylüyor. Tabii zorlanırsın, söylenınesi gerekenin 
yerini iyi tesbit edemediğimiz zaman zorlanma 
kaçınılmazdır. ben de saygı duyduğum arkadaşa 
cevap yazmak zorunda kaldığım için zorlandım. 
Ama kendisi kadar değil. 
Yaşasın Özgür 1artışma Platformu. 
Yaşasın PDK-
Bakur 

Ama arkadaşımızın dediği bu değildir ki. Partimizin •!• 
politikasını iki Kongre arasında tesbit eden bir Parti 
Meclisi vardır. Birilerinin bir talebi varsa ki bu da 
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"' .. . .. 
NASil BIR ORGUTlENME 

illillllll 

O rgütlenme denince sayfalar dolusu, 
kulağa hoş gelecek şeylerden söz etmek 
mümkün. Ben bu yazıda işi hiçbir şekil

de teorize etmeden derdimi, derdimiz birazcık 

açmaya çalışacağım. 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinde, onlarca 
örgüt, parti, demokratik kitle örgütleri, halkın özlem 
ve taleplerini belirli bir program çerçevesinde derley
erek, kendi realitelerine denk düşen bir örgütlenme 
modelini esas almaları gerekirken, bunun tam tersi 
bir süreç yaşandı. Kürt siyasal partilerinin bir bölü
mü, ulusal kurtuluş mücadelesini, Marksist
Leninist-Maoist gibi şablonlada çözmeyi esas 
aldılar. Bu örgütlenme tarzının, Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelsine ciddi bir dinamizm getirdiği, 
modern örgütlenmelere zemin hazırladığı da çok 
açık. Ama kendi perspektiflerini açamayan, hep 
çözüm noktasını dışarıda arayan, enternasyonalizm 
adına, marksizm-leninizm adına ulusal mücadele 
hep sınıf mücadelesinin gölgesinde bırakıldı. 

Kürdistan'daki ulusal kurtuluş hareketinden haber
dar olmayan örgüt militanları, sempatizan ve taraf
tarları, Bolşevik tarihini, Çin'deki "KUtür 
Devrimini", Vietnamı, Mozambiki, Gine'yi, 
Angola'yı ve daha adını saymadığımız onlarca ülke
deki taroho ezbere bilecek duruma gelmişti. Sakın 
yanlış aniaşılmasını Bunlar öğrenilmesin, ulusal 
kurtuluş mücadelerinin deneyim ve moral gücünü 
görmeyelim, demiyorum: Ama en az onlar kadar 
kendi tarihimizi, dilimizi, kültürümüzü, toplumsal 
realitemizi öğrenmeliydik. Bugün bile 
mesajlarımızın büyük bir bölümünü kendi dilimiz
le ne yazık ki geniş kitlelere duyuramıyoruz. Bunun 
için de birkaç misli efor sarfedip bu yetersizliğimizi 
de gidermeliyiz, dileğim bundan Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesini yaşamımızın her santimetre 
karesine işler, onunla bütünleşiriz. 

Reel sosyalizm, çöküşü ile birlikte gerek dünya'da, 
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gerek ülkemiz Kürdistan'da beraberinde yeni 
açılımlarıda getirdi. Daha önce göbekten bağlı 

olanın şaşkınlığıyla olsa gerek siyasi kavramlar biri
birine girdi. Sosyalistler kapitalistçe, kapitalistler 
sosyalist söylemiere sarıldı. Örgütlenme yönteminde 
ise klasik ulusal söylemlerin mpda süreci başladı. 
Kim daha çok yurtsever, milliyetçi olduğunu anlat
ma derdine düşerken, bir bölümüde yeni dünya 
düzeni, utangaç kelimelerle anlatmaya, anlamaya 
çalışıyordu. Sanki globalleşme ulusal kurtuluş 

mücadelesini, insanca yaşamayı hedeflemiş, bazen 
de şöyle demeye çalışırlardı: Dünya'da sınırların 

ortadan kalktığı bir süreçte daha modern olmamız, 
klasik söylemleri bırakıp, yeni dünya da veya 
"Globalleşen dünya'da ulus devletin de lafımı olur" 
deyip alçak sesle tartışmaya çalışırlardı. Ama umdu
klarını bulamayınca, şimdilik olsa seslerini kestiler, 
halbuki devam etselerdi iyi de malzeme çıkardı. 

Her neyse, kendimize dönmemizde büyük yarar var. 
PDK-Bakur bu saydığımız gelenekleride içinde 
barındıran gerçek anlamda çok sesliliğe gereken 
önemi ve olanakları fazlasıyla sundu. Sundu da ne 
oldu? diye benim gibi içinden geçiren arkadaşları 
duyar gibiyim. Ben kendi adıma çok net cevap ver
meye çalışayım. PDK-Bakur program açısından, 

Kürdistan'daki mevcut siyasi partiler içinde en rea
list, çağdaş, modern bir çizgiyi yazımsal düzeyde 
yakalamıştır. Ama dönüştürme, pratik adımlar atma 
noktasında ciddi anlamda varlık gösteremedi. 
Bunun sebebini iki başlık altında açıklayabiliriz. 

Birincisi, Parti Yönetimi, İkincisi Parti Parti ·Kadro 
ve Üyeleri. Parti yönetimi, Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesine teorik bazda yeni şeyler getirdiği ve 
kamuoyunda tartışmalar yarattığı ne kadar gerçekse 
de, daha sonraki süreçlerde bunun takipçiliğini üst
lenmedi. ülkede örgütlenme noktasında hep gerile
di, karşı önlem alma noktasında yetersiz kaldı. Ciddi 
anlamda sorunların üzerine örgütlü bir şekilde git
medi. Parti içi demokrasi adına, örgüt içinde başı 
boşluğa prim verdi. Çağdaş örgütlenme adına örgüt-
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süzlüğe yol açtı. Bunun bir diğer 
yönü de, farklı anlayışlardan 

gelen kadroların halen nostaljiyi 
yaşamalarıydı, halen Parti içinde 
farklı bir duruşun sahibi gibi 
gözükmeleriydi. Tün bunlar Parti 
Yönetimi için gerçekten bir han
dikaptı. 

Bir o kadar önemli olan, Parti 
Yönetiminin büyük bir bölümü
nün ülke dışındaki arkadaşlardan 
oluşmasıydı. Bu sorun olaylara 
müdahele etme, ülkeye yönelik 
çalışmalarda ciddi anlamda 
tıkanmalara neden oldu. Ülkede
ki arkadaşların insiyatif geliş
tione arzusuzluğu, lakayıt kal
maları, örgütlülük adına örgüt
süzlüğü yaşamaları işin tuzu 
biberi oldu. Şimdi çok mu geç 
kalındı? Geç kalındığı doğru, 

ama herşeye de havlu atmak nok
tasında değiliz. Bu noktada Parti 
Yönetimi her zamankinden daha 
çok ülkeye yönelik çalışmalara 
ağırlık vermesi, ülkedeki arka
daşları harekete geçirecektir. 
PDK-Bakur geçmiş misyonunun 
takipçisi olduğunu pratik adımlar 
atarak kanıtlamalıdır. Parti bunu 
her zaman yerine getirebilecek bir 
alt yapıya sahiptir, yeter ki bu işin 
arkasında olsun. 

Birkaç söz de Avrupa'daki örgütlü 
arkadaşlara. İşin bu yönü çok 
daha ilginç, ülkeden çıkıştan 

sonra doğal olarak Yurtdışı Örgü
tüyle ilişki geliştirmek gerekeiyor
du. Bir dönem bunun şaşkınlığını 
yaşadık. Yaşamımızda hiç böyle
sine rahat bir ortamda hareket 
etme şansına sahip olmamıştık 
Bunu çok olumlu bir şekile sok
manın hesabını düşü-nüp bir an 
önce işe başlan1ak, tabir yerindey
se bu işi çocuk oyuncağı olarak 
düşündük. Çok kısa bir zaman 
sonra kazın ayağının böyle 

olmadığını gördük. 

Yurtdışındaki kadro düzeyindeki 
arkadaşların olaya yaklaşımı ne 
yazık ki beklentilerimden veya 
beklentilerimizden oldukça 
uzaktı. Bu durum diğer 

arkadaşlara da doğal olarak 
yansımıştı. Örgütlü mücadele 
adına örgütsüz mücadelenin 
birer neferi haline gelmişlerdi ve 
herkes kendi halinden memnun 
olmamasına rağmen bu de facto 
durumu kabullenmiş görünüyor
du. Bunun arkadaşların bir terci
hi olduğunu hiçbir zaman 
düşünmedim, ama arkadaşların 
buna karşı bir alternatif 
geliştirme gayreti içinde olma
larını, buna denk düşen davranış 
ve sorumluluğa sahip olmanın 
zamanının gelip geçmekte 
olduğunu görme noktasından 
bayağı uzak durmaları işimizi 

daha güçleştirdiği çok açık, o 
halde ne yapmalıyız, bunu basit 
bir şekilde, kavram kargaşalığına 
gitmeden açmaya çalışacağım. 

Dönem dönem hepimize sorul
muştur: Hobiniz ne? Başlarız 
anlatmaya-kitap okumak (belki 
üç aydır elimize kitap alma
mışızdır), seyahat etmek, balık 

tutmak, ava gitme, kuş beslemek 
vb. Benim, Avrupa'daki arkadaş
ların bir önerim siyaseti en az 
bobileri kadar yaşama-larını, 

bunun bile daha verimli bir ça
lışmanın önayağı olacağı düşün

cesindeyim. Bu durum sadece 
bizim örgütlü yapımızın proble
mi olmadığını, ama soruna kendi 
açımızdan yaklaştığımız için bir 
başka yapıyı tartışmak pek an
lamlı olmasa gerek. Artık ülkeye 
yönelik çalışmaları :11Zlandımak, 
sürece denk düşen siyasal, politik 
adımları bir an önce artı yere 
sağlam basarak pratiğimizle 

ortaya koymalıyız. Seçim süreciy
le birlikte Kürdistan'daki seçmen
Ierin özgür iradesini kullan
masını tüm gücüyle engellemeye 
çalışan TC bu çabalarının altında 
kalıyor. Kürdistan halkı, sömür
geci faşist devlete gereken cavabı 
mücadele alanında bedelini ödey
erek veriyor. Bizlerde bu işin bede
lini mücadele alnının en ön 
saflarında yer alarak yerine getir
meliyiz.Yoksa ucuz teori yaparak, 
bu işin öncülüğüne soyunmak 
gerçekçi değildir. Bu işin öncüleri 
en ön saflarda kavga vererek öncü 
olmanın gereklerini yerine getir
melidir. Öyle bedavadan öncü 
pozisyonuna bürünmek kimseyi 
umutlandırmasın,Kürdistan' daki 
mücadele artık bu gerilikleri 
kaldırmıyor ve hiç kimse de bun
ları yutmuyor, isteyen bunu 
mücadele alnında dener ve görür. 
Daha dün Amed'de kitlenin üstü
ne vahşice saldıran resmi, gayri 
resmi faşist kolluk kuvvetleri 
TC'nin Kürdistan halkının en 
dogal demokratik istemlerine bile 
ne kadar tahammülsüz olduğunu 
bir kez dal1a gözler önüne serdi
ler. 

Sonuç olarak, geliştirilen bunca 
vahşete karşı, bizlerde kendimizi 
müdafaa hakkını, Kürdistan'ın 

her santimetre karesinde, gücü
müz oranında pratik olarak 
ortaya koymalıyız. Sorun örgüt 
içinde örgütsüzlüğü yaşayarak 
değil, örgütlü mücadelenin gere
klerini yerine getirerek, örgütsel 
mücadeleyi bir yaşam biçimi 
haline getinnektir. Ama bu müri
tçe değil, bilfiil mücadele alanına 
müdahele etmekle olanaklıdır. 
Daha güçlü hamlelere hep birlik
te başlamak 
umuduyla ... 
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DILBIJARTINA GIŞTi 
A. A. A. 

U DEREMI 

D i hilbijartina 18e Nlsane de partiyen mj- mercen İsrail, İrlanda ı1 Tirkiye cuda ne. Ji ber ku li 
adperest ı1 faşl: DSP ı1 MHP biser ketin. İsralle demokrasi heye. Çawa ku plvan ı1 qanunen 
Bihez buna MHP'e bo gelek kesan anca- navneteweylli Tirkiye derhas nabin, prenSıben diya-

meKı surprlz bı1. Ve gave di çapemeniya tirkan de li lektlke jl derhas nabin. "YeKıtiya dijan" ne mumkin 
ser MHP'e ı1 bihez buna we gelek tişt ten gotin. e. 
Rojnamevan ı1 nivlskaren ku nezlke "dewleta kur" 
in dibejin, ku "MHP hatiye guhertin. Bo we biser *** 
ketiye". Li gor riken ku li dijl rej!ma Tirkin j1 "MHP 
nebatiye guhertin". Ev genge(ıwer dixuye wedemek Kesen ku pevajoya siyaseta Tirk dizanin, dive baş 
biajo; le mebuse MHP'e Murat Birsel di telewizyone bizanibin ku di bin xurtkirina MHP'e de siyaseteke 
dediyar kir ku "MHP wek MHP bere ye ... " Gava ku 30 salan heye. Dewleta Tirk ev 30 sal e, ku ji bo 
mirov li huyeren li metropolan dinere dibine ku pro- faşizm a siwll dixwaze blngehek kutlewl pek bl ne. 
wakasyon ı1 erişen li dijl Kurdan hatine meşandin Mixabin dewlet di ve siyaseta xwe de biser ket. 
de, Insiyatif di deste MHP' e de ye. 

Ji bo ve yeke pirsa giring ev e: Gelo di xurtbı1yina 
MHP çiqas hatiye guhertin? Profila MHP'liyan hatiye MHP'e de Kurd rolek çawa leyistin? Ro la Abdullah 
guhertin! Simhele wan hatine guhertin! Seroke wan Ocalan ı1 PKK çi ye? Kuştina siwllan, şere çekdarl 
be simbel e. Di n av wan de binek kes hene ku ji xizmeta si yaseta Tirk ı1 xurtbı1yina MHP'ekir an na? 
musike fehm dikin ı1li gitare dixin! Rojnamevanen Gava ku mirov siyaseta dijmine xwe analiz neke, je 
Tirk her roj van yekan dinivlsin ı1 dixwazin sempa- encaman demexe ı1 ve siyasete baş nizanibe, sede
tiyek berfereh li derdora MHP ava bikin, herweha men ku ji berzbı1yina MHP'e re bı1n hlngeh jl nika
MHP wekl navnlşana paıtiyen rast diyar bikin. re fam bike. Wek te zanln beri Cunta ya leşkerl MHP 
Partiyen faşist ı1 doktrlner di rojeke de nikarin ben du caran di hikumeten Tirk de bı1 şirlk. Le we deme 
guhertin. Ji bo ku ew heza xwe di dijminatiya demo- dengen girtl ji % 5 zedetir nebı1n. Di hilbijartina 
krasiye ı1 Kurdan de diblnin. Ev 30 salin ku li ser ve 1995an de dengen wan gihiştin ji% 8.5. 
blngehe xebitlne. xwedl bernameyek demokrat ı1 

mirovane n! nin. Li gel wan pirdengl qedexe ye, Dive mirov li ser huyeren piştl salen 1980an 
minaqeşe tune ne. Kes bi dile xwe nikare ji rexistina gengeşiyek dür ı1 direj bike. Piştl salen 1980yan çi 
wan cuda bibe. Wan di Kongreya xwe ya dawl de j1 bı1? Alpaslan Thrkeş digot "em girtl ne, le fikren me 
hevı1du gulebaran kiribı1n. Dibe ku kincen wan, desthilatiye dikin". Beri ku cuntayen leşkerl werin 
simbelen wan batibin guhertin, li Munlr Nurettin ser hukim di salen 1971 ı11980yan de li Tirkiye di 
Selçuk guhdarl bikin ı1 ji Nazim Hikmet helbestan navbeyna ciwanan de şer hebı1. Li aliyekl MHP, li 
bixwlnin. Le siyaseta wan wekl bere ye. Xurtbı1yina aliye din çepen Tirk ı1 pişt11979an ji PKK hebı1. Di 
wan ji bo pevajoya demokrasiye ı1 ji bo doza Kurd encame de ev şer dibı1n sedem ku leşker siyasete 
xeteriyek gelek mezin e. Hinek kes li gor prensiben qedexe bikin. Le d1sa j1 nedigihiştin armanca xwe. 
diyalektlke hevl dikin, ku "MHP di pirsa Kurd de hin Diviyabı1 ku Kurdistan be vala kirin, Kurd bihatana 
gavan baveje ... " Ez beşdar1 ve d!tine nabim. Şert ı1 kuştin, Kurd bibin neyaren hevı1du. Ve pevajoye jl bi 
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saya şere çakdari ya PKK destpe
kir. Bi şere PKK' e pevajoya aslmi
lasyone xurt bu. Di n av Kurdan de 
danustandin qut bun, fikre dikta
tariye xurt bun. Kurdistan vala 
bu, nezike 4 milyon Kurd koçher 
bun, 4 hezar gund hatin vala 
kirin. Dewlete li Kurdistan€ 
"Rewşa Awarte" pek ani. Li aliye 
din desthilata leşkeran di siyaseta 
Tirkiye de ji dema Mustefa Kemal 
xurttir bu. Tehakkuma wan li ser 
çapemeni, parti u jiyana rojane 
her roj zedetir u ducar bu. 

Bo ve yeke dive Kurd rola 
Abdullah Ocalan, PKK u girerlan
en wan bi xurtbuyina MHP'e ve 
şirove bikin. Van pirsan dive her 
dezgeh u rexistin, beri hemuyan ji 
HADEP bipirse. Di şere dewlete u 
PKK'e de nezlke 6 hezar leşker u 
pollsen Tirk hatine kuştin. Di 
encame de jl MHP 4 milyon deng 
wergirtine. Lebele kuştina 35 
hezar Kurdan, valakirina 
Kurdistan€, teslrek weha li ser 
dengen HADEP nekiriye. Çima? 
Te gotin ku dengen Kurdan li 
Tirkiye ji %ISan teşkil dikin u 20 
milyon Kurd hene. Baş e, Kurd 
mllyomek u nlv in? Rast e, di hil
bijartine de dewlete gelek tade bir 
Kurdan u HADEP u DBP'e, ku 
çaven Kurdan bitirslne. Le dlsa j1 
gelek Kurdan dengen xwe dane 
HADEP'e. Bes li metropolan tade 
u zilm tune bu, tene li Istenbole 
3-4 milyon Kurd dijin. Wan ji bo 
çi dengen xwe nedan HADEP' e? 

HADEP dive li ser xwe muhase
beyek berfereh pek bine. Ji her ku 
HADEP ji destpeke ve partiyek eli!, 
anti-demokratik, monolotlk u 
neserbixwe bu u boçike rexistinek 
veşartl bu. ]i prowakasyonen dew
lete re vekirl bu. Li dijl pirrdengiye 
bu. Çawa ku PKK dixwest hemQ 
Kurd li ber we çog bidin, siyaseta 

••••••••••••••••••• 

Aniha keysek mezin ketiye deste HADEP' e de. 
Li nezike 40 deveran de idareya heremi 

qezenc kiriye. Ev qezencek gelek giring e. 
Le şik heye ku HADEP ji ve keyse istifade bike. Ji 

ber ku HADEP li ser reaksiyone siyasete dike 
ô rexistinek reaksiyoner e. 

Balam xizmet, qadir ô pispori sebir divin. 
Ez hevidarim ku HADEP ji ceribandinan 

dersan derxe, partizani neke, dilfereh be. 
Ji kesen ku xwedi tecrube ne alikariye bixwaze. 

•••••••••••••••••• 

HADEP'€ jl wisa bu. ]i mezin b un, 
ji demokrasi dur bu. Heta dijmine 
ve yeke bu. We rojen peş carek din 
diyar bike, ku HADEP qasl ku 
MHP xwedl tehammul e, li gel 
Kurdan ne xwediye tehammule 
ye. Hevl dikim ku HADEP van got
inen me nerast derxe. 

Le wer dixuye ku her çiqas dewle
ta Tirk ji bo ku dengen islamiya 
kem bibin peşiya HADEP' evekir j1 
u Imkana ketina hilbijartinan da 
jl, diyar dibe ku HADEP bi gotinen 
Apo we were girtin. Ev ihtlmalek 
mezine. 

Aniha keysek mezin ketiye deste 
HADEP' e de. Li nezlke 40 deveran 
de ldareya heremi qezenc kiriye. 
Ev qezencek gelek giring e. Le şik 
heye ku HADEP ji ve keyse Istifade 

av derhas bike. Peşiya prowakasy
onan bigre u HADEP'e ji pozisyo
na "rexistina piştgirl bo Apo" 
derxlne. Gelek vekiriye ku HADEP 
xwediye du pirsglreken mezin e. 
Yekemln siyaseta dewlete ye. Xuya 
dike ku dewlet di qada aborl de ji 
bo HADEP'e gelek mişkilan 

derexe. HADEP dikare bi wasiteya 
Kurden ku li Ewrı1paye dijin, ji bo 
Idareyen heremi Imkanan çebike. 
Dive Kurd jl, ji dest wan çi te, xwe 
seferber bikin. Pirsglreka duwe
mln j1 siyaset u metoden HADEP' e 
ye. Dive HADEP xwe biguherlne. 
Rez li dengdaren Kurd u heviyen 
wan bike. Şik tune ye ku HADEP li 
gor xisusiyet u kemasiyen xwe jl 
rexistinek welatperwer e. Bo ve 
yeke nave ku ew welatperweriya 
xwe bi Osman Q Kanllsbat bikin. 
Hek kes hebin welatperwetiya xwe 
ispat bikin, Osman, Kani, Sirac u 
hwd. 

bike. Ji her ku HADEP li ser reak
siyon€ siyasete dike u rexistinek 
reaksiyoner e. Balam xizmet, in. 
qadir u pisporl seLir divin. Ez 
hevldarim ku HADEP ji ceribandi-
nan dersan derxe, partlzanl neke, 
dilfereh be. Ji kesen ku xwedl 
tecrube ne allkariye bixwaze. Bir 
u raya xwe, metoden xwe ji berç-
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selfdetermination 
ve örgütlenme 

D enge Bakur'un, Kürtlerin meşru mücade
lesindeki çağdaş yayıncılık hayatında 

başarılar diler, Kürt Ulusuna hayırlı 

olmasını temenni ederim. Bu makalemde, KUKM'ni 
veren tüm hareketleri ilgilendiren örgütlenme 
anlayışı ve Kuzey Kürdistan'daki partilerin politika
larına değinmek istiyorum. Kürt Ulusunun 
Selfdetermination (kendi geleceğini özgürce belirle
me) hakkını savunan bir kitlesel, çoğulcu partide 
örgütlü olan devrimci bir Kürt yurtseveri olarak par
tilerin örgütlenme anlayışı, Kürdistan'da yürüttü
kleri politikalarla ilgili bazı gerçekleri dile getirmek 
istiyorum. 

Bazı Kürt yazar-çizerleri ve parti kadroları geçınışten 
ders aldıklarını, tarihe karşı olan sorumluluklarını 
yerine getirdiklerini savunarak, başka partileri 
eleştirirken, teorilerinde en ince ayrıntıları bile 
mükemmel analiz ettiklerini görüyoruz. Fakat ideo
lojik yapılanmalarına, örgütlenme ve strateji 
anlayışiarına ve genel pratik faaliyetlerine 
baktığımızda, hiç te gerçekçi olmadıklarını görüyo
ruz. 

Gerek 1946 misyonundan gelen, gerekse 30 yıllık 
geçmişten günümüze dayanan hareketler, Kürt 
halkına karşı olan sorumlulukları, ideolojik ve poli
tik vaatleri ne kadar yerine getirdiklerini ele 
aldığımızda gerçeğe daha çabuk varırız. 

Kürt ulusunun kendi geleceğini belirleme ilkesini 
esas alan Kürt örgüt ve partilerinin tümü, demokra
tik kurallara göre örgütlenip işlevlerini yerine getir
diklerini savunmuşlardır. Oysa geçmişte kurulmuş 
olan feodal-burjuvazi milliyetçi örgütlenmeler, gerç-
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ek bir burjuva demokrasinin kurallarını ne içeride, 
ne de dışlarında yerine getirmedikleri gibi, marksist
leninist ideolojiyi esas alan örgütlenmelerde, her biri 
farklı uygulamalara sahip ise de, gerçek istenilen bir 
komunist demokrasisi kurallarını yerine getirmedi
klerini biliyoruz. Kuşkusuz bunda, Kürdistan'ın 

sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihsel 
şekillenmişliğinin rolüde büyüktür. Anti-demokratik 
anlayışa sahip olan partilerimiz, ne içte ne de dışta 
olan muhalefetiere tahammüleri olmadığı gibi, 
diğer partilerle de ittifak kurmaya 
yanaşmamışlardır. Böylece bazı partilerimiz, kendi 
dışındaki partilere hiç bir konuda hayat hakkı 

tanımadığı gibi, kendi içinde, tek kişi totatitarizmi
ni ve diktatörlüğünü hakim kılmışlardır. Kuşkusuz, 
bu yapılanma mücadele biçimi ve taktiklere de 
yansımış, disiplin daha fazla, yürütme gücü etkin 
olmuş, aldığı kararlar uygulandıgı için pratik faa
liyetlerde ilerleme kaydetmiş, sürekli güç ve taban 
kazanmıştır. 

Lakin, daha çok demokratik ve yasal mücadeleyi 
esas alan yapılar, karakterleri gereği nisbeten kendi 
içlerinde ve dışlarında daha demokratik ve toleranslı 
bir görünüme sahip olmuşlardır. Böylesi partiler de 
sürekli sağa kaymaya başlamış ve burjuva demokra
tik ölçüler içinde yer bulmaya çalışmışlardır. Hatta 
kimi sol partiler kendilerini fesh ederek, sağ parti ve 
çevrelerle bütünleşerek liberal-burjuva programlar 
benimseyen örgütlenmeye gittiler. Dolayısıyla bun
ların güç ve tabanıda kendi dayandığı sınıf ve taba
kaları kendi anlayışlarıyla örtüşen ve kendi 
anlayışlarıyla uyum sağlayan kişilerle sınırlıdır. 

Böylece mücadele tarzı ve disiplinleri de farklı 

olmuş, aldığı kararlar ya uygulanmamış, ya da 
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askıya alınmıştır. Örneğin bazı 
partiler, silahlı mücadele 
düşüncesi ve kararlarıyla gerilla 
kampları açmış, yüzlerce geriliayı 
büyük emeklerle eğitime tabi 
tutmuş, sonra çeşitli ilişki, hesap 
ve düşüncelerle o kampları 

kapatıp, eğittikleri insanları evle
rine göndererek başlarının çaresi
ne bakmalarını söylemişlerdir. 

Bunun vebali büyüktür. Kuş

kusuz, bu anlayış ve kararlar da 
belirleyici rol oynayan kişiler, 

daha çok 70 - 80'li yıllarda ülke
den Avrupa'ya yerleşen lider ve 
kadrolardır. ülkede bile, ülke 
koşullarını sağlıklı tahlil et,mek
ten uzak olan bazı kadrolarımız, 
uzun süre ülkeden uzak, Avrupa 
emperyalizminin oturmuş burju
va-demokratik "nimetlerinden" 
yararlanıp ona uyum sağlayınca, 
Kürdistan' ı Avrupa gözü ile tahlil 
edip demokratik mücadele reçete
lerini yazmaya başladılar. Bu 
anlayışla bir adım ilerlemedikleri 
gibi, ittifak güçleri olarak ciddiye 
alınmadılar. 

Katılımcı, çeğulcu ve demokratik 
bir kimlikle sosyalist birlik gele
nekler geçmişte program ve stra
tejilerini ve halka verdikleri vaat
leri yerine getirmediler. Kürdistan 
ulusal güçlerinin tarihi açısın

dan, gerçekleştirdikleri birlik çok 
önemli bir adımdı. Bu kendi için
de bazı farklı anlayış ve düşünce
lere tahammülün bir göstergesi 
olduğu gibi, kendi dışındaki dost 
güçlere karşı yaklaşımıda, demo
kratik bir hoşgörü içinde olacağı 
umudu vermekte idi. Ancak 
herşeyden önemli olan, Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadele süreci
ne müdahele etmemeleri ve 
devrimci sorumluluklarını 

hakkıyla yerine getirmemeleri, 
alınan kararları kağıt üzerinde 
kaldığı için, bu birliğin nasıl 

Çok önemli olan konulardan biri de 
Selfdetermination yani bir ulusun geleceğini özgürce 

belirleme hakkıdır. Dikkat edilirse bir parti, 
örgüt ve lideri bir ulusun geleceğini belirlemekten 
söz etmiyor. Bir ulusun geleceğini belirleme hakkı 

demek, o ulusun ayrı örgütlenme ve bağımsız bir 
devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere, kendi 

geleceğini istediği biçimde belirlemek o ulusun özgür 
iradesine bırakılır. Bir ulusun özgür iradesi ile 

karar verebilmesi için gerekli koşulların 
yaratılmasının mücadelesi verilir. 

Bir güç veya partinin ideolojik ve örgütsel 
yapılanması nasıl olursa olsun, nasıl bir mücadele 

biçimi verirse versin, Kürt ulusu adına çözüm şekli 
konusunda kesin bir karar verme hakkına 

sahip değildir ... 

dağıldığına şahit olduk. Zira üzü
cüdür ki, bazı mücadele 
anlayışlarımız hep tekkelemeye 
gittikleri gibi, birliklerimiz de 
çelişkilerini de yavaş yavaş ortaya 
koyup, tekkelenmeye yönelmekte
dirler. 

Bana göre, bu koşullarda Kürt 
halkına öncülük etmenin yolu 
silahlı mücadeleyi örgütlernekten 
geçer. Çünkü faşist çete, mafya 
devleti, Kürt halkı için başka türlü 
hak alma yollarını ortadan 
kaldırmıştır. 

Çok önemli olan konulardan biri 
de Selfdetermination yani bir ulu
sun geleceğini özgürce belirleme 
hakkıdır. Dikkat edilirse bir parti, 
örgüt ve lideri bir ulusun gele
ceğini belirlemekten söz etmiyor. 
Bir ulusun geleceğini belirleme 
hakkı demek, o ulusun ayrı 

örgütlenme ve bağımsız bir devlet 
kurma hakkı da dahil olmak 
üzere, kendi geleceğini istediği 

biçimde belirlemek o ulusun 
özgür iradesine bırakılır. Bir ulu
sun özgür iradesi ile karar vere
bilmesi için gerekli koşulların 

yaratılmasının mücadelesi verilir. 
Bir güç veya partinin ideolojik ve 
örgütsel yapılanması nasıl olursa 
olsun, nasıl bir mücadele biçimi 
verirse versin, Kürt ulusu adına 
çözüm şekli konusunda kesin bir 
karar. verme hakkına sahip 
değildir. Zira Kürt ulusunun 
temel hakları ne ise, hepsini 
savunmak mücadelesi ile yüküm
lüdürler. Bu anlamda bir güç veya 
parti, Kürt ulusu için tek çözüm 
özerklik, federasyon, konfederasy
on v.b. dır, ya da "söz veriyorum, 
Türkiye veya bir başka ülkeyi böl
meyeceğim" diye Kürt ulusu 
adına söz verme hakkına sahip 
değildir. Bu anlayış şimdiden ken
dini Kürt ulusunun hakimi ilan 
edip, hem Kürt ulusunun hem de 
o'nun temsilci güçlerini iradesini 
hiçe saymak anlamına geliyor. 
Kuşkusuz bu anlayış, ulusun 
düşürülmüş, niteliksiz ve kişilik
siz bir yığın olarak degerlendiri
lip, böylece bu yığını kişisel ve 
örgütsel çabasıyla ayaga 
kaldırdığını ve bu kör yığın, 

haklarını isternekten aciz olduğu 
için dolayısıyla, duygu ve istemle
rinde tercümanı olduğu, kendile-
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Sözkonusu olumsuzluklardan kurtulmak, 
halkımıza karşı sorumluluklarınuzı yerine 
getirmek ve öncülük etmek için, Kürdistan'ın 
gerçeğine uygun sağlıklı politikalar üretmek, 
tutarlı ve istikrarlı bir pratik sergilemek gere
kir. Eğer, iç ve dış muhalefetiyle barışık olan, 
katılımcı, çoğulcu, devrimci-demokratik ve 
ulusal birlikten yana olan bir parti, sağlıklı bir 
silahlı mücadele geliştirirse ve genel politika
larıyla halka güven verebilirse, hem Kürt 
halkına öncülük yapar, hem anti-demokratik 
yapılarıda ittifaka zorlar ve ulusal birliği 
sağlar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ri neyi gerekli ve uygun buluyor
sa, Kürt ulusunun da bununla 
yetinmek zorunda olduğu, 

"mantığına" dayanıyor. 

Bunun en büyük nedeni de, diger 
ulusal güçlerin pasif davranmak
tan ve mücadele sahasını boş 

bırakmasından kaynaklanıyor. 

Bırakın Kürt ulusal güçleri, 
bugün dünya da hiç kimse yoktur 
ki, bir ulus için Selfdetermination 
hakkını savunmasın. Herkes te 
Küerlerin bir ulus olduğunu biliy
or. peki neden Kürt ulusu için bu 
hak savunulmuyor? Savunan 
varsa da maddi hiç bir şey ifade 
etmiyor. Çünkü çıkarları için, 
bölge somurgeci güçleriyle 
işbirliği yapıp her türlü yardımı 
yapan, militarizm, ekonomi poli
tikasıyla dünyaya egemen olan 
emperyalizm "Kürt ulusnun 
kendi geleceğini belirleme 
hakkına" karşıdır. Bazı ulusal 
güçlerimiz şunu iyi bilmeliler ki, 
Kürdistan'da silahlı bir güç 
tarafından çıkarları tehlikeye gir
mediği sürece hiç bir emperyalist 
devlet, herhangi bir Kürt örgütü
nü ciddiye almamıştır. Eğer bir 
derece bugün alıyorsa, bunun tek 
nedeni silahlı bir mücadele 

olmasından kaynaklanıyor. Kürt 
ulusu, kendi geleceğini ancak 
kendisi belirler. Bunun için baş 
kaldırması, direnmesi ve 
savaşması gerekir. Bu ulus, 
haklarına sahip çıkma temelinde 
kim en iyi öncülük ederse o'nu 
destekler ve o'nun peşinden gider. 
Bu anlamda zoru ve fedakarlığı 
göze almı..k gerekir. Avrupa'da 
mükemmel teoriler üreterek, 
başkalarını en ince ayrıntılara 

kadar eleştirerek ne öncülük 
yapılır, ne de ülke kurtuluşuna bir 
yarar sağlanır. 

Avrupa kadroları tarafından yöne
tilen ve politikaları belirlenen 
partiler, ülke gerçeğine ve 
koşullarına göre bir mücadele 
geliştiremiyorlar. Avrupa burjuva 
demokrasisi normlarına göre 
düşünüp politika üreten kadrolar 
radikal mücadele yöntemlerini 
dıştalayıp, uzlaşma, reformist ve 
yasal mücadeleyi esas aldıkları 

için yurt içindeki kadro ve üyele
ride pasifizm ve testirniyete itmek
tedirler. Oysa bu tür partiler için
de pratik radikal bir mücadele 
vermek ve savaşmak isteyen yurt
sever ve devrimci nitelikli insan
lar da vardır. Bunların çabasıyla 
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Kongrelerde alınmış radikal 
mücadele kararları, bu tür 
anlayışlar egemen olduğundan 
dolayı pratik hayata yan
sımamıştır. Bundan dolayı, dina
mizmi hedefleyen yurtsever 
devrimci unsurları önleri tıkanıp, 
teslimiyet ve pasifizme itHdikleri 
için anti-demokratik gördüğü 

ama mücadele eden yapılara 

katılmak durumunda kalmış, 

hatta intihara bile yönelen 
olmuştur. Sözkonusu olumsuzlu
klardan kurtulmak, halkımıza 

karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmek ve öncülük etmek için, 
Kürdistan'ın gerçeğine uygun 
sağlıklı politikalar üretmek, 
tutarlı ve istikrarlı bir pratik sergi
lemek gerekir. Eğer, iç ve dış 

muhalefetiyle barışık olan, 
katılımcı, çoğulcu, devrimci
demokratik ve ulusal birlikten 
yana olan bir parti, sağlıklı bir 
silahlı mücadele geliştirirse ve 
genel politikalarıyla halka güven 
verebilirse, hem Kürt halkına 

öncülük yapar, hem anti-demo
kratik yapılarıda ittifaka zorlar ve 
ulusal birliği sağlar. Silahlı bir 
mücadele gücü oluşturulmadan, 
sağlıklı bir legal mücadele de 
verilemez. Ne Ortadoğu, ne de 
dünya'da başarılı bir politika 
yapılabilir. Sömürgeciler, Kürt 
halkı'na silahlı mücadeleden 
başka bir seçenek bırakma

mışlardır. Anladığı tek dil: zor ve 
şiddettir. Aksi halde, hiçbir 
uzlaşma arayışına girmez. Kürt 
halkı, ulusal kurtuluşuna ka
vuşmadığı sürece, bizim de 
sömürgecilerle uzlaşmak gibi 
derdimiz ve çabamız olmaması 
gerekir. 

En doğru çözüm yolu 
budur! www.a
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şENIYE ~EYA 
A. 

BENGIRANlN 

N e misteheqe, ne j'i rastemeredu peşiya de 
beje, merhela te ji ya çuyl bi faidetir e. 
Ille ku merhele meelomatan da di peşiye 

de bidet xuyakirin. 

Di dirokan de, bi taybetl dlroka Kurdan de, di ru de 
lekeyen zingar leketl hene. 

Eniya civata Kurd maşiye. Eseren edebi Q nehenl 
wendaburıe. Heycana neteweyl, lerazaye ... Berslv li 
mepersiye venadit. Rehber€ vebestiye. Li peşketine 
westiye ... mebest Q mewzue pe venabin. Ji ber ku bi 
xwe, mebest li ser giriftariyan te vekirin. Dewr u 
tewera weje edebiyat€ te! Edebiyat, di jiyana civake 
de, kare her! mezin e. Tari ı1 slye li civake ladibit, 
derlin Q hundire civake sax Q pakdiket. Edebiyat eynl 
eser Q medete ... 

Di civaka kurdl de bi tene şah! Q şinahi sax 
mane ... ew j1 mal ı1 milke derun-hindirin. Heta Kurd 
saxin ew j1 saxin., merhela dawine ... Bi tehdide 
namaşin ... vl den gl u rengi hozan u şair te'bir dikin. 

ten vekirin. Itlfaq pe ten wlnan. Edebiyat Q ziman 
peşgotina hem! mebesten vebestine, mesela nete
weyl-le girin gl Q hegera mezin e. Li Kurdistan€ befir 
biqiliç Q bi bostan dikeve, baran bi tave le dibare, 
aven mezin hem! mal Q milken xwe ne. ]i bill tehna 
Roye, yeku nizane dibeje: xelken vi welatl di kefe de 
ye ... Kamlran Q bextewer in. 

Kurd Q Kurdistan, hi mina bere, dema ku Xude 
Dinya xilqkiri, tofen nljad ı1 tiştan tedebun, eynl 
weha maye-Kurd di çiyayen xwe de meşhur in. 
Çeyan bilind Q bi rax Q deşten teng, zihn Q bena 
xelke le girandibit. Be hedaret ı1 medeniyet bihn li 
xelke tengdibit 

Mamosta hekim, dersdare zanlngeha Parise ye, 
dibeje: Asebuna çiyayen Kurdistan€ ni kariye li zihn u 
nifiyeta Kurdan dikitin. Dltinek mixalifi we dltine 
dibejet Çiyayen Kurdistan€ war Q yare Kurdan e. 
Mela Mistefa Barzani df axiftinek xwe de got; Blhna 
min li çiyayen Kurdistan€ vedibit. 

Li dawiye de vi7a te blra mere; Madem avadani Q 
Hinek şahreza Q mifekiren Kurdan, bi niyeten pak hedaret Q medeniyet çareyne, begoman ye li bajar u 
dibejin; Edebiyat ewqas ne mihim e, azadi merhela dehatan 
peşiye ye. Siyasetmedar Q xwediyen partiyan ve dltine destpeke ... 
bilez tesdiq dikin. Eger Huseyin Hiznl Mukriyanl sax •!• 
ba, ji qehra cih de dimir ... di vi emri de. Xllaf u ittifaq 
selame nadin hev. Zihn Q bena civake, yeni b ila n ete 
vekirin. Civak mina şeniye çeya ben girandime... Mulıemed DEWRAN 

Çiqas ditin rast be, le dema be clretbe ditin, bext je 
dikeve. Edebiyat mebestan vedibeste, wek teşlye 
heriye direse, heta ku dezge Q tevin vala nexibitin ... 

Ders ı1 medrese reng ı1 dengen ferbune ne ... Çira ı1 
rehberiya hal Q paşeroje ne. Girifatiyen lihevbesti pe 
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