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N :VASALI, 
D EVLE 

999-2000 Adli Yılı'nın açılışı 
dolayısıyla Yargıtay Başkaıılı?ınca 
düzenlenen törenln açılış konuşmasım 
yapan Yargıtay Başkım Sayııı doçent 

doktor s,ııııi Selçuk' ıııı, dile getirdiği Türkiye' nin 
acı hukuksal gerçeği, umıtulmaya yüz tutmıışa ben
ziyor_ Oysa, Türkiye' nin demokrasi, hukuk devleti, 
insan hakları ve geleceği açısından biiyük bir önem 
teşkil eden bu değerleııdirmclcrin, özellikle çağdaş 
dünya' da yer almayı gündemleştiren masmedya 
tarafından işlenmesi, kaımıoyumın bilgisine sıımıl
ması ve bu konuda yorumlar yapılması, toplumsal 
reaksiyon açısından ihtiyaç arz ediyordu_ Aynı 
zaman da böyle bir tutum, Türkiye'de demokrasin
in önlindeld en bü)iik engel olan Anayasa'nın 

değerlendirilmesi ve değişimi tartışmaianna da 
ivme verecekti. Böylelikle kitle iletişim araçları, 
ülkenin ve toplumun gelişiıni önünde ciddi konu
ları ele almayı bir tarafa bıraktıklarını, smısasyoncl 
manşet haberleri işleyerek, toplumsal görev ve 
sorumlululdarıııı yerine getirmediklerini bir kez 
daha gösterdiler, 

Türkiye' de herkes 1982 Anayasa'sının bir "ferman 
Anayasa'sı" olduğumı iyi biliyor. Bmada sayın 
Selçuk' un bu değerlendirmesine tamamen 
katılmmnak elde de~il "1982 Anayasası, te!ıdiıle, 
fesada uğratılmış bir irade beniınsctilmiştir. 
Göstermelik ovlama hukııken sakattır. Bıı )iizden 
Anayasa, biçimsel me~ruluktan yoksıındnrı geçer~ 
sizdir. Türkiye'de yüzde 93 çoğunluk, lıalkııı onu
nma saldırı ile elde edilen ayıplı bir çoğunluk
tur",, Sağduyu salıibi Türk insaııı hile artık bu 
ayıplı, onurıma saldırıhu-ak teid edilmiş Anayasa ilc 

SIIYFU 

arasına mesafe koymalıdır_ Türkiye bu Anayasa'nın 
vermi9 olduğu kovboy pozisyonuyla, özellikle Kürt 
insanına olmak üzere, Türkiye'de demokratik 
açılım mücadelesi veren demokrat aydın insanların 
iradesine zincir vurmuştur ve vurınakıadır, 

Konuşmasında Tiirkiye' nin "yasalarıyla beyinler 
czdiğiniı sesleri lusmaya çalıştığını'' vurgulayan 
Selçuk' un almı9 olduğu tavır, özünde Türk demo
krat ve sağduı,ılıı insanının sesidir Türkiye demo
krat hareketi ve Kürt ulusal-demokratik hareketi 
bu sese gü\: katnıalıdır_ Türkiye, bugünkü durıı

muyla çağdaş dünyaııııı çok uzağında durmaktadır, 
Bu alana yaklaşabilmenin temel esası demokratik 
değerlerin yaşama geçmesinin önünde artık daha 
fazla durmamaktır, Onıollardır Ankara hükümetin
in "sigortalı yöneticileri" ı.oplumun değişim, demo~ 
krasi ve çağdaşlık istemlerine artık uymamn 
zamanının geldiğini görmclidider. 

TÜRKİYE'NiN ÜNÜNÜ 
SA(;mJYUDAN, DEMOKRASiDEN YANA 
OLANLAR AÇAiliUJU ... 
lnsanoğlıı tarihi, öbür taraftan hazin derslerle de 
doludur, Dünya'da, nasyonal-sosyalistlerin ve 
ırkçılarııı, demokratik değedere sadık oldukları ve 
uvgulaınaya geçirdiideri görülmemiştir, Maalesef, 
Türkiye'de bugün bu değer yargıianna sahip siyasi 
partiler ve Ecevit gibi kaşarhınımş yöneticiler 
hükümette hnlunmakra ve yöncticiliğini yapmak~ 

tadırlar. On)1llardır, halkın maneviyalı ve hisleri ile 
oynaım)l kendilerine stratejik bir program olarak 
koyan, seçimler yaklaştığında millete yalan vaatler 
vermcde, belki de diinya şmnpiyon!uğıınu etinde 
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ttıtan bu primitiv-geri kalmış 

politikacılar, yönetime geldikle
rinde de, bu vaatlerini umıtııp, 

kirli işlerin, baskının, zor'un 
ülkenin yazgısı olarak kalmasına 
önayak olmaktadırlar. !lu, 

ınadalyomın kirli yüzünü teşkil 

etmeh-ıedir Ankara' nın halk ira
desi önünde boyun eğınesinin 

önemli basamaklarından biri 
Türkiye bürokrasisinin, lıııknk 

üstünlüğünil savunan yargı 

adamlarının ve toplumsal irade
nin örgiitlendirilmesinde önemli 
etkinliği olan Kitle iletişim araç
larının, Türkiye' nin çağdaşlaş
ması için rollerini sağduyudan ve 
demokrasiden yana oynamalan
dır. !lu anlam da, Selçuk' un sesi 
tek kalmamalıdır. Öbür taraftan 

ulu-salltoplumsal reaksiyon ve 
demokratik tavır, ülkenin demo
kratik değişimlere açıiabilmesi 

için ikinci temel esası teşkil 

etıııcktedir. Burada Kiiı1 ulusal
demokratik hareketi de, çağda;j
lığın ve demokrasinin güçlü bir 
odağı olmalıdır. Kürt siyasi hare
keti, savunduğu demokratik 
değerleri-onurlu bir barış, Kürt 
ulusunun kendi geleceğini öz
gürce belirleme hakkını günde
min merkezine yerlcştirmelitlir. 

Enformasyon ve bilim toplumu' 
nun değer yargıları, stnıkturel 

yapdmıması ve buna uygun siya
si, toplumsal ve hııkuksalııorm
lan, artık çağdaş ve gelişmiş 

dünya' nın temeli ve hareket 
noktası haline dönüşmüş bulun
maktadır. Bundan böyle ulusal 
sorunlar, bir ülkenin iç sorunlan 
olmakımı çıkmış, uluslararası 

bir özellik kazanmış bulunmak
tadır. Bunu Türkiye'de aydın 

demokrat ve sağduyulıı insanlar 
çok iyi görmektedir. Görmeyen-
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ler ise-devletin iplerini ellerinde 
ıııtaıı-MGK, Irkçı ıuraııistler, 

nasyoııal-sosyalistlcr ve bağnaz, 

tradisyonalist Türk politikacı

larıdır. Fakat bu sonsuza kadar 
öyle gidemeyecektir. Bunları 

ülkenin önünden engel olarak 
çıkarmak zamanı gelmiştir, bu 
da sorunlar, olaylar ve 
gelişmeler karşısınıb demokra
tik ve çağdaş tavır almaktan 
geçiyor. Bunu bugün çok da 
değilse, önemli bazı biirokrat, 
hukuk adamı ve aydınlar yapıyor. 
Kürt demokratik hareketi ve 
Türkiye'deki bu dcmokralik
çağdaş akımın başarısı birbirini 
tamanılamaktadır. Umut ediyo
rum ki pratik sahada da bu iki 
önemli etmen birbirini bulacak 

ve gereken adımiann atılma

sında birbirlerini güçlendirece
klerdir .. 

GERÇEK HALK DÜŞMAN
LARI DllMOKRASlYi EN
<:ELLEYllNLilRDİR 
Türk resnıi ideoljisi bir yana, bu 
ideolojinin "hııkul<Oal dayanağı" 
Türkiye Anayasa'sı, ülkenin 
demokratik gelişimi için müca
dele veren demokrasi güçleri, 
kunım ve şahsiyetlerini "ülkenin 
bölüıımez büliinlüğüııü bozan'' 
düşmanlan olarak göruyor. 
Öbür taraftan, ulusal aidiyetlcr
ininiıı gerekliklerinin yerine 
getirilmesini isteyen ve bu 
bağlamda mücadele eden Kürt 
ıılusal-dcmokratlarını ve ı~ırtse
vcrlcriııi de "separatist (bölücü) 
ve terörist" isimleriyle adian
dırıyor ve bu mücadeleyi imha 
etmek için askeri zorbalı klardmı 
tutun~ en insansızca metodları 

harekete gcçiriyor. Geçerliktc 
olan Anayasa da, bu yöntemlerin 

Kiirt demokratik hareketi ve 

Türkiye'deki demokratik-çağdaş 

akımın başarısı birbirini tamamla

maktadır. !Jımıt ediyorum ki pratik 

sahada da bu iki ünemli etmen 
birbirini bulacak ve gereken 

adımlarm atılmasında birbirlerini 
gilçleııılireceklerdir. 

yaşamda uygulanmasında kolay
lıklar sağlıyor... Kürdistan 
coğrafyasında yagatılaıı trajediye 
"hukuksal çerçeve" bile verilmiş 
bulunmakta. Böyle bir Anayasa 
ve bu Anayasaı nm uygulamada 
kılınasını isteınek, Türkiye'de 
gelişimin ve demokrasiyi engel
lemek isteyen kan tüccariarının, 
ma~ıanın ve savaş ra:ntçılarının 

hesabına geliyor. Ankara'da 
TBMM' de oturan ve siyasi parti 
lıaşkanlarımıı çoğu kirli ilişkile
rini pcrdeleyebilmek için böyle 
zorbari-beyinleri ezen bir 
Anayasa'ya gerek dııyuyorlar. 

Türkiye'nin sağduyulu insanları, 
artık iilkenin demokratik
çağda,ş gelişimin önünde duran
lara stopı .. dcmelidirler ... Demok
rasinin evrensel değerlerine 

sahip çıkan Kürt-Tiirk dcmo
kratlarına destek vermelidirler. 
Kürt sorunu'nun adil bir barışı 

siyasi diyalog ve çağdaş bir 
yaldaşımla çözümü için gür ses
lerini dıılgalanclınııalıdırlar. Bu 
anlam da, bir Kiirt deınokraıı 

olarak da, Yargıtay Başkanı 

Doçent Doktor Sami. Selçuk' un 
değerlendirmelerine ve Adli Yılın 

açılışı dola)"ıyla yaptığı konuş

maya destek veriyorum ... * 
Cemal BilniN 
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BARIŞ, 

GİZLİ ANIAŞMA 
VE TESLİMİYET ÜÇGENİ 

l!U!! 
zellıkle Kürtler ve onların haklarını 
savunanlar içinısonucu ne ohırsa 
obın Suriye - Inıralı siireci son 
derece üzücü)dramatik ve onur 

kırıcı bir süreçtir. Kürtler olarak bir kez d;ıha hata 
yap u k ve bir kez daha yenilclik 

Hata, yenilgi ve dramatik sonuç bizi yeni değerlen
dinnelere zorladı, zorluyor. Bu dönem içerisinde 
yapılan değerlendirmelerde gördüğüm kadarıyla 
üç görüşen phuıa çıktı. 

Barış, gizli anlaşma 
ve teslimiyet ... 

Bunlardan birincisini, Y'uıi barışı PKK'lılar ve sem
patizanları kitle psikolojisiyle, daha önceki 
görüşler gibi hep bir ağızdan dile getirıııektedirler. 
Oı~a bi7Jm bildiğimiz barış böyle olmaz. Taraflar 
eşit koşullarda bir araya gelirler ve anlaşırlar. Konu 
açıktır, istemler bellidir, hat~ı üzerinde mılaşma 
sağlanması zor olan konular bile bellidir. Ne yazik 
ki barış adım koydnld,u·ı bu dıırumıın barışla 
uzaktan yakındmı ilgisi yoktur. Devletin tavrı belli: 
Savaşı kazandım. Seni etkisiz duruma getirdim. 
Declilderimi yapmak zoruııdasın. Yoksa sen bilir
sin! Oysa her şeyiyle teslim olmayı kabullenen A. 
Öcalan ve PKK, konumu gereği bir istemde bulun
ma şansına sahip değiL Bu duruma da barı~ adını 
koyuyorlar. Açık açık vurgulama gereği duyuyo
rum; bir taraf teslim olmuştur, öbür taraf teslim 
aJrruştır.Her şey taraflard~m birisinin; devletin 

SAYFA li 

Genel Kurınay· ın, MGI\nın ve M!Yin koordineli 
çalışmalan sonucu- istekleri ve direktilleri doğrul
tusunda gerçekleşmiştir, gerçekleşmektedir Bir 
taraf emir vermektedir, öteki taraf emirleri yerine 
getirmektedir. (I<aı'lak\ardan birisi: Scrbcsti, 4 
sayı. Davadan çekilen Avukat Ahmet Zeki 
Okcııoğlıı'ıııın yazısı) 

Dünyada ilk kez böylesine dramatik bir yenilgi ve 
teslimiyet şenliklerlc, düğün dernelderle, halaylar
la o örgiitün tabanı tarafım!aıı zafer gibi lrutlan
maktadır. Bu şıı anlama gelmektedir; birincisi , 
PKK tabmıınııı düşünceden yok>uıı, sadece kitle 
psikolojisiyle hareket ettiğini gösteriyor. (Savaş -
savaş, barış-banı,otur- ouır, kalk- kalk gerçeği) 
l!üııcisi, lııı kitle psikolojisinin far!Gna varan devlet 
yirmi yıl boyunca A.iicalaıı ve PKKnın zaallarını 
bilinçli bir şeldlde Kürt realitesme karşı kulhmdı. 
Ve PKK'lı "lıevaUar" kitle psikolojisinden lrurtul
nıayıp, yenilgiyi ve tcsliıniycti bir zal'er gibi şenli
kieric kutlaınayı sürdlirlirlerse, devlet, başka bir 
lıiçiıııde, yirmi )11 dahaA.Öcalan'ı ve PKK olgusunu 
Kürtlere, Kiirt realitesinc karşı kullanacaktır 
demektir. 

Bana göre Kürt ve Tiirk lıalklarıııın önündeki en 
büyiik tehlike bu oyalama taktiğinin fark edileme
mesidir. PKK ileri gelenleri, parti tabanının morali
ni yiiksck tııtnıak için yenilgi ve teslimiyeri zafer 
gilıi gösterip, onları ~enlik ve kutlamalarla 
oyalıyorlar. Bunıın devletin oyalama taktiğine 
yardımcı olmaktan başka bir i~e yarayacağını 
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sanmıyorum. Süreçı siyasal ve 
sosyal tansiyonu devletin lehine 
düşürme sürccidir. Dolayısıyla 

yenilgi ve teslimiyeti barış ve 
zafer gibi göstermek büyük bir 
talilik lıatadır. 

Yapılacak şey, gerçeği oldııifu 

gibi kabul etmektir: Savaı·tık, 

hata yaptık, .reııi!dik. Yerıiden 

yapılaııacacifı.z, yapılan hata
lardan dersler çıkaracağız ve 
nıücadelenıize kaldı,~mıız yer
den devam edeceğiz. 

Bu açıdan lıakıldığmda barış, 

gizli anlaşma ve teslimiyet üçgc
ninde, "barış" lmvrarnı benim 
için gülünç bir kavrama 
dönüşüyor. Geriye gizli anlaşma 
ve teslimiyet kalıyor. 

Yıllardır, A.Öcalan'nın Genel 
Kurmay ve MİYic dirsek 
temasında olduğu söyleniyor. !lu 
konmla Med TV' de de program
lar yayınlandı. (Bunu hain, MİT 
ajanı) provakatör) işbirlikci 

anlamında söy[emiyonım ve 
değerlcndirmiyorum.) Tam ter
sine devlet tarafından kullanıl

dığını söylüyorum. (Bakınız, 

Denge Bakur,sayı 1, sayfa 1 5.) 
Süreç bu görüşleri doğruluyor. 

A.Öcalan'c!a ifadelerinde TC'yi 
dışarda lıırakaral< 20 yıl boyunca 
kullanıldığım söylüyor• Aklım 

almıyor! Herkesin, özellikle, 
Kürtlerin amL<>ını y~rıni yıl boyun
ca ağiatan biiylesine güçlü bir 
örgüt nasıl olur da lideri yaka
lanıncaya kadar kullanıldığıııııı 

ayırırnma varamıyor. Örgüt mü 

A. Öcalaıı'ı aldattı yoksa A.Öca
lan mı örgütü aldattı' Henüz 
sorunun yanıtı bulunmuş değiL 

(Bu sorunun irddenmesi, ayrı 
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bır yazının konu- ,.....,_,,..._,_,..,...,,......,_ 

su!) 

Bu işte siyasi 
anlamda çarpıcı 

bir terslik yok 
mu? 

Hem Kürtlere karşı, hem de devlete 
karşı uzun yıllar ı~ygulatıaıı şidtlet 
ve radikal söylemlerin çok kısa bir 
süreç içerisitıde halay çekmeye ve 

Ama olaya başka 
bir açıdan bakıl

dığında, taratla
rın istemleri doğ
rultusunda ters
liğin olmadığını 

göriiyorsun! 

barış türünden söylemiere 
dönüşmesi ister istemez baştan beri 

süregelen dirsek teması, pasTaşma 
görüşünü güçlendiriyor ve bu süreç 

gizli anlaşmayla mı sonuçlandı 
sorusunu gündeme getiriyor. 

Devlet siyaseti n
den birey egosıı-

na kadarki olguları hesaba 
kattığınıızda her iki taraf da çok 
kazançlı! Bıı süreçte devlet, tüm 
dünyanın gözünün içine baka 
baka Kürtlerin anasını böylesine 
rahat bir şekillle bcllemc 
olanağım buldu. (Köylerin 
yakılışı, sürgünlerı aydınlar ve 
halk üzerinde iki yönlü şiddet ve 
baskı, işsizlık,yoksulluk, onbeş 

yıl boyunca eğitimden yoksun 
çocuklar ve daha bir çok fela
ket) Bunun karşılığıda da A. 
Öcalan her türlü egosunu yirmi 
yıl boyunca Kürt halkının 

sırtından tatmin etti. Yüzbin 
insanın ölümü umurumda değil 
gibi gözükara, radikal söylem
leric Kürt halkını değersiz kıldı. 
(insan ytizbin seı\:enin öltimlinii 
dalıi bu kadar rahat isteyemez.) 
Hakaret etmediği, tehdit etme
diği, aşağılamadığı partili) aydın 
siyasctçi bırakmadı. A.Öcalan 'a 
bağlı olan kadrolar da egolarım 
tatmin etme komısııııda A. Öca
lan 'dan geri bılıı:ıadılar. Cahil 
lıckçiyc bağ teslim edersen 
hağcıyı döver deyiminde olduğu 

gibi, kendileri gibi dlişüıımcyeıı 
insanlar üzerinde sürekli olarak 
tehdit ö~esi oldular, şiddet uygu
ladı lar. 

Hem KUrtlere karşı, hem de dev
lete karşı uzun yıllar uygulanan 
şiddet ve radikal söylemlerin çok 
kısa bir süreç içerisinde halay 
çekmeye ve lıanş türünden söy
lemlere dönüşmesi ister istemez 
baştan beri süregelen dirsek 
teması, paslaşma görüşünü güç
lendiriyor ve Inı süreç gizli 
anb~mayla mı sonu~~landı soru
sunu gündeme getiriyor. ifade 
süreci, silalı bırakma, ülkeıi terk 
etme ve stratejik anlamdaki siya
si tespilleeden vazgeçme hangi 
kazanımlar kar~ıhğmda yapıldı 

lıilemiyonım. Özellikle lınrah 
öncesi Ankara'da "Ap(\ sen 
bizim her dediğintizi kabul edip 
uygularsan, söz, biz de seni idam 
etmeyiz, bir süre sonra çıkanrız. 
Üstelik sana rahat bir yaşarn ve 
statü sağlam. Devlet biiylikliir, 
sözlinde dıırıır.Üstelik bunun 
ispatı da var Bak! Biz çeteleri 
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Siyasi içerikli bir gizli anlaşma 
olduğunu sanmıyorum. Varsa bile, bu 
süreç nasıl, ne zaman başlatıldı, gerçek 
anlamda içeriği nedir, kimse bilmiyor. 
Bu sanıının doğruluğu yanlışlığı, devle
tin kısa sürede atacağı adımlartı 
bağlıdır. Eğer devlet, ulusal haklar, 
demokrasi, insan hakları, kültürel 
haklar konusunda kısa sürede ciddi 
adımlar atmazsa gizli anlaşma da yok 
demektir. 

Bunun ötesi tesli
miyettir! Ortada ne 
barış ne de gizli 
anlaşma vardır. 

Gizli anlaşma varsa 
A.Öcalaıı dı-
şındaki güçler 
arasında vardır. Bu 
gizli anlaşmanın 
yaşama geçirilmesi 
süreci de Başba

kan Mesut Yılmaz 
'm son Amerıkan 

gczisiyle başlatıl

mıştır< 

Olsa olsa, Ankara 'da A.Öcalan canının 
bağışlanmasına karşılık konuşmuştart 

hep öyle yaptık Sözüıııüzü din
leyenlerden birisinin bıırmı bile 
kanamadı. Çoğu dışarda. Geri 
kalanlarını da kısa zamanda 
çıkaracağız. Tümünun de statüsü 
ve rahat bir yaşanıı var. Seni 
Galatasaray KulübünUn yönetim 
kunıluna bile scçliririz. Sen 
bilirsin, yoksa bir gün odanda 
ölü bulunur, günıc gidersin. 
Söylemesi bizden." deyip 
anlaşnlarsa bir diyeceğim yok. 

Siyasi içeriidi bir gizli ıınlaşına 
olduğunu sanmıyorum. Varsa 
bile, bu süreç nasıl, ne zanunı 
ba~latıldı, gerçek anlamda 
içeriği nedir, ldmse bilmiyor. Bu 
sanımın doğruluğu yanlışlığı) 
devletin kısa sürede atacağı 
adımlara bağlıclır. Eğer devlet, 
ulusal lıaklar,dcmokrasi, insan 
hakları, kültürel haldar konn
sunıla kısa sürede ciddi adımlar 
atmazsa gizli anlaşma da yok 
demektir. Olsa olsa, Ankara'da 
A.Öcalaıı canının bağışlan
masına karşılık konuşıııuştur! 

Sl1Yfll8 

Olaya lııraz daha 
soğukkanlı bak
maya ~:ahşahm. 
Ortada bır teslim 

alan ve teslim olan var. Teslim ol
manın gi'rüııürde bedeli yok. 
Silalıların bıraiQinıası, ülkenin 
terkedilmesi ne karşılığı yapı
lıyor net ve belli değiL Zaten 
tarafların teslim almamn ve tes
lim olmanın bir şeye kar~ı 
yapıldığı konusunda açık veya 
imalı bir söylemleri de yok 
Dolayısıyla, ko~ullar öylesine 
ayariandı ki, Kürt realitcsine 
karşı kullanılan terör olgusunun 
yerini bu !'ez A.Öcabın'nııı 
yaşaını aldı. Devlet çok bilinçli 
bir şekilde ~u sürece doğru götü
rüyor sorunu. "Gıkınız çıkarsa, 
A. Öcalan'ı idam ederiz." 
Devletin çıkarlan gereği böyle 
bir şey yapmacağını, PKK dışmda 
herkes biliyor. Devletin amacı, 
A.Öcalan'm yaşamma karşılık
geçici ıle olsa- Kürt realitesini 
kendi ipoteği alunda tutmayı 
sürdürmektır. (Başka hir temel
de devletin kendi çıkarları i1cin 
yapmayacağı idama şiddetle 
karşı çıkıyorum. Yukandaki 

belidememden dolayı, A.Öcalan 
idam edilsin, ortalık karışsın, 
Kürt sorunu gündemde kalsın 
gibi bir istem varııuş sonuçu 
çıkarılmasın. Tam tersine, idaına 
şiddetle karşı çıkıyorum.). 

Peki bu rıoktaya 
nasıl gelindi? 

llunu "eğcrlerle" özetlemeye 
çalışaıom. 

Eğer, Amerika, Türkiye ve Hafız 
Esat, A.Öcalan Suriye'deyken 
etkisiz hale getirselerdi yer 
yerinden oynardı. Deneyimli 
kurtlar akıllılık edip bunu yap
madılari Yapınamakla daA. Öca
lan'ın varlığını sıkıştıkları bir 
çok konuda koz ve şantaj aracı 
olarak ImHanma olanağını bul
dular. Eğer yapsıılardı, devlet 
bugün A.Öcalan'ııı canını Kürt 
realitcsine ve All'ye karşı kıılla
namazdı. Ve sonucu önceden 
belli olan süslü lıir yargılamayla 
demokratik bir ülke giirüntiisü 
veremezeli! A. öcalan yerine, 
hugiin Kiirt sonınu tartışılacaktı, 
vb. Tüm lııı nedenlerden dolayı, 
A.Öcalaıı'ı Suriye'deykcn etkisiz 
durııma getirmedilcr. Argo deyi
miyle bunlar kaçın kıırası!? 

Eğer, A.Öcalaıı durumu kav· 
radığıncia (teslimiyet süreci daha 
o zamandan başlamadıysa!) 
'lkıllılık edip, (yakalaıııncaya 
kadar savunduğu birleşik Kür
distan görüşünün gerçekleşmesi 
için!!!) Gliııey Kürdistan'la 
anlaısaydı, yer yerinden oynarı!ı. 

Eğer, o da olmadı, Avrupa'ya çık
ma yerine dağa; geriiiaya sığın
saydı) sonucn ne olursa olsun 
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(öldürülme, yaralanma, yakalan
ma) yer yerinden 0)11ardı, hem 

de kötü oynanlı. 

Eğer, A. Öcalan !talva'clayken yar
dıma çağırdığı kimi Kürt ay

dınlarının, ldıııi dostlannın sözii

nU dinleyip, göğsünü gere gere 

ülkeye gidip sınırda tuttıkhuı

saydı, yine yer yerinden oynardı. 

Söylentı şöyle, A: Öcalan'a denil

miş kiı ''Sen, sınırdan normal 
giriş yap~ biz de ardından oto

büslcrtc gcHriz. Dünya ayağa kal

kar. Olacak olana birlikte kat
lanım." Bu görüşü de reddet

miş. 

Eğer - en son olarak - yaka

landıktan sonra (yine söylentile

re göre) dört gün boyonca 

Ankara'da lwnuşmasayd.ı ve 

mahkemede hukuki yargılamayı 

reddedip 1 siyasi savunma yap~ 

maya çalışsaydı, yer yerinden 

oynardı. 

Tüm bu olalıilccek olan şeyler, 

A.Öcalan' ın radikal geçmişine 

ve söylemlerine uygun davra

nışıardı ve o çizgide de ciddi 

anlamda destck görebilirdi. Oysa 

tam tersini yaptı. 

N~ye? Ni)IC? Niye? ... 

Ne oldu ıla A.ÖcaLm söylemleri
ne ve o güne kadarki radikal 

davranışıarına uygun olan bır 

yığın olanağı elinin tersiyle itip, 

görünürdeki kişiliğine uymayan 

teslimiyetini bizzat kendisi mah

kemede son noktayı koydu; 
onayladı? 

Ne oldu da o Y'tkıp yıkan, esip 

gürleyen kışılık, dört ay gibi !asa 

llENCi 1111111111, SAYI 5·61199!1 

A.Öcalan tfışardayken haftalık gündem belirliyordu. 

ilgisi olan olmayan arkasından koşturııyordu ki 

gündemi .Yakalasın diye. A.Öcalan içerde yiııe haftalık 

hatta giinliik gündem belirliyor. Yine tümümüz günde· 

mi yakalrmıak için koşturup durı~;ym·uz. Bıı noktada 

Kürt aytlınlarıııa, siyasetçilerine, yurtseverlerine ve 

halkına yeniden bir göreı; düşmektedir. Kiirt halkının 

çıkarları doğrıtltusımda • PKK ve A. Öcalan olgusunu 

ıinktır etmetlen· kısa siirede giiııdeme sahip olacak 
çalışmalar başlatmaktır. 

bir dönemde, diişmanlarıyla, 

düşmanlarının emirleri doğrul

tıısıında uysal bır dost oldu' 

Böylesine kalıraman görünen 
birisi, nasıl böylesine kolay tes

lim olur' Anlamak çok zor! 

Parantez içinde vurgulamak 

istiyorum. (Kürt ulusunun 

yazgısıyla ilgili bu dıırnnıda, çok 

kısa bir süre içerisinde 

inanılmaz boyutlarda farldı dav

nmışlar sergileyen bir insanın 

bireysel özelliklerinin iııcclen

mesi gerekir düşüncesincbim.) 

Peki parantez dışında 

ne yapılmalıdır? 

A.Öcalan dışardayken haftalık 

gündem belirliyordıı. ligisi ohın 
olmayan arkasından koşturuyor~ 
du lti gündemi yakalasın diye, 

A.Öcalan içerde yine haftalık 

hatta günllik gündem belirliyor. 
Yine tümümüz glindemi yakala

mak için koşturup dmuyornz. 

Bu noktada Kürt aydınlamıa, 

sıj.Jasetçilerine1 _TUrtseverlerine 

ve ba!kına .YG.FJıiden bir giireu 

dılşınektedir Kürt halkının 

çıkarları do,1rultusuııda - PKK 

ve A. Öcalan olgusunu ıiııkar 

etmeden- kısa sürede gündeme 

sahl:p ulacak çalışmalar başlat
nuıktır 

Somut istem de Kürt realitcsinin 

siyasi anlamda kabulii ve e~it 

koşullarda dıyalog olmalıdır.* 

U. Çl\YIIICIIJGUJ 
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"HEVIYA ME ECEVIT E'11 

f''UMUDUMUZ ECEVIT") 

otina !levi ya mc Eccvil e, di sa!en 70 
yl de derket lıole. \Vek te bira min; di 
hilbiiartinen gişt! yen li Tirklye yen 
di sal&n 70'1 de gotina llevly;ı me 

Ecevit edi CHP'de dfırişına yekemin bu. lle guıııaıı ve 
dGrişıne, eli eleımı derketina xwe ele, di nav gel de 
tesirek nıezin dikir. Gotinek din jl, ku Ecevit meşhur 
kiribu, golinaKaraoğlan bu. Ev gotin, diyar'iya clagir· 
ki.rina Kilıris'ecli 'lcnınııız'a s:ıl:ı l974'an bO. \Vele te 
zan\ıı, di ve demikle Ecevit li ser hikim bO. 

Ji we deme fı hcta nilıa 25 sal dcrlıas hfın.Ji we deme 
ü he ta nlhaı gelek xorten clwan di riya rizgarly~· gele 
xwe de jlvana xwe feda ki ri n. Ji deme ü lı eta nilıa 
li Tirkiye, gellek lıikfımet halin gulıerlin. 

Karaoğlmıe di salen 70'y1 de bi ~irikatiya olpcresta · 
Milli Selanıet Partisi hikumet avakir1, di dawiya 
salerı 90'1 de ji dev ii ve şirikat\;'a lıi olperestan re 
lıerda. (lliryaren 24'0 çiriye) eıme ve şirlkatlye bi 
awak1 fe mı i qr•.dandibü). Ecevit, ji bo xwe şit1kek 

teze peyciakir ·Milliyetçi Hareket Partisi. Yad\gariya 
'!Lırkeş, ku di salen 70 yi de lıaiare Aıııed'e rlya 
nıevandar'iye rıedalıfivc. Ecevit bi p;ırtiya 1lırkeş re 
lıikıımet lidarxist. Bi vl awayl du qanad D lı;ıskerı 
ııliadperesteıı Tirk eniyek nu fı ve care illıi awavek 
kolalsyona lıııkiıııet O desthilatdariya Arıbu·a'y(l xis· 
tın jiyani!. Dile n1iadperest.şoweıı1sı.lıazirganerı şer 
fı tadeye·parezgere kemalizme dilıate cilı. Eceviı, 

Bahçeli fı Yilmaz·serkeşe se meyllı misyon an deste 
hev didıuı hevQdu. O be gomaıı xaleke ii yen her! 
giring yen, ku Ecevit, Bahçeli ü Yilmaz li ser lıemfi· 
kir lıfın; dijminatiya pirsa kurd1 hO. 

SliYFll111 

Ji s\yaseta Ecevit u ii a lıevallıenden wl, di derbare 
diinıinat\ya gele kmd de, tu gazina me tune ye. Bi 
taylıetı ew1 lı lıevbeşeıı w\ yen destlıilate·MHP, bin ge· 
he halıuna xwe li ser diimiııahiya doza Kurd G n1i· 
adpcresl.iyek ekstrem a Tirkltiye avakiriıı e. Di ve 
çarçoweye de konsept, armanc, er!ş lı diinıinalıiya 

wmı hembere gele me, ne liştek awartc ye. 

Le lıeyfa min li we le gava, ku şexslyet yan j1 rexist· 
inen Kurd, karilıi,ı hevlya ji nıeriveki wek Ecevit 
lıikiıı. 

M.in bawer nedikir ku, piştl 30 sal!, we cardiıı, x'We· 
dlyr'n golina · l!Pvlya me Ecevit'er derkevin hole, 
fıwe Ecevit fı heva!beudeıı xwe bibin kelelıa lıawc· 
riye. Min lımverdikir ku, golinen mina Heviya me 
Ecevit e emre nve qedendibCııı. Lewra min wa zan1· 
lıfı ku, ji demek di.rej de ii all demokraten Kım! fı 
Tirk de, rastlya naveroka ve derewe lıatibfı cl1yarki· 
rin. 'I\ıcar1 nedihat lnla min ku, pi§tl demek wilo 
direj, xwediye llev1ya me Ecevit ewe dlsa baweriye 
histiııe u bi lıez lıiLıe. 

Di Ecevit'de çi gulıcrtiıı çelıune ' Di elertıare pirsa 
kureli de gulıertina rıerlnen Ecevit çini n? Kriteriyen 
demokratbuna Ecevit çi nin? 

Ji bo pirsen bi v1 away1, dive lıersiva meriveıı kurcl 
yen welatparez pir zelal be. Piıc;a Knrd, pirsa mafl! 
çarenfısa rıeteweya Kurd e. Çareserkiriııa pirsa Kurw, 
lıerdewama xebata rizgariya tevgera Kurd a helarlı 
bidestxistin D bidarı1na maf€ ııeteweya Kurc! e. Yan 

IIEilllİ 1111111111, Sll\'15-6/19!1!1 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



j!; Li Kurdistane di bin çavderiya 
heyetek navııetewi de,di rewşek 

demokratik de bi 1radeyek azad 
pekanına referandume ye. 

Di çareserkirina pirsa Kurd1 de, ji 
bo nerina "Cunıhur!yeta Deınok
rallk" ne re ü ne jl bawerl heye. 

Ideolojlya ferıni a dewleta Tirk Cı 

meriven lıikumete wek Ecevit. bi 
ı.~ve nalıejin ku, di derheqa pirsa 
kurd de, di nerineo wan de guher
tin çebüne. Deıııa ew bi ı.~ve ve 
yrekf! nah&jln, maneya gotina 

"me" ji bo wan ç1yeı 

Li Tirk'Ye. ev nezı 70 saliye kn, ji 
all kleoloj1ya fenııi inkara pirsa 
kıırcl di!t kirio.Di van 30 sali!n 
dawl de, di lıerdewamkirina Sıya
setek wisa de, meriven wek Ecevit 
u Demirel semboleıı be niqaş in. 
Wek te zarıin di hiııek elemen tay
lıeti de. Ecevit lı Demirel ji kursiy
en wan lıatibfın d:ıxistin o siyaset 
li wan lıatibfı qeclexekirin. Naye 
v·e man€ ku, sazfımanek demo
kratik lı at! ve Tirklye, derııa ku i ro. 
Ecevit serokwezir fı lleınirel j[ 
seroke dewleta Tirk'e.Bila be 
zanln ku, yen li s1yıtseta dewleta 
Tirk hikim dikin, ne Ecevit Q 

Demirel,in Li Tirl<iye li Ecevit G 
Derııirellıikum det 
kiriıı. 

Wek te zanin, li Tirklye sistema 
demokrasiye bi ci nebGye. Daşe, eli 
welatek wek Tirkiye de eıııe çawa 
karibiıı lıeıiıı ku, siyıcseta dewlete 
ji ali partiyen sivas! ve te Ilikim 
kirinı Hikirn kirin, \dare kirirı 

yarı jl birevebirin lişten cuda ne. 
Yen ku, li sly<cseta dewleta Tirk1ye 

IIE!lll~ llllllllll. SAYI 5-ll/1999 

U: ya heı-1 girlog 
ji bo me welatpare
zen kurd, ev e ku, 
ı·ewşek wilo dive 

nebe sedema ku tev
gera wclatparezen 
kurd baweriya xwe 

winda bike fi 
baweriya xwe bi 

dijminen xwe bine. 
Erk a welatparezen 

kuı·d ev e ku, 
baweriye bide gele 

xwe, I~ewra, bawedya 
bi gel, ji bo nav ii 

mafe tevgera 
rizgadxwaz a kurd 

pcngava yekem:ın e. 

hikunı dikin begüıııaıı Sazlya 
Ewlekariya Netewl ,ye (~!illi 

c;uveıılik Kıırulu). Meriven wek 
Ecevit fı lleıııirel bi teııe polll1ka 
Saziya Ewlekariya Netevv! -MGK 
(SEN)- dexe jiyane. Deına Ecevit 
ve erkebi c1 neyne, we aq1beta ku 
hat sere hikumeta Erbakan, be 
sere hikurrıela 
wl ji. SEN, mar& xwey1 fenıı1, ji 
Makzagona (Anayasa) l982aıı 

\verdigrin. \Vek te zanln ev 
Makzagon bi wrdest\ya Genera
l<ın halibG qdıil kiriıı. 

Li Tirk1ye, meriv yan jipartıva ku 
karibe itibarımvc a politik bipare
ze tııııeııiıı. Ji lıo pamstina itibara 
poliı1k yek lıez lıeyc. Ew j1 t\rte~a 
Tirkil serbıızen we. Gcneral'iıı. Ev 
nerln ne a tevgera welatparezen 

kıırd bi tene ye. Le, ev nerina pir
aıı\ya dewleteıı eline, a ne ferml 
ye. 

Li Tirklye rast1 eve ku, şer j1 siya
set ji ji al\ Gencralan til \dare 
kirin. Ev rast1, di derlıeqa naskiri
na rej!ma "Cunıhurlyeta demo·· 
kratik a Tirkly§" de naye lnkar fı 

ıı1qaş kiriıı. Di şere ku, ev ıs 

sa\'in diji PKK te meşaııdin de, 
Generali'n Tirk lıi serketin.Le 
biserketina di şer de, bi ııwakl 

autonıallki, ınafe lıiserketine di 
s1y<Lset€ de(di derheqa pirsıı kureli 
de). n ade dewleta Ti rk. l.ewra şe re 
slyasl ye tevgera rizgarlxwaJ.Gn 
kurd, di talıiat ü net1ca xwe de, 
şereki serketine ye. Ev şeı; şere 

neteweyek lıimlest ya li clij1 zor
dest1 lı koledar!ye ye. Ji bo ve 
çeııdc, qelsbfın ycın j1 jarbüna tev
gera rizgarlxwmfıı kurd, naye 
maneya serketina dewleta Tirk. 

lk ya her] giring ji bo me welat
parezi'ıı kurd, eve kn, rewşek wilo 
div€ m~be sedema ku tevgera 
welatpar2zCn kurd bavvcrlya xwe 
wiııda bike ıllıawer!ya x•ve bi dij
mineıı ''ve bine. Erk a welatpare
zen kıırcl ev e ku, lımveriye bide 
gele x·we. Lewra, lıawer!ya bi gel, 
j i bo n av ü m af e tevgera rizgarix· 
waz a kurd p2ngava yekemln e. 

lro ji heıııil ıleme lıelıtiı; dema 
konıkirina heza welatparezen 
kurd e D bi xurt\ belavkirina 
denge x\ved!derkelina mafe nete 
wevakmd e. ·llf 

ll. SEliHAT 
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KUZEY KÜRT HAREKETİ 
YENİ DURUMA UYGUN 
ALTERNATiFLERİ YAŞAMA 
GEÇ CEKTİR ...... 

KK Genel Ila'ikanı Öcalan'ın Smiyeden 
çıkarılmasıyla başlayan ve İnıralı 

adasında noktalanan süreç, gerek PKK 
ve gerekse diğer slyasi çcvre!erce yoğun 

bir şekilde tartışılıyor, Genel de Öcalan'ın tavrı ve 
PKK nin içine girdiği siyıesi değişim farklı lıiçiınlca
de ele alınıvor. Değerlendirmelerin çoğunda "Eğer 
Öcalan lıiivk davransavdı Kürthalkı için bir uımıt 

' ' 
olabilirdi. Yok eğer şöyle davransaydı Türkiye'de 
Kürt sorunu önemli ii lçüde bir çözüme kavuıurdu" 
türünden yorumlar yapıilyo c Ücalan 'ın Avnıpıı'ya 
çıkrnıc", yakalanması ve yargılammcsıyla başlayan 
ve gerçekten Türkive'de Kürt sorunıımırı kavrarı

ması açısıııdan ve bu sonmuıı uzellikle Öcalan'la 
lı~layan trajik bir dönemi, "Eğer Öcalmı böyle yap
saydı şöyle olurdu" yakLııımlarıvla değerlerıdirile
mez. Ayrıca böylesi değerlcndirıııeler, PKK'nin 
oluşuımından giirıUınüze kadar gelen bir sürecin, 
Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi açısından lıavati 
önem t~ıymı talilısiz gelişmeleri gözardı edilmiş 
olur 

Her ne kadar sözkonusu gelişmelerle ilgili çıkan bir 
çok yazıda satır aralarında ciddi bazı lıelirlenıeler 
yapılmışsacia, genelde yapılanlıu- yetersizdir. Bence 
PKK ve ÜcaLın süreci, ancak siyasetin pratiğinıle 
Kürt halkının ulusal istenıleriue tercüman olabile
cek bir örgüt veya parti ortaya çıktığı zaman ve Kürt 
halkı nezdinde alternatif bir duruına geleceği 
dönem, çok açık bir biçimde değerlendirilebil.iııecek 
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ve sağlıklı sonuçlara varılacaktıc Yoksa şimıli 
oldui\ıı gibi bir mılınıı bir mığına vurularak Kürt 
ulusal kurtııluş hareketi tarihinde talihsiz bir 
dönem oLm bu süreç sağlıklı biı·lıiçiıııde değerleıı
ı.lirikıııez. 

PKK'NIN BU NOKTAYA GELMESI 
OIAGANDIŞI Bm DURUM 
mıGİIDİR ... 

PKK'nin silalıları bırakımı eylemi değerlenclirilirken 
günümüzde meydana gelen gelişmeleri PKK'nin 
genel yapılanma.sıııdaıı ayrı ele alıp Ocalan'ın 
tavırlarında soımıtla!jtırnıaya çalışmak bizleri yanlış 
soııııçlara götürür. Ilir sefer meydana gelen 
gelişmenin adını koymak lazım, PKK Kuzey 
Kürclistaıı'da Kürt halkının ulusal kurtuluş mücacle~ 
!esini siyasal düzede inkar edip, pratikte TC:. ye tes
lime varan bir tavır içindedir. Dalıası PKK 
kuruluşundan bu y;;ına yürütüğü mücadelesini ve 
savııııdıığıı politik görüşlerini tümden inkar etmek
tedir. Bağımsız Birleşik bir Kürd"ıstan istemi ve 
PKK'nin sımınciuğu tüm siyasal tealer kendisini, 
PKK dışında kimselerin kavrayamadığı "Demok
ratik Cumlıurivet' tcezinde(ı) somııılaştırınaktadıe 
Yani gdirıcn nokta bir hiçtic 

Öcalan Suriyeden çıkmak durumunda bırakılırken, 
kendi devinılerivle Kürdistan·ın önemli bir kısmını ' ' 
denetimlerinde bulumluran gerilarının yanına 
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veya merkezi kadrolarının bulun· 
dukları alanlara gilmeyip 
Avrupa'yı tercih etmesi öyle pek 
anla~ılır cinsten bir olay değildir 
Zaten o çtkışın varaca~ı nokta 
beliydL O, kemli kişisel yasmn 
biçimini ön plana alan bir yol 
seçti. Diğer taraltan Ocalan'ın hiç 
bir Avrupa ülkesinde siyasi mülte
ci olarak kalınlennıemesi ve hatta 
yıllarca PKK'yi destekliyor görü
nen ülkelerin bilmem mısıl yan 
çizmeleri, tüm Kuzey Kürelistani 
siyasal örgütlenmeler arasında 

daha ciddi değerlendirmelere tabi 
tutulması gereken bi.r konu 
olmalıdır. Aslında Avrupa' nın bu 
tavrı öyle yalıana atıltr lıir ıey 

değildir. Bu tüm Kürdistan'lı 

parti, kurum ve kmuluşlarıııa 

gayet açık lıir nıesajdı ve bu 
durımı mutlaka sağlıklı bir biç· 
iınde cleğerlendirilınelidic 

Günümüzde onbinlerce Kürt bu 
veya şu nedenle Avrupa ülkelerin
de mülteci olarak kabul cdilirler
kenı Öcalan' m sığınacak lıir ülke 
bulamanıası ve tüm Avrupa'nın 
lı u konuda ortak davranması, 

Kürtler tarafındmı en ince nok
tasına kadar yorumlarımalı ve 
konuyla ilgili görüş ve dü~iinceler 

çok açık bir biçimde kamuoyuna 
duvurulmalıdır. Bu hayati öneme 
sahip geli~ıneden mutlaka bir 
ders çıkarılımısı gereği ortadadır. 
Çünkü Türkiye' de Kürt sorunu
nun çözümünde Avrupa önemli 
bir etkendir 

Genel de bir çok ki~i değerlendir
melerinde; "Eğer Ciciılan böyle 
davransaydı, şöyle olurdu. Yok 
eğer mahkemedeki tutumu böyle 
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Diğer taraftan Öcalan'ın hiç bir Avrupa 
ülkesinde siyasi mülteci olarak kalnılemnemesi 
ve b atta yıllarca PKK'yi destekliyor görünen 
ülkelerin bilmem nasıl yan çizme/eri, tüm Kuzey 
Kürtlistani siyasal örgütlenmeler arasmda daba 
ciddi değerlendirmelere tabi tutulması gereken 
bir konu olmalıdır. Aslında Avrupa' nın bu tavrı 
öyle _yabana atılır bir şey değildiı: 
Bu tüm Kürdistan'lı parti, kurum ve 
kuruluşlarırta gayet açık bir mesaj dı ve bu 
durum mutlaka sağlıklı bir biçimde 
değerlendirilmelü:lir. 

olsaydı yok nasıl olurdu" diye 
uzavıp giden ve eğerieric !lırmül
leştirilen bir dizi senaryo üreliidi 
Bu bir anlamda insanların kendi
lerine güvensizliğin ve hala Öcal· 
an''t umut bağlamanın bir biçi
nıiydL Durum lıöyleyken lıu süre
ci akli-selim degerlendirip yeni 
çözümler üretmek zorl3:iıyor. 

A.ÖCALAN 
VE PKK BAŞKANLIK 
KONSEYİ BİRBİRİNİ 
TA.c'\1AMLIYOR 

Bir yandan Öcalan'ın açıklama
ları, diğer yandan PKK Başkanlık 
Konseyi adına yapdan değerlen

dirmeler, tüm gerçekleri eıı açık 

lıir biçimde ortaya Koyarken öyle 
fazla ''derinlemesine'' b~:l7J ~cylc

ri ircleleyip zoraki sonuçlar çıkar
nıaya çalışmanın hiç bir anlamı 
yoktıır. Onlar artık Kürdistan i h ir 
parti olmmlıklarını, PKK'nin bir 
daha silahlı mücadeleye başvur
mamak üzere silahlarını lıırak

tığını, artık gerilanın rdıabilata~ 

syonları için Avrupa'dan yardım 
isteklerini, TC' den dağdaki geri
lalar için af beklediklerini açık bir 
biçimde ifade etmeleri ve PKK'nin 
üzerinde in§a edildiği siyasi zerni
ni bir çıqııda red eden açıklama
ları, dünya ve Kürt kamuoy1ına 
bir siyasi il'lasııı duyurusudur. 
Aslıııda Alıdııllalı Ocalan bu gün 
söylediklerinin formülünü yıllar 

önce, llekaa'da gazeteci Ilirand'la 
yaptığı bir söyleşide açıklamı~tı. 

A Öcalan, lVLAii Biraııd':ı ~iiyle 

diyordu: "Türk ordusu güçlüdüc 
Onu ycııemeyiz. Zateu böyle bir 
düşüncemizde yoktıı Türkiye'den 
toprak talebimiz yok. Bizim iste
diğimiz eşitliktir. " 

Kürtler arasıncia bu nazik süreç 
yoğun bir biçimde taruşılırkcn, 

PKK içerisinde yılarc:ı ıııüc:ıdde 

veren ve Öcalan' :ı yakın cimarı lı ir 
kijiyle karşı!aştım PKK ve son 
gelişmelerle ilf!;ili uzun bir 
tartı~ıııaıııız oldıı. 

Komışnıanıız esııasmda ben ken-
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PKK'nin sözettiği barış Kürt Halkırım barışı 
değildir. Hiç bir anlam da Ulusumuzun özgür 
iradesinin bir yankısı değildir. 
Böyle bir temsili durumu yaui representasyonu 
halkımız kendilerine vermiş değildir. Attıkları lm 
sözümorta barış adımları yalnızca kendilerini 
bağlayan bir durumdur. 
15-yılda halkımıza yönelik yajJtıkları hatalar, 
Kürt toplumsalyapılamnası, güven zemini ve 
barışında derin yaralar açmıştır. 
Her şeyden evvel Kürdistan'da tojılumsal barışı 
Kürt halkı içinde yaratmak ve yarııı geniş 
toplumsal tahribatlara meydan vermemek için 
görev ve sorumluluk tüm Kürdistan'lı j:uırti, 
kurum ve kuruluşların mımzlarma düşmektedir. 

elisine şöyle bir soru yiineltirrı; 
ı ı Düşün eğer Ktızey Kürdistan'da, 
Güney gibi özgür bir Kürdistan 
olsa ve PKK bu parçacia hakim tek 
güç olsaydı, neleriı1 olabileceğini 
talım in edebiliyornıusmıı " .• Çok 
çarpıcı ve düşünmediğiın bir 
cevaplan karşılaştım Bakm dedi 
''Siz bu soruyıı sorduğunuza göre 
demek ki sizler PKK dı§ ında k·alaıı 
parti ve iirgütleı~ mensup insan
lar, bıtta partilerin yönelim 
kadrosoncia yer alan kiıilcr ola
rak asıl sonımımız bana yönel
tiğinlz soruda yatıyor. Sizler 
PKK'nin Kürt Halkını kurtuluşa 
götürecek ve hatta bağımsız bir 
Kürdistan kuracak hedefleri 
olduşuna inannıışsınız. Ancak 
PKK'nin böyle bir hedefi hiç 
olmadı h İşte PKK'nin hr;rkcs 
üzerinde kurduğu siyrtsi tahak
küm budur'' Ben o kişiye çok hak 
verdim ve sorduğunı sorudan da 
epey sıkıldıııı. Gerçekten ıle 
PKK'nin böyle bir hedefi hiç bir 
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zaman olmamıştır. Kaııırnca 
olaylara bu bakı§ açısıyla 
yaklaştığımızcia belki de fazla bir 
ıcy söylemeye gerek kalmayacak. 

Dün diremııelerden , serhildan
lardan dem vunn PKK'I·;ı vakııı ' ' 
yayın prganları ve televizyonunda 
boy gösteren ya:car-çizer takımı 
hu günde, sözüm ona "barış" tan 
dem v1ırıııaktan geri kalmıyorlar 
Bu baylar şöyle bir kaç ay önce 
yazdıklarımı bir baksalar, belki lıu 
gün tesliıııiyetiıı teorisini yap
ı.naktan vazgeçer!er. 15 yıla yakın 
sözde " silahlı mücadele " verildi. 
Bunun acı sonuçları ortada, 
Kürdistan lıaıtan lıaja yakı!dı, 
vıkılclı. Bes nıilvona v;ıkııı bir ' , ' ; 

nüfus Kürclistan'ı terkedip 
Türkiye metropollerine göçctrL 
Ilu göç nerdeyse Kürdistan sonı
nunun coğrafik boyutlarını 
tartışılır hale getirciL Kürdistmıda 
kentler, yakılıp yıkılan köylerden 
kaçan yüz binlerce insanla doldu 

taştı, sefalother yerde kol geziyor. 
Ülkemizde kövler yok denilecek 
kadar azaldı. 

Bu durum, Kürt lıalkıııın ulusal 
kmtıı luş mücadelesi için lı üyük 
bir öneme sahip olan yurlsever bir 
potansiyelin tccwiye edilmiş 
olması demekti ı: Kürtler arasmda 
okuma-yazma oranı ciddi bir biç
imde düşüş gösterciL Artık nerdey
se calıil bir nesil yetişıııeye 
başladı. Nerdeyse Kürdistan'da 
herkes Türkçe konuşur hale geldi. 
Bu olumsuz tahlovu oldukça 
nzatmak ınlımkiin. 

Peki 15 yıllık bir "Ulusal Kurtuluş 
Savaşının " bedeli bir halk için 
bu mu olmalıydı? Kimse bizi, elde 
eıli len ka:caııımları gönııemezli
kle suçhırııasııı. 

Gerçekten "Görünen köye kılavuz 
istemez." Daha giiremediğiıııiz ve 
zamanla ortaya çıkacak olan 
tophııııstu çalkaııtının acı gerçe
kleri bizleri lıeklcmektedir 
Toplum içinde gi:ıven bağları 
zedelenmis, herkesin herkese 
şüpheyle baktığı bir ortanı var
ken, toplumsal özelliklerimizden 
kavnııklıınan inlikanı duy
gularını şimdiden konrol altına 
alma çaLıasi içine glrınezsek, 
yarın nelerin olacağını hiç bir 
Kürt yurt;.;cvcrl düşünmek iste
mez. 

PKK'nin sözettiği barış Kürt 
Halkının banıı değildir. Hi.ç bir 
anlam da Ulusuımızun özgür 
iradesinin bir yankısı değildir 
Böyle bir temsili durumu yani 
resresent;csyonu halkımız kendi-
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lerine vermiş değildir. Attıkları bu 
sözümoua lıarıı adımları 
yalnızca kendilerini bağlayan bir 
durumdur. 15·yılda halkımıza 
yönelik yaptıkları lıatıılaı; Kürt 
toplumsal yapılanması, güven 
zemini ve barışında derin yara·· 
larm açmıstır. ller sevden evvel 

> ' , 

Kürdistan'da toplumsal barışı 
Kürt halkı içinde yaratmak ve 
yarın geniş toplumsal talırilıatla· 
ra meydan vermemek lçin görev 
ve sorumluluk tüm Kürdistan'lı 
parti, kurımı ve kuruluşların 

omuzlarına düşmektedir. 

Bu arada PKK'nin sürdürdüğü 
"silahlı mücadele" ve bunun ya· 
rattığı tahribatlar esıLs alınarak 

Kürdistan'da, Kürt halkının haklı 
olarak başvurmak zorunda 
bırakılacağı silahlı mücadele biç~ 
imi mahküm edilmeye çalışılımı~ 
malıdrr. lleiki bu başlı başına bir 
tartışma konusu olur Ancak kon~ 
uyla il~ili yapılacak yanlış 
yorumlar bizleri, belkiele farkmda 
olmadan halkımızın meşru 

müdafaa biçimlerinden biri olan 
silahlı mücale biçimi de, elinden 
alınmış ol ne Bu nıücrrdele biçimi 
PKK'nin kişiliğinde değerlendiri~ 
lenıez. Elbette PKK'nin 15 yilik 
mücadelesi en ince detaylanyla 
değerlendirilmeli ve gereken ders· 
ler çıkarı lmahchr. Ancak bu 
yapılırken PKK'nin genel yapısı 
içinde ele alınınalı ve övle yorum~ 
lanmalıdır. Fakat bu bilinmelidir 
ki, bu gün Kürdistan'daki olum~ 
suzluklann nedeni silalıli ıııüca~ 

elele değil, PKK'nin yürüttüğü 

yanlış politikalardır. 

PKK viirüttüğü yanlış politikalar 
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sonucu 15 yıllık mücadelesinde 
Kucey Kürdistan'ın Türkiye Cııın· 
huriyeti içindeki sınırlarını oldu~ 
kça daraltnııştır. Artık nerdeyse 
Kuzey Kürdistan denildiğinde 

Diyarlıakir, ~i.irt, Bitlis, Van ve bu 
şehirlerden güneye doğru uzanan 
kesit akla gelmektcdir 

Ayrıca PKK' nin sm~ınduğu siyccsal 
tezlerin bir mıda yok sayılnıccsı, 

PKK'nin kendi varlık koşullarını 
da ortadan kaldırması demektir. 
Bakın 1965 yılında Kürdistan 
Demokrat Partisi (TKDP) pro· 
gram ında; oldukça siyasal değeri 
biiyük ve uluslararası konjiiktüre 
uygun olan QU belirlemeyi 
vapıyordu. ''Kürdistan 'ın sımdan 
belirlenmeli, Kürt Ulusunun 
varlığı mıayasal hüküm olarak 
kabul edilmeli" PKK tlim siycrsal 
yaşamında lıu değere saldırdı ve 
sözkonusu istemlerinden clolayi 
KDP'yi hep "tlke! milliyetçilikle" 
suçladı. Peki lıu deyimi l\DP için 
sık sık kullmıaııliır PKK için nasıl 
bir sıfat bulmayı düşünüyorlar. 
II er halde lilerııtürü çok zorlamak 
gerekecek. 

Kuzey Kürdistan'da ulusal kıırtu~ 
hareketi: son gelişmeler, 15 

yıllık zor bir sürecin ortadan 
kalkması ve yıllarca sürdürülen 
kirli savaşın sona ermesiyle yeni 
bir döneme girdiği açıktır. Bu 
dönem, yeni siyasal şekilleıımele~ 
re gebedir. Bu yeni ve bir anlamda 
belirsizliklerle dolu süreci ne 
kadar gerçekçi bir biçimde 
değerlendirirsek bir o kadar süre· 
ce müdahale etme şansanız da 
olur. Çok açıktır ki, günümüzde 
parti ve örgütlerin çoğuıılugu 

... kendisini ayrı bir siyasal merkez 
olarak gören ve giiııiiıııiizde mey~ 

dana gelen gelişmeleri en gerçekçi 
biçimıle değerlemilren Kuzey 

Kiirılistaıı Demokrat Partisi (!'DK~ 
Ilakur ), yeni siireci omuzlamali 

zorundadır. Bu yeni siireci omuz
lamak ve Kiir! iıalkıııııı lıiç bir 

anlamda ıınmt•ıızlıığa kapılmasına 
meyd..'ln vermeme görevi, tiim 

sorumlıılıığııyla bu partinin önün
de ana lıir gürev olarak ılıırııyor. 

llıı ııartiııiıı birikimleri böylesi 
zorlu ve tarihi snrıımluluğu olan 

bir süreci omuzlamaya yeter ve 
artar bile,., 

halen PKK ilc çıkar ilişkilerine 
dayananbir birlik platkırmunun 
içinde oldular. Avl:.ırcıı Ocalan ve 
PKK için pratik çabalar gösterdi~ 
ler. 14 Eylül de çalışmaları durdu· 
ruhııı platl'onııun keudisini don· 
dıır,a nedenleri daha hayret veri~ 
cidir. llöylelikle PKK'va siyrc".ıl bir 
taviz dalıa tepsi üzeı'incl e verilmiş 
oldu. Bu platforııııııı dışmda ve 
kendisini ayrı lıir siyasal merkez 
olarak gören ve günümüzde mey
dana gelen gelişmeleri en gerçe· 
kçi biçimde değerlendiren Kuzey 
Kürdistan Demokrat Partisi 
(PDK~Bakur), yeni süreci omuz~ 
l:ınıak zonıııdadır. Bu yeni süreci 
ormdanıak ve Kürt halkının hiç 
bir anlamda ımıutsuzhığa 

kapılrnrr'ln<l meydan verıneme 

görevi, tüm sonınıluluğuyla bu 
parlinin önünde ana bir görev 
olarak duruyor. Bu partinin biri· 
kimleri böylesi zorlu ve tarihi 
sorumluluğu olan bir süreci 
omuzlamaya yeter ve artar bile.* 

Dara BILEK 
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Türkiye PKK~ yı 
devreden çıkartmak 
istiyor ınu? 

a~ıııdan lııı yana, vaııi I S yıldır, 
Kiirt meselesi c!eıüliııce aklımza ne 
geliyor? Türkive son 15 yıldır neyi 
konuşuyor, ne ilc sav~.ı.şıyor) neye 

kızıyor?Dürıya, son I 5 yıldır Türkiye dc'Yiııcc 

arkasından hangi kelimeyi tclafliz ediyor? 

Son 15 yıldır vaıansever yazarlarınm, 

politikacılanmız, lıiirolmıllarımız ağızlarıııı 

açtıkları zaman ilk kime küfrediyor' 

Son 15 yıldır cliploıııatlarııııızıo vazışmalarıncla, 
kriplolarıııcla en Ltzla hangi kelime geçiyor? 

Son 15 yıldır gUzaltına alınan, yargılanan, ceza
cvlerine konulan onhiıılerce iıısaııın dosyasında 
iddia ya da lıüki.im gerekçesi olarak ne yazıyor? 
Son 15 yıldır, yasaklanan, sansür edilen, işinden 
atılan, yazar, çizer. gazeteci, bilim adamı, lılirıı

krat, işçi ve diğer insanlar ne ilc -:ııçlaıııyor'l 

Son 15 yıldır gazetelerde, tdevizyonhırda 

yayınlanan haberlerin, yonıııılar11ı ana komısn
ını ne oluştmuyor'l 

sadece ve sadeec PKK ile uğraşıyor .. J\'ercdcyse 
herşeyi PKK'ya cııdekslcıınıiş dunınıda .. 

28 şubat'tan sonra lailik-şeriat meselesi de bu 
sürece katıldı,. 

Ama PKK gerçeğini, Kürt sortımımı inkar etmek 
mümkün mü'? 

I.iscri yakalmımış, :Lskcri olarak yenilmiş bir 
örgiitiin, gerek bizim hayatımızı gerekse dünya 
kaımıoyuııu lıu kadar nıeşf,~ıl etmesi nasıl olu
yor'( 

i!stdik de Türkiye, btı süre zarfında ısrarla, 
Türkiye'de Kürt meselesi olmadığını, PKK'nın 

sıradan bir terör örgütü olduğunu ileri s(irdiiğii 
halde ... 

Son olarak cezaevinde, icl:rma nıalıküm cılilıııiş 
bir örgiit liderini yaptığı hi r çağrı üzerine mL 'll 
oluyor da, büyük ülkelerinin resmi ağızları, 

lıiikümet sözcüleri göriiş beyan ediyorları 

Tabii ki Ücalan için dcğiLSonımııı kendisi 
Son 15 yıldır Türkiye Cumhuriyetini lıiitünüyle için .. 
ne meşgul ediyor? 

Türkive'de ise başta Cuııılıurlıaşkaııı olmak 
PKK değil mil iizere devlet lıiiyiiklcri miitalaa veriyorlar, tepki-

lerini dile getiriyorlar... Her neyse, ama birşeyler 
Devlet, Türkiye'de Kürt mcsclcsi diye bir mesele söylemek ihtiyacı duyuyor! ar ... 
olamdığını iddia ettiği için, Tiirkiyc 15 yıldır Yine ıııedya bu konnyu işliyor, yazarlar bu konu 
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iizerinde ahkam kcsiyorlar ... 

Bu ne biçim bir iştir ki, Türkiye 
son 15 yıldır sadece ve sadeec 
PKK'yı konuşuyor...Kiirt sonı

mınu konuşmamak için ... 

Ödenen bedele bir bakın .. 

Türkiye, son ı 5 yıldır K ii rl 
meselesini PKK'ya indirgemiş 

bulunuyor... 

Bu nasıl bir iştir ki, Türkiye, 
son ı 5 yıldır Kürt meselesinin 
sadeec PKK ilc özeleş 

olmadığım, PKK'nın Kiirtletin 
bütününü temsil etmediğini, bu 
sorunun PKK'nın dışmda da 
komışuhnast gerektiğini siiylcy
cnlcri yasaklıyoL 

Türkiye lı<Ljından beri ve son 
15 yıldır, karşısında sanki bir 
tek PKK olsun diye elinden 
gelen çalıayı gösteriyor... 
"Terör örgütü" diyor, ama yine 
de onu muhatap alıyor ... "Eii 
kmlı terörist ba:ıı" falan diyor, 
ama bakıyorsunuz onunla 
pazarlıklar yapılıyor ... 

Devlet, 15 yıldır, sanki Kürt 
nıcselesiııde, PKK'nın dışında 

bir odak olmasın diye elimlen 
geleni yapıyor ... Böylcce ortada 
tek muhattap olarak, demokra
siyle hiç ilgisi olmayan, PKK 
gibi otoriter ve şiddeti araç ola
rak kullanan lıir örgüt 
kalıyor...Banşçı çözüm öneri· 
lerinin tartışılmasını yasakl ı
yor ... Bu önerilerin dile getiril
mesini ne ilginç bir tesadüftür 
PKK' da, devlet de istemiyor ... 
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Devlet, 15 yıldır, sanki 
Kürt meselesinde, 
PKK'nın dışında bir 
odak olmasın diye 

elinden geleni 
yapıyor ... Böylece orta
da tek muhattap ola

rak, demokn.siyle hiç 
ilgisi olmayan, PKK 

gibi otoı·iter ve şiddeti 
araç olarak kullanan 
bir örgüt kalıyor ... 

Barışçı çözüm öneri
leı-inin tartışılınasını 

yasakhyor ... 
Bu önerilerin dile 

getirilmesini ne ilginç 
bir tesadüftür PKK' da, 
devlet de istemiyor ... 

l'KK'ya, savaşa, silahlı miicade
leye karşı, demokratik çözüm
den yana, Kürt-Tiirk örgütlerin
in önerileri şiddetle cczalan
clınlıyor..Jlunu dile getiren siy· 
asi partiler kapatıl•yor... 

Barı~ıı demokrasiyi savunan 
Kürt aydınlannın ülkeye dön
nıelerine olanak t~mmmıyor. 

Kürt meselesinde barışçı ve 
demokratik çözüm önerilerini 
tartışan TOSAV gibi 'tlıink 

taııldarın çalışmalanna engel 
olunuyor~ barış çağrısı yapılan 

broşürleri yasak vayın ilan edi
lip toplatılıyor... 

Ne ilginçtir ki PKK' da, aynı 

vakfın çalı~ maları için, "Bu 
girişim bizim dışımazdaclır~ 

öyleyse cngcllcnc ... "hiikmünii 
veriyor. 

TESEV, TÜSIAD gibi 
kuruluşların ve örgiitlcrin Kürt 
sorunuyla ilgili toplantılar 

düzenlemesi, çalışmalar yap
ması dotaylı dolaysız yoööar
dan engelleniyor ... 

Medyada bu sorunla HglU gerç
ekçi ve bağımsız yazılar yazan 
yazarlar saıısiirlcniyor, çalış· 

malanna imkan tanınmıyor ... 

Mcmlekcttc, devletin ve 
PliK'nın dolaylı, dolaysız kliflir· 
lü, kiiflirsüz karşılıklı konuş

ınalanndan başka ses çık

mıyor ... 

Bir de dünya konuşuyor. . 
. Avrupa, ABD, uluslaranm kıt· 

nılıqlar, Kürt meselesiyle ilgili 
görü~ beyan ediyorları tarlı

şıyorbr, göıi.iş beyan ediyorlar, 
öenrilcr getiriyorlar ... 

Bir tck lıiz, konuyla doğrudan 
ilgili olanlar tarışanııyoruz, 

öneri getirmiyoruz .. Ne ilginç 
değil mi? 

Şu son 15 yıla bir de lıu gözle 
bakın bakalını ... Sorıın kendi 
kendinize: 

Türkiye bürökrasisi PKK' yı 
gerçekten devreden çıkarmak 
istiyor ınu'* 

Korıııı DOZGÖREN 

... Bu yazı Yeni Şafak gazete
sinden alınmıştır .. 
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Perşembe d' nin Gelişi 
Çarşamba ... dan Bellidir 

*İmralı adasındaki dava da her ikd tarafın ortak 
yanlarından biri, Kürt Sorunu konusunda, tabu
Zara '~mygılı "yaklaşımları idi ... 

ilindiği gibi, PKK'nin grup olarak 
oluşmaya başladrğı gümlcn itibaren, 
sistemli olarak; Kürt Ulusal kurtuluş 
Mücadelesini ve sivilizasyonunueng· 

eliemek için, Kürt örgüt ve aydınlannı düşnımı gös· 
termiş ve buıılan propaganda yolu ile etkisiz hale 
getiremediği zamanlarda, on lan fiziki olarak ortad· 
arıkaldırmak yöntemine başmrnıuştur. PKK, yıllar· 
ca Kürt örgüt ve aydınlanlll aj<m. Mit, ihanetçilikle 
suç i adı. PKK ve önderini ise Kürt lıalkrnın kurtanetsr 
olarak lanse etti. Kürdistan Ulusal kurtuluş 

Mücadelesine inanç ve acjkla bağlı bir kesim PKK'Ii, 
ki bu kesim, Kürt Ulusal kurtuluş Mücadelesinele en 
kutsal eleğer olan şehitlik mertebesine ulaşmış ve 
kendi isimlerini Kürdistan elireniş tarihinele yaldrzlr 
lım·flerle yazmrşlardrr, drşmda kal mı başta PKK lide· 
ri A.Öcalan ve mürilieri olmak üzere, çrktrğr günden 
beri ajan olarak nitelediği Kürt örgüt ve aydrnlamırn 
esaret altmda göstermiş olduğu direniş ruhunu gös· 
teremedilerc 

TÜRK ASKER ANALARI 
• ŞEHİT ANALARI İSE- VE ONLAR
DAN ÖZÜR DİLENİYORSA 
YA KÜRT GERİLLA ANALARI 
NEDİR? ••. 

Yakalanarak veya "kendi isteği üzerine" TUrkiye'ye 

SIIYFll 18 

götürüldüğü ve devlete hizmet etmeye hazır 

olduğunu açıkladrğr "ilk mıclaıı itibaren Perşem· 

lıe'nin gelişi belli oldu. Dun.rşmanm ilk gününde 
hiçbir lıaskr veya sözlü hakarete rmum kalmadrğım 
ve iilen asker analanlll şehit anası diye adlandırıp, 
onlardan özür dilemesi, artrk Perşembe'nin gelişini 
değil Cuma' yrlıile ufukta lıdirginleştirıııişti. 

İMRALI DAVASININ TABUSU
KL'RT OLUSAL SORUNU •.. 
KÜRT UI.USAL GERÇEGİ... 

Duruşnıanm ikinci gününde iddianameele ileri 
sürülen ölü sayrsııırn A.Öcalan'a göre az olduğu ve 
gerçekte ise bu ölü saytsrnın bir kat daha fazla 
olduğu ve sorumluluğunu yiiklendiği, belki de dev
letin bilmediği veya bilgisi dahilinde gerçekleştirdiği 
için sorun yapıııaclrğr ve hatta memnun olduğu, 
PKK içinde A.Ücalan ernriyle öldürülen binlerce PKK 
yönetici, üye, sempatiz<uı ve taraftarlanydı. Adeta, 
bir dönemin Başbakanı, azrlr çete ba.:;ı ve halen ele 
DYP lideri obuı Çiller'in Çatlrlar için sarf ettiği söz· 
leri 1 bu devlet için kurşun yiyen ele atan cia kalıra
marıdrr/ belirlemesini lıatrrlatırca$ma, hiçbir kaygr 
veya vijdan azabı hisetmeden ilirafta bulunmasr, bu 
devlet için kurşun atan bu ucubenin, bununla da 
yetiıımiyeccği ortada olan bir gerçek. Çünkü devlet 
için kuqun alanlar, yüklendikleri pozisyon veya üst· 
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lerine yüklenen misyonları xı u f ~~ m:ı::m 2~~~~rım.nı s 

tamamlamakla vükümlüdürler. 
A.Ücalan bu ıııisyonıı. ilk grup 
olarak ortaya çıktığı günden ili· 
barert üstlcndi. Denilebilinir ki, 
madem ki lııı ııcııbe im yükünılü
lüklere sııhipti de neden silahlı 

mücadele başlattı ı TCnin lıa'jına 
musaHat oldu? 

Hatırlanacağı gibi, 12 Eylül 19BO 
darbesinden önce. Kürt ulusal 
örgütlülüğü, Cumhuriyet tarihi
nin en bilinçli yükseliş dönemidie 
Askeri darbe, hu örgülllüğü 

dağıtmak ve TC'ye rahatbir nefes 
aldırmak :ınıaçhydı. Sis-tenıli 

olup, kontrolleri dışında gelişecek 
toparlanma eğilimlerini beriaraf 
etmek için, kendi ucubeleri 
aracılığıyla 12 Eyliil1980 :ıskeri
fll'jist darbesiyle fiilen müdahale 
edilerı Kürt ulusal kurtuluı 

mücadelesinin, derin devlet 
tarafından kotrollü olarak tasfiye
si idi . 

Bu anlarnda A.Ücalaıı'ın defalar
ca Med TV aracılığıyla - ben 
olımc,aydım birileri gelip bu işi 

dalıa radikal olarak vaparclı ve o 
zaman da 'I\: buııdan ciddi. zarar 
görünlü · dcrnesi bo~uııa değildi. 

Ama yüklenen bu misyonlar 
elbetteki elıedi değildir. 

OTOKRATİK, TOTALiTER 
KONSEPT SAVUNUCUURI 
DEMOKRAT OLAMAZlAR ... 

Nitekim 90'lı ytll:ırııı lı<ıjında 

yine derin devlet tarafından, bu 
ucubenin yükümlülüklerini lıafi
fletnıekaıııacı ile Hizbııldevlet 

IIEIIG~ II!II(IJII, SIIYI:i-6/1!199 

A. Öcalan ve TC devleti'nin Kürt balkım 
ıeslirniyete götürme oyınılarmı boşa çıkarmak 
için, Kiirı ulusal değerlerini koruma 
ve Kürt toplumsal barışmuz sağlanması 
temelinde Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinin zafere ulaşması içiıı, 
PKK içindeki J'Urtsever güçler ciabil olmak 
'Üzere tiinı yurtsever güçlerin direniş ZEI;.(ere 

teslim~yet ihanete götürür şianyla 
ulusal birlik cepbesinıle buluşmak umuduyla ... 

ortaya çıkarıldı. İşte o tarihlerde 
A.Ocalaıı PKK içindeki yıırl\ever 

nıulıalefeti, Kürdistan vurtsever 
unsurlıırım ülke içinde bu 
llizlıuldevlet yardıım ile ortadmı 
kaldırdı; ve im sayede yiiksclm ses 
ve ba:jkalclırıları boğdu. Dedik ya 
misyonı Ne kerametlir ki, bu 
Hizlıuldevleı ne zarnmı ki PKK 
içincieki ywtsever ıııulıaldcti ve 
binlerce Kürt yurtsever aydınını 

Türkiye ve K.Kürclistan'da orta
dan kaldırdı, işle o zaman bitmiş 
bir nıaçın son düdüğü çalınınış 
gibi, birden ortadan yok oldu. 
Şimdi de !ın ucnlıe, despot, dikta
töt~ demokrasi ve barış havarisi 
rolünü oynuyor. 

A.Ocalan tarafından yıırsever PKK 
üye ve potansiyeline dayatı !om ı.es
linıiyet ve bunun son örneği ola
rak ta, iyi niyet göstergesi olarak 
bir grup geriliayı tesliıııiyete davet 
etmesi, Orgeneral Çevik Bir ve 
A.Öcalan'm, Kürtlıalknıın ulusal 
kurtuluş nıiicadclesini tasfiye 
etme yönünde ortak, merkezi 

içgiidümlü teslimivet davatıııa

sıdır. 

A.Öcalan ve TC devleti'nin Kürt 
halkını teslimiyete götürme 
oyunlarını bo~a çıkarmak için, 
Kürt nlmal değerlerini koruımı ve 
Kürt toplumsal barışının sağlan

ımcsı temelinde Kürdistan Ulusal 
Kıırtıılıış Mücadelesinin zafere 
ulaşması için, PKK içimieki yurt
sever güçler d:ılıil olmak üzere 
tüm )cırtsever güçlerin dir.eniş 

zafere teslinıiyet ih<·ınete götürür 
şiarıvl:ı ulusal birlik cephesinde 
buluşmak umuduyla ... * 

Ilaiii ÇELIK 
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DI NA ERA AŞTJY:E Ü 
ŞEHTINA ŞOREŞE DE 
BAKURİ KURDISTANE 

anayi' Kurd e ncmir Hıısı':n Hezni 
~lokirymıl di pirluka (Ili Kurdistan de 
rasl1niya dlroki) de ku, saLı 1947an de 
li ser tekoşina Llaıuniyaıı ııivisamlivc 

il hin nebatiye çapkirin, dibeie: "Her ku, Mda 
Mustefa Bmzani deshilatiya xwe li ser zevlne firelıtir 
di kir, daxwazen ı.we n fenııandariya lraql pirtir diki
riıı" (1) 

BEHTIRH:EZ 
BEHTIR DAXWAZ ... 

Begumaı\ zamıyf me ye lı2ja I\·1oklryanl, di \vfJ dcnıC 
de ev lişt berçav kiriye fı li pey xwe mina lekollneke 
li ser şoreşe ü !Grkirinek ramyari lıiştiye. Birasti, 
Seroke neıııir Mııstefa barzani ku, di xebat fı kefle
lefta şnreşe de xudan serpek bO, di diroka gele here
me de hostayekı ramyarı ye mezin bu. Ewi, rcw~en 
xwefı heremi u cihmıi jllıaş dizanın O li gor wan 
dilivl fı kar dikir. Dilıistana Bazanılıeta nilıa ji li ser 
wC bir U ba\veriy€' ye,ku mirov lingCıı xwc li gorl nivl
na xwe dir&j lı ike. Ev jllıingdıek o ll (llül ye, ku xvv 
day2 rneyl' gewreban bls!.obariy~1 her keseki li gor 
karlna wl biryar kiriyc. Ji bo tCgihl~tina stratejlya 
dlbistana Barzani pCwiste mirov bingcha ramaniya 
Ivlda Mustefa Darzanl ji her çavCn X\Ve \Vlnda nckc. 
Di w<tnl navndew1 dr il gelirk wc! at., lıi'z, part.!, lıev
bendiyi?n cihan] ü kesaniy8n !ıi~nıend li gor ve plv
ane dilivin: "Belıtir lıöz, behtir daxwaz" 

Felestln1 ü tevgera rizgariya felestiııi di bir Q bawe
riyek din de b ün. "Daxwaz:r nr.ezinlirin ii lıo stendina 

lıelıtirlıı mal'" fhıxwaza Felesllni ya mezintirin j1 ew 
bü:"Rizgarkirina teviya zevln8 Cı li ser w6 zcvln8 ava
kirina dewleta febtlııl" Ev j1, lıirrxst!lıG daxwaza 
hem i btL~kCn tevgera netewlya fe!estln fı ev yeks;;uıl, 
li gel lıim:k egen'rı din, bi :ı1rmi bfı g:ıvek berhevha .. 
lirıa ııetew[ fı piştre lıfı lıingelı:ı avakirina Kongra 
Nctcwiya felestiııl, ku ii we ilsaziyen nerewiyen hev
pm peycia bfın Q di c!lıane de bi zfrkilıatin peiiran
diıı ü destekkirin. 

Di n:ıvlıera lıerdfı dilıistanen şoreşe de: Ya Kurcil O ya 
Felestini, ji armance ve tu cuclah\ ıılne. Loına, 
ii lıer ku herdil dilıislan j1 li pey annanca rizgarkiri
na netewlne, 12 di navbcra sCwcvCn x\vcstinC ü ı) i! ev-. ~ ' . 
en lıilindkirirıa wm xwestck:m de, cudahiyek heye. 
Li lıa B:ırzan1'y0 ııcrııir. şorcş fı tereçfma Demokratik 
bi hevre dijin. Pevçfın Cı lihevhatin li pey hevlıdin 
ten. 196le şer; 1963@ bi hevre axiftin, 1964-1969 d1sa 
pevçlın, 1970 lilıevhaliıı Cr ii lıo ieriya Kurdistan@ 
peymana ()tononıiyf~ı 1974- dlsa şer U pevçlın fı 

her wisr<. Di vir ele şoreş pile-pilefı ye. Li ba 
Fdest!niv:tn du pileven we lıebOn Şoreş O aşil! Ji 
destpeke lıeta bi qonaxa biliııdlir!ıı şer. pevçCm Q 

lıikmaniııa teror·e. Piştre, lilıevlıalin, ii dax~vaza riz
garkirlna zevlna uetewl daketin ıJ di bin ala i'srall de 
pejirandina otonomiyek destgiredayl. B€guman ev 
rewş, lın egera parçelıGııa biryara Felest1n1 O di 
dawiy& de lıezen 1slam1, di lıindme Felesclııe de 
parek ınezin ji qada xelıate bi clest xistin ü li peş pla
nCn 1srall bCin mczirıtlrln rCgir U hcmbervan. 

BCguman, hinkariya hcrciü dibistan8n şore~C li bak-
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url Kurdistane çelılın D ji ber ve 
yeke nexşeya nunyarıli wir tevli
hev e. 

Li aliyekl tereçüna demokratik, 
ku nuneren we ji zu ve Kurden 
demokrat (i sosyaldemokrat in ii 
"rewşa şorcşgCrl" ku bi r&heriya 
çepeıı Kurd e. Ev lıerdu layen 
Kurdl, di pareke de ji giloverken 
ı1weyen ranıani u ramyari derha
sı nav tixilhen lıev\ıdin dilıin G bi 
hevre dikarin bijln. Le di parek 
din a mezintir de ji hevildin dür 
dim!nin il di lıinek pirsan de teki
ll di navbera wan de te hirrin. Beri 
ııilıa bi çend salan danGsteııdineıı 
gellek lıeja ii bo damezrandina 
lıereyeki netewiya bakurl 
Kurdistan@ çelılın G platformek 
n1vtiil derket qade. lA, ii lıer lıimle 
egeran Demokrat fı Karkeran 
nikarln li gel hevfıdin himinin. !.k 
ew danGstendinen, ku te de 
Demokrat, Sosyalist, Islamist O 
Komunlstan hi hevre cl girtibfın, 
li ha gele Kurd mina serkeftinek 
diroki hat bej martin. 

Şoreşgeren, ku hikariya dibistana 
Felestin! fı welaten din yen mlna 
Vlyetnam, Kuba ü bineken din li 
wan ç€bfıyt\ di van sal@n Javviy2 
de ketin gellek şaıiyeıı lıerçav. Ili 
seri de, şaşiya livlıaziyen leşker1, 

ku li di i hezen Partiya llemokrata 
Kurdistan hatin li darxistin, O 
pozlıiliııdiya relıeren "şoreşe" ku 
ji xwe peve keseki li Kurdistmıe 
nablnin, lıişliıı ku tekili)'en waıı Q 

gellek lıcz Cı kesaniyen Kurd ji 
wmı hen birr1n.lleguman ev j1 
wilo bu, lormıl ciye çandeya xwe
rexııekirine di nav şoreşe de piçfık 
bu. Ewen ku rexneyen wan li 
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reberiye lıalıun, pewist 
lıO bi şeweyekl tund 
xwe rexne bikin, le 
reberiye nikarilıu di 
pirsa berhevhat'na 
nerewl de şa.şiy2n xwe 
bine ser zimen. Ev bu 
yek ji wan eger U 
a,stengen jarbüna kare 
bereyi bakurl Kurdis
tane lı bfı destpeka 
şehtlna "kriz Cı eze
ma" şoreşe. Ji daxwa
za SerxwebCıne daketi
na PKK'il, pi~ti, ku bi 
salan ~eri:? ramyari ıJ 

binele caran şere çek
dar! jl 1 i dijl saziyen 
Kurd1 da yen, ku lıi 

gotina PKK "serxwelıu-
na Kmdistanô n;mva-
zin", ji bo şoreşa hak· 
url Kurdistane ledmıek 
mezin lıfı. O ev clm:-
waz) ji ber jarbUnaxwe 

Serokatiya PKK, bi heviya, ku ser 
jarbuna xweya leşkeri bipeçine, 

her1şen xwe yen li ser başil:ri 
Kurdistane tfıj kirin. Le di we deme 

de nuneren we ll Ewrupa, bi dizi, 
bi nuneren MiT u leşkeriya Tir k re 

rudiniştin u A.Ocalan bi xwe ji 
diyaı· dikir, ku ew otonotniye ji bo 

gele Kurdistanc naxwaze. Ev liva 
duruti: u daxwazen netewi yen bi 

du nlç.ikan, ji aliye PKK ve, bu ege
ı-ek ji egeren biserneketina plana 
berhevhatina netewi a bi gişti u bi 

taybeti berhevhatina bakud 
Kurdistane. Bi vi awayi, roj bi roj 
rengc şoreşin u nave PKK, kn di 

nav gele me de mina 
partiya .. "Serxwebune" batibu 
bilindkirin, jartir u zertir bu. 

ya leşkerı b Cı, ne ii ber mezinbOııa 
Partiye O firehlıfına bingeha we 
ya geiGrllıü. 

lıcvhatina netev/1 a hi giştl fı bi 
taylwt] berhevhatin:ı bakuı·] 

Kurdistan€. Bi vı away], roj bi roj 
renge şoreş1ıı Q nave PKK. ku ıli 

PKK Ü BIREVABffiiNA 
SIYASETA DlJRÜTL. 

Serokatiya PKK, bi heviya, ku ser 
iarbüııa xweya leşker] bipeçine, 
her1şeıı xwe yen li ser lıaıür1 

Kurdistaııe tüj kiriıı. W di wc 
deme de ııfınercn wc li Ewrlıpa, 
bi dili. lıi nfıneren MJT ü 
leşkeriya Tirk re rfıdiniştin O 
A.Ocalan bi xwe i1 diyar dikir, ku 
ew otonamiye ji bo gele Kurdis
tan@ naxwaze_ Ev liva dmütl f:ı 

daxwazf!n netewl yen hi du n içi

kan, ji aliye PKK w, lıu egerek ji 
egeren lıiserneketina plana lıcr-

nav gelG mc de mlna 
partiya .. "Serxwelıüne" lıatibü 

biliııdkirin, jartir Cı zertir bO. Bi 
derxistina seroke PKK ;ı ji Suriye, 
li ieriya Kurdistan& iarbüna PKK 
ü büyeren, ku ii dawiya l99kan ve 
li pey hevüclin pek haline, eliyar 
bfı, ku rewşa çekelari ber lıi 

guhertine ve diçc Q li her PKK du 
re man: 

l) Li hundure Tirkiye dest bi 
km·eıı heriftinl bike, ku ew jl PKK 
bi xwere clilıerifi'ne fı ii lıo!e radi
ke. 

2) PKK, dev ii çerın fı kulave 
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... bi şeweyekifermi ya şoreşa, Di vir de, "şoreşvan" 
nikm'in fı newerin li 
ser şelıtlna şoreşe 

rmvestinı loranl wan bi 
xı.ve bawer nckiriye.ku 
rewş wilo lıi zCık1 ten 
guhertin fı mirov ji 
pediviye xwegulıeıtine 

ye. Di pirsa girtiıı ü 
revandina seroke PKK 
Allcalan de diviya bü, 
ku meriv ve k iritir li ser 

ku 15 salin li dar e u le de geli! 
me pir xwin da u zirar ü ziyaneıı 
mezin dilin, ji al~}'e reberi)'tı we 
ve hat rawestandin. Egera 
rawesltındiııa .fermi ya }i al~ye 
Ocalan ve ew e, ku livbaziyihı 
leşkeri re li bizaven wı yen aştiye 
digriıı. UJ baş diyare, ku aşt'(ji 
aliJ'eki ve çeııabe ıl devleta Tirk 
ji bersivek eren~J'e nade u PKK 
mina nıtnereki gele Kurılli 
hember xuıe nape}irlne. ve yeke rawestiya ü 

lıipeyiviya. Enı tlilı1nin, 

ku se Wez!ri'n Yfttıa

n1st:ıne, ii ber; ji 
YCmanlstane re girlng
iya ve pirse, ji kar dcr
ketin Cı ii aliye dadgehe 
ve halin tawanbar 
kirin. Gelot. Mvı çend 

Em bala xwe didine, li gel ve 
rewşe, rewşa şehtfna şoreşi'na 
Bakurf Kurdistan€, basken 
Demokrat u Sosyal-Demokrat }f li 
şun maye, gaven sist u piçuk 
daveje u nikare bibe şllnbire 
''Şoreşe". 

xweyl bere lıerde O lıi riya gulıert
inekc ii ser G biılı ve bi be partiyek 
demokrat Q dev ii tiving Q çckan 
berde. 

Yİ zir DI LnLı: 
zir JI DI WESTE!... 

Ev herdu re il, pediviye karinin 
mezin in Q di seri de karina x~ve
naskiriıı. ;:wegulıerlin il xwerex
ııekirııe ne. Le enı dilı1nin, ku 
lıiryaren kongra ıeıa a PKK. gel
lek lıi lezOiıez bun. )i lıurııer\n G 
lıerçavkirina r<Lstiye lıelılir te de 
x'v1ngerm1 Cı dilvan1 lıebCııı. Bi 
taybetl ew biryara gudandina 
(dewamkiriııa) şere ııavxweyl li 
i e ra Kurdistane, ku di serketina w1 
parçeyl de serketina tevaylya ge!@ 
me heyc. 

SAYFII22 

"Wez1ren Kurd" x·we di 
ve pirse de berpirs d1tin 
O dev kursiyen x:11~ 

berclmııt Min li ser pewistiya xwf· 
rexrıekirine gotarek bi ııave (kes 
nalıeie dimse min tirş e) ııivisand 
fı ji hefttnarııek Kurd1 re,ku li 
Stenlıolil dcrdikeve, hinart, le 
ıııixalıin' Wek ez dizanim ew 
nehai belavkirirL Til lı1ra min. 
pi.ıt1 tekçuna şoreşa jeriya 
Kurclistarıi! a l975'an. reiıere 
n emir Mela ivlustefa Dareani ii bo 
hernl clbanı- got: "Di ~oreş ü n§be
rlya gclf! Kurd de sira min neına, 
we gele Kurd reberiya xwe ji nfı ve 
ava hike fı tekoş!rıa xwe bigudl
ne". Erel Serwere ~oreşe ev tişt got, 
le me newfrlbfı yan nikarlbQ e\v 
tekçfın lıipejiranda. Diryara, ku 
serok€ PKK Alıdullah Ocalan girt, 
a ku şon:şgcren partiya \V[ jl dest
peka nıelıa Ne lı an ve ji (Tirkiyr')n 
derkevin, bi şeweyeki ferml ya 

şoreşa, ku 15 s'ilin li dar e fı te de 
gele me pir X\\lı'ıı da G zirar O ziy
aneıı mezin d!tin, ii aliye ri'lıeriya 
we ve hat rawestarıdiıı. Egera 
ra\vestandlna ferml a jl aliye 
Ocalan ve cwe, ku livlıaziyen 
leşkeri n' li lıizaven wı yen aştiye 
digrin. Le baş diyare, ku aştı ii 
aliyekive çenahe fı devieta Tirk jl 
bersivek ereniye n ade fı PKK nı1na 
m1nerek1 gele Kurelli hember l.'We 
napeiir!ne. Em lı lı la ı-~ve clidirıe, li 
gel v2 rewşe) rewşa şehtina 
şorcıina llakur1 Kurdistan&, bas
ken Demokrat lı Sosyal-Demokrat 
jlli şUn maye, gav@n sist fı piçCtk 
daveje Q nikare lıilıe şunbire 

'"Şoreşe'". Di vir de jiteııgiyen dii
war lıene, ku pewiste nıirov li ser 
wan bi firelıi bipeyive, le di gota
rek wilo de lıergeha fırehkirina we 
ttmeye () ji ber ve yeke ji emi! bi 
kurt! waıı asteıı~an binin ser 
zirııCn: 

ı. Kare cleıııokrat1k di nav ı.'Wen
devan O rewşenblran deye U ew 
nebGye tevgerek firelı a gelerl. 

2. Derııokraten Kurd, be karinen 
diravi G be pistgirtina nevnetewey1 
ya pewist kar dikin. 

3. llenıokraten Kurd, di n av gellek 
bez, parti n rekxirawan de lıelavin 
fı lı eta nilıa nikarin h eza x:~ve 
biciv1n1n ser lıev. 

4. Di navbera wan fı Demokraten 
jeriya Kurclhtane de,ku li gel kal"e 
demokratik yen leşker1 il dikin, 
cudahi lıeve Di vir ele, ew tekt1ka 
Uarzaniye ııemic '"Behtir bez 
behtir daxwaz" baş bi km naye. 
Beçekbun F ne rewşek sax e. 

IlENllE 1!1111119. SIIVI5-6!1!19!1 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BaşGee Afrika li ber çaven me ye. 
Xebata ramyari G ya çekdarl li gel 
hevGdin bGn. 

5. Piraniya Demokraten Kurd yen 
livbaz li derveyl welet dimlnin, 
dij!n G dixebitin. 

Beguman hinek kemasiyen din jl 
hene, le ez diblnim ku heger ev 
kemasl ji hole rabin, we rewşa 
Demokraten Kurd hejatir bibe. 

Astenga tewl dijwar a li pCşiya 

"Şoreşvan G Demokratat", ji aliye 
dewleta Tırkl ve nepejirandina 
wan e. Ev jl di reya xebata netewl 
de bGye kelemek. Li gel van herdG 
rewşen ku me li jor anin ser 
zimen, em karin bibejin, ku Isla
m'ixwazen Kurdistane jl ne mina 
yen felestlne ne. Ew jT, behez G kar 
in, be piştvanl ne Q ııikarin re~a 

xwe ji her hinek egeran ber bi pCş 
ve bibin: 

ı. Bi şaştegihiştina islame, piran
iya gele me bawer dike,ku pirsa 
netewl dij bi Islame ye. 

2.Saziyen İslamiyen Tirkl, bi 
sedan sale, ku di Kurdistane de, 
Isianı ji xwe re kirine hespe elew
leta 'lirkl G di Kurdistane de rlş O 
damar herdane nav gele me. 

3. Di qada navnetewl de dij bi 
fslambGne. 

4. Li binek welaten Misilmanan, 
bikaran!na fslame a çewt G ber
vaj. 
5. Li ba Islamiyen bakure 
Kurdistane ji tiving nlne. Li 

başüre ne wilo ye. Heza Islami hi n 

DENGt BAIUR. SAYI5-6/1999 

... ji ber tekiliyen baş di 
navbera Partiya Demokrata 

Kurdistan-Bakur -
PDK/Bakur u Partiya isla
miya Kurdistan( - PIK de u 
ji ber dostaniya Mamhoste 

Hemreş REŞO u Prof.DR. 
GABORi, ez dibinim, ku ji 

bo xebatek hevpar, kevire-
ki bingehin di deste gele 
me de heye. Dive evana 

destan vemalin u xebateke 
bikin. Wc ev xebat, bi ali

kariya xwedaye me ye gew
reban, di demeke nezik 

de, bibe destpeka berhev
hatinek netewi ya 
fıreh u dirist... 

di ware s;ızendl f· ramyari de 
nebOye xudan serpek "tecrube", 
goranl ew mina hezek ramyari di 
Kurdistane de taze ye. Di 
Kurdistane de, kevin tirin heza 
ramyari ya islami, Partiya Isla
miya Kurdistan! ye, ku di sala 
1980'yl de ji aliye Şex Gabori ve 
hatiye avakirin . 

Ji her van egeran O hinek asteng
en din, ev bez jl di n av gel de wilo 
baş nebatiye pejirandin ciye xwe 
hln negirtiye. Ji ber nazikbuna ve 
gave, dive pirsa gele me ye bakurl 
Kurdistane ji şehtlna xwe a ramy
ari derkeve.Ev derketin jl be livek 
nGjen çe nabe. Dive berhevhatin
ek netewi ya dirist O heja, li ser 
hinek bingehen hişmend, bi ter
zeki civaknas O welatparez çe 
bibe. Astengen, ku nahelin hezen 
me yen dilsoz ben ba hevGdin, yek 
bi yek ji hole ben rakirin. Ew jl bo 

dilsozl O Kurdewar! çe dibe, ne bi 
ideolojikirina hemi pirsan. Gele 
me, di seri de dixwaze jiyanek 
azad O birGmet biji. İdeolojikiri
na her tişteki, hezen me j i hevG
din bi dur dixine. 

]i bo avakirina bereyekl Bakurl 
Kurdistane, bere hinek gaven heja 
hatibGn avetin. Le !ro, !orani 
peşberka bireveçOna PKK h!n ne 
diyar e, ez diblnim ku se hezen 
din hene, ku karin bi zGkl gaveke 
li gel hevGdin peş ve. bavejin: 
heza Demokrat, Sosyal-Demokrat 
O heza İslam! ya Kurdistan!. Di 
navbera van herse hezan de jl 
daxuyaniyen qolkirl "lmzekirl" 
bere derketine O van hezan bi hev 
re di hinek saziyan de kar kirine O 
kar dikin. 

Le, ji ber tekiliyen baş di navbera 
Partiya Demokrata Kurdistan
Sakur - PDK/Bakur O Partiya 
İslamiya Kurdistan!- PYK de O ji 
ber dostaniya Manıhoste Hemreş 
REŞO G Prof.DR. GABORİ, ez 
diblnim, ku ji bo xebatek hevpar, 
kevirekl bingehln di desıe gele me 
de heye. Dive evana destan vema
lin G xebateke bikin. \Yle ev xebat, 
bi allkariya xwedaye me ye gewre
ban, di demeke nezlk de, bibe 
destpeka berhevhatinek netewl ya 
fireh Q dirist. * 

CANKORD 
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Direniş zafere 
Teslimiyet 
ihanete götürür ••• 

Kalıraınan Kürt ve onun 
evlatları, kanı da 

, direni~ geleneğimizi nesilrkn 
nesle ta;ııyarak dünya tarih sayfalarını emsali 
nıenıiş direniş örnekleriyle süslenıişlerdir. 1\uıa.rım 
olan Med imparatorluğunun 6!2 yılında, 
ciAsur imparatorluğuııa verdikleri dire-
nişinden günümüze kadar gelen süreç içerisinde, 
Kürt halkı ve onun kalıraman evlaıları, imha 
paht.L'lma olsa ser vermlş ama omırlannı, 
kişiliğini ayaklar aitına alnıayıp inat 
zalime kaı~ı direnmişlir. olan sevdası 
zalimin zülınünü yenmiş ve deıııirci Kawa 
gilıi nice kalıramanların kişiliğinde simgeliyecek 
destanlaştırmışlır Onun sevdası, 
Selahaddin Eıyubi'nin lulıcında şahlannıış, k2Jıra, 
manlık ve ınertliği ise Rüsteme Zal'ın ve 
yüreğinden fışktrmıştır. Sevdiği ve inmıcı uğruna hiç 
lıir en~el tanımadan ölümüne clirennıiş ve sevcianın 
o temiz yüreğinelen fışkıracak Meııı 
Sıyameııd alımış ve Ferhat'ın güçlü kaslarıyla 
dağları delmişl.ir 

Kahraman Kürt halkı, dünyada emsali az görülen 
mcrtlik, onur ve tcınizliğiylc, yııııuııın ta kendisi 
olan ateş) su ı güne~ ve toprağa ölümüne tapareasma 
kendisini yüce Kürt Peygmıılıer ve illıuı 
Zerdüşt' le simgelemiştir Dünyada iki kuvvetin 
çatışma halinde olduğunu savunan yüce filozof, lın 
iki güctın de iyilik ve kötülük olduğunu söylemiş ve 
kendi kişiliğinde,Kürt lııukının her zaman iyiden 

yana tavır aldığını, iyinin sııvunncusıı olduğunu 
söyleyerek, Kürt milletinin gerçek karakterini ortaya 

Kürt halkı, karakteri gereği, hiç bir zaman köllideıı 
yana, zalimden yana olmamıştır. Her zaman 
kçi,doğrucbı ymıa, gerçeği savunarak insmı. denilen 
varlığııı kendisi gibi saf ve pakmevan olduğunu 
sanınıştır En az m dan buna inanınıştır Bunun 
dir ki, insan göriinümüne lıürüneıı malıluklara 
kapısını yüreğini açarak, namusunu, vannı-yoğunu 
ve herşeyini teslim ederek ona inanmıştıc Ama ne 
acıdır yüce Kürt miiieti, insan kılığmditki 
varlıkların insan ele, insıın kılığına bürünmüş 
ejderlıalaa·, kurtlar, cmıavarlar olduğunu geç 
ederek, lıunlarııı kötülük tannsı olan Ehrinımı'ın 
savaş elçileri olduklarını nilıayeliııde aııllav<ıcaklır. 
İnsanlığa açılan lııı saf ve temiz kapılardmı 
giren bu kötlilük elçileri, Kürl halkının misafirper
ver duygularını isıisıııar ederek, namusuna ve 

her şevine tecavüz temelinde, ivilik tanrısı 
ıcıniz gül balıçesinde 

otlarının eknıiş ve lııı milletin 
şalısıııda, insanlığın temiz tarihine leke sürmüşler
dir. 

iyilik ve kiitüliik taıırıl.arırıın savaş alanı olarak 
süregelen dünyamız, varoluşundan günümüze 
kadar gelen süre içerisinde hu tanrıların sava;ılarına 
tmııklık etmiştir Ne acıdır ki, bu savaıta, 
tannsı Ehriman ve onun elikanlı elçileri, bir 
savaş nıeydanlaruıı kazanmış görünmekte ve 
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tanrısına üstün gelme savaşmı 

sürdürme tedirlH Insanlık ve 
medeniyelin en eski yerleşim 

birimlerinden olan ülkemiz 
Kürdistan, din maskesi altında, 

kötülük tanrısının savaş elçilerin
den olan medeniyetsiz çöl çıpla
klan olan Arapların gazabına 

uğrayarak, kutsal topraklım kir
lenmiş ve halkımız bu zalimlerin 
kılıç darbeleriyle köleleşlirilip 

onun, temiz, onurlu ve misafir
perver duygu ve inançlan teslim 
almmaya çalışılmıştır. Kürt halkı, 
Ümer !bın Xetab, Xalıt !bın W€lid 
gibi nice zalim ve kötülük elçile 
inin kılıçlarıyla biçilıniş ve yer 
şeyiyle tecavüze uğratılarak, ülke
mizde esarc:tin tohumları ekil
miştir. Çöl sırtlanlarının izinden 
gelen Moğol kurtları ise, 
Elırinuın'ııı savaş köleleri olan 
Cengizlıanlar, Tiımırlcnlder ve 
daha niceleriHill emirleri doğrul
tusunda kan emici Vampirleri 
gerilerde bırakarak, lıalkııım.ı 

hak etmediği cezaya çarptırmış ve 
o güzelim ülkemizi kan gölüne 
çevirrnişlerelir. Kötülük tanrı

larının gazabından kurtula 
nıayan halkımız, her ne kadar 
bazı eleğer yargıları elinden 
alınınışsa da, zalimlerin ve des
potların ölüm fermaniarına 

karşı, teslimiyete inat kalıraman
ca elirenerek kendisini bugüne 
kadar iclaıne ettirmişlir. 

Nice kalıramanlık desumları 

yarataıı halkımızın yiğit evlatlan, 
Inırbar Arap akınianna ve özelli
kle de vahşi Moğol islilahınna 

karşı direnmesinde yüzbinlerce 
kurban vererek, hu amansız 

düımanhu·a boyun eğmeyerek, 

1111111~ 1111111111, SAYI 5-61199!1 

... Kürt halkı, hiç bir 
zaman esaret altında 
yaşamayı kabullenme
miştir. Özgürlü,•ü için 
ölümüne direnmiştit-. 
Kürdistan'ın jeopoli-

tik konnınundan 
dolayı sürekli istila ve 
tecavüzlere uğramış 

ve onun direnme 
hareketleri, despot ve 
zalim imparatorluk ve 

istilacı savaş 

tannlarının orduları 

tarafından vahşice 

bastırılıp yok edil
meye çalışılmıştır ... 

nesilden nesile lıiıe mirils olarak 
bırakılan direnme azınini daha 
da lıileıııiştir. 1enıelirıde ülkemi
zin istilası ve sömürgeleştirilmesi 
yatan bu vahıi ve barbar islila
ların silalışörleri. her def:t~ında 

din ve kardeşlik kisvesi altında 

halkımızın insaı1cıl duygusııyla 

oynayarak, onu kendi emellerine 
alet etmesini bilmiş ve ne yazık ki, 
halkımız da. kendi öz kalillerinin 
yalancı sözlerine kanarak bu 
salıle meleklere hağrını ve ülkes
inin kapılarını açmıştır Açılan bu 
kapılardan içeri girmesini çok iyi 

bilen bıı zelıirli çıyarılar ordusu, 
alıtapotlar gibi ülremizi haıtan 

başa sararak, halkımızı boyun
durluk allına alıp ülkemizi şevla
ni niyetleriyle kirletmişlerdir. 

Savaş elçilerinin bu şeytani niyet 
ve oyunlannın neticesi, ifadesini. 
ülkemizin 1639 yılında Osmanlı 

ve Pers lıegeınonyacı imparatoı·
lnkları arasında ikiye bölünme
sinde lmlmuştur. 1639 KiLSrişirin 
mıthışmımyla fiili olarak ikiye 
bölünen ülkemiz Kürdistan, lımı
dan sonra da sömlirgt~ci impara
torlLıklann savıış alanı olmaklan 
kıırtıılarmıvarak, halkımız her iki 
despot imparatorluk arasmda 
kılıçtan geçirilerek tmih salınc

sinden silinmek istenmiştir. Ama, 
direnmenin öz ifadesi olan 
halkımız, savaş tamılarının 

zalim elçilerine karşı Alıura 

Mazcla'nın direngen kılıcıyla 

cevap vererek, düşe-kalka ayakta 
kalmasım başarmış ve teslimiyete 
red temelinde direıııııiştir. Ulusal 
duygu ve istemleri hayli geçmişe 
dayanan K iirt lı alkının ulus bilin
cinin başlangıç iıareıleri 16'cı 

yüzvılcla va,ıanıı,ı olan büyük Kürt 
ş:ıiri Ahıııccle X:ıne'nin eserlerin
de dile getirilerek, Kürdislan,da 
özgürlük lı areketleri 19' cu 
yüzyılda başlayarak Kürt halkuım 
haklı direnişi devam etmiştir. 

Kürt halkı, lıiç bir zaman esaret 
altında ya;;anı:ıyı kahullenme
mişlir Özgürlüğü için ölümüne 
direıımiştk Kürdistan'ın jeopoli
lik konumumlaıı ekılayı sürekli 
islila ve tecıvi.izlen: uğramış ve 
onun direnme lıarcketkıri. despot 
ve zalim imparatorluk ve islilacı 

savaş tanrılarının orduları 

larafuıcl:ın v:ılışice bastırılıp yok 
edilmeye ç:ılışılmışlır. Kürdis
tan'ın stratejik konumııı zengin 
petrol ve ımıden yataklarına sahip 
oluşundan dolayı, sömürgeci
hegemonyacı dünya ve bölge dev
letleri tarafından. birinci dünya 
savaşından sonra, Kürt halkının 
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inkar edilmesi sonucu halkımız 
kendi devletine kavuıamadı. 

Sömürgeci-hegemonyacı batı 

devletleri, kendi çıkarları gereği 
tercihlerini Kürt halkından yana 
değil de, Kürt halkının düşman
ları olan sömürgeci Türkiye, lran, 
Irak ve Suriye'den yana koyarak 
halkımızın esaret altında tutul
masında birinci derecede rol 
oynadılar. Bunun sonucunda, 
Eınper.yalist-söıııürgeci devletler 
1923 Lozan aııtla:ımasıyla ülke
miz Kürdistan'ı dört parçaya 
bölerek iyilik tanrıianna red 
temelinde, kötülük tannlarının 

saflarında yer alarak lıalkııııızı 
tarih salınesinden silereesine 
bastırmaya çal ı ştı lar. Aına, 

dcmirci Kawa'nın kalıraman 

torunları, dişe-cliş, kana-kan 
şiarıyla direndiler Ve direnerek 
geleceğin özgür ve bağımsız 

yaıama umutlarıııa doğru yola 
koyularak direnme azimlerini 
bilemesiııi bildiler. 

1805 Abdurrahman Paşaye Baban 
ayaklanmasından itibaren, Kürt 
halkmen özgürlük hareketi 
devmıı edip, özgürlük meşaleleri 
sönnıeden karanlığa direndi. 
Kürdistan,ın her bölgesinde, 
değişik tarihlerde baş gösteren 
özgürlük hareketleri, Kürtlerin 
teslimiyetten ycma değil, din,n
ıııeden ymıa oldukicU'lnı bir kez 
daha ispatladı. Dirennıek 

yaşamaktır şiarıııın örnek temsil
cileri olan Kürtler, zalimin zül
müııe karşı Alıura Mazda'nın 

ruhuyla donanarak, direniş 

mirasını elden ele aktanp kötüll.ik 
tanrısının elçilerine karşı bizleri: 
Direniş zafere, teslimiyet ihanete 
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götürür şiarıyla taçlandırdılar. 

Sayıları 29'lara varan Kürtlerin 
özgürlük lıareketleri, düşnımıın 

tüm baskı ve katlimıılarıııa karşı 
muhtevcmndan hiç bir şey kay
lıetmeyerek düşlediği hedefe 
doğru ilerledi. Kürtlerin yüz
yıllardır esaret altında tutulup 
ülkelerinin dörde bölünmesi, 
elbetteki Kürtler arasında ulusal 
birliğin temelinde çatlakların 

oluşmasına yol açmış ve onları 

her parçacia kendi somut şart
larının somut tahliline göti.irerek, 
aynı z:unanda 1\ürtler amsında 
değişik ideolojik-siyasi yapılan

maların oluşmasına yol açmıştır. 
Dc~işik ideolojik-siyasi yapılan

maların ortaya çıkımLsı ve lı er siy
asi yapının Kürdistan devrim ne 
olan değişik hakış açısı, Kürtlerin 
birlik ve beraberliğine büyük 
zararlar vererek, kişisel ve örgüt
sel çıkarlarm Kürdistan devrim 
çıkarlarına üstün gelmesine ve 
hatta onun önünde engel olma 
derecesine varmıştır Dörde bölü
ntıp etrafı dört düşınan 

tarafından sarılan Kürdistan' ın 
kurtarıcı melekleri adımı yola 
çıkcm lıu değişik siyasi yapılan, 

maların değiılk eliişman 

devletlerle olan sözümona taktik 
ilişkiler, kardeş kavgalarının boy 
vermesine, Kürt kanı ücerinde 
siyaset yapılmasına ve hatta 
lıazılarıııın taktik dedikleri 
karanlık ilışkiler stratejik ilişkile
re dönüşerek, Kürtlerin birlik ve 
beraberliğinde sarılması epey 
zaman alacak derin yara izleri 
bırakmasına yol açmıştırUıı da, 
Kürtlerin zafere ilerleyiş mücade
lesinin başarısında olumsuz eng
ellerelen biri olnıuştııı: 

1980 öncesine 
kısa bir bakış 

Marksist felsefenin temelleri üze
rinde şekillerıip filizlenen 1917 
Sosyalist ekim devriminin eski 
Sovyetler Ilirliğinele iktidar 
olması, beraberinde yeni ideoloj
ik-siyasi görüşlerin, yani Sosyalis
Komünist dünya görüşünün 

ortaya çıkmasını getirmiştic 

Ortaya çıkan lııı yeni sosyalist 
dünya görüşünden yararlmııp ve 
kendi somut ıartlanna indirgeyen 
birçok Ulusal Kurtuluş 

Hareketleri, kendi kurtuluşlarını 

zaJerle taçlandırıııasıııı bilıııi:j ve 
lıoyunclurluktmı kurtulmuşlardır 

Yeni çılonış bir moda gibi düny
aya yayılan ve birçok insmıın 

beynine hitap edip yerleşen bu 
yeni görüş, ister istemez Türkiye 
ve Kuzey Kürdistan gençliğinin 

beyinlerinde de alıcı pazarı 

bulmuştu, Yeni Sosyalist dünya 
görüşünü rehber edinme has
talığına kapılan biz Kuzey 
Kürdistanlı devrimci-demokratlm· 
da, sosyal şoven Türk solundan 
aldığımız vmılış ve tahripbır reç
etelerle yeni Sosyalist dünya 
görüşüne sarılıp Sol komünizm 
<;ocıılduk hastalığına yakalmıdık. 

!lıı hastcılığa yazıhın yanlış ve fay
dasız reçeteleı:le uygulanmaya 
çalış ıl an tedavi ise hasta ad arnı 
hir türlü yataktan kaldmuııadığı 
gibi onu darmadağın etme elere
cesine getirdi. Sosyal-şoven kafa
ların içimieki zdıirli reçctelerin 
devr alınması, biz ezilen ulus 
devrimcilerine pahalıya mal 
olmakla beraber, bizleri somut 
şartların somut tahlilinden uza
klaştımrak kendi öz davaımza 
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yalıancılaştırdı. Elbetteki 
Sosyalist dünya görüşünden 

yararlanıp onelan istifaele edebi
lirclik. Etmcliydik. Ve hala da 
etmeliyiz. Ama burda ele almak 
istediğimiz Sosyalist dünva 
görüşünün yanımz olduğu değil, 

biz ezilen ulus dcvrirııci-demo .. 
kralların olayları yımlış algılayıp 

yan lı~ uygulam!L'il yönündedir 

Maksizmin, somut şartların 

sorııuttalılili olduğu belirlemesi
ni bilmeyen Sosyalist-devrimci 
hemen hemen yoktur. Biz ezilen 
ulus devrimcileri, sosyalist dünya 
görüşüuü ülkemizin somut 
koşullarına inclirgeyeceğ!.mize) 

buna es geçip, parçayı bütüne 
yani Kürdist;m'ı genel sosyatist 
çıkariara feda etme yan~ına gir
dik. Canla-başla oluşan y1ırlsever
devrimci potansiyelimizi o döne
min sözümona, aydın kadrolım 
olarak, Kürdevari bir Infayla 
doğru hedel'e kanalice edenıedik. 
Ilmıda epeyce geç kaldtk. 
Kendimizi ispatlama yarışianna 
girdik. Enternasyonalizm aclma 
diğer ulusal kurtuluş hareketleri· 
ni ölümüne desteklerken, gerçek 
Enterııasyonalizmin kendi üz 
lilkemiz.in kurtuluşu olduğuna 

göz yunıduk, görmemezlikten 
geldik. Gericilikle damgıılannıa 

korkusu bizleri kraldan dalıa 

kralcı olma derecesine getirdi. ll u 
hastalık, bizleri ulusal değerleri
mize yalıancılaştırdı, kiirleşlirdi. 

1960'Iardan başlayıp boy gösteren 
bu hastalıklı yaptlanma, 
1970'lerden sonra dal-budak 
saldı. Yukarıda dile getirilmeye 
çaltştlan olumsuzluklar sonucu, 

-·-·-.. ·-·-· ---
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ülke zemininde var olan siyasi 
örgüt ve yapılanmalar arasında 
düşmanlık derecesine varan 
çekişmeler yı~andt. ldeolojik-siy
asi tartışınalar kartleş kavga
larına dönüşerek iç çalışımılar 

başladt. Sosyalizm, sosyal empe
ryalizm, sosyal faıizm, milliyetçi, 
şovenı revizyorıizm, IVlaolzm, üç 
dünya teorisi ve bize yabancı olan 
daha bir sürü teorik deyimler 
yüzünden, binbir feclakarltkla 
ran yana getirilen örgütlü 
yapılanma dağılma aşamnsına 

getirildi, parçalandı. Ideolojik 
görüş aynlığı atlı altmda hareket
ler parçalanarak, örgütsüzlük 
yeğlenip var olan oluşumlar çap
tan düşürülmeye çalışıltp 

düşmanın ekıııeğine yağ süriildü. 
Var olan vatılış ve lıatalanınızdan 
faydalanan düşman tLr hoş dıtr
madt. Var olan suni çelişkileri 

biledi, derinleştirmeye çalıştı. 

Gelişen ı~ırtsever Kürt potansiyeli
nin önünü almak için, ajarı-pro
vııkaliir unsurların eliyle Kürtleri 
birbirine ktrdırttı. lhsta yaptiı ve 
nereden geldiği belli olmavan 
bazı yapılanmalar oluşturup, 

Kürtlük adma Kürt düşmanlığı 

yaralmaya çalıştı. Çıktığı ilk gün
den itibaren Kürtlük adına 

Kiirt.leri iildüren melez yapılan
malar peydalılandı. Ve buna 
Kürtliik, Sosyalistlik, devriıncilik 

aclt taktldı. 

Kürt siyasi yapılanmaları 

artL'mıda devam eden çelişkiler

den faydalanan bu ımdeeli güç
ler, gelişmeleri önünde engel ola
rak gördükleri yurtsever-devrimci 
kurum ve kuruluşlm·ı ve ylırtse

verlik duyguları güçlü olan Kürt 

Sömürgeci Türk devl.eli, 
gelişen )'Urtsever Kürt 
potansiyelinin önüne 
geçemiyeceğini anlayınca 

çareyi, 12 Eylül 1.980 aske
rifaşist darbesinde buldu, 
Askeri jaşisı darfJenin ikti
dara el koymasında başka 
etkenTerin de rol 
oynamasıy la be ra b er, en 
önemli etken 
ise gelişen )JUrtsever
devrimci 
K iirt potansiyeli idi. 

aşiretlerine savaş açnıakla işe 

b:cıladı. Bundaki amaç; elbetteki. 
Kürtler ar:rsında var olan güçlü 
toplumsal yapının parçalanını"ı 
idi. Meydana slirülen bu güçlerin 
Kürt yurtseverlerine açtığı savaş 

sonucunda, yü7,lercc dcvrlnıci

dcmokrat Kürt yurtseverinin kant 
akıtıl:ırıık, toplumda nifak 
tolıurrıları ektiridi. Buna rağmen 
Kürt halkının miraelele azmi 
kınlmadt,devaııı etti. 

Sömürgcci Türk devleli, geli~en 

yurtsever Kürt potansiyelinin 
önüne geçemlyeceğini anlaytncL 
çareyi, 12 Eylül 1980 ıı.skeri f:~ist 
darbesinde lıııldıı. Askeri faşist 

darbenin iktidara el koym:ı.smda 
b:ışka etkenierin de rol oyııa

masıyta beraber~ en önemli etken 
ise gelişen yurtsever-devrimci Kürt 
potansiyeli idi. 12 Evlül 1980 dar
besine hazırlıksız yakalanan o 
glinün siy:tsi örgüt ve Partileri 
şaşkıııa dönnılişlercli Örgütlülük 
ve Particilik adına örgütsüzlüğü 
ve Partisizliği yaşayan bu siyasi 

.... ~--·-------
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yapılanmalar, geleceği görme 
kalıiliyetiııden yokson olarak 
geleceğe yönelik herhangi bir 
hazırlık yapınadarı 12 Eylül dar
lıesine yakalanmış! ardı. Var olan 
Potansiyele önderlik etme iddi
asında olan kadro ve sözümona 
önderler, hala sol komünizm 
çocukluk hastalığından kurtula
mayıp, önder olma sı fat ve kabi
liyelinden yoksundular Varolan 
tecrübcli kadro ve militanlardan 
istifade edeceklerine, onları 

safdışı ve imhaetme politiklarıyla 
bir derneği bile vönctcnıiyecelderi 
daha sonradan ortaya çıkacaktL 
Dirkaç lıiliııısel kelimeyi 
öğrenmlş ve lafazanlıktan lLı0ka 
hiç bir ımırifeli olmavım hu ıisa

lakların, siy,ısi yapılanmalarda 

hak etmedikleri konumlara gel
meleri, var olan potansiyelin dar
madağın edilmesinde birinci 
derecede rol oynamış ve var olan 
yurtsever kürt potansiyelini 
Kıırda~Kıışa teslim etmede suçlc 
merlcbesine ula~nıışlardır. 

Kafese konulmuş bir Kuş misali, 
sağa-sola çırpınıp kendisini kur
tarına dereline ellişen lıu lafazarı
lar ordusu, var olan potansiyele 
yol gösterip onları. geleceğin 

aydınlık ve özgür yaşama koşul 
lanna haztrlayacıı~ğına, canpa
zarında satılan bir koyuu dibi can 
derdine düşmüşl~erdL Halka veri
len sözler unutulmuş, kania-teric 
elde edilen mevziler terk edilerek 
halkına sırtını çevirmiş ve çareyi 
sınırdışına kaçıııakta 

bulmuşhu'dL Kürdistaıı,ııı küçük 
parçasında yuvalanmaya 
başlayan bu önder (i) kadrolar, 
Kürdistan'ın sıcak mücadele 
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alanlarında isimlerinden çokça 
balısedilen ahımlı-şahınılı önder~ 

ler olmadıklan çok çabuk görüle~ 
cekti. Aksine, işgal ettikleri mevki
lere lıezbelqeder geldikleri çoi\ 
çabuk su yüzüne çıkacaktL 

Bildiğimiz, okuyup iiğrendiğimiz 
Merkez kadrolarda lıulıııınıası 

gereken sıfar ve kudretler bu 
insanlarmıızda hiçte mevcut 
değildi. Parti Merkez kadrosu, 
Partinin en ileri görüşlü, en bili
nçli, en fedakar, Parli çıkarlarını 
kendi kişisel çıka-rmdan üstün 
tutan insanlardan oluştuğunu 

öğrennıiştik, bövle lıiliyorduk. 

Ama ne acıdır ki, Kürdistan 
Devrimine talip olma iddiiLiında 

lınluıııın bu önder kadrolanmıza, 
yukarıdaki sıfatiann hiç birisi 
nasip oln;amıştı, Aksine bunlar, 
Asalak, çıkarcı,korkak, kaçkm, 
alıbap-çavuşçu, ordulıozaııcı, 

hizipçi ve daha nice olumsuz sı fat 
ve ıııarifetlerle dıınannıışlımlL 

Bunların Kür-distan devrimine 
önderlik etme gibi ne bir niyetleri 
vardı ve ne de o niteliklere salıip 
değillerdL Onların bu içacısı 

dununları birı;oğun1uz üzerinde 
şok etkisi yapmakla birlikte, 
insanlarımızın şapkalarını önle
rine koyarak lıuıılarmıydı bizim 
önderlerimiz deyip derin derin 
düşünmelerine yol açmıştı. 

1 980' den sonra Kürdistan 'ın 
küçük parçasma iitica edip 
sığmıııa talebinde bulunan ve 
daha ileriki yıllarda hexer olma
larından dolayı Kürt halkı 

tarafındmı illiu"sı kabul edilmey
ecek olan bu öııderkriıııizden, 

K_Kürdistan halkımız, hala 
birşeyler bekliyor ve onlara bir 

şans daha tanımak istiyordu_ 
Halkımız hala bir beklenti içeris
indeyciL Ateşin bir kıvılcımını 

gözlüyordrı_ Ama halkımız, bu 
insanların, kafasında caıılandır

dığı Rüsteme Zal-ler, Selaheddiııe 
Eya1b1-ler olmadıklarını hilıniyor
du, Aksine, bmılann o kılığa 

bürünmüş kağıttan kaplan oldu
klarını daha sonraları anlaya
caklL Bir zamaolar kitlcmizin 
gönlünde taht kurmuş ohm bu 
küçük dev (i) insanlar, halka 
verilen sözlere sadık kalıp daha 
örgütlü bir bir azimle, ülkeye 
<liinüş temelinde geleceği yara ma 
yerine, kişisel çıkarlarını ideoloj
ik-siyasi görü~ ayrılığına bürün
clürerek, insanlarımızın damıa

dağın edilmesine, yapımızm çap
tan düşürülmesine önayak olarak 
bizleri hem halkımız ve hem de 
dünyakamuoyuna karşı rez\1 O 
riswa etmekten hiç re geri kal
madılar. Fedakar Kürt halkı buna 
layık değildL Kı~lrolanmız, taral~ 

tarlarııııız, dostlarımız verden 
vere vurulrnamalıydı, Onların 

özgür yaşanı umut!arına kara 
perdeler çckilmeyip arkadan 
hançuleonıemeliydL Ama lıalkı
ımz, bir çok kez kam Çarşamba
ları y;rıamıştı, görmüştü_ Deney 
salıilıiydL Onun alın defterinde 
tesliıniyete ver yoktu_ Atalarındmı 
dcvr aldığı direniş bayrağını 

elbeıtcki göklerde dalgaLuıdıra

cak ve gelecek nesillere miras ola
rak bırakıp, atalarınııı vır1iyetini 

yerine getirecektL Ilıında şüphe 

yoktLL Çünkü halkımız, mirov bi 
xweziya ııagihe baqe keziya ata
sözünün cok bilincindevdL , ' 

Bıııılan dile getirirken, lıiz orta 
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kadro denilen kesimin suçsuz
günahsız olduğumuzu kimse 
saııma5ın. Merkez kadrolar kadar 
olma5a da bizler de işlenen bu 
cinayetlerio ortaklarıyız. Çünkü; 
Biz orta kadrolar hareketin loko
motifiydik. Hareketin ağır yükü
nü bizler kaldırıyorduk. Merkez 
kadrolar ise sadece direksiyon 
sallıyorlardı. Direksiyonu nereye 
çevirdileıse bizler hiç orah olma
dan o yöne doğru yöneldik,oraya 
koştuk. Yaptıklan her yanlış hare
kete göz yumup, işledikleri her 
siyıLsi cinayete sessiz bılmayı 

yeğledik. Dalkavukçuluk edip 
ahlıap-çavuş ilişkilere girdile 
Hareketin birlik ve lıeralıer

liğini,kuruııılarını sanıııacağı

mıza,ona sahip çıkaca~ıımza 

hareketin parçalanıp dağılma

sına sessizliğimizle destek verdik. 
Onların işlediği suçlan 
meşrulaştırdık. Hareketin birlik 
ve beraberliği etrafında bir araya 
gelemeyip,önder kadroların kirli 
oyunlarına alet eelilmeye alkış 

tuttuk Hizipçiliği onayladık. 

Bunlan görmemize rağmen hare
ketin birlik ve lıeralıerliğini temel 
alıp,onlaruı işlediği suçlara dur 
deme cesalerini gösleremedik. 
Kısaca.'-iı: Hcqcye seyirci kal
rlığınm için suçluyuz, günalı

karız ... 

Kürdistan'ın küçük parçasında, 

Nazi kanıplan misali, hücre tipi 
evlerde barınan bu insaıılannıız, 

teslimiyel temelinde ülkeyi terk 
elmek yetmiyormuş gibi bu sefer 
başka oyun ve vaatlerle) 
Kürdistan toprakianndan uzak, 
yaşaı11 standartlannın hayli yük
sek olduğu Avrupa-lskmıdiııavya 
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ülkelerinin yollarına koyuldular 
Kurtuluşu oraya kaçıııakta bul
dular. Hemde nı~Lium bir görü
ııümle, Kürt halkının gözleri 
içine baka baka uçtu lar. 

Elbette birilerine fırsat doğacaktı, 
fırsat doğmuştn. Alanlar boşal

tılmış, halk kitlesi öndersiz
kadrosuz bırakılmıştı. Sömürgeci 
faşist Türk ordusunun kanlı çiz
meleri altmda iııleyen halkımız 

ise, kendisine sahip çıkalıilecek 

birilerini arıyordu. Onun kurtu
luşuna uzatılan lıımgi el olursa 
olsun tutulacak, kaqılık görecek
li. Onun arlık beklerneye salın 

kalmamıştı. Güvendiği dağlarına 

karlar yağan halkımız, Denize 
ellişen yılana sarılır misali 
uzatılan eli hoş çevirmeyecekti. 
Bu el zehirli lıir yılan dahi 
olsaydı. 

PKK ve 15 yıllık 
savaşın getirdikleri 

Apoculuk, 1 97 4'1erdeıı itibaren, 
MİT elenımıı olan Pilot 
Necati'nin de içinde yer aldığı bir 
grup olarak ortaya çıktı. Daha 
sonraları kendileri tarafından 

öldürülen ve kendi deyinıleriyk 

ajıuı-ıvlit olan bir sürü kadrovla 
ifadesini 1978'de PKK'nin ilan 
edilmesinde buldu. Ilk çıkarılıp 

dağıtılan Kürdistan devriminin 
yolu adlı PKK nunifestosunda, 
PKK, gelişmesi önündeki eo 
lıüyük engelin var ol mı yıırtseveı' 
devrimci Kürt hareketleri 
olduğıımı yazdı ve onlara karşı 
savaş açmakla işe başladı. 

Siverek'te Bucak a;jiretiııe saldırıp 
Kürtler arıLsında nifak tolıuııılan 

ekti. 1 980' le re gelindiğinde, 

saldırıp öldürmediği Kürt solu 
bırakmayan PKK, sonunda 
TKDP-KUK ile sert çatışmasını 

yaşadı. Sert bir dııvm·a çarpan 
PKK, bu çatışmalarda yüzlerce 
yurtsever-devriınci Kürt kadro
larının kanına girdi. K.Kürdis
tan'ın bir çok yöresinde imha 
derecesine gelen PKK, 1980 ~Lskeri 
faşist darbenin iktidara el koy
mcclıyla rahat lı ir nefes alm·ak, bir 
çok örgüt ve Parti gibi çareyi 
Kürdistan'ın küçük parçasına 

kaçrnakla buldu. PKK önder 
kadroları, Kürdistan'ın bu küçük 
parçcL~ınıla diğer örgütlerin yap
madığını yaptı. Yani, diğer Kürt 
örgütlerine uzatılmı Suriye istih
baralınnı elini sadece PKK tuttu 
ve bu yönüyle onlara rahat 
manevra alanları açıldı. 

Sönıürgeci Suriye devletinin bu 
yardımda iki temel çıkan vardı. 
Birincisi: PKK'yi kullanarak 
Türkiye ile mr ol mı Hatay ve Fırat 
sıı sorunlarını gündemleşlirip 

Türkiye'den tavizler koparmak. 
!kincisi: İleride ortaya çıktıcak bir 
Kürt oluşumuna (özellikle Güney 
Kürdistan da) karşı PKK'yi bir 
kalkım gibi kullmmıak. Bu ama
çla, Suriye mulıabaratının yar
dım ve yönlendirmeleri ile Kuzey
lıatı Kürdislmı halkımız PKK'yi 
desteklemeye zorlandı. PKK'ye 
askerlik yapmak şm·tıyla bir çok 
Kürt insaııı Suriye devletine 
askerlik yapınaktan muaf tutul
du. Suriye istilılıaratı PKK'ye tam 
destek veren'k onları ön plana 
çıkarıp Suriye'de mücadele eden 
yurtsever-demokrat Kürt örgütler
inin lıa:ıına nıusallat elli. 
Sunulan bu sınırsız destek ve 
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... G.Kürdistanlı bazı 
jJartilerce de destek gören PKK, 
kentlilerine verilerı yerleşim kam
plannda askeri eğitime geçip 
.fırsat kollamaya başladı . .lrak'uı 
Kuveyti işgal etmesiyle kollan 
sıvayan PKK, G.Kürdistan,da 
oluşan boşluğu denetimi altına 
alma girişin-ılerine başladı ve 
böylece G.Kiü·distanlı güçlerle 
olan kardeş kavgalarının 
temellerini altı. 

kçe, had salhaya 
vardırdı. KKür-clistan 
da kan bağları çok 
güçlü olan ymtsever 
Kürt aşiretlerine 

düşmanlık temelinde 
saldırıp, onları düşma

nın saflarınıla yer 
alnıaya mecbur ederek 
koruculuk sistemini 
pekiş-tirdi. Türk devle
tine askerlik yapmayıp 
ona kin besleven bu 
)1.ırtsevcr Kürt ~i retir
ri, PKK'nin düşmanca 
tavırları sonucu, PKK' 
nin şahsında Ulusal imkanlarla PKK, belirli bir ön 

hazırlıktan sonra K.Kürdistan da 
15 Ağustos 1984' te gerilla bare
kelini başlatiL lik başlangıçta 

G.Klirdistaıılı bazı ınrtilerce de 
destek gören PKK, kendilerine 
verilen yerleşim kamplarında 

askeri eğitime geçip fırsat kolla
maya başladı. Irak'ın Kuw~yti 

işgal etmesiyle kollan sıvayan 

PKK, G_Kürdistan_ıla oluşan 

bo~luğu denetimi altına alma 
girişimlerine lıacıladı ve böylece 
G_Kürdistanlı güçlerle olan 
kardeş kavgalarının temellerini 
atiL Giderek G.Kürdistanlı güçler 
içinde bir tehdit unsıırıı olmaya 
başlayan PKK, bir yandan 
K_Kürdislana yön el ik eylemler 
yapıp Türk ordusunu GJ(ürclis
tana yöneltme provakasyonlan 
yaparken) diı~er taraftan da 
GJ(i.irclistanlı güçlere cliş bile
nıeye lıaşladt 

l978"lerdcn itibaren Kürdistan 
toplumsal yapısında nifak 
tohumları eken PKK, bu 
düşmanca tutumunu, güçlendi-
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KuHuluş Mücadelesine tavır alıp 
cilişınanın silalıını kendi öz evlat
larımı viiueltıııe mecburivetinde 

' ' 
bıra-kıldı. Guna bağlı olarak, 
Türkiye metropollerinele hiç bir 
askeri eylem yapmayarı yapmak 
istemeyen- PKK, Kürdistan ve 
Kiirı halkını savaş alanına haps 
ettL Kürt halkını, Türk devieli -
PKK ikilemi arasında tavır 

alınaya zorlayan PKK, Kürtler 
arasında derin düşınanlık 

tohııııılarım ektL Devlet - PKK 
arasında lıölünmeye zorlanan 
halkımız, her iki tarrdın zorla
rnasıyla birbirini kırmaya 

başlayıp Kürdistan toplumsal 
yaptsında sanlıntL':ii epey zaman 
alacak derin varalar actı Devlet 

' > -

tarafından terörist, PKK 
tarafıııdan ise ajan-hain olarak 
damgalanmaya başlayan lıalkı

ıııız, yukarı bıyık aşağı saka! 
misali her iki güç tarafından 

zulme uğradı,parçalandL 

PKK'nin gelişip güçlenmesi, diğer 
sömürgeci devletleri de iştah-

landırdL Suriye'den sonra Irak ve 
Iran sömürgeci devletleri de 
pastadan pay alınaya başladL 

Merkezi Şam'da olmak üzere, 
dört söıııürgeci devlet arasında 

satranç t~larına dönen PKK'nin 
kurmayları, canıbazlar gibi 
oynarılınaya başlanciL Mevlana 
clergahına döndürülen PKK, 
kimin eli kimin celıinde misaline 
döndürülerek, herkesin rahatlıkla 
girip çıktığı, her türden insanın 
içinde cirit attığı maç tribünlerine 
döndü. Giriş vizesine konulan 
temel şart ise- 13ıji SerokL olarak 
yeterli görülüp, tabandan tavana 
kadar her şey bir tekkişinin elin
de toplanciL Herşeyin kendisiyle 
b~layıp kendisiyle biteceği 

mantığı üzerinde bir müritler 
ordusu yaratılıp tarikatl~an PKK, 
tek şef - tek parti mantığını 

kuruıııi<J'ilırdı_ Tarikat Şeyhinin 

vereceği her karar, Kurani 
Korimin ayetlerine clönüştürüldiL 
Eleştiri! ip karşı komılması ınüııa
l'ıklık olarak karara lıağlandL Ve 
buna paralel olarak Kürtler 
arasında kişiliksiz, dalkavuk, kör
sağır bir tarikal çizgisi yaratılıp 

tüm kürtlerin bu tru·ikata mürit 
olması hedcl'lendi. 

Sönıiirgeci devletlerin desteği ve 
alternatifsizliğin alternatifi ola
rak Kürt halkına sunulmı PKK, 
K.Kürdistan halk kitlesi tara
fından destek gördiL Kendisine 
uzatılmış bir kıırtarıcı eli olarak 
gören halkımız, bu harekete, hiç 
lıir direniş hareketine sunmadığı 
desteği sumh Cm1-mal demeden 
kendi evlatlarını seve seve feda 
ettL Bu hareketin 
Kürdistan Ulusal 

şahsındaı 

Kurtuluş 
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Mücadelesine sunduğu destek ve 
yaptığı fedakarlık, dünya ulusa 
kurtuluş mücadelelerinde eşine 

az rastlanmaktadıc Halkımız hiç~ 
bir fedakarlıktan kaçınmayarak 

bu uğurcia ağır bedeller ödedi. 
PKK'yi ölümüne destekledi ve onu 
kendi kurtarıcısı olarak gördü. Bu 
destek, 1992~93 yılları ar:ısında 

had sallıaya vardi. Öyleki Türk 
yetkili ağızlan bile, K. Kürdistan' ı 
bu yıllar arasında kaybetme 
aşamasına geldiklerini iliraf elm 
derecesine getirdi. Ama bunıın bir 
oyun olduğu daha sonraları 

ortaya çıkacalttı 92~93 serlııldan~ 
!arında, Kürtler arasmda var olan 
en millilan, en bilinçli, en 
kar ve en yetkin kadro ve ay.· 
dmiarı tespit edilip işe başlandı 

Önce Şam'da PKK'nin kulağı 
çekilip dizginler elinden alınarak 
cephe gerisine ttildL Sonra da 
ülkedeki itici güç halkın 

arkasındmı çekilerek halk kitlesi 
yalnız bırakıldı. Daha sonra da 
Türkiye ve 1 ran' ın işbirliği yle 
Hizbullalı ~ sofikleı' denilen 
karanlık güçler ortalığa sürülüp 
faili meçhul cinayetler dizisi 
başlatıldı. Hizbnll alı ın Kürdistan 
da cirit atınasında PKK'nin payı 
yoktur deuilernez tabii. PKK en az 
devlet kadar sorumludur Çünkü; 
!ran sömürdcci devieliyle girilen 
karanlık ilişkiler hayea~alaıııet 

değildL Tespit edilen halkın bill~ 
nçli, ledakar, miliilan aydın ve 
yurtsever Kürt i~adamları birer 
birer ortadan kaldırılarak tiyatro~ 
nun başka bir perdesi açıldı. 

Açılan bu karanlık perdenin salı~ 
nesinde Kürt halkının katilleri 
başrolü oymrken, kıırtarıcıları 

ise salınede hiçmi hiç görünmüy~ 
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orlardı. 

Kürt halkı neye uğradığını 

şaşırmış, kurtların pençesinde 
çobansız sürüye dönmüştü. 

Çobanı ararken Kurtların 

gazabından kurtulamayan bal~ 

kıınız, sonunda azgın kurt sürü
süne yenik düşerek şapkasmı 

önüne koyacaktı. 1994'ten itiba~ 

ren PKK,ye ol<ın halk desteği gide~ 
rek azalacak ve PKK ise dağim·da" 
ki silalılı güçlerini koruımı telaşı 
içerisine girmişti Halkın gözünü 
korkutan sömürgeci~faşist Türk 
ordusu, bundan sonra Kürt kiiyle~ 
rini yakıp~yıknıaya koyularak 
Kürtleri kendi öz vatanlarınılan 

çıkaıma planlarını devreye koy1ıp 
Kürclistan'ı boşaltmaya başladı. 

Danışıldı ılöğüş olarak ta 
adlandıralıileceğimiz bu savr~ıııı 

sahne oyunlan birer birer 
oynanıyordu artık. 

Uzun mücadele sonucu 
G.Kürılislan'da edilen mevzi· 
ler, Güney parçamızııı kur~ 

tuluşunda meyvelerini vermeye 
başlamıştı. G.Kürdistan'ın kurtu~ 

luşu yolunda elde edilen bu 
önemli mevziler artık kunınılaşıp 
kök salıyordu. Kurumlaşan lıu 

mevzi ler elbette düş;nan devletle~ 
rin olduğu kadar PKK'nin de 
gözüne batıyordu. Bunmlarının 

dibinde yeşeren bir Kürt 
oluşumuna kimse alkış çala~ 

mazdı. G.Kürdistan'ın bağımsız~ 

lıgı yolunda vükselip kunınıla:jmı 
bu mevziler, siinıürgeci devletle· 
ri n hem ho~una gitmiyor ve hem 
de kendi iradeleri dııında gelişen 
bu oluşuımı ortadan kaldırma 

yollarını anyorlardı. Bu oluşu~ 

nııın gelişip serpilmesi ayııı 

zaman da PKK1nin ba)l~ağı git
nıesi demek olacaktı. K.Kürdis~ 

tan'da halk desteği azalan PKK, 
G.Kürdistan'ın kurumlaşmasıyla 

önemini yitirip balkın canına tak 
eden bu hareketin G.Kürdistan~ 

'daki mevzileri elinden alınmış 

olup manevra alanı daralacaktı. 
Bunun için ne sönıürgeci devlet~ 
ler ve nede PKK buna göz )~ıma~ 
mazlardı. PKK' nin bu gelişmeler 
karşısında düııııaııın yapmak 
istediği ama uluslammsı huku~ 
kun elvcemediği sebeplerden 
dolayı yapamadığı açık savaş ve 
imha olayım lıiaat kendisi üst~ 

lcnml~ hir tutum serglleme~·ıi, 

Güneyli kardeşlerimizin nefretine 
yol açmıştır. Bu nefret, yaptıkları 
fedakarlıklar karşısında PKK'nin 
devletleşmeye giden ilkelerinin 
yanında değil de. düşmanın 

yanında yer alnıasından kayna
klanıyordu. Elbetteki kmunılaşan 
bu mevzilerı sömürgecileri ra-

ettiği kadar PKK'yi ele 
rahat11z ediyordu. Kummlrışmı ve 
devlet olma yolunda epey 
alan G.liiirdistan, artık herkesin 
cirit attığı bezirgan haııı olnıak~ 
tan çıkmış, yüzde yüzlük olmasa 
da büyük oranda kontrol kurum~ 
lanıı eline geçmiş olup bu da 
PKK'nin bölgede yuvaLınıp 

düşmanca emellerini gerçekleşti ı' 
nıesiııe engel oluyordu. Bumlan 
dolayı, binbir ledakarlıkla Kürtler 
açısından elde edilen lıu hayati 
mevziler yok edilmeli yada engel~ 
lerınıesi için her şey yapılmalıydL 
Bu hayati mevzileri n yok edilme~ 
sine karşı sömürgeci devletler ile 
PKK'nin kullandığı dil aynı, 

onun kurumlaşmasına km·şı siir~ 
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dürülen politika ise aynı politi
kaydı Yani düşman politibmdı 

PKK, Kürt halk kitlesinin yoğun 
desteği ve Türk devletiyle çelişkili 
olan değişik komşu ülkelerin 
yardımlarıyla, sadece ülke özelin
de değil aynı zamanda dünya 
gene~nde de seqıilip geliştL Elde 
edilen geniş yardım ve imkanlar
la PKK, basın-yayın alanında 

oldukça gelişti ve hiçbir ulusal 
kurtuluş hareketinin erişeınedi~i 

dünya çapında yayın yapan bir 
televizyonu yavın hayatına soktu, 
Bu belki de, PKK'nin şimdiye 

kadar Kürt halkına kazandırdığı 
ilk ve son hediyesi olacaktır 

Kürt halkının Ulusal Kurtuluş 

Mlicadelesi geliılikçe Kürt soru
nu, dünya bınıuoyunun da ilgi 
alanma girmeyi lıaıardıTürkiyr 

ve Kürdistan'da !ega] alanda 
Kürtlerin yönettiği bir sürü legal 
partiler faaliyet yürütürken, 
dünyada cılız da olsa Kürt 
halkının lllusal Kurtuluş 

Mücadelesine sempatiyle bakan 
dostları oluştu. Ama tüm bu 
gelişmeler PKK'ye endekslenip 
kendi etrafında dönüp durdıt 

Kürtlerin elde ettiği önemli mev
zilere hegemonyacı bir 
yakla;;ıınla hareket eden PKK, bu 
mevzilerin gelişınesini köstekley
ip önüne setler çekti. Kendi insiy
atifi dışmda gelişen herhangi blr 
kuruluşa serbest hareket etme 
hakkı tanınıayamk, kendisini 
tüm kürtlerin yegane temsilcisi 
olarak kabul ettirmeye çalıştı. Bu 
hegenıonyacı kalıplaşmış dar 
mantığın sonucu olarak Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
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yerinde sayıp durdu_ Daha 
doğrusu durduruldu. ülke içi ve 
ülke dışında zeminlerele 
oluşturulan kuru!ıı ve kuru
luşlara serbest hareket etme 
imkanları taıımmadı. Bu kurum 
ve kuruluşlar PKK'nin bir şubesi 
gibi faaliyet göstermeye zorlanıp 
ipler yine tarikat Şeyhinin eline 
verildL Ve onların kaderi, kendisi
ni HZJsa'ya lıenzeten bu tarikat 
Şeyhinin dudakları arasından 

çıkacak lıir kaç kelimeye 
bağlandı Şeybin rludakları 

antsındaıı çrkcın bir kaç kelime. 
bir Partinin veya bir kurumun 
oluşturulması veya yıkılmasına 

yeterliydi. Bunun içindir ki, HEP, 
DEP ve ulusal meclisler oluşturu
lup üflenip püflenıli. Daha sonra 
Hc\llEP'in başına da aynı çoraplar 
örli !erek legal alanlardııki Kürt 
mevzilerinin ilerlemesi önünde 
dikenli teller dikildi. Bu olu
şumlar frenlenip dizginlendi. 
Daha sonraları Ulusal Kongre adt 
altmda kendi şablon örgütlerin
den bir kurum oluşturarak, 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
hedeflediği tüm kutsal kmum ve 
oluşumları koflaştırıp, çıkarcı, 

egoıst ve tarlkatçı emellerini sür
dürerek, Kürtlerin birlik yönün
cleki tüm çalıaları PKK,nin engel 
çengeline takılıp kaldt 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesi maskesi altında sür
dürülen PKK'nin bu çaba ve 
oyunları) onu dünya kamuoyun
da terörist clamgrtsıııclan bir türili 
kurlaramaılı Cılı1 hir kaıııııoyıı 

desteğiyle ariniyetlerini sürdüren 
PKK, diğer Kürt örgüt ve paıtileri
ııi de kullannmını çok iyi bildi. 

PDKiBakıır dışında, tek ayak 
üstünde kalaıı sözümona diğer 

kürt örgüt ve Partileri, kendilerini 
PKK ile ıııeşrııla;ıtırmak hevesiyle, 
daha ıl üne kadar ajan-,provakatör 
olarak damgaladıkları PKK ile 
lı içbir şey olmaımı gibi, birlikler
platl(ırmlar oluştmarak ona güç 
verip ekmeğine yağ sürdüler. llu 
kelaymı kıışlarııım meşrutiyet ve 
PKK tabanına konnıa heveslerini 
çok iyi gören PKK, kendisini 
dünya kaımıoyıında terörist ciaın
g asından kurtarmak için elı.: 

geçen fırsatı kaçırnıadı ve PKK 
lmyrıığrıııa takılan bu ıd<ersiz 

Generallerin ne kadar zavallı 

olduklan ortaya çıktı. Halk 
desteğinden kopuk, ayakları yer
den kes ilen bu askersiz General.ler 
ordusunun tavrı, PKK'ye kuyru
kçuluk etmekten öteyıı gitmeyip, 
Generallikten alt kademelere terfi 
ettiler. 

K.Kürclistan halk kitlesinden 
desteği kesilen PKK, G,Kürdis
tan ,daki kirli oyunlarında da 
lırışarılı olaımıyınca, giderek ma
nevra alanlan daralmaya bi!Şiadı. 
Sömürgeci devletlerin (özellikle 
de Türkiye-Suriye) antlaşmaları 

da buna eklenince çemlıer daha 
c.Ja daraldı. Daralan lıu çeınlıerin 
sonucunda, savunduğu ilke w 

görüşlerinden hiçbir eser bırak

mayan PKK) her geçen gün taviz 
üstüne taviz vermeye lıaşl.adı 

Uğruna binlerce Kürt evladınııı 

ölüme gittiği kutsal ilkeler hiçe 
sayılıırak, Kürt ve Kürdistan'ın 

kurtuluşu giderek tarikat Şeyhi

nin kişisel kurtuluşuna kilitlendi. 
Cı:nnetin anahtarını elinde tutm1 

yüce Şeyh, uğruna binlerce Şehi-
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din verildiği kuL1al ilke ve amaç
ların artık i~c yaramaclığına dair 
ayetler indirmeve lıagladı. 

Müriller ordusunu da bu ayetlere 
kötükörüne inandıran tarikat 
Şeylıi, direniş çizgisinin artık 

anlamını yitirdiğini ve ba
ğımsızlık talebinden demokratik 
haklar talebine giden teslimiyetçi 
yolun günümüz koşullarına daha 
uygun olacağım, kendisine vahi 
yoluyla iletildiğini söyledi. 
Müriller ordusunun beynini kırk 
hamam suyuyla yerıiden yıkayıp 
direniş günahlarından arındıran 

Şeybin yeni tarikat ilkeleri, tesli
miyet yolunda hızla ilerledi. Kırk 
yaşından sonra artık Peygamber
lik yolunda olgunlaştığını gön'n 
tarikat Şeyhi, herşeyini teslim 
ettiği münafıklar tarafından 

Şam'daki dergalıınclan kovulun
Cc~ tarikatın yeni ilke ve anıaç

larını başka alanlara yaymak için 
Şam'daki dergalıınclaıı havalan
mak wrunda bırakıldı. Münafık 
olarak görüp saldırdığı 

Emperyalist devletler hava salıa
larında uçup uçup kaııatlaııdı. 

Kah lhısya da, kah İtalya da, kah 
Yunanistan da konaklayıp tari
katın yeni yol ve yöntemlerini 
tekrarlayıp durdu, Ama kendi 
mürltieri dışında Peygamberliği 

kabul görmeyen yüce Şeyh, 

bazıları tarafından Afrika'nın 

siyah Kenya'sına misafir edildi. 
Burada üç koruyucu kadın 

Meleg>ivle izdivava çekilen Sevh 
' 1 ',;i 

Hazretleri, yeni yol ve ilke bilme-
celerine gömüldü. 

Münafıklar tarafından aranıp 

ınaııevra ahmlaı·ı oldukça dara
lan tarikat Şeylü, sonunda, gözle-
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ri lıağlı,eiJeri kelepçeli 
olarak Televizyon 
ekranlarında görün
meye başlandı. Paket
lenip teslim alınan 

yüce önder (1) gözleri 
açılır açılnıaz, kötülük 
tarırıla-rınııı hizme
tinde çalışabilcceğini 

ve zaten anasmın da 
Türk olup, dayılarına 

hizmet etmekte sa
kıne<:t görmeyerek tes
limiyet bayrağını çekti. 
Güzleri bağlı, elleri 
kelepçeli olarak dünya 
Televizyon ekranla
rıncia gösterilen PKK 

A.Öcalan,m yakalanması dünya 
çapmda şok etkisi yarattı. Yapılan 
tüm protesto eylemleri fayda ver

mcyince, sooucu sürece hıı·akıldı. Ve 
herkes Öcalan'ın mahkemeye 
çıkarılına gününü sabu·sızhkla 

bekleyip onun mahkemede 

lideri A.Öcalmı,iıı bu 

takınacağı tavrı merak etmeye 
başladı. Gerçi Öcalan'ın uçakta ve 

hatta daha önceki biı·çok 
açıidamalarmda takınacağı tavrı 

belliydi. Ama yine de PKK 
taraftarlarının, ister zindanlaı·da 
olsun isterse de diğer mücadele 
alanlarmda olsun, göstcnlikleri 

millitan rulılu direnişler gözönüne 
alındığında, Öcalan'ın da bu direniş 

ruhuna saygı temelinde 
direneceği umuluyordu. 

hali, dünya Kürtleri 
tarafından (PKK'Ii 
olsun olmasın) nefret--
le kıwuıclı. Kürtler bunu kendile
rine yönelik yapılmış bir hakaret 
sayarak söıııürgeci Türk devletini 
protesto ettiler Yüzbinlerce Kürt 
ayağa kalkarak ÖcaJan'a deste
klerini suııdulm. Ama PKK kur
mayları, lıcrıcyde olduğu gibi 
Kürtlerin bu dayanışnıa,ııı da 
kötüye kullandı. Ve tüm kürtleri 
PKK'Iiynıiş gibi lanse edip 
Kürtlere yine saygısızlık temelin
de yaklaştı. 

AÖcalmı,ın yakalanması dünya 
çapında şok etkisi yarattı. Yapılan 
tüm protesto eylemleri fayda ver
nıeyince, sonucu sürece bırakıldı. 
Ve herkes Öcalan'nı mahkemeye 
çıkarılma gününü sabırsı:dıkla 

lıeklevip onun mahkemede 
takınacağı tavrı merak etmeye 
ba-ıladı. Gerçi Ocalan 'ın uçakta 
ve hatta daha önceki birçok 

açıklamalarında takınacağı tavrı 

belliydi. Ama yine de PKK taraf
tarlarının, ister zindanlarda 
olsun isterse de diğer mücadele 
alanlarında olsun, gösterdikleri 
millitan ruh lu ılirenişler giizöııü
ııe alındığında, Öcalan'ın da bu 
direniş whuna saygı temelinde 
direneceği uımıluyordu. En 
c\ZI'V.laıı böyle bir tavır temeıırıi 

ediliyordu. Öealan'ı tanıyan 

zaten n~ mal olduğunu biliyordu. 
Ama tanımayanlar ise, onu 
Kürdistan'ın Che GUE\:\HXsı ola
rak kafalarında caıılandırnuşlar
dı. Che GUEVARA devriınciydi, 

direııişçiydi. Ölüme meydan 
okuyaıı bir nıillitcındı. Ama Öca
lan'ın direnişçi nı i yoksa teslimiy
etçl bir tavır mı takınacağı mah
keme salonunda belli olacaktı. 

Mahkeme günü yaklaştıkça 

dünya kamuoyunun gözü 
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PKK'nin deyimiyle savaşmda 
barışında çözüm yeri olan iııırah 
Kabesine çevrildi. Dünya devlet
lerinin birçok Medya nıensubları 
İmralı'da toplanıp, Öcalan'ın 
takınacağı tavrı, göstereceği dire
nişi dünyaya duyurmak için bir
biriyle yarıştı. Öcalan, birçok 
!'KK millitanı gibi ser verip sır 
vernıiyecekmiydi yoksa iliralçı 
olup teslimiyet bayrağınımı çeke
cekti. En çok merak edilen koıııı 
buydıı. Söylemek gerekir ki, 
hemen hemen tiinı Kürtlerin 
tcmenııisi Öcalan'ın direıınıcsi 
yöııiiııdeyıli. Kendisi tarafından 
gösterilecek kıılıranıaııca bir 
direniş Kürtlere çok şeyler 
kazandıracal>tı. Ama Öcalan'ın ne 
böyle bir niyeti vardı ve ne de 
kendisinıle o yiirek vardı. 

PKK'nin deyimiyle savaıınJa 
harışında çözüm yeri olan lmralı 
Kabesine çevrildi. Dünya devlet
lerinin birçok Medya mensulılan 
Inıralı'da toplanıp, Öcalan'ın 
takınacağı tavrı, gösterecegi tUre
nişi dünyaya duyurmak içın bir
biriyle yanştı. Öcalan, birçok PKK 
millitam gibi ser verip sır verırıiy
ecekmiydi yoksa itirafçı olup tesli
miyet bayrağınımı çekecekti. En 
çok merak edilen konu buydu. 
Söylemek gerekir ki, hemen 
hemen tüm Kürtlerin temenrıisi 

Öcalan'ın direıııııesi yönündeydi. 
Kendisi tarafmdan giisterilecek 
kahramanca bir elireniş Kürtlere 
çok şeyler kaıandıracaktı. Ama 
Öcalan'ın ne böyle bir niyeti vardı 
ve ne de kendisinde o yürek vardı. 
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Mahkeme günü gelip çattığmda 
Öcalan. tiyatronun belki de en 
son salınelerinden birini daha 
oynayacaktı. Cam kafeste görü~ 

nür görünmez, i~kence görme" 
diğini ve kendisine saygı gösteril
diğini söyleyip kendi rnüritlcrini 
yalancı çıkardı. Ondan sonra da, 
devidin kendisine gösterdiği saygı 
gereği kendisinin de saygılı olup 
hizmet edeceğini çok rahat bir 
şekilde beyan etti. Faşist Türk 
analarından özür dileyerek, şehit 
Kürt analarına hakaret edip, 
Kürdistan şehitlerine ihanet 
temelinde teslimiyet bayrağını 

çekti. Kendi şahsında Kürt mille
tini, kişiliksiz, korkak ve teslimiy
etçi bir millet olarak dünya 
kamuoyuna tanıttı. Açıklamainn 

ve teslimiyeti herkesi hayal 
kırıklığına uğratırkcıı, kafalarda·· 
ki sözümona Che GUEVARII'nııı 
gerçek yüzünü ortaya çıkardı 

Yıllardır Kürt halkının tepesinde 
Denıokles'in kılıcı gilıi sallanıp, 
astığı astık, kestiği kestik olan 
Öcalmı'ııı, diğer dünya cliktatör· 
leri gilıi h;ı.sta, korkak olduğu 

ortaya çıktı. Ve !'KK başkanlık 
konseyi denilen kurumun 
Kurmayları da ne yaztk ki, kendi
lerini kişiliksizkştirip düşüren bu 
h;ısta kafa yapısına, vijdanları 
sıziamadan alkış tuttular. Tarikat 
Şevlıiuin mahkeme savunma 
ayetleri kitapl;ıştırılamk Kurani 
Kerim olarak dağıtıldı. 

"Demok-ratik Cumhuriyet" tezi 
çerçevesinde, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin tüm kut
sal ilke ve amaçları ayaklar altına 
alınarak, özgür vatancLış kof 
saçımı kavramlanı indirgendi. 

Kürtlerin haklı ve vazgeçilmez 
taleplerini özgür vatandaş gibi 
içeriksiz bir talebe haps eden 
Şeybin Kurani Kerimi, zindanlar
da kendilerini yakıp açlık grevle
rinde şehit düşen Kürt yurtseverle
rini deli, bozuknıhlu, hasta ola
rak danıgaladı. Ulusal önder ola~ 
rak tap-tıkları Şeyhleri için kendi~ 
lerini ateşe verip bedenlerini pm·ç
alayan kalıraman Kürt evlatlm·ı, 

:lengesiz,bowkrulılu olarak kitap 
sayfalarına geçti. Türklerin 
Ralkaıı-lar, Asya ve Ortadoğu 

üzerindeki fa]ist-'l\ırani görüş ve 
doktriıılerini savunup Kürtlerin, 
kendi katilleri olmı Atatürk'e ve 
onun kıırdugu kanlı bayrağa 

saygılı ve minnettar olmalan 
gerektiğini vaaz eden tarikat 
Şeylıi, gerçek bir Kemalist olup, 
Türkeştcn daha Türkeşçi 

olduğunu ayetlerinde yaı.dı. Tefsir 
ve açıklamalarla bitmeyen Şeylıin 
bu ayetleri dışında bir de Genel 
Kurma m verdiği itirafnamesinde
ki ayetleriııde, her~şevi noktası~ 
noktasına kadar sıraladı. Ve 
nihayetinde mahkemesi senıbolik 
bir idam kararıyla nokt.alandı. 

Tarikat Şcyhi, üstlendiği görev 
gereği rolüne devanı etti. 2 
Ağustos 1999 daki açıklamasında: 
Türkiyenin selameti için Gerilla 
güçlerinin savaşı durdurm~m ve 
var olan güçlerin smırdışına 

çekilmesi talimatını Avukatları 

aracılığıyla verdi. Ve aynı zaman
da emekliye ayrılan Orgeneral 
Çevik !liı~ iki kez lıııralıya ziyaret 
şerefinde bulundu. Ve ilginç olan 
ise, 23-29 1bmmız tarihinde 
yapılan genişletilmiş PKK-MK 
toplantısında alman kararların 
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bir maddesi, Öcalan'ın yaptığı 

açıklamanın desteklenmesi nıad~ 
desiclir l'KK~MK toplantısı 23-29 
temmuz tarihinde toplanıp Öca
lan' m açıklaımcsını destekliyor ve 
Ücalan ise bu açıklamayı, MK 
toplantısından bir hafta sonra 
(2X99) humoyuna açıklıvor 

Yani PKK~MK öcalan'dan daha 
önce bu karann almacağından 

haberdar oluyor Ülıür taraftan 
Öcalan tarafından PKK başkanlık 
konseyine göncleri !en 1 Ağustos 
1999 tarihli mektupta, PKK'ya 
atfen, Kuzey Irak'ta yersiz 
çatışmalara gitmemek kadar, her 
tehlikeye karşı çok yönlü savun
ma esııstır Çünkü ortam her türlü 
tehlikeye açıktır. Savunma ve 
hareketlilik buna göre hazırlıklı 

olunmalıdır. Türkiye'yle bu kon~ 
uda yaklaşımlar hayatidir 
Sonuçta Türkiye oradaki var
lığınızı kendisi için tehlike değil 
bir güvence olarak görrnelidir. 
Kendinizi orada bir yabancı güç 
olarak, yerli güç olarak göımelis
iniz. Sizlerle olan diyalog ve 
yaklaşımımı devlet biliyor ve karşı 
tavrını koymadı. Sizlerin gerçe~ 

kliğini sıkı izliyoc. 

Şimdi sormak gerekmez mi? 
Alınan bıı kararlar, Genelkur
nıayın deneliminde yazılıp veri
len lıu talimatlar kime lıizmel 

ediyarı Kim kimler tarafından 

yönetiliyor? Bunun degerlendir~ 

mesini artık Kürt bunuoyunun 
vijdanına bırakıyorum 

K. Kürdistan parçanmda Kürtlerin 
aleyhinde süregelmi) 15 yıllık 

PKK-Devlet savaşında, halkımız 

en karanlık, ülkemiz ise tarihinin 
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1980'den önce hiçbir MHP'li faşistin giremediği 
Kürdistan, MHP bayrak ve şubeleriyle süslenip yeni~ 

den istila edildi. Kürtleı· ar:L'imda nifak 
tohumları ektiTilerek Kürdistan toplumsal yapısı 

dinamidenip parçalandı. Halkımız, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi adı altında sürdürülen bu 

savaşta bedeller ödeyerek en değedi varlığım 
feda etti. Güvendi, destekledi. Ama, Kürtlük adına 

Kürtleri tahı·ip eden kötülük tanrılannın savaş elçi· 
leri, her zaman olduğu gibi bu sefer de halkınuzm 

temiz ve fedakar niyetini kötüye kullanarak, halkı
mızın direnis azınini 

' 
teslim almaya çalıştı, çalışıyor. 

belki de en tahripkar yıllarını 

yıl§adı. Döıtbinin üzerinde köyü~ 
ınüz yakılıp yıkıldı. Yirnıilıeşlıin~ 

den fazla insmıınıız gerek Devlet 
gerekse de PKK tarafındmı katle~ 
dildi. Beımilyoııdaıı fazla iıı· 

samıııız Türkiye metropollerine 
göç ettirilerek Kürdistan lıo

şaltıldı. Metropollere göç ettirilen 
nıilyonlarca Klirdün asimilasyo
mıııa zemin hazırlandı. ı 980'derı 

önce hiçbir MHP' li faşistin gire~ 

mcdiği Kürdistan, MHP bayrak ve 
şulıelcriyle süslenip yenielen istila 
edildi. Kürtler arasında nifak 
tolıumlıırı ektirilerek Kürdistan 
toplumsal yapısı dinanıitlcnip 

parçalandı. ll:ılkımız, Kürdistan 
Illusal Kmtuluş Mücadelesi adı 

altında sürdürülen bu savaıta 

ağır bedeller ödeyerek en değerli 
varlığını feda etti. Güvendi, des
tekledi. Ama, Kürtlük adına 

Kürtleri tahrip eden kötülük 
tannlannm sav(l) elçilcriı her 
z:uııan olduğu gibi !ın sefer de 
halkımızın temiz ve fedakar niy~ 

etini kötüye kullanarak, halkı~ 

mızın direniş azmini teslim 
alnıaya çalıştı, çalışıyor !!al-

kımız, teslimiyet bayrağının 

dikildiği lınratı· da zincirlerımeyc 
zorlanıyor, zorlalıhyor. Ama, ağır 
lıeddler ödeyerek Kürdistan 
Bağımsızlık Mücadelesinde ayağa 
kalkım feciakar halkımız, binlerce 
yıllık tarihinde olduğu gibi, 
lıugüu de direniş geleneğinden 

hiçbir taviz vermeverek, teslimiy
ete inat, direnerek dirilecektir. 
Verilen bunca beclellerin. fedaeeli
len bunca değerlerin hesabı son1-" 
lup Demiı-ci Kawa'nm balyozuyla 
zalim Dehııkları, wsliıııivetçi kor
kakları ezip, uğrunda lıcrıeyiııi 

feda ettiği Bağımsızlık yolumla 
ilerliyecektiı~ 

Halkımız, atalarından devr ıddığı 
direniş bayrağını kötülük tan~ 

nlarının kalbine çııkaı·ak, Alıura 
Mıızda'ııın ışıklı yolunda ilcrley~ 

ip, direnişi ZJ\FEil'le teslimiyeti 
ise lHANETLE taçlandırıııasıııı 

bilecektir. i$' 

PİIIKEMIU 
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MEDYAETiGi 
'' Özgür Politika Türk nıedyasında olmayem "gazetecilik et~ifi" ne her gün 
saldmrken, kendisi Kürt medya alanında çok daha kötüsünü yap~yoı; gazete 
Kürt basın sahasında agresiv, baskıcı ve et{!!, c uymayan bir pratik sergiliyor; 
aşağıda bunlardmı yalnız bazı örnekler okuyabileceksiniz. 

· medyası, genel olarak ülkesinde 
ve Türkiye' de lıüyiik bsıtlamalara, 

sansüre, toplatılma.!ara maruz kal-
IIatta ı.ıcdya mensuplan 

kurşunlam hedef olıııııştur ve olmaktadır. Bunun 
temel nedeni, Kürt kc,nıııın, ulusal- toplumsal 
gerçeğini ve sorumımı dilicndirmcsl ve l>:amuoyn
nun gündemine getirmesinden !.::aynaklanıyor. Aynı 
zaman Kürt basın ktırumlan, TC devleti'nin 
resmi ve gayriresmi güçleri tarafından yapılan, 

günllik basb ve tehditlerle karşı karşıya lııılıın

maktadırlar. Bu rcalitc uluslaranısı kurum ve 
kuruluşlar tarafıııdaıı takip ediliyor. TC devletinin, 
Kürt medyasına yönelik tııtuııı ve yöntenıleri 

cleştiriliyor, malıkum ediliyor ve hatta aylık ve ııllık 
raporlarla Tiirkiye'niıı bu ayıbı, Dünya kamuoyıı'
nnn bilgisine sunuluyor Tabiidir ki lm tutumlar ve 
uluslararası kıırııhışlarıo tavırları beraberinde 
ciddi bazı sonuçlar da doğuruyor. Türkiye, (L~elli

klc Kürt medyasına karşı yöntemleriyle, Dünya 
medya pl:ıtforııılarıııda itibarı sayılmayan ve lanet
lencn ülkelerin başıııda geliyor. 

TC devleti'nin anti-demokratik uygulamaları, 

şüphesiz Kürt medyası tarafmdan hemen hemen 
her gün ağır eleştiri ve yorumlara tabi tutuluyor. 
Kürt gazctcciliği, kendisi için özgür bir ortam, 
düşüncelerinin kJsıtlanmadığı, sansiir edilmediği 
ve haskılara maruz kalmadığı bir yayın yaşamı 
talep ediyor. !lu anlamda da, Dünya demokratik 
kamuoyu mm sempatisini ve dayanışmasını ~~ıyor. 

Kürt basını öbür taraftan, özellikle Türkiye'nin 
tirajı en yüksek gazeteleri başta olmak üzere, tele-
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vizyonlar ve radyolarıııın da, söz Kürt gerçeğine 
geldimi, hasııı ctii\i ve ahiakından çok uzak oldu
kları savını ileri sUrüyorlar. Bu çerçevede Kürt 
dergi, gazete, radyo veya televizyoılbrında sık sık 
bu noktaya parmak basılıyor. 

Ne yazık ki, kendilerini Kürt hasınının en ön 
sırasında gören Özgür Politika gazetesi ilc, Medya 

_tv, KUrt medyası alanmda anti-demokratik ve basın 
alılakı ilc bağdaşmayan bir çizgi çiziyorlar. 
Başkalanmn gözlerindelQ iRncyi görliyorlar ama 
kendilerinin gözündeki çuvaldmııı görmüyorlar. 
Tabiidir ki, bn idılialan ispatlayan örnekleri bura
da aklarnıayı bir görev görmekteyim. 

Buımn yanında Roja Teze adlı PSK'ya yakın gazete 
de yayınlanan ................................ Ahmet Kaymak 
iııızalı makalenin de provakatif, objektiv olmayan 
yanlan ilc bugün yakıcı bir ihtiyacı olan yalaniaşma 
sürecine zarar verdiği düşüncelerimi dile getirmek 
istiyorum. Said Elçi ve Dr. Şıvan olayını da kapsay
an" Ulusal kimlik, Örgübel Kinılik ve PDK-Bakur .. 
yazısında değerli arkadaşım BayTam Ayaz DcngC 
Bakur dergisi 2-} sayısında, kamU0)1ında geniş bir 
sempati uyandımn tasbillerde bulunmuştu. Bence 
bu mi::ıyomın örgütleyici giicli olan PDK-Bakur çev~ 
resinin böyle bir yaklaşımından sonraı yine yara
ları d eş mc içeriğini taşıyan bir yazının Roja Teze'de 
yayınlanması gerçekten de bir talihsizlik ti. 
Umarım, bundan soma Roja Teze sorumlu arka
daşları bu hassas ve nazik konularda dalıa ihtiyatlı 
davranırlar ve böylesi spekülativ yazılara yer vcr
nıczler ... Bıı dostça bir eleştiridir ve öyle de 
anlaşılınasını umut ediyonım. 
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ÖZGÜR POLİTİKA ÇALI· 
ŞANLARI KÜRDİSTAN 
PRESS.E YAZlYOR: 
"BİZE PAÇAVRA YOLLA
MAYIN"(!) 

Dünyaya gururla bakanı onurlu 
yurtsever ve Kürt medyasının en 
önde gelen isimlerinden olan 
merhum · Orhan Ko tan • ın 

vefatıııın birinci yılı nedeniyle 
çıkarılan Kürdistan Prcss-lıejma
ra taybeti'nin kendilerine gönde
rilmesini lıazınctmeyeıı Özgür 
Politika "gazetecileri", yıırlscvcr
liğe, ba.sııı ahlakına ve ctiğinc 

yakışmayan bir mektupla birlikte 
gazeteyi gönderilen adrese iade 
ediyorlar. Özgür Politika sayfa
larında sıkça Türk basımna ve 
Balııali'ye yönelik etik konusun
da epey eleştiriler yapılıyor. 

Şüolıesiz, lııı cleştirileriıı bir
çoğuııa bizler de katılıyoruz, 

ama Özgür Politika'nın kendi 
çuvaldızı'nı görmeden b't]kala
rına da iğne batırması anla
şılacak bir durum değil. 

Burada, Özgür Politika çalı

şaıılarıııııı yazdıldaoııı tekrarla
maya gerek duyımıyonım. 4 
Ağustos'ta gönderilen mektnp 
merhum Orhan Kotan'a ve 
Kürdistan Prcss'c hakarctlcrlc 
dolıı. Burada bunu ifade etmek
ten kendimi alıkoyaınayacağıııı. 

Kendilerini "gazeteci veya basın 
mensupları" olarak değerlendi
ren Özgür Politika' cılar bu mek
tupla ve daha sonra başka örne
klerini vereceğim pratikleriylc, 
partizaıı ve diktatoryal-otokratik 
eğilimin mensupları olduklarını 

çok iyi kanıtlıyorlar. Merhum 
Orhan Kotan' ın en azından Kürt 
Basım alanında yaptığı fedakar 
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profesyonel çalışımiarına bir 
Kürt yurtseveri ve aydm1 olarak 
lıürnıek göstermek gerekmekte
dir. Bu lıer~eydeıı önce kendine 
saygııı!ığın bir ölçiisüdür. Kürt 
basınında emek veren şahsiyetie
rin ~u veya bu örgütlin adamlan 
olması gerekmiyor, Şıı veya bu 
örgiitiin alkışçılan ve müridi 
o]m,L'>mı gerektirmiyor. Bakınız 

bir cümlesinde, Özgür Politika 
çalı~anlan ne yaZJyor: 

"Gazetemizin posta kutusunun 
sc>iyesiz, aşağılık ve KUKı'v!'ne 

eliişmanlık yapan yayııılar (!), 
oportüııistleriıı, kaçkınların, 

mülteci raııtçılarııı yayııniarı ile 
kirlctilnıesi bizi rahatsız ediyor. 
Bir kez olsun bari bir işe yaray11L 
bize özel aile derginizi, yani o 
pa~:avrayı yollamayın! Posta 
kutuımızcla kusınıık görmek 
istemiyoruz!" 

Bu cüııılclcre gerçekten yorum 
bulmak zor oluyor... Özgür 
Politika, Balııali' ye çalarken, 
onların resmi ideoloji ve politi
kaya hizmet ettiklerini, çoğıı!cıı
deıııokrasi'yi hazınedemeklerini 

söylüyor. Ve Özgür Politika 
çalışanları, )"ıkarıda lıoızı ciimlc
lerini a1m1ı verdiğim mektııbu 

KUrdistan Press'e yolluyor. 
Detaylll yorumunu siz değerli 

okııı"ıculara bırakıyorum .. 

ÖZGÜR POLİ'liKA -
FAKSINDAN 
PADEK - FAKSINA,. 

Bilindiği gibi PKK I>aşkaııı A.Öca
laıı'ııı, tutuklu bulunduğu lımalı 
ada.sıııdan verdiği açıldamalar 

Kürt siyasi hareketinde geniş 

Özgiir Politika çalışanlarıııııı 
yazdıklatını tekrarlamaya gerek 

<luymııyorum. 4 Ağustos'ta gön<le
rileıı mektup merhum Orlııııı 

Kotan'a ve Kürdistan Press' e lıaka
rcılerle dolu. Bıırrula lıunu ifade 
etmekten kendimi alıkoyamaya

cağmı, Kendilerini "gazeteci veya 
basın mensupları" olarak 

değerleıulireıı Özgür !'olitika' cılar 
bu mektupla ve ılalıa sonra ba_şka 

örneklerini vereceğim ııratiklerly
!e, partizaıı ve dikt.<t!oryal-otokra-

tik eğilimin mensupları 
oldııklarıııı çok iyi kaıııtlıyorlar. 

tartışmalara yol açıyor. PKK 
ekseni'nin dışında negativ yankı 
yapan bu açıklamalara birçok 
Kürt örgütü eleştirisel bir gözle 
baktı ve bakıyor. Bu bağlam da 
PADEK örgütü de Eyliil'ün 
23'ündc- hir grup gerlllanın tes~ 
h mlyeti ile ilgili görüş !Jeyanında 
bulundu. Ertesi gün Özgiir 
Politika faksıııdaıı, PADEK 
faksına "Silahını alıp Kürdistaıı'a 

gitmeyen o""u ç.oçuğud.ur" 

... yazılı bir faks geliyor ... Bu ç.ir~ 

kin hakarete yorum lııılıııak 

gerçekten de zor. Günlük bir 
gazete de çalı~an, basın ah
lakından, demokrasidcn, dUşün
ce özgürlüğünden söz edenler 
böyle elinıleleri Jmllanaımızlar -
diye düşiiııiiyorııııı. Böyle bir 
tavrı kinıler takıııır bunu ahlaki 
yargılara sahip her insan 

bilir...* 

Sıırmell YUMIZ 
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KRAL ÇIPLAK 

istemiyonım. Aklınıdan 

geçenleri yazmak istemiyorum. 
Kalemim geri geri gidiyor. 
Ama yazmasanı da çatlanm. Ya da 

yarın sabah aynada kendi yüzüme bakamam. 

Siz bn yazıyı bdki okumayacaksıııız) çHnkü 
yayın lanmayacak Ya da yayınlanacak ve büyük tep
ldler alacak İkisi de artık beni korkııtımıyor. Her 
tarafa dev çııvalyılılızlarla s;ıldırırken minicik bir 
iğncyi kendimize batırmayı bir türlü becere
mediğimiz için bu hallere düştük de farkmda 
değiliz. 

Çok uzun süredir v"'ianan "toplu cinııct" h:ılinc 

ılayananııyordııııı. Devletin saçtığı korkııı'ı ve 
"Psikolojik savaş" m insanları şa:;ıkına çevirım:sini 
(Sevgili Aziz Ncsin'in bizi silkeleyip kendimize 
getirmek için kullandığı APTAL deyiminin 
gerçeğini, yani İNSANLARlN DEVLET VE MEDYA 
TARAl'lNDAN AP1Al.l.AŞTIR!LMASINI) anlıyordıını, 
ama gene d.c dayanamıyonlum. 

Yıllardır salıah-ahşam TV ekranlarından, gazete 
manşetlerinden ı radyo antenierinden yayılan yalan
ların milyonlarca insan tarafından gerçek 
sanılmıtc;ını anhyor ama gene de dayanamıyordum. 

Öcahuı' ın Roma' ya gidişini izleyen günlerde 
kadınlı-çocuklu Kürtlerin bütün toplumun gözü 
önünde linç edilmeve kalkışılmasını ve bunun 
olağan karşılanmasını; saldırganlar elleriyle kurt 
işareti yaparak kimliklerini açıklJdıldan halde hiç
biri lıakkınd:ı hiı;bir i~lem yapılmamasını anlıyor 
ama gene de dayanamıyordum. 

Aıılıyonım. Olaylara zamanında yeterli tepkileri 
göstereıncınenin fattırasım öduyorduk şimdi. Öyle
sine bir cinnet noktasına vanlırmışlardı ki toplu
mumuzu; değil bnna karşı çıkmak, yeterince 

alluşlaıııaıııak bile iıüyiik ıelılikeydi. "Yeterince 
alkışlanııyorsuıı, o halde katılnııyorsuıı. Demek ki 
sen de lıainsin!'' denmesinden korkarak kraldan 
fazla allaşlar görünmek zorunda kalanları anlıyor 
ama dayanamıyordnm. 

Şimıli çok şey, çok değişti. Artık birçok şeıi aniay
am ıyonlin bile .. 

Biz de mi çıldırdık "Psikolojik savaş" ın kıskacın
da? Ne derneye onların propagmıda sUzciiklerini 
pcrçinliyonız? 

"ASRINDAVASI" gerçekte ne olabilirdi? 

Belki Nürnbcrg duruşması! Nazi savaş sııçlıılarının 
yargılanması? 

Orada ırkçılık yargılandı (Faşizm çaktırnıadan es 
geçirildi) Am;ı hiç deği.lse o yı.lların tortusu, 
"İnsan Hakları" kavramlarının ıılııslararasılıukuğa 

yansımasını doğurdu. 

Gene deNaziler yenilmiş, kolları kanatlan kırılmış 
lıaldcydi.ler. 

"ASRlN DAVA51" gerçekte ne olabilirdi? 

Belki filozof Bertrand Russell'in öııayak olduğu 

"Viet·Nanı Savaş Suçları Mahkemesi". Öyle ya, 
Nürnbcrg'dc yargılanan Naziler savaş mağlubuydu. 
Oysa Russell Mahkemesi, dünya jandarması 

AB!J'ni, daha iklidardayken yargılıyordu. Hem de 
Arnerikan kamuoyu daha savaşta ölen çocuklarınm 
hesabını sormaya başlamadan, Vict-Nam'a 
saldınlar donık noktasındayken. !lu onurlu mah
kemenin bir üyesi de O ZAMANKI Tiirkiye Işçi 
Partisi'nin başkanı Mehmet Ali Aybar'dı. Viet
Nam'dan getirdiği ve Amerikan saldırısının sivil 
halkı hedeflediğini ispat.layan fotoğraflardan 
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oluşan bir scrgiıi Ankara· 
Alllndağ semtindeki pazar yerin· 
de, minik bir karpuz sergisini 
kiralayarak açmıştık Bu sergi 
daha ilk sabalı, polisin gözleri 
önünde Alllndağ Adalet Partisi 
başkamıun başını çektiği bir 
günılı tarafından sopalHaşlı 

saldırıya uğramıştı ve ben de 
okul yıllarmdan sonra ilk kez 
kavga etmek zorunda kalmıştmL 
Ama ertesi giinkü gazeteler, 
"sabrı taçaıı halkın tepki gözter· 
diğini" yazıyordu. (Adam olacak 
Medya daha o zamanki 
kakasındaıı lıelliııniş') 

"ASRlN DA Tlt\1" imiş! .. 

Esir düşmüş bir gerilla liderinin 
yargılanması "Asrın Dunışma.'~ı" 

olalıilir miydi? 

Başka bir duruşma geliyor 
aklıma: LEIPZIG DliRUŞMASL 

Yıl 193'1, Nazilcr tüm güçleriyle 
iktidarda. bcıızetınck gibi 
olmasın, mecliste azınlıktalar 

ama, Cumhurbaşkanı lliııdeıı

burg' un görevi Hitler 'e verme~ 
siyle bir "Azınlık l!likliıncti" 

kurmuşlar. Derken meclis binası 
"Reiclıstag" esrarlı bir yangınla 
yanıp kül olmuş. Hitler bi 
yangından komunistleri, sosya· 
listleri sorumlu tutuyor. Muhalif 
partiler, senelikalar kapatılıyor; 

üyeleri tutuklanıp-o zamanlar 
toplumdan titizlikle saklanan· 
toplama kamplarını boyluyorlac 
Yangının lmndakçısı olarak da 
bir sığınınacı suçlanıyor: Ya~ 

lıaııcı ınilırak, lıir Bul-gar komu· 
nisti Gcorgi Diınitrov. (Sonradan 
sosyalist Bulgaristan' ın kurucu
su) 

DENGE llllllllll, SAYI5-6/19!1!l 

Leipzig duruşmaları 

tüm dünyanın gözleri 
önünde yapılıyoc 

Ilitler, bu mahkeme 
ilc komuııistlcrin nasıl 
canavar olduklannı 

ispatlayacak Çok da 
beceriidi lıir propa
ganda bakanı var: 

Anlıyonım. OL'lylara zamanında 
yeterli tepkileri gösterememenin 

faturasım öduyorduk şimdi. 

Göbcls. Göbcls ne dcr· 
se, milyon! arcı Alınan 
o sözleri tekmrlıyor, 

papağan gilıL Sıkıysa 

tekrarlama, sen de 
yok oluverirsiıı, farklı 
sesler çıkaran az 
sayıdaki insan gibi. 

Öylesine bir cinnet noktasına 
vardırmışlardı ki toplumumuzu; 

değil buna karşı çıkmak, 
yetednce all<ışlamamak bile 
büyük tehlikeydi. "Yeterince 

alkışlamıyorsun, o halde 
katılmıyoı·sun. Demek ki sen de 

hainsin!" denmesinden korkarak 
kraldan fazla alkışlar görünmek 
zonında kalanlan anlıyor ama 

dayananuyordum. 

Ama d.nnışma, Nazilcr 
için tanı bir felaket 
olııyor. Halim selim, 
ufak tefek Dinıitrov, önce 
ayrıntılan bir yana bırakıp 

Nazizm'e cepheden saldırıyor. 

Onun insanlık düımanı kimliğini 
çok somut olaylar ve kamtlarla 
gözter önüne seriyor. ve sonra 
d~L.mcdis yangınının nasıl ola
bileceği hakkında- o çok sağlam 
ımmtık yapısının verdiği beceriy
le-bir talıminde bulunuyor: 
"Olay hakkındaki veriler övle 
garip kiı bu yangının olabilmesi, 
ancak binanın altmda bir gizli 
geçidin varlığıyla mümkiiıL 

Naziler bu geçitten girerek 
yangıııı çıkarmış ve aynı yoldan 
kaçmış olmalılar. Sonra da bu işi 
muhalefetin üstüne atarak bir 
ta~la iki kuş v1ırmak istiyorhu·. 
Komunistler ve sosyalistlerden 
kurtnhıp tck sesli bir Alınanya 
ktıracakhu·." 

llu ~~lımin aynen doğnı çıkıyor! 
Dahası) davanın ileri sathalarm
da daha da ilginç salıneler yaşa-

myor. Dönemin Nazi ba~bakam 
Hermann Göring) tanık olarak 
katıldığı dıırıışınada saııık Di· 

mitrov' un bir sözüne öyle sinir
Ieniyor ki kendini tutamayacak 
lıağırıyor:"Susturıın bu lıcrifi"L, 
(Efendim' Mecliste Merve Ka· 
vakçı için "Haddini bildirin" mi 
demişti?) 

lliıııitrov bununla da yetinnıiyor: 
Nazilerin suçlııluğıınu tamamen 
ortaya çıkardıkt;uı ve faşist iden· 
lojiniıı rezilliğini apaçık ortaya 
döktükten sonra, taa en sonunda 
açıklıyor ve kanıtlıyor ki, kendisi 
zaten yangın tarihinde llerlin'de 
değil, uzak bir ycrdeynıiş' Bunu 
en başta yapsaı kendini hemen 
kurtaracak Ama onun derdi 
kendi değil, Faşizm! 

Öcaffm davası ııasd '11srııı 

davası" imiş? 

Bir .asker e~i~ koca.o;;;ımn nasıl 

öldürüldüğünii gözvaşları içinde 
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anlatıyor. lln acıya kayıtsız 

kalınalıilir mi? lliitiin salon 
gözya;ılan içinde, yargıç dahil. 
Öcalan kadının acısım anladığım 
ve payla;ıtığıııı söylııyor. Hepsi 
insanca. Ama insanca olmayan 
bir tck şey var bu manzarada. 
Çünkü devletin ve onun 
~al<:iakçısı medyanın görmek ve 
göstermek istediği sahne 
yalnızca b u. 

Ya nıadalyanonıın öteki yanı? 

Çoluk-çocuk, genç-ihtiyar mily
onlarca Kürt insanına çektirilen 
acılar? 1992 Newrozunda listüne 
saldırılan silahsız halk? Licc'niıı, 
Şırnak'ın taııkla topla-hem de 
havan topuyla- diiıııdüz edilme
si? Zorla boşaltılan ve çoğu 

yakılan 3600 kiisur köy, evinden 
yurdundan edilen 3 milyonuıı 
üstünde "zorunlu göçmen"' 
adına bir dönem "Giineydoğu", 
şimdi de "bölge" denen Tck"Ls' 
ta Kürt canının hesabıını oldıı? 

Yıldız hamının benim de yürek
ten paylaşmak istediğim ac1sı 

medya tarafından cıvık bit telda
ma dönüştlirü!ürken (ATV sabah 
haberlerinde Hakan Aygün'iin 
Yıldız haııım'ııı küçük oğluyla 

yaptığı iğrenç röportaj), milyon
larca canın sesi bile çıkaımyor. 
(Perilıan Mağde'nin 5 haziran 
ı arihli Radikal' deki yazısı benim 
gördüğüm tck istisna. belki 
Ahmet Altan, Oral Ça!ışlar, Can 
Dündar, Celal Başlangıç gibi 
dürüst birkaç ltişi de yazmışur. 
Görmedim, günabiarını almak 
istemem). 

BARIŞ. Ne güzel bir söz. Bu söz
elik için lıcn de birşeyler yap
maya çalıştım, karmca kadcrin
cc. Ilir miktar bedel de ödedim 

SIIYFII411 

ve daha da lıorçluı"'ııı sanırım. 

.Ama bugiln sözü edilen ~ey barış 
filan değil, resmen ROMA 
BARIŞI*(Bakıııız: Dipnotu) 

Öcalan " !lana fırsat verilirse 3 
ayda gerillaıı dağdan indiririm" 
diyor. Yalın he gerilla, "Fareli 
Köyün Kavalcısı" masalındaki 

gibi, kaval sesini duyunca körli 
kiiriine ardından gidecek kadar 
biJyülcnmiş, şuursuz bir şey 

miydi ki; "Dağa çık" denince 
çıkıyor, soğuğa1 açlığa, sussuz
lıığa, ölüme katlanıyor; sonra 
kavalcı "İn" deyince kuzu kuzu 
inyor dağdan!?.. 

Devletin :tsiıııilasyoıı politikasııı

dan, Kürtlere çektirilen acılar

dan ve çıresizliğin onhn dağtl 
çıkmaya yöuclhiğinden söz bile 
edilmeyen bu duruşma nereden 
"Asrın Davas1" oluyormuş·~ Öca
lan bunların sözünü etmeyince
bakar mısınız kara mizaha
müdahil avukatlarından Can 
Özbay üstüne üstüne gidiyor: 
"Kürtlere yönelik bir baskı var 
nu?" Bulanık ve cılız bir yanıt. 

"Bir halkın dilini yasaklamak 
kötü bir şeydir" gibisinden .. 

Dün salıalı "DÜŞÜNCEYE 

ÖZGÜRLÜK 37" adlı lıroıürii 
yaı1nlayarak Gülsiim Akyiiz' ün 
suç!? una katılmak üzere 
Snltaoalııııct' teki istanlıul 

Adliyesine gittim. Tranıvaydan 

inip Adlive'ye giderken parktan 
geçiliyor. Sırtında '"llırizın 

Polisi" yazan görevliler ayakkabı 
boyacısı çocuklan kovalıyonlu. 

Ama tam sokağa açılan köşcdt\ 
bir başka boyacı, sandığının 

lıa~ındaydı ve ona dokunan 
yoktu: merakla scrduın: "Niye 

Öcalan '' Banafırsat veri
lirse 3 ayda gerillı:ıyı 
dağdan intliririm" diyor, 
Yahu be gerilla, "Fareli 
Köyün Kavalcısı" 
masalındaki gibi, kaval 
sesini duyunca körü 
körüne ardından gidecek 
kadar bı~vülmımiş, şııur
suz bir şey mü•di ki,' 
"Dall,a çık'' denince 
çıkıyor, soğuğa, açlığa, 

sussuzluğa, ölüme kat
lanıyor; sonra kavalcı 
"İn" devince kuzu kuzu 
inyor dağdan!?,, 

çocukları kovalıyorlar da size 
dokııııımıyorlar'" Boyacı çok 
doğal bir şey söyler gibi: "Abi 
onlar Ağrı' lı. Yani Kürt de 
ondan" dedi. 

Yazmak istemiyorum< Akhmdan 
geçenleri yazmak istemiyorum. 
Kalemi m geri geri gidiyor 

*DiPNOTU: Homa Barışı (Pax 
Romanal alaycı bir deyim. 
Kölcci Roma lmparatorhığu çok 
barışsever bir devletmiş! hep 
barış olsıın istcrmiş. Ama küçük 
bir şartı varmış: Onun bütün iste
diklerini kayıısız-şansız kalıııl 

edeceksin, yani köle olacaksın. 

Viet-Nam Savaşı yıllarında bu 
deviııı "Pıtx Anıericana" olarak 
canlanmıştL Şimdi korkarım bir 
katkı da bizden geliyor: "Pax ala 
T\ırca"PI\' 

DEIIG( 11111!1111, SIIYI5-Iil19!l!l 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



We kengi edebiyata 
Kurd azad hibe /2/ 

Tozazemen fı qaliben eşiretiye di~ellıaweriyen rcş 
ilbclck, di çaven edebiyatı Kım! de tev li nıniye 

bOne, baweriyck siyasi fı millinade Parti u lıezcn 
Kurdist<mc yen tekoşer Ev baweriya han, bi tcnc di 
lıindc Şcxsiyctan de te Jıey;m kirin, ıe lıclc di lıcl

wlsten teng de, li lıcr mclıkcman fı di dcma fenmı
na idamC de ıfı tC \Vcnda kirin.Di ser teresihata 
kevin de, eliriken baweriya ıııılı a koımınizmc, keti
ne çaveıı cdclıiyate u dernakevin. Tevı tckçuna 
komunizme ne sidfeyc ji, bina koımınistcn Kurd ji 
ve lıaweriyc cmlnin! Mina ku dikari n reya paşcroja 
koımın!znı& rast bikin. KomıınlstCn RGsa bi xwc 
:iaasa konnınlzmC ilan kirin. Yani, bingchCn komu~ 
nlzmô tarfımar kirin. Ama, komunlsti~n Iüırdistanô, 
ne civaka xwe ya Kurcl fı ne jl cilCn nuh bi vC pcvçfı
nC ya bi hikum agchdar nekirin. Ne jl rcwş tcblil 
kirin. Helwlsta komunistCn Kurdı mina yC ku bG 
aqil ku aqil lıidc ye. Tcqlida ıııezlıcbciycn kevin 
kirin il lıina ji dikiıı. 

Pist! wcfata Hezret! Muheıııed, li ser xilafetc perc
waıı bi hcv ketin. Ve Xilafe islam ji hev cııda kiriıı ji 
bo filolıatan fı xcnimcıan ji hev jckvebiiıı. Mezlıch 
Ilan ldrin. Relıbereıı ıııezhelıan ziriyeten xwe per
werdc kiriıL MirşidCn Kurdan di koşan de, x\vc bi 
zihdl Ilan l<irin. Yani terkcdinya xwe beyan lürin. 
Rcwşa Kurdan roj bi roje lıer pcjandine çtı. 

Kurdistan bfi xenl'mda Tirka fi Farisa. Kurd bfın 

chl-tcrlqct. Di dcwlctCn xerlban de bfın eşiret Yani 
h ser erdC X\VC hfın mihacir. Ya eliminin mih:ıcir an 
dibin esir. Pinıniya cs1rbı1ııe jilıi desten xer1ban 
ten azad ldrin. Ji bi viya keşa Kıırcllıi mihııct c. 

Tekoşcren azadiye yen rast ku kıne di peşiye de 
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neıen nas kiriıı. Ew j1 malxcralıilne. Tcb!eta 
l'v!arkisiyan netôn rCza mezlıebciyan. Tevl henlll all 
ji, pCrcw6n xcr!han c. Rcwşa lro bi tirs c. Li ser 
sinorCn di nav Kurdistan€ de, bi qasl hevt caraCn 
bere ordiyCn dijmioan li ser e. Nctewex\vaz fı 

wclaıparczeıı Kurdistaııc miriizc lıeviya waıı telıl e. 
Heger rnifckir G rdıbcrCn cdcbiyata Kurd ya siyasi 
reya paşeroja Kurdistaııe li pcşiya hcz-partiycn 
Kurdistaııc rehber lıikin, di cilı de ew ten ı,diye 
kiriıı. Ya baş ewe ku, nıifekir bi xwe seriye xcbata 
siyasi bikıiııe. Ji werise idaıne ııetirse. Heybeta 
tdwşera Idam c. 

Meselen: 
lleger Mark\s\, ınaldar ıl ınezhclıci werin cem lı cv, 
di nav lı1st salan de, pirsa Kunl geş dibe. Civata 
Kurd ji ve liınlimc derdikeve der. Pimı Kurd siy<LSl 
d'lıe. Deıııa ıııere li ber Xudc eligere hillıcı nıerc 

mirazeki dixwaze. Le lıeta mere lıcrxudar dibe hal 
di m ere ııaıninc. Viya telıicte, binek di kin hiııck din 
jc dixun. Di sala 196Kan de ez li Bcxdayc girlilıfım. 
.Ji wc hepsere digotin:( qcsiri-nihaye) Piraııiya yen 
ku hcvpi~tiycn Qrel lıiln di ve hepse de lıatihfin 

kiştin. Di ve deme de Mawi u eııdameıı Parti (PDK) 

qamçc d.iltirin ii eslt Ic dikirin. Si sal derlıashilne 
bina j! dcngC qanıç.a ji guhCn min elemakevi n. Pişta 
PCşnıergchcki şikandinı çüna kıı din li Barzani 
ned;:c 

Alıdıılralımaıı Albczaz, screkwez1rc lraqG ye bere 
ewj1 girubfı. Di tchqiqatek giraıı de b lı. W1 j1 mina 
min bawcr ne clihir ku, sax ji ve cchnemc dcrkcve 
bcr. Allıezaz di saLı 1966an de ittifaqa 29ô 
HeZıranc bi Mda Mistefa Barzani re ıııo\ır kirilıfı. 
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Bi moc1ha ve itufaqe ceng di nav
bera tevgera Kurd U Iraq& rawes
talıı1. Pcııc wcz1ren Kıın! di hiku
mcta Albezaz de c11ı girtibfın. Di 
roja 17 Tenıfiza sala 196~an de 
Alımed Hesen Ellıekir u Sedanı 
l!uscyin 1nq11ab li sere 
Abdıılrahıııan Arif kirin. Arif revi 
fi Allıczaz hat girtiıı. Heyeta !'DK 
jlı hiııcka xwe gihamlin 
Kurdistan& fı em çend kes di 
redc kctin destc ordiye. Wc ç:ıxc 
ez niviskare rojnama (Bi rayeti -
Altcax1) bum. Di cyni deme de 
grlıpa Celal Talabani bi ordiya 
lnıqil re em taqilı dikirin. Rewıa 
me ya siyasi bi s Cr bü. Ez fı 

Allıezaz lıi lıevre di cchvikeke 
elebil n. Di şevelül de pişti eelada 
zindan bi c1 hiştin, bi dizi me 
dest lıi muııaqeşe kir. Albezaz 
gote min: 
-.li ber go min bi were ittlfaq im
ze kiriye ez hatiınc giı1iıı. Min j1 
go tc: 
-Niycta tc ji cwil de ne safı tıü, 
tektik bii. Albezaz tore bfı u got: 
-Hiln Kurd bcaqilin fı ji siyasete 
!ilhm ııakiıı. llinek ji wc mixbir
cı ne, hi n ek ji we ji di kin li mi
Ilm fi otonomiyC di:x·wazin. 

Zora min nchat, min negot 
Albczaz deve xwe higre. Çıınk1 

min zaııibfi bi partiki tek teref, bi 
alikariya lrane kengilıc eme li 
ser cnişke lıikevin. Di sala 1974a 
şorqa me hi moclha 1tifaqa 
Aleezatre di navbcra Iraq fi iranC 
de di nav 15 rojarı de hat iptal 
kirin. Şahinşah e !ran& di lıevpey
v1nek xwe de cyn1 wiha go ı: (N! c 
ji Mcla Misrcfa Barzani re rıegn li 
Jıcrnbcr IraqC şer bikc,berl cm 
desl bi h ereketa Barzani bd in şer 
hebfı. Em li qczencô gcryan, mc 
qezerıc kir.) 
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Barzani di nav \vesiyetCn nve de 
gotiye: lleger her tekoşercki 

Kıırd di roje de carcke bi q•Lsi 
nefesa xwc di bin avi! ele kare 
bimiııe, bi qasl viya dirok fı cdc
lıiyata ı.~ve ya Kurrl bixw\ne ez 
bawer dildm ku, Kurdistan di 
paşerojck nezik de ava dibe.Yiln 
ku, li lıeııılıet Mela Mtıstefa 

Barzani bfın,di ı.,vcxtC de gotin: 
Britanya li ser riya eastisen xvle 
di tevgerG de ve~artibfin, Mda 
Mııstcfa Barzani qaııilı ku, wa 
olonomiyı, Iraq! diı.'west bidcwe 
jc paşdc lıikşiııe, ıııiqalıil1 oton
omiye k je firelıtir kıı, lıeya 

çiyayen llemrlne bigre. Le ıııalu
matôn \veha di arşivan de nayCn 
dilin. Ji bo parastina jiyaııa xwc 
min x\ve avet XııniyC Qunsilô 
İraııe li Stenbüle. Di telıqiqate de 
Qnıısil ji min re got: ( !lün Kıınl 
çiqas taıııin) mcqseda qisa 
Qıırısil min lelılil kir ku, Qunsil 
di bej e min: lleşt milyon l\ıırd di 
lrane de ji xwc ne emlniıı, ne ji 
di jiymıa xwc de ınemnfın iıL \XrC 

çaxe ez bi xwe hesiyanı ii mana 
qisa Albezaz felım kir ku bi qasi 
xczlna zCraye. Ji -ı.:vl zeınanl heta 
!tufaqa Aden e b Ist G se salin. Ka 
di felım fi tegilıiştina siyasi li ha 
tckoşcrcn Kım! de çi hatiye 
guherl.in? 

Seroke PKK A.Ocalan, pewemliy
en xwc bi Suriye re giredan got: 
Daglrker ni mlna hevin. Nt•.rm O 
sert fı dijwar bi derece dereec 
tcxmln kir. Ocalaıi, şoreşa xwc, ji 
hem! şorcşôn bere mczintir kir_ 
!lenı\ imkan fı dcrfete Kımlan 

scrf kir. Di sahı 1998a li Adenil 
Tirkiye il Suriye bi dizi li lıcv 

rfıniştin.! Di vC komcivlnC de, 
clgire \vczlrc dervc yC TirkiyC 
Ugur Ziyai fı Generali' istixbara-

tan yG SuriyCı Adnan Hasan 
Allıedir li ser PKK di nav xwc de 
itıfaq dirisı kirin. Eve jiııaveroka 
1tifaqe ye: 
1-A.Ocalan ji mıha de ne li 
Suriye ye. Ne j1 dikare lıizivire 

Suriye. 
2-Suriye re nade endam fı nija
dcn PKK li ser erde Sıtriye xwe 
tevdcr lıikin lı derlıasl erde 
Tirldye bin. 
3-Baregelıcn PKK di Suriye 
debfın, vala kirinc. Carck din 
ııetcn bi karlıaniıı. Suriye ııalıele 
PKK çalaldyan li dijl Tirkiye bi kc. 
1~SııriyC clesr bi g!rtina 
hcvpiştiycn PKK di Suriye de 
bi kc O nıahlmataıı biclet Tirkiye. 
Piştgoya iufaqe; 

!lcrdü aliven itifaqgeran Tirkiye 
ıl Suriye pekvc, xela telefon e yek
ser di nav \'WC de bikşlnin ji bo 
mallımaten li ser PKK bidiıı lıcv. 
Di llalyoaaneıı lıerdG dewletan 
de, çilkcıı istixharatan danin ji 
bo tevgera Pllli binçav lıikin. 

Suriye m1na Tirkiye PKK rcxistin
ck icror nax dike. Herdil ali li 
lıcv halin kn, Lnbnan di ve itifaqe 
de bibe şirik. Suriye soze didet 
Tirkiyc ve 
itifaqe cih bi cilı bikc. 
lnıza: Adnan Hascn Allıedir 
Gencrule lstixlıarate 
Imza: [gur Ziyai 
Cigire Wezire derve 
Adana 
19-20/l0/98 

Em pir dur ııcrin. Edebiyat fı 

zeırıane siyaseta me ya Kıırcl, li 
ser eııişkf ketiye. Mc gotibfı ji iti
faqa Aleezayir lı eta ya Ad ane bist 
fı se saJbüne. Qonaxck ne pir 
direj e. Ama ji tarlxa melıkema 
Şex Seid Piraıı, lıeta roja melıke-
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ma scrokc PKK Ocalan, zernane
ki geleki direj e, ,Eyni roj, cynl 
ıcxaftin ey ni ıarix, eyni ıerıib-Vi ya 
ne ıcdb\r lıfi, viya te!ıd!d bil, Da 
ku, Kurd fthm bikin ku Kım! 

nikarin bi bin dewleL Em mecbu
rindi vira de ıclılila bi kin. Diyarc 
yC ku, scrC 1:we ti hemher rejlma 
nuh rake, rejim wi em nake, 
Parti G xelke wl ji perc ıe ceza 
kirin. Yen ku, li lıember sistema 
nuh di devere de, Markisiyen 
radikal u Mezhebeiyen li dij1 
Erebistana Sudiyene. Bcgoman 
ne ncte,vlzwazin. Ncte\veyxwcz 
demokrat fı Cmnahlxwazin lro. 
Sistema nuh, ji dcmekc ve du 
hCzCn devere dmı ber armancCn 
xwc ku wan sist lıike, Bin !aden fı 
Ocalan tcqib kirin.Bin !aden ji 
cilı rakirin, ıe negirtin. Cigirc wi 
Wedli Allıac girtin, Revanelin li 
Emrika di Nuyorlül de dan ıne!ı
kcme. Alhac di ifacht xwc de 
xwcst ku, Qaziye ınclıkcme ifada 
w) lıi dev bixw1ııe. Qazi daxwaza 
Allıac red kir ji ber lm, Qazi şik 
kir ku Allıac clixwaze bi riya ifada 
11.'\VC wek şCfre mallunatan bide 
lıcvaleıı xwc li deri melıkeme. Di 
ıehqiqate de tekofıcreıı rast ku 
kine nas kirine. lli ve derlıare 

de, ya kll ve tchllle be encam 
dikc Allıac di Kiııyade xwc 
veşartibfı. Ocalan~ e\v jl efrıl te\v
qite de ji Kiııya rcvamlin11rkiye, 
Ocalan ıruna Allıac ji Qazi ncx
west Bi van golinan ga?i Qaziyeıı 
melıkeıııe kir fı gol: (Geli 
Qaziycıı birôz) lfacla Ocalan hate 
xwenclin u lıatc çapltirin, Heta ıli 

sfıke de j1 hat firotiıı. Eve tektık 
bu li hemher j!, tektık bfı. 

NedOre karbidesteıı Tirkiyc mina 
karbidestcn bere, xwe bixapinin. 
Qerara idruna ocalan ıli dest xwe 
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de, li dijf hikumeta lıerema 

Başfır! Kurdistaııe bi kar bine. 
Ama, lı i yali qerara Jdame ye din 
ku, li diji PKK lıikarlıiııe, wc çccxc 
egir berdiele onliya xwc, jiyaııa 

Ocalan di dcst Tirkiye de sermly
an e, Ocalan hina di nıe!ıkemc 
delıu, eleımı gazi Qaziyen mclıke
me kir fı got "Geli Qaziycn bi rez) 
xwe ji terore cuda kir. Ama) 
Dema lıirativa kolueder ji de fı 

bavCn kuştiyCn tirka nvcstı crka
nen şovenizme di mGjiye hemiy
ande lerzand. Bi dcst Tirkiye de 
bi teııe wa valalıiya ku di PKK 

dcyc ya ku, PKK bin lıewce)Ô lı ey

etek şehrcza, ya pcwcııdiya pro
graman resm dikeyeı lstixlal 
di kc. Serokabiya PKK ku, li lıem
ber tektikcn Tirkiyc lıcrişcıı xwe 
ji bo wergirlina mafen netewcyi 
yen bingelıin ki xelke xweye 
Kurd re, ji tehltya bere dür dikc
ve. Ordiya Tirkiye, be hevpiştiyek 
gişti li hemher xwc tenazil nake, 
Di dirobı Kurdistane de, bina 
tcvgerek bi şik (i bi şi'fre, pek 
ııc!ıatiye, ne ji serokeki lıilhijarti 
hi haweriyek pe u 1ıak he ne!ıatl 
vnıcmL Bi tene ferman O qerar ji 
paytexteıı dagirkedye de hatine 
cih bi cilı ldrin. Tevi di şer1eıa 

islami de şik fı şefre heramin ii, 
Mela Bin Ladin bi şcfrc xwe 
diparczc. Bin Ltdin ne ji bo 
mczelılıek vexwendi an ji bo teri
qetek nuh tcvgera xwe bi reve 
dibe, Cihaıla Bin Ladin bi reve 
dibe sirf ji bo c!lıana islame, bi 
edeletaDmer Bin Alıduleziz ya 
ku, misliman lıcmfı be ferk fı 

cuda di neteweyek gişt1 de!ıiin, di 
we haweriyc deye, Yen li hemlıcr 
Ilin Ladin dibejin: Wedii Allıac di 
telıqiqate de niyeta Bin Ladin ya 
rast keşif kir. Biryaren sax O sela
met di van dcımuı de her lıal ne 

miıııkin c. 

Ebıl Nidal dema ji lıercketa EI
Feteh ya Felestlniyan veqetiya) 
xwe bi tekoşcrô rast Ilan kk Li 
diji ideolojiya 1srail ıl li hemher 
stratcjiya Amerika di devcra roj
bilata navln de tcxrlbatôn mezin 
klrin. Bi elehan şexsiyetCn her~ 

pirsiyarixtiy<d kiriıı, Xw!nkareki 
mehküm bu. Di van roj an de ser
best digere, Seroke dezgeha 
mafCn mirovan li Felcstine, W 
doz vekiriye ku, wl melıkenıe 

hikiıı. Xaycla seroke dezgelıa 

para..stina mafC mlnwan cwe ku, 
Ebu Ni dal ji esil de ne ıekoşereki 
rast lıüyc. Elıfı Nidal di van roj an 
de, dixwaze Bin Ladin birevine 
tesl!m1 edalcıa Amerika bikc. 
Tevi A. Ocalan telıqiqat di beltre 
de pC re kirin U di nav camG de jl 
melıkemc ldrin, disa yen ne di 
şopa Ocalan debiln, ııegotin 

Şemdiıı Sakik niycta Ocalan keşif 
kiriye. Miheqiqcn Iirk itimada 
malfimatCn xvvc, dan ser ıveezCn 
Ocalan yen ıli lariye de. Ocalan 
goliye ku, dema seroken Kurdan 
ji ber scbeban nikaribin xwe bi 
niştimanperı,ver ilan hikin, bila 
bi merem gavCn xwc bavCn p6ş, 
disa bila wcr bikin ku, neyar qet 
nikaribin ser rüyC ınerema wan 
vebihiıı. Loma lıawermendcn 

OG~an dilıCjin: Kes li biJi Ocalan 
Ocalan fehııı nake. Kurd çiıııa 

mccburin denge xwe nekin? 
Ilemi lıez u rczen Korelistane 
berpirsiyar in. Roj roja edchiyeta 
Kurd e. TehiJI dewam dike lıeta 

kcf bi salıfınc dikeve an lıcta 

tckoşcrCn rast tGn naskirin ku 
kinc.llf 

MulıemtıılllEWIII\N 
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Bawer1 bi Rome nabe 

lıalkı, diiııya ülkelerinin 
anrsııııla en çetin şartlar altında 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesini veren 
biridir, Kürtlerin haklı 

mücadelesinin başkaldırma tarihi sürecinden beri, 
Kürt halkı bitmeyen savaş acıları içerisiııdedir, 

Kürtler, birbirlerine kar~ı inatçı ve heryönü ilc kah
raman, yabancılara karşı ise y1ır:mşak duygusal ve 
iyiniyetli kimliğe sahip olma nitdiğini kazanmak 
için, milli duygu sonunluluğunu üzerine almadan 
yaşamına devam eden gamsız milliyetlerdendir 

Kürt halkının önderliği, senelerden önce ta günii
miize dek çeşitli mücadele halkalarınılan geçerek, 
y~am hiçimlerini sürekli olarak düşman pençe
simle ölümle sonuçlandmnıştır_ Kürt ata sözünde 
Roma güvenilmez. Kürt halk tlirkiisüııdc de Rom 
lıaiııdir, sözti yer almaktadır. Kürtler eskiden 
Osmanlı devletine Rom adını vcrmişlenlL Kürt şair 
ve yazarları da bu devlete Rom diye yazarlartiL 
Kürtlerin Osmanlı devletine Rom demelerinin 
nedeni, Osmanlı devletinin kurulduğu bölge olan 
Anadolumın bir zamanlar Roma İmparatorlnğnnun 
elinde olması ve lııı devletin bölgesinde olmasıydı. 
O zaman Kürtler, o devlete Rom demişlerdi. impa
ratorluk parçalanılıktan sonra, doğu bölgesinde 
Bizmıs Imparatorluğu kunılmuştu ki, ona Doğu 
Roma adı verilmişti. Anadolu da onun bir parç
asıdır Daha sonra Anadolu bölgesinde Osmanlı 
devleti kunılarakı Bizans İmparatorluğunun yerini 
alınış ve eskiden beri Kürtler o devlete Rom adını 
vermişler. 

Al.ımedi Haı.ıi de, Mcm fı Zin de Osmanlı devletine 
Rom demiş. Haninin Osmanlı devleti ilc ilgili sözle
rinden biri şöyle: 

Fakat ezelden Tanrı böyle yaptı 
Bu Ronıu ve Acemi bize saldırttı 
Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra da Kürtler, 
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lCumhuriyctinc Roma Hcş yani Kara Rom 
dcmişlerdir. 

Kiirtlcr, çok eskiden beri kendilerine rmısibet etti
Ideri Osmanlı devleti ve bugünkü TC devletine 
halen Rom devleti ve kara Hom deınesindeki nede
ni, o devletin Kiir!.lere karşı uyguladığı zulüm, 
zorba, katliam, soykırım ve her türden insanlık dışı 
uygulamalardan dolaı.ıdır. 

Sultan Abdullıamit ve ondan öncekiler de Kürtlere 
karşı zalimce davranmışbrdır. İnsanlar öldürül~ 

müş, göçe zor!anmış, köy ve kentler yerlebir edil
miş, yüz hanelik köyler jirnıiye, elli hanelik de 
sıfıra inmiştic Kiirtler zorla göçe ve sürgüııe tabi 
tutııbrak1 yerlerinden ve yurtlarından edilmi~tir. 

Maddi ve manevi yönden de za)1f düşi.iri.ilerek 

insan gibi yaşam hakkım taııımamışlardır. Bu jeno
sid ve soykırıma rağmen, Ki.lrt nüfusu Kiirdistanm 
genelinde-kcndi coğral'yasını, tabiatını severek 
saclık toprakları üzerinde- kalmayı tercih etmişler
dir. Kürtlerin nüfus artışı, talıiat l<amıııuna bağlı, 

doğal bir gelenektic Toprağı kutsal olan bir ülke
nin bercketiııde, kürt insanının tlikcnmcıliği ve 
aksine niifıısıın çoğaldığı görülmektedir. Rahmetli 
Turgut Özalııı tespit ettiği Türkiyedeki Kürt kökenli 
nüfusu 14 ile ı) milyon arasında olduğunu resmen 
kamuoyuna duyurarak, TC devletinin knlağını 

çekti. Kürtlerin bugünkü nüllısunun kırk milyonıııı 
lizerinde olması, illıakçı ve sömürgeci devletlerin 
göz(indc korkunç bir rakaımlır. 

Osmanlı devrinde, Kürtler, Kiirdistana adaletten, 
doğruluktan ayrılmayan memurları istedikleri 
zaman, Osmanlı devleti bıınım tersini yaparak 
Kiirtlerln b:işına zalim ve insafsız memurları gön~ 
dermişlcrdir. Sonra bıı adaletsiz davranışlardan 

dolayı Küı-tler, sürekli ikazlarda bulunarak çağrı 

yapıyor ve Kürtler bı ı çağrıların da, zulme artık day
anamayıp Ermenilcrle birlikte adaletin yol ve yön-
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temlcrini arayıp, istemlerini 
talep etmişlerdir. Kürtler, Os
manlı Padiş;t!unın elinden çıkan 
Bulgaristan ve Girit yerleşlin 

aLuılarının elden gitme sebelıin
in; idarenin zulmünden ötürü 
olduğunu hatırlatarak, insan
ların kendilerini kendi mcnfaat
leri doğnıltusııııda hak ve adale
tin lıulumluğu alanlara doı;ru 

yönlcndireccğini söylemiş ve 
Kürt halkının da kendi milli 
çıkarını her şeyden üstün tutarak 
yönlend.ireceğini beyan etmiştiL 

Kürtler o zaman Padişaha: Bir 
saatlik adalet yetmiş )ıllık ibadet
ten daha hayırdır dedilderinde, 
Osmanlı Padişahı Kürtlerin bu 
sözü üzerine duymazlığa gelerek 
ses çıkartmaımştır. 

Bedirhan Paşazade Alıdıırrah

maıı, Sultan ikinci Alıdullıamit 

Hana yazdığı bir dilckçe de: 
Kardeşlerimin bu şekilde 

işkence altında bulunmaları, 

eğer beni İstanbuta gelirmek ve 
diişüncclcrimden,kararlığımdan 

vazgeçirmek amacına yönelik 
ise, Tannya and içcrim ki,blı 

önlem kararlığına ve direncimi 
giiçlcndirmektcn başka bir şeye 
hizmet etmez ve Ashuıa darbeler 
iııdikçe pençesi şiddctlcnir 

demiştir. Osmanlı (Rom) ve T.C 
(Roma Rcş) devleti otoritesinde
ki 'dilak ve karakterinde hiç bir 
yenileme ve değjşim ihtiyacını 

duymak istemeyen bir devletten 
demokrasiyi beklemek, başka 

karanlık şeyleri tercih etıııcl< 

aniamma gelmczmi? 

T.Cumlıuriyeti kuruluşundan 

bugi.ine dek, demokrasi ne insan 
haklarının olmamasına dair 
özen göstermiştiL Bu yüzden, 
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güvenlik koşullarının olmadıp,ı 

yargılamalar, ister shil isterse de 
DGMlerde ki yargılamalar ba
ğımsız değildir. Aksine keyfi 
yargılamalardır. Bu sebeplerden 
dolayı T.C mahkemelerinin adil 
olup olmadıı1ı tartışmaları söz
konusu olamaz. Btı lilkede de
mokrasi kokusn varsa,adil yar~ 

gılamalar üzerinde Lartııılır. 

Yoko.;a, başka anlamlar verilerek 
üzerinde dnnılur. Çünkü; askeri 
DGM gibi oluıan malıkemelerin 
lııılııııduğu ülkelerde, ordndan 
sıyrılan gencrallerin meclis üzer
indeki otorite ve ağırlığı ile dev
letin bütün yönelimini ele geçi
rir. Türkiyede anayasal hukuk 
çerçevesinde, fikir ve diişünce 

özgürlüğü bu ~ekHde sınırhuı

clırılııııştır T.C devlet prograıııııı
da, tek ulus, tek dil, Lek ırk, tek 
kUltiir otorltesi vardır. Bunun 
dıjında başka hakler tanınmıyor. 
İşte laik Cumlıııriyel dediideri 
böylesi bir ülkede bin yıllık 

kardeş hikayesi temeli üzerinde 
barış ve demokrasiyi önermek; 
iki lıalkııı birlikte yaşayıp ayrı 

halka eşit hakların verilmesi, hiç 
nıünıkiin değildir. Kürt halkının 
inkarı, insan haklarının ihlali, 
işkenceı siirglin, faili meçhul 
cinayetler, azınlık milliyellerin 
inkar ve katliamıy!a örüimüş TC 
gibi vahşi bir devletten adil 
yargılama, adil barış istenebilin
irmi? Kürt sorununun olma
dığım, bunun bir terörizm soru
nu olduğunu söyleyen T.Cdeıı 

demokrasi ve kardeılik talep 
etmek, kendini inkar etmekten 
başka bir anlama gelemez. Kürt
lerin talep ve öz~Urliiğii açı

sından, Rom (Osmanlı) devleti ve 
Roma Reş (T.C.)yi hıran Sela
nildl Mıstel'a Kemal devlet idaresi 

arasında hiç bir fark yoktur. 

KaraRcnn mahkeıııelerimle tııtu
ldanıp yargılanan her Kürt bilir 
ki, mahkemeler adil ve bağımsız 
değildir. Uınııt beldemek ve barış 
talep etmek, hele hele demokra
tik Cumhuriyet çerçevesinde iki 
halkııı kanleş birliği ve barıştın 
dem vurmak, kendi düşmanını 

tanıımumık dcmd<tir. Kürt 
lıaikıııııı haklı Ulusal taleplerini 
ayaklar altına alarak, bu haklı ve 
vazgeçilmez talepleri özgür 
vatandaş gibi dar ve içeriksiz 
istemiere indirgemek, ne bir 
Kürt liderine yakışır ve ne de bu 
istemler Kürt halkım bağlamaz. 
Bu istemler ve yapılan sanınma
lar ancak kemlini Ye sahiplcncn 
örgütünü bağlar. !Jcğiıik milliy
etlcrin birbirine benzeyen kiHı.ür, 
gelenek ve görenelderi olabilir. 
Ama, baş !m Ulusun, başka mille
tin birbirine benzeyen ortak milli 
yönleri olamaz. Bunun için; Klirt 
halktnın diişmanlanna: cesur ve 
direni~ ç.izgisinden taviz vermey
erek, Kürt lıalkıııııı haklı Ulusal 
Laleplerini dayatmakt:uı başka 

çıkar yolu yoktur. 

llıı anlamda, bütün Kürtler ve 
Kürt örgiitleri, politikasını, .siyasi 
arcmt~ını ve diplomatik alanla
rını geni~lctcrck, ortak görüş ya
ratımı temelinele kişisel ve ör
gütsel çıkarlanlan vazgeçip, or
tak hedefler etrafında nilıayi 

amaç olarak bağımsız Kürdistan 
mücadelesini ön plana almalı

dırlar. * 

llltbettiıı ÖZEII 
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Denge Bakur üzerine 

ünümliz dünyas
ında Medya' nın 

önem ve ağırlığı 

tartışılmaz dere
cede önemlidir. Ister örgütlenme 
de, ister propaganda-aıitasyonda 
ve isterse de siyasi.-politik faaliy
etlerde olsun, medya'nın öneml, 
kendisini hemen hemen hayatın 
her alanın da lıissettirmektcdir. 

Kitleye hitap etme ve oıııı yönler
dinnede olduğu kadar, onun 
dünya göriiş ve tavrının hcliden
mesinde de medya'nın rolü 
küçümsenemez. Basın-yaym 

alanında t,:ıiiçlii olanlar, olmayan
lardan daha fazla manevra ;tlan
lauııa sahiptirler. Daha fazJaör

gütleııecek,örb'Ütleyeceklerdir. 

Basın-yayın alanına hakim 

olmanın temel koştıltı maddi 
imkıniara sahip olınalda bera
ber, esas temel koştıl ise, yoh1an 
var edcnı imkansızlıktan imkan
lar yaratabilen örgütlü,disiplinli 
bir kadrosal yapının var 
olmayışıdır. Var olanın ise örgüt~ 
liilük ve Particilik adına örglit· 
süzliiğll dayatmalanııdan kayna
klanmaktadır. 

Bir kurumun veya bir parlinin 
genel gürevlerini geliştirip yerine 
getirmesi açısından yayın organı ı 
bir Parti' nin ideolojik önderidir. 
Partinin elinde en önemli örgi.il~ 
lcnme silahlarından birisi de hiç 
şüphesiz yayın organıdır. Parti 
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yayın orgaııı, kitlenin örglitlendi
rilmesiııde, partinin siyasi-poli
tik görüşünün yayılması ve 
gelişen olaylar hakkında tavır 

belirlemesinde birinci derecede 
rol oynacPartl yayın organı, 

örglitlenmc ve örgiitlcycnin ta 
kendisidir. Bu silaha sahip 
olmak, yoksa sahip olma imkan
larını yaratmak, varsa eğer onu 
daha da geli~tirlp hem içerik ve 
hem de kalite bakımından zeııg
inlcştirmek şarttır.Kürdistan ve 
Kürt ıılusunun kurtuluşu adına 

yola çıkan bir Parti için güçlü, 
kalıteli ve içerikli bir yayın 

silalıına sahip olmak, başlı

ba~ına önem arz eder. 

Bu kısa belirlemelerden sonra 
yazının konusu olan Denge 
Bakur'a dönmektc yarar vardır. 

Denge Ilakur'un Kürt yayın ker
vamna katılması ve onu zengin
leştirmesi elbel!eki önemli ve 
scvindiricidlr. Kürdistan'ın inşa 

edilen beden basamağına konu
lan her tı~ın elbetteki önemi ve 
değeri vardır, olnıalıılır. Denge 
Ilakur'un hem bir okuyucıısu ve 
hem de bir taraftarı olarak, onun 
yayın politikası hakkındaki bazı 

görüş ve eleştirileri yazma 
soruınluluğmıu lıisederek, göze 
çarpan bazı olıımsuzluklara par
mak basnıayı bir görev bildim. 
Denge Baknr'ıııı pozitif yönleri-

ni bir tarafa bırakacak olursak, 
negatif yönleri daha ağır 

basrmrktaclır. Özellikle iki konu 
üzerinde dırrmakta yarar vardır 
kanısındayım. 

ı, Denge l\akm 'un üstlendiği 

görev 
2- Denge l\akur ve ona verilen 
önemsizlik 

Denge Bakırr'uıı, PDK-B 
tarafından finanse edilen bir 
yayın orgaııı olduğu hemen 
hemen herkes tarafıııdan bilin
mektedir. Ama .Denge Baktır'un 
hangi ıırisyomr iistlendiği 

nıuğlaktır. Denge Bakur, bir 
merkez yayın organı mı yoksa 
demokratik bir kitle yayın 

organımıdır belli değilılır. PDK
B'uıı birçok ağır topları lıu yayın 
organını yazılanyla si.is!cmekte
dirler. !lu sevindiricidir elbette. 
Ama gelgör ki, yazılan hemen 
hemen tüm yazılar kişisel görüş 
yazılan olup, Denge Bakur, Parti 
politikasını geri ceplıeye itip 
kiiileri ön plana çıkaran yanlış 
bir yayın politikası izlemektedir. 
Denge Bakur' da, Parti 
proğramını bağlayıp PDK-B' nin 
dünya ve iiike görüşlerini., 

gelişen olaylar bakkındaki poli
tik tavrını belirliyecek herhangi 
bir yayın anlaıışı yoktur. Partinin 
merkez organlarında taruşılıp 

haledilmesi gereken Parti sırları 
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ve sorunlarını, kendi 
sayfalarında yayıolayan lıir yayın 

organı olarak Denge Bakur, 
yanlıı lıir yay1n politikası izle
mekte ve örgütleyici olacağına 

örgiitsüzlüğe yol açmaktadır. 

Parti sır ve sorunlarının tar
tışılması gereken yer herkese 
açık yayın organlan değildir. 

Parti sırlarının tartışddığıı Parti 
itibarını zede!eycn yazıların 

yazJldığı bir Parti y<l)1n organı 

hiçbir yerde görülmemiştir. 

llünyaııııı hiçbir yerinde lıöyle 

bir olaya rastlamak mümkün 
değildir. Parti sırlan açığa 

çıkarılamaz. Varsa eğer Partinin 
iç sorunları) bunlar Partinin 
merkez organlarında tartışılıp 

hal edilir. Bu olumsuzlukların 

açık yayın organlarında taıtışılıp 

açığa çıkarılması) hem partinin 
lıirliğini bozar ve lı em de partin
in var olan itibarını zedelcr.Hcle 
hele illcgal partilerde böyle bir 
olay olaınaz,olınamalıdır. Denge 
Ilakur böylesi olumsuzluklara 
meydan vermemelidir. Partinin 
birliği herşeyin listünde tutulmalı 
ve Denge Ilakur buna hizmet 
etmelidir. 

Bu anlamda: 

a)llenge !lakur, kendi 
sayfalarında Parti politikasına 

ağırlık vermeli ve Partinin politik 
tavrını hakim kılınalıdır. 
b) Kendi tüzük ve programı 

çerçevesinde Partinin politik 
görüşlerini) politik hattını açmalı 
ve onunla kadro ve taraftarianna 
rehberlik etmeliılir. 
c) Partinin siyasi ve po li lik dünya 
görüşünü açarak halkı örgütle
melidir. Eğitinıci olmalı, 

yannların Parti kadrolarını 
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hazırlama yönünde çaba sarf 
etmelidir. 
d) Kofiaşmış günlük gazete 
yazılarından kaçınarak, kitlesini 
pasiileştirmeye değil, içerikli, 
kaliteli yazılada Partinin kitle 
içerisinde örgütlenmesine hiz
met etmelidir. 
e) Partinin birliğini zedelcyecek, 
kitlenin moralini olumsuz yönde 
etkileyip, örgütlülüğe örgik~üz

li.iğli dayatan yazı veya yazarlara 
sayfalarında hayat hakkı 

tanımamalı dır. 

O Kadrolarını yazı yazma yönün
de teşvik etmeli~örgiitleyen ve 
örgütlendiren bir yayın organı 

olarak Partinin gözü-kulağı 

olmalıdır. 

g) Kendi sayfalarında, Partinin 
siyasi-politik görüşlerine ağırlık 
vermekle beraber, eskiden 
olduğu gibi) kadro ve taraftar
Ianna yazı yazma hakkı tanımalı 
ve yazılan lııı yazıların Partinin 
görüşlerine ters düşmeyecek 

şekilde kabul görmelidir. 

Ayrıca Kürt dili, edebiyatı ve tari
lıine sayfalarını açarak, Kürt
çe'nin gelişınesine ve okuyucu
sunu Kiirtçeyi okuyup yazmaya 
teşvik etmelidir. Bununla bera
ber Kürtçenin graıııatikscl 

yönüyle yazılması, Denge Ba
kur'a ayrı bir önem kazan
dm:ıcaktır. 

Yukarıda kısaca önerilen mad
deler ve benzerleri gözden geçi
rilip hayata geçirilmezse, Denge 
llahır'deki görüş keşmekeşliği 

devam edip beraberinde birçok 
olıımsuzluğu getirecektir. Parti' 
njn siyasi-politik görü~lcri Denge 
Bakur'a hakim kılınrııadığı müd
detçe, kişisel görüşler ön plana 

. .. Paı-tinin siyasi ve politik 
dünya görüşünü açarak 

ha.lkt örgütlcmelidir. 
Eğitiınd olmalı, yarınlann 

Parti kadrolannı hazırlama 
yönünde çaba sarf 

etmelidir ... 

çıkıp bu görüşler Parti goru~u 

olarak algılanacak ve Partinin 
var olan üibarına gölge düşüre
cektir. Partinin örgütlenip güç
lenmesinde ilkeli bir yayın 

org:mmın varlığı kaçınılmazdır) 

şarllır. 

Denge llakıır'ıın ıliğer bir eksik 
yönü ise, onun hem mizampaj ve 
lıem de diğer bazı yönleriyle 
kalitesiz oluşudur. Özellikle 
Kürtçe yazılar granıatiksel olarak 
yanlış yazılmakta ve bu da, bir 
dereceye kadar Kürtçcye önem 
verilmediğini beraberinde gelir
mektc ve Künçcye hakaret 
anlamına gelmektedir. 

Daha birçok ufak-tefek hata ve 
eksikliklerin v:ır olmasına 

nığmen) Denge Bal·mr'un daha 
olgun, daha verimli ve örgütleyi
ci bir yayın hayatına kanalize 
eelilmesi için, tüm P;ırti kadro ve 
taraftariarına önemli görevler 
düşmektedir. Bn görevlerin yeri
ne getirilip Denge Bakur'a yayın 
hayatmda başarılar dilerkcn, 
verimli, ilkeli bir yayın 

org~mında görüşmek umuduy~ 

la ... * 
lleşit AKJUEŞE 
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Kamuoyuna 

KK Genel Başkanı A,Öcalan' ın, mah
keme süreci ve sonra:sJ, genel de Kürt 
hareketi ve özel de partisiyle ilgili 
aldığı tavır ve kararlar, KUrt kamu

oyunda sıcağıyla tartı~ılmaya devam ediyoc 
Belirtmek gerekir ki, A. Öcalan ve örgütü Pl\.1\' ııın, 
bu 180 derecelik deği]iııı açısı hala da Kürt kanıtı· 
oyunda şaşkınlık yaratmaya devam ediyor, 
Partimiz, bu yeni dunımıı değerlendirmeye 

alınanın ve bu konu hakkıııda görüş ve tavrı m Kürt 
kamuoı"na açmanın bir sonımlulıık !ıaJine geldiği 
dilşüncesindedir. 

PDK!llakıır, A.Öcalan' ın Afrika ülkesi Kenya'da 
tutuklanıp Türkiye'ye getirilmesinden günilmiize 
kadar yaptığı değişik açıklamalarda, Kürt 
Sorunu'nun bir kişi V(~ya örgüt sorununu aştığı, 

Kuzey Kiirdistmı ve Türkiye'de yaşayan 20 milyona 
yakın Kürt halkının, ulıısal davası olduğrı tesbitinde 
bulunmuştur. Partimiz, bu tavrı aldığında tabiidir 
ki öneınl.i bir temelden hareket etmektedir. Bumııı 
ana gerekçesi, hir taraltan TC devleti' nin, diğer tar
aftan PKK Genel Başkaııı, Başkanlık Konseyi ve 
PKK'ya yakın hasın organlarının, sonımı Öcalan'ın 
kişisel durıımu veya PKK'nın örgütsel durunmyla 
izah etmesinden kaynaldanmaktadır. Şiiplıcsil, bu 
her iki anlayış da, netice itilıarıyla Kiirt ıılusal 

davasının genel çerçevesine derin zararlar vermek· 
tedir. Kürt davasım PKK He özdcşlcştirmekı sorunu 
uluslararası alanda veya Kürt halkı nezdinde, bir 
tck örgütün silindirinde boğmak anlamına gelmek~ 
tedir. PKK' mn siya..'li, pratik ve propagandativ alan~ 
larda tutumlı da bu anlayışın yerleşmesine hizmet 
etmektedir. 

A, Öcalan, tutuklandığı andan günümüze kadar, TC 
devleti'ne "barış" adı ahımla, Kiirt hareketinin 
vermiş olduğu mücadelenin "gereksizliğini" ve 

hatta "haksızlığmı" vurgulamaya çalışmaktadır. 
Tarihi Kürt tlirenişleriııi, "gerici, dıştan destekl.i ve 
yobaz" kmnmlarıyla sıfatlandırmal<tadır. Partimiz, 
hu tavır eğer Öcalan' ın kişisel durumu ile kalmış 
olsa idi, jüphesiz olaya bakış açısı da daha değişik 
olacaktı. Fakat, PKK Başkanlık Konseıi ve PKK'ya 
yakın kitle iletişim araçlannın da bu dalgaya 
katılmaları olaya ayrı bir valıiıniyet vermektedir. 
Istesek veya istemesek, PKK çevresi itilıarıyla Kuzey 
Kürt hareketinde geniş bir kitleye hitap etmektedir, 
ayrıca takındığı pozisyon Kürt hareketini genel ola
rak da etkilemektedir. Bu anlam da, Öcalan ve PKK 
Başkanlık Konseyinin takınnıakta oldııkları ta10r, 
özel de çevreleri olmak itibarıyla, genelde de 
Kürtlerde h ir umutsnzluğtın hakim olmasına neden 
olmuştur. Partimiz bununla bağlantılı otarakı 

bütün Kürt nırısever güçlerine ve bireylerine sesle
niyor: IJmutsuzluğa kapılmanın Kürt sorununun 
çözümüne bir faydası yoktur. Kürt ıılıısal mlicade· 
lesi, bugün her andan daha faıla diinya'nın giinde
minc oturmuştur. Kürt yurt->ever-deınokrat hareke
ti birlikte miicadde etmenin koşullarını y~mıtarak, 
Kürt Sorunu'nun onıırlu lıir barış ve siyasi tliyalog 
ile çözümü sürecini hızhındırmalıdır. PDK!Bakıır, 
PKK yurtsever güçleri de dahil olmak üzere, Kürt 
hareketine birlikte nıiicadelc etme çağrısında 

bulunuyor. 

Şüphe götiirıncyen bir gerçektir ki; 15 yıllık silahlı 
savaşı m sürecinde PKK1 Kürt hareketinin uluslara
rası alandaı olumsuz bazı terimlerle 
sıfatlandırılınasında önemli bir rol oynadı. Ayrıca, 
Kürdistan' da toplumsal yapılmımanın tahribata 
uğramasında ve Kiirdistan coğra~rası üzerinde 
yaşama gcçirilmesinc çalışılan phuılara temel gere
kçeler sağladı. Genel de Kürt hareketi ve özel de 
Kuzey Kürt siyasi mikaddesi alanına şiddet ve 
dominans tandansınm yerleşmesine önayak oldu. www.a
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Bugün PKK, TC devleti' ne "PKK'nın yarattığı Kürt 
insanı" adına karşılıksız harış önerisinde bulunuy
or. "Demokratik Cumhuriyet Ekseni" çerçevesin
de, Üniter Türk devleti vatandaşlığı sıfatını öne 
çıkaran bir konsept dairesinde Türkiye'de biiilin 
sorunlarm çözüme kavuşacağı tesbitlerinde bulu
nuyor. 

Öbiir taraftan Öcalan tarafmdan PKK Başkanlık 
Konseı1ne gönderilen ı Ağustos ı 999 tarihli mek
tupta, PKK' ya atfen " ... Kuzey Irak'ta yersiz 
çatışmalara girmernek kadar, her tehlikeye karşı 
çok yönlü savunma esastır. Çünkü ortam her tehli
keye açıktır. Savunma ve hareketlilik buna göre 
hazırlıklı olunmalıdır. Türkiye'yle bu komıda 

yaklaşımlar Iıayatiılir. Sonuçta Türldye oradakı 

varlığtnı7J kemlisi için tehlike değil bir güvence 
olarak görmelidir.. .. Kendinizi orada bir yabancı 
güç olarak değil, yerli güç olarak 
görnıelisiniz ... Sizlcrle olan diyalog ve yaklaşımımı 
devlet biliyor ve karşı tavTmı koymadı. Sizlerin 
gerçekliğini sıkı izJiyor" ... ve mektupta yer alan 
daha birçok bclirlemeler, PKK' nın Güney 
Kürdistan Federe Devlet süreci önünde, belki 
tamamen cngclliyici bir güç olarak kullanılacağı 
inancını güçlendi riyor. 

İmralı adasından PKK Başkanlık Konseyine 
ulaştınhuı ve buradan da "Kürtler adına" fonmıl
lcştirilen lıu yukarıda yazdığımız çerçevenin, Kürt 
l!lusal Kurtuluş Mücadelesi ile bir bağlantısı ola
maz. Bu anlamda, !'KK içinde yer alan )"rtsever 
Kürt insanı bir durum değerlendirmesi yapmasnun 
vaktinin geldiğini görmelidir ... 

Partimiz, uzun tarihi sürecinden günümüze kadar 
Kürt Sorunu 'nun barış, siyasal diyalog ve demokı-a
tik bir yaklaşım ile çözümünden yana tavır 

koımuştı.ır. Onurlu bir barışın, Kürtlerin kendi 
geleceğini özgürce belirleme hakkı'nın 

koşullannın yaratılmasından geçtiği tesbitinde 
huhınmuş ve bunu siyasi programının merkezine 
oturtmuştur. Kuşkusuz~ Türkiye ağır Kürt prohlc
matiğini daha uzun bir süre taşıyacak durımııla 
değildir ve olamaz da. Diinyaıruz ve 21. yüzyılın 

çağdaş insanı artık, çözülmeyen ulusal problemle
ri, kendi problemi olarak görüyor. !lu sorunların 

çözümünde aktif pozisyon alıyor. Kürt ve Kürdistan 
gerçeği bugün yerküremizin çözüm için önüne 
koyduğu hedellerdcn biri olarak duruyor. Türldyc' 
nin içinde yer alması içiıı özen çabalar gösterdiği 
Avrupa Birliği bile, "Kürt Sorununu sırtında taşıyan 
bir Türkiye aramızda yer alamaz" değerlcııdirınc
sinıle bulunuyor. Böyle bir gerçekiiliğin yaşandığı 
konjuktürde, Kiirt hareketi Türkiye' ye onurlu bir 
barış ve stratejik çözüıntioüo yolunu açacak 
değişimierin yaşama geçmesi dayatınasında bulun
malıdır. 

PDK!Ilaknr, Kürt ıılnsunun geleceğini özgürce 
belideme koşullarını yaratana kadar, mücadelesi
ni yürütmeye kararlıdır. !lu çerçevede biiliin Kürt 
yurtsever örgüt, parti ve şahsiyetlerine heraber 
hareket etme çağrısında bulunmaktadır. 
21 Eyllil 1999 

Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey 

(PDK!Balmr) 
PARTi MECLİSİ 

http://"""· pdk-bakur. co ın 
e-mail: lıakıır@pdk-bakur.com 
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İMRALI ADASINDAN ESİNTİLER 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi son 
yılların en kaımaşık,bir o kadar bulanık 

dönemini yaşıyor. Bilindği gibi oynaş bir 
kavalamacadan sonra PKK genel başkanı 

Kenya'dan Türkiye'ye getirildi. Olaylan çok 
dramatize etmeden bir iki soruyu yanıtlamaya 
çalışalım PKK nin son süreçte ortaya 
koyduğu <çözüm önerileri> adı altmda 
çizümsiizlüğü, ilkesizliği, tes li mi ycti 
önermektedir. Şimdi ÇÖZüm olaı·ak sunduğu 

kavramlan herhaııgi bir siyasi yapılanma 

ortaya atmış olsaydı vay onun haline,ne 
ajanlığı kalmıştı ne işbirlikçiliği. 
Her neyse bunlara fazlaca sapianmanın bir 
anlamıda yok Yıllardan beri Kürdistan ulusal 
kı...rrtuluş mücadelesini tüm atomlanna kadar 
param parça eden,şiddcti yaşarnın her alanına 
hakim kılan en küçük eleştirilerde bile şiddeti 
bir yaşaın biçimi haline getiren,zihniycı. ne 
yazık ki aym kararlıgı düşmana karşı 

göstenııiyor. Bir başka deyişle düşmana 

gösterilen hoş görG maalesef Kürdistan'ı 

güçlere gösterilmedi. !5 yıldan beri 
Kürdistan'ın her alanını savaş alanına çeviren 
güç her ne hikınetse saptamalannm yanlış 

olduğu kanısına yakalandık-ıaıı yinııi gün 
sonra fark ediyor,ama keşke bunu özgür 
alanlarda yapmış olsaydı belki o zaman biraz 
özgür iradeden söz edilebilirdi. Son sürece 
ilişkin ortaya atılan <ÇÖZÜIIl önerileıine> 

geçmeden,yakalanmadan hemen scmra saıf 

edilen siizleri kısaca anımsıyalım.(Anam da 
türk tü,eğer fırsat verilirse lıizJ:net etmeye 
hazırım)sanki anasının türk olduı;unu yeni 
kcşfetmiş, bunu söylemekle ilzerindeki 
psikolojik baskıyıını atmaya çalıştı veya 
gerçektende annesi türk mü, her neyse o 
günkü koşnilarda avukatlığını üstlenme 
cesaretini gösteren avZeki Okçuoğlu Şex Seid 
önderliğinde geliştirilen 1925 ulusal 
ayaklanmasının trajedisini ve oynanan oyunu 
kendisine hatırlatması üzerine <ne ilgisi var 
bizimle> yaklaşımını ortaya koyar birdaha ki 
görüşmelerinde ıse <ilgililer bu tür 
koııuşmalaı·dan rahatsız oluyor,bir daha bu tür 
şeylerden söz etme> senı uyanyorum 
yaklaşımıyla olayı noktalıyor,acaba bunun 

üzerine fazla yonım gidcııni. <Den 
başbakanlık eş güctüm komitesinın çizdiği 

smırJaı· dışına çıkmıyacağım hiç kimsede 

bendc"ı başka bir şey 

beklcmesin>açıklaınasına ne demeli.Akabinde 
duruşmanın ilk günü gelip çattı,bütön taraftar 
pür dikkat A Ocalamn yapacağı savınımaya 

dikkat kesilnıişti,<ben yakalandığım gündm 
büğüne kadar bana hcT hangi bir kötü 
muamele ve işkence yapılmadı> bir çrqııda 
TC'nin işkt."Dceci,barbar,soykınmcı rez.il 
J'11Zünü paklamaya çalışması nasıl 

açıklanahilir.Kendi adına <şehit ailelerinden 
özür diliyormn>diyebilen öcalan nedense aynı 
özüıil Kürdistan'lılara çok görüyor olmalı ki 
ağzına bile almıyor,sanki bu savaşta köyleri 
yerle bir edilen,topraklarından 

sürülen,katliamlara maruz kalan onbinlerce 
can kaybına uğnyan,faali meçhul cinayetıtTe 
binlerce aydın ve YurtseveTini 
kaybeden,kapanan ve kapatılan binlerce okul 
neticesinden dolayı rnua;r.;:am bir kayıbı 

yaşayan Küıiler değil de sanki bir başka halk 
yaşadı,tüm bunlar bireyi anlatsa,sadccc onu 
baglasa veya etkilese büğün bunları yazma 
ğereği olmazdı. J 925 Kürdistan ulusal 
ayaklanmsını İng;lizlerin bir oy~ınu biçiminde 
snnmasına,Güney Kürdistan'da ı 925 lerden 
daha tehlikeli bir sürecin i>lecliğini işaret 

etmesi neyin çabasıdır. 
Aslında hakkını yemernek lazım döncııı 

dönem <namuslu kenıalistlere> seslenip 
Güneyde devk!lc)menin önüne geçmelerini 
işaret etmişti,Yinc El Hayat gazetesiyle 
yaptığı röportajda G.Kürdistan'daki 
gelişmelerin Arap'ların sırtma saplanmış bir 
hançer olduğunu kendilerinin bunun önüne 
gcçehilmenin mücadelesini verdiğini 

açıklaması ne;1n göstergesidir Yine 
mahkemede yahancı güçler tarafından 

kullanıldığını anlatması TC nin yıllardan 

beridir <kökü dışarda tLı·ör> yaklaşımına 

bilerek destek olması neleri 
düŞUndürüyor. Yaklaşık iki ay önce 
Türkiyedebir doğal afet yaşandı 17,000 

üzerinde ölü bir o kadaryarall evsiz, aş,sız 

insanları geride bınıktı,ölenlere Allah'tan 
rahmet dilerken TC nin bir kez daha 
enkazaHmda kahşma şahit oluyoruz lX:iyle 
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bcceriksiz birdeviettin halen yönetici 
pozisiyonda olması ne kadar acı, hele onun 
sömürgesi olmak dalıada acıBu deprem 
enkazı için gönüllü seferberlik ilan edip 
ekonomik katkı öneren PKK güçkri 4(XJO nin 
üzL'Tindc köylcı-i yıkılan Kürdislaıı'!ılar için 
neden bu kadar istekli değiller.Sanırım bu o 
kadar ımıurlannda değil,zaten onlarda Kürt 
lük aşkı yoktu omın içinde niye vonılsun 
adamcağız. Türkiye de Deprem mkazımn 
yanında ikinci bir enkaz daha yatıyor, F~n az 
onun kadar yakıcı orta yt.rde dt.rruyor bu 
cukazı ortadan kaldırmak başta kendimize ve 
tüm ulusal güçkı-e biiyiik sorumluluk 
düşmektedir,aynlıkJaı·ımızı ön plana çıkarına 
hastalığından sıyTılıp daha çok ortak 
yanlanmızı işleyip ortak mücadele etme 
koşullannı hir an önce yaralmalıyız Sahip 
olduğumuz ortak noklalanmızla baş aşağı 

giden Ulusal mücadeleyi bugünkü 
hanelikaptan çıkanıvımız mümkün 
olacahır,aksi halde tarih önünde bu 
sorumluluğıımuzıın hesabım oldukça agir 
ödemiş olacağız. Son günlerde bir 
<demokratik cumhuriyet> söylmni 
tutturulmuş gidiyor Muhammed> İsa aşkma 
nedir bu Demokratik cumhuriyet, TC nin 
hangi demokratik kurumundan söz 
ediliyor,Kürtk'rin inkannı temel 
alan, <:<k'ITloknıtik cumhuriyet> veya yaptığı 

jcnosidlcr1c meşhur olan 
cumhuriyct,kürdistan'm her karesini tanımar 
eden bir yapılanmaını listeyl uzatmadan 
demohatik cumhuriyet tc'r! anladığımz 
ne,yine bir kaç gün önce açıkladığınız gibi 
<ne Otonomi, ne F ederas)'on asıl çözüm 
demokratik cumhuriyet> anlatında bizde 
anlıyalım demokratik cumhuriyeti aına 
ulema!ardan ve fetva çıkaranlardan dcgil asıl 

pn~jenin sahibinden dinliyclim bu mesclcyi. 
Birde başımıza kemalizmin kültür 
milliyctçiliği çıktı o nasıl bir şey 
acaba,evreıısel değerleri ayakta tutan 
Halkların kültürel kimliklerini serbestçe 
sav1maıı bir milliyetçilik,görıniyeli,duymıyalı 
bu kemalizm zibidisi bayağı Devrimci 
değerlere kavuşmuş da halıerimiz yok kim 
dmniş faşizme ilhaın kaynağı olmuş 

keınalizm,kim demiş diğer 

dilleri,kültürleri,şarkıları yasaklaınış diye, bu 
kadaı·ına da pes dm1ir ancak. PKK genel 
başkanı 1 Eylül den geçerli olmak üzere 
silahlı güçlerini Kuzey Kürdistan sınırları 
dışına çıkmasını istedi ve bu önerisi konsey 
taı·atindan itirazsız kabül gördü artı silahlı 
mucadelenln artık anlamsız olduğu yabancı 
güçler tarafından bJIIandığını(bunıı mahkeme 
duruşmalarında bclirtmişti) silahlı 
mücadelenin yanlış olduğunu yakalanmasını 
takip eden son yinni gün içinde anladığını 
bcliıiivm· hasıl silahlaı·ın susması muhakakkı 

çok iyi, eğer gerçekten de silahlar karşılıklı 
susarsa.Unutmadan bıınm1 hlr diğer ayağı 
kafalarda oldukça soru işaretleri bırakmaya 

devam cdiyor.Bir taraftan asıl mücadele 
alanından çekileceksin ama diğer taraftan 
Güney parçasındakı kazanımlan göımezdcn 
gelip dinamitlemeyi önüne koyacaksın. 
Denilccek ki bu nereden çıktı hemen 
açıklamaya çalışalım, hir düşman güçlerine 
kayıtsız şartsız silahı bırakınayı önerecek 
eğemenlikleıini meşru olarak görecek ama 
aynı toleransı Kürdistan'ı bir güce 
göstcınıiyeceksin, son başkanlık konseyine 
yazılan rneklup olaylan dahada netlqtimcye 
yardımcı oluyor.Şöyle deniliyor< siz kendinizi 
misafir bir güç olarak görmeyin oradaki 
varlığınız Türkiye için tehlike değil, Türkive 
için bir güvence olarak olmalıdır yani ordaki 
Kürd ÇÖZümü ve Irak laki demokratik gelişme 
için,bunda yeriniz bir güvenccdir.Tabbi hu 
türkiye deki demokratik çüzümlc yaşam 
bulacaktır. 

Yani eskisi gibi orayı Türkiye için stratejik bir 
tehlike alanı olarak değerlendirmek 

yanlıştır. Bunu anlamanız gerekir> Kürdistan'ı 
ve dünya kamuoyuna bir kez daha hatırlatma 
yapmaımz geı·ekiyor geliştirilnıek istenen 
pravakas.vonlan görüp teşhir etmek gc..Tckiyor 
Sıradan insaniann mektuplaşmalan hile 
engellenen cezaevlerinde PKK gmc! başkanı 
her talimatını çok rahat bir şekilde Devletin 
insiyatifi dahilinde yapıyor acaba bunun 
üzerinde düşünmek okadar mı zor. Tüm 
Kürdistan'ı güçler daha uyanık olmak 
zonındadır PKK nin Güneyde kalmasının 
bizre bir sakıncası yok ama tek bir şartla 

ordaki Federe Devletin kayıtsız. şartsız kural www.a
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ve kanunianna uymakla geçer bunun başkada 
bir yolu yoktur bımun,tcrsi halinde, saldırgan 
tutumnnu sürdüıürse Dünya ve Kürdistan 
kamuayımda onları teşhir etmek her 
Kürdistan'lının görevi olacaktır,bir daha 
tekrarlamakla yarar var bizler hcrkc,im fazla 
Banştan yana olduk ve olacağız ama şwmda 
iyi biliyoruz ki Barış iki yanlı ve konsepti 
olandır yoksa bir tarafın (devlettin) halen 
karşı tarali kabul etmemesi ve bunda 
direnmesi olayı anlamsız kılıyor,Banş için her 
zaman kindeu fazla çabaya ihtiyac1mız var 
ama öyle inkarcı Şöveu bir yapılanınayla karşı 
karşıyayız ki bmm sonuca götürınenin tek 
yolu daha çok örgütlüluk daha çok çalışma ve 
sürece cevap vermek, Kürdistan halkının 

katlandığı bunca fedakarlığa layık mücadele 
bayrağını yükseltınekteu geçcr,bizler halka 
dayatılan sahte ÇOzfıınleıi teşhir etmekle 
yüklirnltı olmalıyız ÇOzümü siyasal olan 
kürdistan meselesinin, içini boşaltmak isıiyen 

hangi güç olursa olsun ona karşı dunnak 
gerçekleri halka anlatmak,geliştiıilen bu 
oyunları her yerde anlatıp sorumluluklanmızı 
yerine gctirıneliyiz,önlirnÜZdeki süreçte tablo 
biraz daha netleşerek ortaya çıkacaktır,bnnu 
hızlandırmak boynuımızun borcu olmalıdır. 

İmralidan esintiler su an lıic iyi degil, dileriz 
daha hos esintiler gelir. Tekrar buluşmak 

dilegiy le. 

Baran HHMZ!i 
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