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PANORAMA 

cnge Bakur'un 5-G sayısı Kürt bırnu

oyunda epey tartışıldı, eleştirisi 

yapıldı...E-postumuza, adresimize 

birçok, birçok mektup geldi. telefonla 

okuyucular, dostlar aradı...Dergiınizin Kürt demo

kratik basını ve kaınuoytında önemi herkes 

tarafından dillendiriltli. Bu yoğun ilgi, bizleri mut

lul:mclırıyor, sizlerin beklentilerine layık olmanın 

heyecanını duyııyomz ... 

Son sayımızdan bu yana Kürt siyasi gündeınindc, 

Türkiye' nin yaşatlığı realite'de, uluslararası kon

joktür de neler, neler yaşanmadı ki... Kuzey Kürt 

ulusal hareketi, yeni "karmaşık" siyasi durumu 

yaşamanın şaşkmlığını üzerinden atınaya başlıyor. 

Öğrendiğimiz kadarıyla siyasi yapılanmalar 

arasında bir yakınlaşma süreci Je başlamış vaziyet 

tc. PDK!Bakur kamuoyuna yapuğı Aralık '99'un 

ba;;larında ki açıklamasında, Kuzey Kürt siyasi 

hareketinde öyle bir sürecin başlamasırun gerekli

liğini dile getirmişti. 

TC devleti'nin gözii-kulağı .11 Arahk 1999 günü, 

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye çevrilınişti. 

Türkiye'nin geleceğini belirleyecek AB aday üyeliği 

başvurusu bırara lıağlanacaktı. Ve ... Anl<ara, zoru 

başardı. Avrupa Liderler Zirvesi, Türkiye'yi AB aday 

üyeliğine resmen tanıdtğıııı ilan etti 

Suriye-Israil görüşmeleri Washington'da başladı ... 

Rusya birlikleri Çeçenistan'ı yerle bir eden bom

bardımanları sonucu, başkent Gromj'e n'hayet 

girebildL Yeltsin istifasım verdi. Putin geçici olarak 

Cumhurbaşkanlığına getirildi...Avusturya'da neo

nazi koalbyonlu hükümet işbaşına geldi...ETA 

İspanya' da bir generalin öldürülmesiyle sonuçla

nan bombalı bir eylem gerçekleştirdi... Güney 

Kürdistan'da, YNK eğilimli, KURD-SAT adlı, üçüncü 

SAYFA4 

Kürt satelit televizyonu test yayıniarına başladı...ve 

neler, neler... 

*** 
Denge Bakıır'a ulaşan ıııektııplara bir giiz 

attığımızda, içerik olarak onları iki bölüme 

aıryrahiliriz. Birincisini; Denge Bakur'a gelen, 

başarı clileklerinin yeraldığı, çalışmalarının muva

fakltiyetinin istendiği mektuplar olarak 

adlandırabiliz. Ikincilcrinde ise; Denge Bakıır'ıın 

belirli sayısında yer alan bir yazıya/yazılara atfen 

yazılan bir eleştiri değcrlendiriıninin yer aldığı veya 

Denge Bakur'a genelbir eleştirinin yapıldığı mek

tuplar geliyor ... Örneğin: Norveç'ten Kenan Değer 

adlı arkadaşımız, Denge Bakur'un önemli bir erki 

yerine getirıliğini yazıyor ve Kiirt ulusunun kurtu

luşıımın sosyalizmden geçeceğini yazıyor .. .lsveç'

ten A. Kılıç adlı bir okuytıcumuz; Denge Bakıır' un 

alternatif yol göstcriciliği yapınast gerektiğini, ulu

sal,deınokratik sal1a)" örgütlcıııedc üzerine önem

li görevler düştüğünü, fakat bu görevini yerine geti

remediğini yazıyor. Bunun nedeninin ise, Öcalan'a 

"eaş-hain, işbirlikçi" deneınemesindcki çekingen

lik olduğunu vıırgıılııyor...Deıııir Hani adlı oknytı

cumuz, "ulusal öndere" yönelik dergimizde 

yapılan eleştiriterin yerinde olmadığım, bunu anla

mak için Özgür Politika, Medya-tv, Özgür Bakış vs. 

takip etmemizi öneriyor ... 

Öbür taraftan yazılı basında dergimiz 5-6 sayısıyla 

ilgili bazı değerlendirmeler yapıldı. Burada hepsini 

birer birer ele alnıaya gerek yok Aıııa, Abdulllal1 

Hicabi adlı Özgür Politika gazetesi yazarının iftira, 

karalama ve yalan dolu makalesine değinmeden de 

geçemeyeceğiz. Dergimize yönelik yazılan, "Yalan 

Kampanyası" adlı makale, sanki "hırsız - hırsız1 

yakalayın" misali hiçbir gerçekliğin, doğmluğun ve 

objektivite'nin olmadığı bir karalamadan öteye 
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gidemiyor. Hicabi, dergimizin 
neden düşmanı yeren bir yazısı 
olmadığını soruyor .. Jiicabi Bey, 
Sen yine o dergiyi oku, okuya· 
mazsan sana bazıları tercüme 
etsiıı...Yoksa, böyle gözü lmpalı, 
ön-yargılı, klişeleşmiş söylemle
re artık cevap bile vermek zah
metini görmek istemiyoruz ... 

Ha ... , burada Saı~n Hicabi'ye ve 
yazdığı gazetenin diğer köşe 
yazariarına bir olayı anımsatmak 
istiyoruz... Siz, bir taraftan TC 
devleti'ne !ıanş gülleri dağı
lırken, Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz'ı 
tarihi sorumluhıklannı yerlerine 
getiren devlet adamları olarak 
nilelcndirirken, siyasetin demo
kratik bir döneme girmesini 
yazıyorken ... vc sizleri veya 
savunduğumız. çizginin eleştirisi
ni yapaıı Kürtlere ateş savunıyor
kcn, sizlerin paralelinde agresiv 
politikanın Kürtler arasında lı:ıla 
hayat bıılduğunıı da vurgula
m:ılıyız ... Ferhat Kaya adlı ııırtse
ver Kürt aydımna Kopcnlıag'da 
yapılan fiziki saldırıı1 da burada 
bir daha kınıyoruz... 

Nupel adlı derginin 1. sayısında, 
Hasan Cuni imzalı bir yazı da 
eleştiri sınırlan aşlarak. Kürt 
yıırtseveri, arkadaşınıtz Derweşe 
Sado'ya yönelik birçok iftiralar 
yer :ılınaktadır ... Hissi, lıeyecani 
ve objektivideıı yoksun olarak 
yazılan bu makalede, Sayın 
Sado'nun 12 eylül'de elini kolu
nu salaya salata dollaştığım 
yazıyor. Tabii ki bunun doğrular
la bir ilişkisi yok, Sayın Sado 12 
Eyllil'den sonra onlarca kez 
tutuklandı, işkencelere ve 
haskılara maruz l<aldL.Liitl'en 
bu gibi makaleler yazılırkeıı, 

IlENllE BAKUR, SAYI7 /201111 

gerçej;~n sınırlan içinde k:ıl:ılını. 
Sado' mııı düşünceleri ile 
Cuni'nin ki bir olmayabilir. Öyle 
olmasına da gerek yok. Fakat biz 
birbirimlzj eleştirirken gerçeğin 
sınırlarını aşmayalını ... Saray
larda yaşıyor, dediği Sado'nun 2 
odak küçük bir evde oturdıığııııu 
biliyor mu acalıa ... Bir de CIA, 
Savak, MIT ile ilişkiler meselesi, 
değerlendirmeye bile gerek 
değiLSayı n Cu ni, bir insana • ki 
eğer yurtsever hareketin temel 
taşlarından ise, bu gibi ithamlar
da bulunmak yakışmaz doğru
su... Eğer bu itlıamlarımzı 
doğrulayacak döküman ve ispat
larımı mevcut ise ... Hodri m ey· 
dan! Buyrtın bunları Denge 
Bakıır'a yollayın, onları biz 
yaı1nlanz! ... Nupel' in bu gibi 
provakativ yazılara m:ılı:ıl verme
mesini diliyoruz ... 

*** 
Denge Bakur' da yayıulanan 
yazıların imzalı iseler, yalnız 
mak:ıl e yw.arını bağladığını 
tekrar etmekte yarar göriiyo
ruz ... Denge Bakur basın kural
lan çerçevesinde kendisine bile 
yapılan eleştirileri yaı1nlaya
caktır.. .Bu yaıalarda dile getirilen 
eleştirilere bazılarımız doğru, 
bazılarımız yanlış bakabilir...Bıı 
bizim demokratik lıakkııııızdır ... 
Ama bu görüşleri kanıuoyıına 
açmak da demokrasinin, demo
kratik lıasııun görcvidir ... Dengc 
Bakıır Kiirt medyasında çağ
daşlığı, çoğulcu demokrasiyi, 
objektif !ıaberciliği, etiksel 
yorıınıculuk ve eleştiriyi, gazete
celiğin küresel değerlerinin söz
ciilüğünii yapıyor. O halde, bazı 
arkadaşlarımızm "dergimizc ya
pılan haksız eleştirilere neden 

yer veriyoruz>~ taVJrlarmı saygıyla 
karşılanıakla birlikte, herkesin 
de bi,jnı gibi düşünmediğini ve 
buna zonınlıı olmadıklarını da 
lıelirtıııekte yarar vardır. 
Demokrasilerde muhalefete yer 
vermek, hakkını sa\~tnınak, lııı 
değer yargılarını hayata geçir
me!<; özgiirliiğiin ve çoksesliliğin 
güvencesidir ... 

Denge Ilakur internette web site
siyle de mevcuttur. Danimar
ka' dald değerli aı·kadaşlanınızın 
katkısıyla "Denge llakıır Online" 
-www.pdk-bııkur,sulmet,dk 
adresinde bulunmaktadır. Bu
rada, bunu gerçekleştiren arka
daşianınıza tekrar tcşekkiirleri
mizi dile getiriyoruz ... 

Gelecek sayıımza kadar... hepini
ze sağhk, başarılar diliyoruz ... * 

DENGE BAKUR 
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AVRUPA BİRLİGİ -
SÜRECi ... 

- YA KÜRT SORUNU? ..... 

C devleti nihayet, yıllar s!iren bir çaba

dan sonra 10-11 aralık 1999 günlerin
de Finlandiya' nın başkenti Helsiııki'de 

toplanan Avrupa Birliği Zirvesi 

kararıyla Avrupa Birliği aday ülke stati\süne 

kavuşabildi. 10 aralık gecesi öncesinde bile, 

Ankara ıııekik bir diplomasi uygulamak, AB üyele

ri devletleri nezdinde yoğun diplomatik çalışmalar 

yapma zorunda kaldı. Hatta toplantımn kararı 

açıklanan dakikaya kadar bile Yunanistan' ın veto 

hakkını kullanacağı telaşı Ankara ve diğer AB dev
leıleri başkentlerini sarmıştı. Türkiye yine içeri 

alınmayacakımydı, yoksa yedclder arasında son 

mımarayı giymesine miisxıde verilccekmiydi? 

Aralık l999'un ilk haftasında Dışilişkileri Bakanı 

İsmail Cem adeta bir Avrupa turu atarak Birliğin 

başkentlerini bir bir ziyaret etti. Vaatler verdi, söz

ler verdi, geleceğe ilişkin "demokrasi paketini" 

açtı, Türkiye' nin iç ve dış dünya ilc ilişkilerinde 

izleyeceği "yeni yolu" açıkladı. Kısacası, bu kulis

lerde, bugüne kadar kamuoyunun bilgisine sunul

mayan, kapalı tutulan, kilidinin anahtarının saklı 

tutulduğu programları, Avrupalılara açtı. Böylelikle 

de eğer Avrupa yolu açılırsa, bu demokrasi pro

gramımn yaşama geçeceği, açılmazsa uygulauma 

şanslarının olamayacağını söyledi. Yunanistan' ın 

vetosuııu kullanmaması için uluslararası bazı güç

lere de Ege ve Kıbrıs konusunda taalıütlcr verdi ve 

buna bağlı olarak Atina' yı yumuşatmaları istemle

rinde bulundu. Öbür taraftan özellikle "Deprem 

felaketindeıı" ve Öcalan' ın tutuklanmasıııdan 

sonra iki ülke arasında belirli bir yumuşamanııı 

yaşandığı herkes tarafından gözlemlenebiliyor. 

SAYfA& 

NATO' ııuıı bu iki birbirine küskiiıı üyesi, belki de 

modern tarihleriııdc lıugün kii olduğu kadar, bir

birlerine yakıııla!)ıııış değiller. 

Bu süreci tamamen aktarma gereği zaten artık yok, 
fakat biz bu süreç içersinde önemli ba?J bilgilere 

sahip olduk, önemli bazı girişimlerde bulunduk, 

bunların da özel de Denge Bakur çevresi ve genel 

de Kürt kamuoyunun bilgisine sunulması 

görlişündeı1m. Zaten savundıığuımız konsept çerç

evesi; Kürt yurtsever demokratik hareketi ve peri

ferisinin, perde arkıısı politikalarııı, çalışmaların 

zamanıııın geçtiği, enformasyon topluımı formasy

onlarımn artık hakim olduğu dünya realitesinde, 

Kürt siyasi hareketinin de, medyasımn da ve bütün 

diğer kıınımlarmm da açıklık ilkeleri çerçevesin

de, kamuoyuna bilgi vermeleri yönündedir. 

All YEDEK ÜYELİGi 
BIZi NASII, ETKiiJYOR ••. 

TC devleti'nin AB aday ülke statUsüne kavuşması, 

kuşkusuz çok önemli bir olaydır. Bu Türkiye için 

de böyledir, Avrupa Birliği için de böyledir, ama biz 

Kürtler için de öyledir. Bu prosseste her taraf elin

den geldiğince kendi programlarını daha öne 

çıkarmaya çalışacak, bu sorunların çözüm için ilk 

elde ele alınınası için biiyük bir çaba gösterecektir. 

Kürtlerin bu anlam da hüyiik bir avantajı sözkonıı· 

sııdur. Bütiiıı dünya, Kürt sorunu çözülmeden 

Türkiye'ye demokrasinin gelemeyeceğini çok iyi 

biliyor. Ayrıca, TC devleti' nin Avrupa Birliği' ne 

aday ülke olarak kabiilü, gerek Türkiye nezdinde 

ve ama özellikle de, bizleri de kapsadığı için, 
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Kürtler nezdinde iyi, ama çok iyi 
değerlendirilmelidir. Türkiye AB 
aday ülke satiisünü almııtır, ama 
şartlı olarakl Hiçbir aday ülkenin 
önüne (realitclerine de nymadığı 
dola-yısıyla) lıu kadar şart kon
mamıştır. Türkiye belirli bir süre 
içersinde bu şartların gereklili
klerini yerine getirmelidir. 
Bunun sözünü de vermiştir!.. İşte 
bumda, Kürt tarafıııa büyiik ve 
ağır sonımlululdar düşmektedir. 
Kürt ulusal sorunu, Helsinki zir
vesinde adlandırılmamıştır, 
yuvarlak bazı çerçeveler içersin
de masa öniine gelmiştir. Ki, re 
bunları bııgiirıden görmezlikten 
gelmektedir. Sorunıınıuzun, 
adlandırılarak, Türkiye' nin 
demokratildeşmcsi önünde 
çözürııii gerekli bir nokta olarak 
gündeme getirilmesinin sorıım
lnlıığnnn biz taşıyoruz. 

lştc, yazı da genel de TC devleti, 
özelde de Kürt ıarafımn bugünkü 
yaklaşımları ve önümüzdeki 
süreç ile ilgili önlerinde duran 
realiıeyc, sonımlululdara ve bu 
çerçevede değişik noktalara par
mak basmak isteycccğiın. 

Belki de sonda söylenınesi gere
keni şimdi yaJacağım. Klirt lıarc· 
keti dünkü gibi, Klirt medy't" 
dünkü gilıi, Kürt demokratik 
kurum ve kuruluşları, !ega! 
yapılaumalan dünkü gibi siyaset 
ve politika yapamazlar! Kürt 
sorunu' nun siyasi arenasının 

adresi değişime uğraımştır. Kürt
ler olarak artık siyaset, propa
ganda, pratik çalışma ve diplo
masi yaptığumzda Avrupa Birliği 
i.iyesi ülkeleri' nin başkentlerini, 
kıı-rııııı ve kııruluş-larını, ulusla
ramsı çevre ve platformlan 

IIENil~ lliiKIIII, SIIYI7121111!1 

direkt muhattap almalı-yız. 
Sorunnmuzun, AB liyelik süre
cinde, Ankara' nın önüne adlaıı
dırılarak getirilmesinin yolu işte 
değinilen bu noktaların yaşam 
bulmasından geçiyor. Kürt tarafı 
iç strııktıır ve siyasi program
larını, çağdaş dünya'nın narm
larına göre yenileınelidir. 
Kuşkusuz, ıılııslaram>ı antlaşma
lar, ulusal sorunların çözümü 
için çok önemli lıir temel arzet
mektcdir. TC devleti' nin ulus
ların kendi geleceklerini özgür
cc belirleme hakkı ile, aıınlık 
hakları ile, çocuk haldan ilc, 
insan haldan ile ilgili uluslara
rası antla~maların birçoğunun 
altında imzası bulunmaktadır. 
Bugünden tezi yok, bu durtım 
gündcınleştirilmeli, Kürt sonınıı
'nun çözümü için nlııslararası 
antlaşmaların hayata geçirilmesi 
istenmelidir. Türkiye, belki Kürt 
sonımı'nun ulusal bir sorun 
olmadığı tezini yine savunacak, 
ama önemli olan tüm dünyaımn 
sonıntımımı ulusal bir sorun 
olarak algıladığıdır. Bu yiinde 
Kürt tarafı çalışmalarını daha 
akıllı, diplomatik ve bilgisel bir 
temele otıırtınalıdı: .. , 

ANKARA'NIN All ADAY ÜYE
LiK STATÜSÜ SÜlmı;iNHE 
KÜRT SiYASi HAREKETi'NiN 
TAVI!! 

TC devleti' nin, ı 1-12 aralık '99 
tarihlerinde yapılan zirveele AB 
aday üyeliği statüsünü alması 
sürecinde, Kürt siyasi yapılanma
ları farklı, anıa çok farldı bir 
politika yürüttüler. Bıııııı Kiirt 
medyıt"ııda da izlemek miiıııkiin 
oldu. Süreç içersinde görüş, 
tııtıım ve çalışınaları kaıııııoyıı 

nun dikkatine yansıyan 
PDK/Bakur, PSK ve PKK'nın her
biri kendi istikametinde yiirüdii. 

Aslında PKK'nin Avrupa 
BirliğilTürkiye ile ilgili yakla;;ımı 
hem cu anlaşılır hem de en kar
makanşık tavır olarak Kürt siyasi 
tarihine geçti. Öcalan' ın tııtıı
ldanması son rası PKK' mn TC 
devletine yönelik politikasındaki 
değişiklik rüzgarı, AB yedek üye
lik sürecinde had saflıaya ulaştı. 
PKK, Ankara' nın üyelik sürecini 
eleştirmeyi bile, artık ldişe
leşmeye başlayan "ihanet, kom
plo" teorileri ile eşdeğer tuttu. 
Hatta, aday üycliği destekl.cmck 
için ne Avrupa Birliği tarihinde, 
ııe de Kürt siyasi tarihinde eşine 
rastlanmayan bazı pratik 
çalışmaları hayata geçirdi. PKK 
yandaşları, Hclsinki'de AB zirve
si salonu önünde, Ziibeyir Aydar' 
ın öncüliiğüııdc "Tiirldyc'ııin 
aday üycliğini destekleme" 
yiiriiyiişii gcrçeldeştirdi. Ilir 
zamanlar Ankara' yı düııyamn en 
barbar, vahşı ve çağdışı devleti 
olarak adlandmuı, Med-tv' nin 
ekranlarmdan bu görlişi.i onlar~ 
ca kez haykıran Aydar, o günleri 
umıtnıuş ve Türkiye' nin demo
krasi yolunda yiirüdüğünü ve 
hiçbir şart ileri siirtilmeden 
Ankam' mn Avrupa ailesi içinde 
\•er ·alımıBııHn "serefli" mücade-. ' 
!esini jiirütüyordu. PKK Başkanı 
Öcalan, lımalı adasındaıı, 
Başkanlık Konseyi'de açıklama
ları ilc TC devleti' nin AB aday 
liyelik statüsiine kavıışturulması 
yolunda e!lerinden gelen herşeyi 
yaptılar... 

PSK, aday üyelik 
mindc yaptığı 

süreci döne~ 

çalışmalarda 
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Türkiye' nin günümüz rcıılitesi 

itibanyla AB içersinde yer 

alınasının doğru olmayacağı ve 

TC devleti' nin demokrasi, insan 

haklan ve Kürt sorunu' nda, belii 

adıınlar atmayana kadar aday 

üyeliğinin kabul edilmemesinin 

gerektiğini dile getirdi. PSK 

Genel Sekreteri Sayın Kemal 

!lur kay, Avrupa Birliği liderlerine 

zirve öncesi y<ız<lığı mek'tllpta da, 

aynı konulara değinerek günü

müzde Ankara' nın, All'ne aday 

üye olma seviyesini yakalaya

marlığını bellirtti ... 

PDK!Balmr Genel Başkanı Sayııı 

Hemreş Reşo, Fransa eski 

Cumhurbaşkanı merlıum Fran

cois Mitterand' ın eşi ve 

Li!ıeration Vakfı Başkanı 

Madame Daniellc Mitterand ile 

Kasım '99 da Almanya' nın 

Osnabrück kentinde yaptığı 

görüşmede, Almanya Dışilişkiler 

Bakanlığı yetkilileri ve birçok 

Avrupa Parlemeııterleri ile 

teınaslarında, E;veç Dışilişkiler 

Ilakanı Bayan Anna Lindh ile 

Stoklılom'de 22 Kasım I999daki 

görüşmesinde, Aralık ayının 

SAYfA B 

başlarında Ingiltere Dışilişkiler 

Bakanlığı üst diiZL'Y yetkilileri ile 

toplantılarında bu süreci ve Kürt 

tarafı olarak yaklaşımlarını 

Avrupa'lılara aktardı. Sayın Reşo 

bu önemli görüşmelerinde, 

vardıkları kanıyı, Denge Ilakur 

sonımlularıııa şu cümlclerle 

anlatıyordu: "Avrupa Birliği, 

kapısını Türkiye'ye açma eğilim

indedir. Biz de buna karşı değiliz 

ve tiim görüşnıel.erimiz de bunu 

vurguladık Bunun yaııında 

Türkiye' nin Kürt sonımı'nda 

adım alınısı gerekmektedir. Bu 

Türkiye' de demokrasi değerler

inin yaşama geçmesinin temeli

dir. Biz, Avrupa Birliği yöneticile

rinden ve üye devlet hükümetle

rinden bu gerçeği dillendirmele

rini istedik Türltiyc' nin aday 

ülke stalüsüne kavuşm:lsı halin

de, Kürt problematiği bir Avrupa 

problematiği haline de gelecek

tir ve Avrupa bu sorumluluğunu 
görmelidir, dedik Kürt soruıııı 

çozum sürecine girmeden 

Tlirkiye' de olsun, bölgede olsun 

barıştan, demokrasiden, insan 

hak-larından ve istikrardan siiz 

etmek ıniimkiin değildir. Bunu 

Avrupa devletleri de bizim kadar 

biliyor, ama kendi sonınumuzu 

biz masaya yatırmalıyız, biz gün

dem de tutmalıyız ... " 

PDK!Bakur yaptiğı çalışmaların, 

görüşmelerin verdiği intiba ile 4 

Aralık 1999 tarihinde llelsinki 

Zirvesine bir açık mektup yoluy

or ve Türkiye' nin aday üyeliğe 

kabul edileceği kanısım kamu

oyıma bildiriyor ve Zirve' den 

Kürt sorunu' nu dillendirmesini 

talep ediyordu. Ayı·ıca, yaptığı 

göriişmelerde karariılda savun

duğu, Tiirkiye' nin önüne 

lıağtaı~cı bazı t:mhiitler ve şart

ların konulması gerektiğini, 

mektubunda altııu çizerek dile 

getiriyordu .... 

TC DEVLETi 'NiN ÜYELİK 

GÖRÜŞMELERiNE IlAŞlAMA

SI llİRAZ IlA BİZİM GÖSTE

RECEGiMiZ PERFORMANSIA 

iDEN'J'iÜ OlACAKTlR. 

O HALDE NE YAPMAUYIZL 

PDK/Bakur Genel llaşkaııı'nın 

önemle vurguladığı bu cümleler 

aslında sorunumuzun ~ma nok~ 

t;ısım teşkil ediyor-AVRUPA DEV

LETLERİ DE BİZİM KADAR 

SORUNUMUZU TANlYOR .. AMA 

KENDI SORUNUMUZU BIZ 

lVIASAYA YATIRMAL!YIZ, BIZ 

GÜNDEM DE TUTMALlYıZ! .. 

Önümüzdeki süreç içersinde 

Kürt siyasi hareketi' nin 

başarması gereken en önemli 

nokta da bu olacaktır. Bunun da 

gerçekleşmesi için, herşeyden 

evvel PKK clışındaki Kürt ulu

salcı-demokratik yapılanmalan

nın bir platform veya blok 

oluşturıml'ı gerekliliği kendisini 

dayatmaktadır. PDK/Bakıır bu 

yolda önemli bazı adınılar almış 

bulunmaktadır. Kürt kaımıoyıına 

bu çerçevede bir çalışmanın 

yapılacağı sözü verilmiş bulun

maktadır. Tarih PDK/Baktır' un 

önüne önemli bir misyon 

~-ımmuştur. Bu tarihi momentin 

yakalanmac;ı, hem Kürt sorunu, 

hem Kürt siyasi hareketi, hem de 

Kürt halkının beklentilerine bir 

yanıt olacaktır. PDK/Bakıır pot

ansiyeli bu tarihi sorumlulukla 

hareket etmcli ve gereğini de 

yerine getirmelidir... il\ 

Cemal BA'I'UN 
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Rexne Zaningeha 
Şoreşgeran e! 

ere u karakter!stika wclatparczen 
gelen biııdcst cw c kıı ew xwe ji 
ncfsa xwc rlzgar dikin, xwc didin 
xizmeta gel fı welate xwe. Edi xwe

kesiya(şexsiyeta) wan a "·weristi(nonnal) ji lıo!e 
mdihe. Ew dibin maiC raya gişti. 11ştck1 wan ye 
veşartl namine. Rabfin~rfıniştina wan, xebat, 
tekoşin, kirin u çewtiyen waıı bala herkesi 
dikişinin ser nve U ew her dl bin çavnCriya raya 
gişt\ de dimJnitL Ji ber VC yckc, jJ CW lı erdem elibin 
armaııca gelek rcxncyaıı u pesindeyen renga-reng. 
Bf!guman çawan ku re..xncyCn wan pir caran ne di 
ciye xwe de ne, rexneyen ne tuj u ta! in, hcrwelıa 
ew pcsindana j1 pcsindanen çewt fı vala ne. Le dive 
tu caraıı neyete jibirldrin hı ne cw rexnc fı ne j1 
cw pesimfana ji kcsatiya wan xebatkar fi tCkoşerarı 
re ten c kiriıı. W ek li jor j1lıatc gotin, armaoca wan 
U pesindeyan, kirin fi xebata \Van e; tevgera wan a 
gişt! ye. 

]i ber ve yckc, nahe hı tekaşer fı şorcşger ji rex
neyan dilteııg lı belıııtcııg bibiıı. Hi vacayt, divc jc 
spasdar i'i dilxwcş bibiıı. Rexııc dikarin zaıı1n u 
dfın!1tina wan dcwleıııeııdtir lıikiıı,bevaciya 

(ahmak) wan berlıcnd lıiltin fi pozbilind.iya wan ji 
hişkCnlnin. Xebata ku ji rexneyarı re ne vckirl, \vck 
karlıidestiya he dijlıer lıdwestcke diktatotiyetc ye fı 
astengckc mczin e li ber pcşveçuııe. Rexne dikarin 
bergclıa tekoşcraıı firchtir bikin, ııefstenil<i lı ser
giraniye bi kin para waıı. Ew dilıeliıı ku mirov lıika
ribc"kumc xwc lıidin sere nvc fı lıipoııije!" 

Bi kurt!, rcxnc, ji bo ti!koşcran, lıi tayheti jl, ji bo 
wclatparGzen gelen bindcst zaııingeheke be hempa 
ye. DivC beramherl rexneyCı hehvCst zCdctir crCnl 
be, cv yck nirxeıı demokrasiye ji xurtirr di kc. 

IIENII~ IIAIIIIII, SIIYI7/20110 

Ev c, bi. nıilyoııaıı kesen ku li mala xwc ruııişti 
lıeııc. Çiına kes çilla waıı ııake? Çiına !ıelıfiıı u 
tuncbfına \Van kesen !imalrUni~tl ba1a keseki 
nal<işine ser xweı Ji bcr ktı cw be id1a ne! Ne got
inck fi ne ji be!enek(soz) wmı di der!ıara rewşa gel 
fı wel:ıt de lı eye. LG bc!C cw kesen wclatparezı Ew 
kesen wclatparez, a rasttir, cw kesen gelparcz ku 
X\VC dane ser rCya azadi ü serxvv'ebGna gclC A'\VC 1 

ı,~vedi doz ü armanceke lıinavkiri ne. Ewaıı bi biry
ar U vlna X\VC, XViC avCtinc nav kada vC xebatC. 

xemxurC rewşa gele ırı,ve ne. \Van biryar fi vlna 
xvveı x\ve avCtinc nav kada vC xcbate. Ewana bi 
arınanca ku gele xwe bigChine rewşeke baştir il 
jiyaneke biliııdtir, dcrketine lıo!e. Ji bcr ve yeke, 
dive !ıcrgiz cv cudahiya di navbcra welatpad)z u 
kesen limalrfınişti de wcre ditiıı ı1 ev nL,ti.ya ney
ete pa~çavkirin. Gava ev rasHya were oaskirin U 
pejirandin, edi kes rcxne i\ pesindeyan xwekcsi 
nagire, ji rexncyan dilteng fı ji pesindey.tn ji serx~ 
weş nabc! DC bizanlbc ku ew hemfi bilyerine der
basok in fı de lıilıin ma!C diroke. 

Beli\ ger ııev n:Lstiya were naskirin U pejirandin" 
wc!C ye. LC gava n).irov rcwşa "siyasetmedar" fı 

"ronakb1ren" mc Kurdan, lıi taybeli jiyen bcrpirsy
aren rexisıinen Kımlistani didc ber çavaıı, mirov 
dikare bi zelali biblne ku c\vanaı ne cudahiya di 
navbcra tekoşcr fı yen limalrfınişti fi ne ji cuda
lıiya di navbcra dijıııinayeti, dijberi fi rcxııeyan de 
naskirinc. EV·/ hln dijber il rcxnegiran wek dijmi
ııaıı 1libinin! !lcmhcz xwe ji pesiııdeymı re vcdikiıı. 
Rast e, lıin ce!cb mirov lıene ku li mala xwc 
rfiniştine,"destCn xwc ne bi ava sar ü ne j'i bi ava 
genn dikiıı" Hinek ji wmı, lıcwl didin, di lıin 
navC"rcxncgirtinC" de, j.t bo xwcnlmandinC fi yCn 
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din jl raste.rast ji bo r::;:::;::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:-::;:;-;c;:-::;'7;:c7''::n~=ın ji ke fı çima şerm fı 

xirabkirinc ve tistika fihct lıike? 

Gelek çima lıene, le 
berslva van gişıanı 

wek li jor hatiye 
rezakirin, nasnekiri-

havil fi avadar lıikarbi

oin, LC ew, lıegıırnan 

zimandirej fı tfijkar (pro

vokator) iıL Şo-reşgercn 

senvext wck pisporen 
civalmas dikarin xwe ji 
wan eel eb mirovan bipa
r~zin. Le belC) X'\VC ji pes
indekaran rizgarkirin 
geleki dijwar c, 

l:t~~h~ıit~Itll~.~f;j~ı)!l~f~;J~J~~~·'~;·~~·~~~~ na mafC rexneyan, 

fan c. Bl>gu-man, ger 
alternatlfek hcbfiya, 
ne wl dikari denge 
dijbcriya xwe di nav 

Di diroke de gelek mina- rexisıine de bifetisJ-

ken balkeş lıene ku hi ne fı ne jl dikari be 
h!ndariya hatine dagirtin. ,,,,, ,,,,,,, ' ' ' 1 xem Q dilovani 

Bi tenc rcwşa ve dmviye erişkari bikarbilıe-
ter d ike ku şoreş u l~ cC.~~=·'--'-=Cll.C-'-'..l..c.~~~.l..c.'cuc~~~'"""'"' na. De begav lıilıfıya 

tekoşer hikarin je destkef:l ku her gavavetinek xwe bipiva fı 
bibin. Gelek welatparez il ronaklıir "lingcn xwe li ligor bcrra >.~ve 

W ek bate ditin, rexisıina ku 1 S 
salan tekoşinek çekdar mcşand, 
dikaıf ,u rojeke de dev ji şerc 
çekdarlberdc. Bele, de bikaribc 
di rojeke de dev ji desh1r fi relıa
za xwe, dev ji rCzaniya Kurdistan! 
berde. Bi hezaran xort lıatilıun 

kuştin, bi lıezaran gund lıatibfın 

şewitandin U wCrankirin, bi 
milyunan Kurd derbeder bfıbun! 
Çi xem? Hemfı" ji kiska dayika 
A'\Ve çUbfin"! Ne şerm fı ne ji 
poşınanll ScrokC wC xwe av@libfı: 
hembeza dijmin il " di derele 
sere de ketilıfı"! W1 bi lıesaııl 

dikari ji "dayiken şelıidcıı" lhv
leta dagtrker lebilıortne bixwazc 
fı "amaele bu ku tekeve bin xiz
meta"dewleta ncyari' Çi xcm e'! 
W1 ta roja were girtine, ınafC jiy
anc neclabfı dijber il rexnegiran, 
be clilovaııl hcriş di bir ser herke
si fi rexistineıı ku çewliya 
ıncşandina şere çekclariye, di 
cenga Kurdistane de çewt ii ne 
rast didilin. 

SAYfA10 

lıfın goriye ve lıelwcsta malkam- direj bikira" De nikarilıfıya wele 
bax. Hinek ji wan lıatin kııştiıı fı lıetirs u xcm, xwe baveta lıeınbe
hinckan F jiyana xwe ya rCzaniyC za daglrkcrCn Kurdistan C. 
dawi le anin!.. 

Le gava Öcalan hatc girtin, ew 
180 derece zi\1rL Ve care Jıeriş 
bir ser herkesi ku"!Cbihor!ıı" ji 
dewletc nexwest fı ne anıade lıfı 

ku tekeve "bin xizmcta dewleta 
daııfrker! 

Em bibejin ku cw "kctihfı derele 
sere xwe", le derele serokatiya 
rexistinc? "Heval" u "lıevalbend" 
:m çi bu ku li hemher ve helwes
ta canhiraş bC deng man'( 
Bedengiye berdc aliycki, çima fı 

çmvan karin X\VC li rewşa nfıh 
binin fı " vi' kirasC" xwlnmij, di 
!ıisteke de li laşc xwe bişidiııin? 
Çawa karin di nav çarçewa 
kemalizma ku ji hcmfi lıingelıcıı 
zanisti bCpar eı"cumhuriyetekc 

demokratik" bibfnin? 

Heger rewş weha be,"Merik" de 

Disan, beşik, de ne serokatiya 
rCxistinC, nellhevai ı1 hogir" U ne 
j! malbala Şelıidan bedeng bima
na. De dagirkeren Kıırdistrne ji 
"hesaben" xwe li gor we bikara
na. 

Gelek caran hatiye dltin ku kirin 
il tevgereıı ku di dema xwe de 
wek rasıiyek hatibfın pejirandin, 
paşe çewt derketine. Ji ber ve 
yekc, ıııirov nik;u·e ın1soger bibe 
ku her "rastiyeke" !ro, de lıergiz 
duwaroj ji her rast! biınine. Bi 
tene, ew"rastiycn ku bi direjıiya 
diroke karine bemve hidin fı 

xwe biparCzin, rastiyene rast in" 
fı ciyC baweriyC ne.,.* 

Hemreş REŞO 
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YENİ YÜZTILDA 
KÜRT MiLLİSİYASET 

BELGESİ--NE GEREKSİNİM 

ürkiye ve Kuzey Kürdistan açısından 
geride bıraktığımız )iizyık!a çok sayıda 
önemli olaylar meydana geldi. Olayların 
önemli sırası herkesin balaş açısına 

göre değişebilir. 

Biz, geçtiğimiz yıl meydana gelen iki olayı çok 
önemli buluyoruz: Tlirkiye' nin Avrupa Birliği' ne 
aday üye olarak kabul edilmesi ve 15 yıllık Kürt 
silahlı mücadelesinin vardığı son. Bu iki gelişme 
Türkiye'nin ve Kuzey Kürdistan ulusalhareketinin 
yeni yüzyıldaki, tiim yüzı'lı olmazsa bile en az 20· 
30 yıllık gcleceğiıti, yönelimlerini temelden etki! ey· 
ecek nitelikte. Birinci olaydan başlayalım. 

Helsinki'de Avrupa Birliği aldığı karar ile Türkiye 
ye aday üyelik statüsü tanıdı. Biiylelil<le, Türkiye, 
Avrupa ailesinin içine buyıır edildi. 

Uluslar.ırası ve Ortadoğu/Katkısya/Orta Asya' daki 
politik koııjoktürü dikkatle izleyenler için, 
Türkiye nin AB' ne alınması sürpriz değildir. Tam 
aksine bu karar, rasyonel politik bir gereklilikti. 

Politikanın ve gazetccilğin danayelerinden Sayın 
Çetin Altan, ısrarla Türkiye' nin değişrnek 
kabuğuını prtıııak dışında bir şansının olmadığım 
yazJp duruyor. Son yalJlarından birinde (Sabah, 
15. lO. 1999) "Türkiye" yi dış cünamikler sürükley· 
ecek 21. Yüzyılda çağdaşlaşmaya" diyordu. Aynı 
gün Nceali Doğnı'da, "ite kalka idam edecelder. 
Yirmibirinci yüzyıla hazırlayacaklar. Kiireselleşme, 
Globaleşıne, Bizi adam edecek" diye açıl' açık 
yazdt. 

IIENG~ 11111!1111, Sll'1'17 !20110 

Giingör Meııgi, geçtiğimiz Yiizı7lııı son yazısında 
(Sabah, 31. 12. 1999), "Yeni dürıva düzeninin 
oluşturduğrı sel, Tiirkiye~yi önüne katmış götüıiiy
or" tespitinde bulunuyor. Mehmet lhrlas'ta Yeni 
Şafak gazetesindeki köşesinde, "Dış konjoktiir 
bazen, Türkiye'deki değişim gereğirün i)rıiinli 
açıyor" diyerek, AGIT Istanbul 'li:ıplantısı, AB Aday 
Üyelik statiisü, Türkie-lsrail iki.li anlaşınaları gibi 
önemli olayların arka balıçesini çok özlüce dile 
getirdi. 

Geride bıraktığımğız yılda Türkiye açısıııdaıı mey
dana gelen çok önemli olayların en açık izahı, Bill 
Cliııtoıı'ıın Türkiye'de, özellilde TBMM' de yaptığı 
konuşmada ifadesini fıulııyor. ABD, Türkiye'yle 
varolan stratejik işbirliği çerçevesinde, önlimiizde
ld çeyrek yüzyılda, "Avrupa Birliğine lam liye 
olmıı~) Kıbrıs ve )(umuıistan la sorunlarını çözmüş) 
Kafkaslarda ve Ortadoğu"da istikrarın 
sağlanmasına katkıda bulunarak bölgenin enerji 
koridoru haline gelmiş, demokıasi ve insan 
haldan sorunlarıılı aşmış, doğallıaklarıııı vererek 
kendi Kiirtleriyle barışmış, laiklik ve islamı 
bağdaştıratak model iilke dıınımuna ulaşmış bir 
Türkiye" hedefliyor. Clinton, önem verdiği mürte
fiği Türkiye'nin önüne böylesi bir vizyon koydu. 
Türkiye'de olduğu beş giin içinde bunu herkese 
anlattı.Diiııyaya böyle bir mesaj verdi. şimdi top 
Türkiye'de. 

Türkiye'nin yalmı geçmiş tarihine bakıldığında, 
herkesin buna fit olacağını/olduğıımı kcstirelıiliriz. 
Türkiye, birçok tarihi dönemeçlerde "stratejik fay· 
dalanııı" pazariayarak işini )iirüttli. Mustafa 
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Kemal, başarısının bii)i.ik bir 

bölüıııiinii Çarlık Rusya'sındaki 

Ekim Devrimi'ne borçludur. 

Kemalistler, sonraki yıllarda 

Sovyetler Birliğiyle komşııluktan 

kaynaklanan jeostratejik konu

munu da )ine tepe tepe kullan

masım bildiler ve kullandılar. 

Günümüzde benzer başl<a bir 

dunım ortaya çıkmış. Gerçi tarih 

tekkerürden ibaret değil, ama 

lıenzediktc şaşırtıcı doğrusu. 

Sovvetlcr Birliği'nin dağılma

sından sonra bölgede ciddi bir 

boşluk doğdu. Gerçi Batılı ülke

ler özellikle ABD, 2.Körfez 

Savaşından sonra bölgeye askeri 

olarak daha köklü bir biçimde 

yerleştiler. Ama ıine de bölgede 

sağlam ve istikrarlı müttefiklere 

ihtiyaç vardır. !şte bu ihtiyaç, 

Türkiye'yi bölgede "merkez 

üssü" durumuna get riyor) jeo~ 

stratejik önemini arttırıyor. Dış 

dinamikler, bu ihtiyaç ve önenı

den dolayı Türkiye'ye bir rol 

hiçmiş dunımdadırlar. Bu 

nedenle, Türkiye'nin bu rolii iist

leııcbilccek istikrarlı bir yapıya 

kavuşması gerekir. 

SIIYFA 12 

Istikrarı sağhunak içinse, eski 

dcür yöntemleri artık 

geçerliliğini yittirdL 701i, 801i 

yıllarda olsaydı, Paul Hcııze'niıı 

"bizimkiler" dediği generaliere 

bir darbe yaptırılır, "işler düzene 

sokulun!u". Hazır 28 şubat ıılti

matomuda verilmiş ve kamuoyu 

irtica ve böliiciiliik tehlikesi 

karşısında korbırlan zangır 

zangır titriyorken, darbe için tanı 

bulunmaz fırsattı. Ama askeri 

darbe ve demokrasi dışı yöntem

ler artık çare olarak görülmüyor. 

Bölgeye, batı demokrasisi ölçü

lerinde, hlam ile demokrasinin 

sentezini başarıyla gerçek

leştirmiş, örnek bir model ülke 

gereklidir. şimdi, Türkiye, dış 

dinamikler tarafından oraya 

doğru yönlendiriliyor. Yeni 

Diinya Düzen( nin oluşturdıığıı 

ve Türkiye'yi önüne katan sel işte 

bu seldiri 

Türkiye bıı role soyunacak mı, 

bunu kabul edecek mi? Tür

kiye'nin iç dinamikleri buna 

haıır nu? Türkiye bu değişim ve 

döııiişiimii gerçcldeştirecek mi? 

Türkiye bu sıırııların yanıtlarını 

araYJp duruyor. 

I'EKİ NE OLACAK? 

Biz, ne kadar kiiçiik ve önemsiz 

olursa olsun, hiç lı ir faktöıii gör

mezlikten gclmiyoruz, hiçbir 

gücü de küçümserniyorıız. 

ısrail'de Nctanyalııı örnegı 

lıafızalardadır. Netanyahu, 

Oslo' da temelleri atılan !srail

Filistin- Arap barış planını engel

lemeye çalıştı. Engelleycmclli, 

gcciktirdL Ama kendisi de poli

tik arenayı terk etmek zonında 

kaldı. llıı bakımdan, politikanın 

çıplak gerçekliğiyle Türkiye' nin 

bu sornya nasıl yanıt bıılacağıııa 

dönersek, şunu açıkça söyleyebi

liriz: Türkiye'nin başka bir seçe

neği yok! Ya bu repertııarı uygu

layacak, ya da işi çok zor olacak 

Tiirldye öniüıe konan plaııı ağır 

aks ak da o lsa uygulayacak 

çiiııkü bu plan, Türkiye egemen

lerinin de çıkannadır. 1991 
Körfez savaşından sonra bir ara 

"Adıiyatik'ten Çin sedeline kadar 

Türk dliııyast" stratejisinden söz 

eden Türk yöneticileri, şimdi 

önlerine kanıılan phmla Çin scd

d.ine ulaşınassalar hileı en 
azıııdan Ceyhan' dan Kazakistan 

steplerine kadar uzanan ulusla

rarası dc'Stckli önemli bir enerji 

boru hattına bıvuşahilecekler. 

llıı da Türkiye'yi önemli hir böl

gesel güç haline getirecektir. 

Türkiye'nin stratejisıleri bu gerç

elderi görüyorlar. 

Türkiye 2 L Yüzvıl stratejisini 

lıaurlıımakta hayli zorlaıııyordu. 

Kör şöveııist-ıııilliyetçilik ile 

toplumsal geri kalmışlığın gir

dalıında debelenip duruyordu. 
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Ama, dış konjohiiir değişimi ve 
dönüşümü zorladı ve Türkiye o 
yola girdi. Yine de bu iki faktör 
faktör, biiyük ayak bağı. Özelli
kle bir tanesi biz Kürtleri ilgilen
di riyor. Kiirt halkının vm·lığını ve 
diğer farklı kimlikleri yok sayan 
tekçi anlayış ile Türk milliyetçi
liğininoluşturduğu lıandikap. 
llemokratildeşmeııin, ilerleme
nin önündeki en biiyük engel 
budur. Bu konuya da birşeyler 
olmak zorunda. 

Ya Türkiye değişecek, Kürt 
halkının varlğını kabul edecek, 
hakları verilecek Ya da Klirtleri 
yine oyuna getirecekler. 
Haklarından, mücadelelerinden 
vazgeçip hesaba katılacak bir 
unsur olmaktan çıkarılacaklar. 
Bu nıiimki.in olur mu? 

Tabii ki her Kürt yurtseveri bu 
soruya hemen hayır yanıtım 
verir. Ama gel göretim ki, k:wn 
ayağı öyle değiL Abdullah Öcalan 
iizerinden uygulmıan İnıralı kon
septi, hiç te hayra alanıcı bir 
tutum değildir. işin henüz 
iıaşındayız. Bu sürecin berabe
rinde daha neler getireceği 
şimdiden kestirileıııez, Türk dev
leti, Abdullah Öcalan'ı elinde 
Kürtlere ve meşru haklarına 

karşı adeta bir rehine gibi tutuy
or ve kullanıyor. "İmralı 
Konsepti"nin bu yanını görmek 
gereltir. Lozan:i mektup yazmı 

Kürt aşiret reislerine, ağa, şeyh, 
ve dedelere hangi sözöerin veril
diğini çok iyi incelemek gerekir. 
Bunların sonlarını da! 

PEKİ ÇlKlŞ YOW NEDİR? 

İşte bu nokta da, dış dinamikle-

DEllGi IIIIKUII. SIIY17/2000 

rin Türkiye'nin önüne koydu
kları 21. Yüzyıl Planı, Kürtler için 
de bir şans sunuyor Hem çok 
büyük bir şanstır, hem de dezav· 
antajdır. şanstır, gelişmenin 
yönünü doğrıı değerlcndirir oc 
kendiniz için doğru sonuçlar 
çıkarabilirseniz ve ortaya 
çıkacak momentlerden yararlan
masını bilirseniz. Dezavaııtajdır, 
bu beceriyi gösteremezseniz, 
kimse sizi hesaba katmaz. Ayrıca, 
Lozan' da olduğu gibi tercih 
başkasıııdaıı yana yapılır, siz yine 
haksız, lıukııksuz ve kimlik<iz 
kalırsınız, 2 L YiiZ)1lda da. 

2 L Yiizyılda kaybeden olmamak 
için, tez elden işe koyulmak 
gerekir. Herşeyden önce, lıiz 
KUrtler, biitiiu bu devasa 
gelişmeleri iyi değerlendirip, 
kendimize giirc "Yüzyılın Kürt 
Milli Strateji Belgesi"ni geliştir
memiz gerekir. Ve bu çerçevede, 
diinya'nın ve bölgenin politik 
konjoktiiriinii, güçler dengesini, 
politik gerçeklerini doğru 
değerlcndirip hedefler tespit 
edip güclimüzii oraya 
yoğunlaştırmamız gerekir. 

Birlikte, hep birlikte, parçalı 
değil, 

O nedenle, mümkün oldu[;"ınca 
en geniş bir yelpazede ulusal
demokratik bir birlik oluştur
mak zorundayız. Küçük detayla
ra boğulup bizi yeniyiiıyıla 
taşıyacak görevleri ihmal ede
meıiz. Böyle bir lüksiimiiz yok 
Bu çağrı yurtsever her Kiirdedir. 
Partisi, inancı, görüşleri, sosya] 
aidiyeti, geçmişi ne olursa olsun. 
Yeter ki, Kiirt kimliğinin bilincin
de olsun, ona sahip ğıksııı ve 
onun için birşeyler yapmanın 
gereğine inansın. 

Bu dönemde, her dönemden 
daha fazla "lıcn"i geriye itip, 
"kollektif soruınluluğun hakları 
ve kimliği''nj öne çıkarmalıyız. 
En iyi politikacı, en iyi lider 
"ben"iııi kollektif kimlikle 
örttlişıneyi lı eecren insandır.* 

BayramAYAZ 
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YENİ SÜREÇTE 
KİME NE GÖREVLER 

•• •• 
DUŞUYOR? 

oşullar dayattı, ama ı ine de şu soruyu 
sormak gerekir. Kimı ne zaman 
düğmeye bastı da yeni bi.r süreç 

Yeni sürecin üç ana kaynağı var. Amerikı, Avrupa 
ve ülkenin iç dinamikleri (devlet, lıükiinıctlcr, bur
juvazi, vb.) Bu sürecin can alıcı ııoktıL,ı, bölgenin 
coğrafi ve ekonomik olarak paylaşılmasının, bu üç 
gücün birbirini engelleyerek değil, birbirlerini des
teldeyerek sağlamalarına karar vermeleridir. 
Birbirlerini engelleyerek tüm piyasaya egemen 
zoruğu anlaşıldı. Yıpratma politikaları, ni tel olarak 
Ilim paylaşınıcılara yarıyordu ama nice! olarak 
kimseye yetmiyordu. Sonra yeni koşuUar geldi day
andı ve yeni gelişmeler oldu. 

Amerika, Avrupa ve ulusal Türk güçleri 
dayanışnıayla pürüzleri ortadan kaldırdıktan 

sonra, bir sonraki aşamada kendi aralarında hesa
plaşmaya karar vermiş gibi görünüyorlar. 

Kürtlerin bu yeni anlayışı görerek hareket etmeleri 
gerekir. Hem de çok hızlı bir biçim de saptamalar 
ve bu saptamalara uygun tavırlar belirlemelıdirler. 

Düğmeye basılınca, Türkiye'de iki yıllık kısa bir 
süre de bizleri şaşkına çeviren bir yığın şok 

gelişmeler oldu. 

Bunlardan en önemli üç tanesini irdeliyelim. 

1/ PKK çökertildiği gibi, devletin politikısı doğrul
tusunda sava~an bir örgüt olduğu netleşti. 

SAYfA14 

Dünyanın en güçlli ve en zengin örgütünün daha 
önce satır aralannda devletle ve devletle birlikten
lilde ilgili olarak ileri sürdüğü görüşler 

"Devletçilik!" Apo yakalmııııca ba;lık oldu. 

2/Tlimlimlizlin korkulu rüyası Bizbullah birkaç ay 
içersinde etkisiz duruma getirildi. Böylesine kor
kulan ve savunmasız insanlara karşı korkunç zaHm 
ve acımasız olan Hizbulhılıçılm· piknikteymişçesi
ne, tiyatrodaymışçasma, onar, yirmişer ve hatta 

ÜÇ)~izlere varan guruplar halinde yal<alaııdılar! 

(yakanlaııdılar ını, teslim mi oldular, ödüUendiril
diler mi, belli değil. Apo, PKK, Avrupa Birliği, 

deprem vb. kalabalığı içimle kaynay1p gittiler) 
Hizbullalıııı çökertilınesi sırecinde, devlet giiçleıi 
ile ciddi bir çatışmaya girmemesi ilginçtir! Son 
olaylarsa, örgüt içersindeki devletle uzlaşmayan 
radikal (çekirdek) kadroların yansınıasıdır. Yani 
buz dağının suyıııı üstündeki kısmıdır. Belki de son 
kırıııtılarıclır. 

3/ Başta PKK' )1 destekleyen kabadayı Kürtler 
olmak üzere mafya adı verilen devlet ve PKK 
bağlantılı kadrolar değişik şekillerde ıemizleniyor. 
(Bu sürl'Ç devam etmektedir. Çünkü bu alanda 
küçük. bireysel çıkarlar-örneğin mafya elemanıyla, 
bir Ml'f elemanı bireysel çıkarlan için birbirlerini 
koUayabiliyorlar-söz konusu olduğu için devletin 
kendi eliyle yarattığını, yeniden yok etm:ısi daha 
uzun zammı almaktadır. Ancak PKK ve Hizlıııllalı 

olgularında bu tür bireysellikler kolay kolay lıelir
leıici olanııyordu. Hareketler tek nıerkezdendi.) 

Malyanın etkisiz hale getirilmesi üç şekilde oldu. 
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aiKiirt ınalyası }iğitlik, ıılıı
sallık, feodal değerler ve 
benzeri niteliklerinden 
dolayı doğrudan doğruya 
etkisiz durnma getirildi. 

[0y;e~rxs;;y;ey;es;!G:l0ITG:\~TEIT!\C:1 Aynı zamanda planın 

bl Cahil, bilinçsiz ınazya bir
birine kırdırldL Çünkü lnııı
ların devlet adına çalışma ve 
devletle uzlaşma koşullan 
yoktu. Bir anlamda garilıan 
ıııafya, devletin gücünü gös
termesinde reklam aracı 
olarak ku lhııııldı. 

bi ri nci aşamasL Bu gün 
ikinci aşama gündem de. 
Paylaşım oıiamı hazırla
mak için, ülkenin 

lj~~~~~~~~~~~~~~~~~ paylaşılır bir duruma 
(ekonomik yönden iyi, 
sosyal yönden tepkisiz, 
siyasi yönden alternatif
siz vh) gelmesi gereldy
or. Çalışmalar bu doğrul
tuda yapılıyor, yapı

lacaktır. 

Üçilncü aşamanın, yani 

cl Bilinçli ve eğitimli mafy- l'(,~~~!i!'~~~~~riı~~*~!~~:~~:~!,~i!f~ili\ yeniden paylaşımın yeri, ayla, konunılarına ve daha 1 zamanı, hiçimi ikinci 
önce yaptıkları hizmet aşamanın slircsine, biçi-
oranında uzlaşıldı. MHP, mine bağlı olarak 
mehmet Ağar, MİT, Mesııt gelişecektir. Bu konuda 
Yılnıaz vb. bağlantılı mafya, olmayan öğeler! e gizlenmeye bir varsayımda bulun-
ya ödüllendirildi, ya af edildi ya çalışılıyor) devlet, hükümet, mak bugün için çok zor. 
da az bir cezayla kurtarıldılar. TRT, hasııı, hatta Hiirriyet gazete

si bl.lc dostluğu savunuyoc 
Dediğim gibi bu alanda süreç 
lıeniiz tamamlanmış değil. 

İçenleki bu okus-pokıısların 
yanı sıra dışarıya kar~ı da bir 
yığın ilginç politika gelişti. Önce 
Surive birkaç gün içinde iyi bir 
alıhap oldu. Arılımlan yiiz yıl~k 
''Yunan Kahpesi!'' birkaç ay için
de naımıslıı bir lıacınıız olılu. Ilir 
muhabbettir ki, görme gitsin! 

Zülfü !.ivaneli ve bemeri bir 1cok 
Türk-Kürt aydmııı, gazetecininm 
yazarın, sosyal hiliıncioin savun
duğu Tiirk-Yuııan tlosthığııııdan 
ıloht)1 vatan lıaini ilan edilmesi, 
eleştirilmesi unutuldtı. Şimdi 
devlet, birden yıllarca şiddetle 
karşı çıktığı bu dostluğu savun
maya başladL Bir diiğnıeylt~ 
basılmış gibi (Bu düğme Apo, 
deprem yardımı gibi inandırıcı 

IlENlll IIIIKIIII, SIIYI1/l!llllll 

Bu çok önemli, ol.umlu bir 
değişiklik ve gelişmedir. Kısa 
sürede KiirtlerJn zararınal uzun 
sürede yararına olan bir 
gelişmedir kaııısıııdayıııı. Temel
de ise herkes için olumlu bir 
gelişmedir. 

Ayrıca l.smail Cem, Ankara'ya 
arada bir uğruvor. Diplomatik 
ilişkiler dorıık ııoktasıııda. dev
let, eskisi gibi kabadayılık elmiy
or. Dış diinyavla ilişl<ilerdc, iste
mem, yan cchimc koy diyor! 
Anl:ıyı~ta temel bir değişikliğin 
sinyalleri veriliyor. Buını da uzun 
sürede olumlu bir değişiklik ola
rJ k görüyonım. 

Avnıpa Birliği aclav adavl1ğının 
onayı, düğmeye basıldıktan son~ 
raki stirecin en somut somıctL 

Bu genel değişimin içersinde, bu 
yeni anlayışın temel nedenlerinin 
lıaşıııda gelen Klirt sorııııuna 
ııasıllıakılıyorı 

Demokratikleşme, insan haklan 
vb. çağdaş normlar ve değerlerin 
yanı sıra Kürt sorunu da, hem 
Türkiye, hem denetim içln 
savaşan Amerika ve Avrupa için 
bitmez, tükenme;:, yıpratıcı bir 
lıaş belası, bir çıkmaz. "Taviz 
vermezsck dünyaya ayıp oluyot\ 
rczil oluyoruz. Taviz verirsek bıı 
işin ardı-arkt.;ı kcsilmcz" gibi 
bir çıkmaz yaşıyor devlet ve Türk 
politikısı. Burada geçici bir poli
tika yaşama geçirilecclç gibi 
görünüyor. Nedir bu politika. 

'"Biz Kürtlere siy<~si anlamda lıi\:
bir hak vermeyiz. Verirsek devle
tin yemelleri sarsıl1t Ancak bire
ysel anlaımla (anadil eğilimi. TV 
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." 

ve vb.) haklar verilebilinir" 

Şimdi söylenen bu! 

llu anlayış genci anlamda onay 
görmüş gibi görünüyor. llu 
anhıı1şı snsyal-dcmokraıların 

piyasaya sürmesi işin en tehlikeli 
yanı. Örneğin, !smail Cem resmi 
ideolojinin resmi alandaki; 
Miimt"z Soysal da bu ideolojinin 
sos)'al alandaki temsilcileri. İkisi 
de halkı olaral devletin karpuz
varice bölünmesine karşı. 

Talihsizlik; ikisi ele bu ülkede 
sos)'al demokrat kimlik taşıyor. 

Mümtaz Soysal, çok daha tehli
keli bir rol oymuyor. Görüşleri
ni, bilim, sosyoloji, Imktık adına 
dile getiriyor. Ve doğal olarak 
bilim adamı, hukuk adamı 

kimliğiyle içerde ve dışarda onay 
görüyor. Bizden çok uzaklarda 
olan bir küçük adada, yirmibin 
nüfuslu bir aşiretin baş

kaldınşım selamiayan bu bilim 
ve devlet adanılanmız, 25-30 
milyon civarındaki Kürtlerin 
özgürHiğünün karşısına soyut bir 
devlet kawamını koyuyor. 
Demokrasi ve bilim adına da 

büyük bir talihsizlik 

Oysa doğru, sosyolojik ve 
hukuksal tavır şudur. Devlet 
yeniden yapılanarak, Kürtler siy-

SIIYfll16 

asi, hukuksal, sosyal, ktiltürel 
haklarına kavuşabilirler. Daha 
da çağdaş ve demokrat olmayı 
içimize sinclirebilirsek Çekoslo
vakya örneğine balmbiliriz. Çek 
ve Slovak halklannın barış için, 
de ayrı ayrı devletler olması, 

sorunlu bir devlet çatısı altında 

yaşamaktan dalıa iyi değil mi? 

Devlet parçalanacaksa 25-30 
milyon Kürt özgür olamaz türün
den bir devletçilik anlayışını, 

Avrupalı ırkçılar bile sm~ınmak
tım utanıyor artık 

llU YENİ VE HlZLI SÜREÇTE 
KÜRTLER NE YAPlYOR? 

Ülkede, klasik, yetmişli yıllarda 
popüler olan se>-yalist söylemler 
siiriip gicllyoıc Klasik Kürtçülük 
PKK'yı, Apo'yu, ve o anda orada 
olmayan Kürt siyasetçilerini 
cleştirme biçiminde süriip gidiy, 
or. YaPılan klasik çalışmalar da 
devlet duvarına ralıatça çarpıp 

yol oluyvr. Yani açılımlar yok 
Örgütlenme çalışınalan klasik 
anlamda sürüyor_ llu çalışmalar 
bireylerin keylhıe bağlı olduğu 

için belli bir noktadan sonra 
tıkanıyor. Çünkti Kürtlerde kitle
lerin politikada söz sahibi 
olacağı çalışma biçimleri henüz 
alışkanlık haline gelme& 

Örneğin sistemle çalışma yerine 
sistemden belli bir süre pay alma 
yöntemlerden biri olabilir. Bunu 
MSP uyguladı. Ancak iktidara 
geldikten sonra , devlete gemen 
olma anlamında doğru ama yer
siz ve zamansız uygı..ılaınalarla hu 
şansını yitirdi. MHP bu olaydan 
ders aldı ve aynı hatayı yapmıyor. 
Doğru yöntem ama özellikle 
Kürtler ~çısıııdaıı zor yeni bir 

dönem. Kürtler aynı şansı yaka
layabilir mi? Böyle bir olanak var 
mı? Bu anlayış yeniden tar

tışılmalıdır. 

Aınıpa'ya gelince. Duyduğumuz 
kadarıyla eski kadrolar hala bir
birleriyle didişip duruyor. 
Kendilerinden sonra, ciddi 
anlamda siyasetle uğraşacak 

kadrolar yetiştirmenıişler, Biraz 
daha iıi niyetli olanlar platform 
ve cephe tiirü Çalışmalarla ken
dilerini, (varsa!) tabanlarını ve 
Kürt halkını oyalaı1p duruyorlar. 
Otuz yıldır klınılan hu tür cephe
lerden , platformlardan ne gibi 
yanıdar sağlandı? Ilen, demo
kratik ölçüler ve anlayışlar çerç
evesinde Kürtlerin dayanışma ve 
birlikte hareket etmelerini süre
kli savunuyonım. Ancak bu 

kurumlar uzun süre, beceriksiz, 
bencil ve kurnaz Kiirt siyasetçile
ri tarafından dejenere edildi, 
k1itiiye kullanıldı ve inan
dıncılığını yittirdi. 

Bu tür ça.lışmalar yerine 
bağımsız, merkezi ve o onında 
da demokratik yapılanmalar için 
çalışılmalıdıc Çok seslilik birlik 
içinde olmalıdır. Yoksa, tarallar
dan bil'iııin kafası bozulunca tüm 
çalışmaları engelleyecek plat
form tiirü yaptırımsız anlaşmalar 
-birliktcnliler sonuçsuz çalış

maların tcki·anndan başka bir 
işe yar:ııuayacah1ır. 30 yılboyun
ca bunu yaşadık 

Ilir de işin bağımsızlar ayağı var. 
Olan biteni; onune geleni 
elcştiren, kendilerini ve düşün
celerini pratiğe yansıtmayan 

kadrolardan söz ediyorum. 
Sorumluluk ve görev almadan 
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teoriler üreterek siyasetçi olma 
döneıninc son vermemiz gere
kiyor. Kısacası lıu kadrolar da 
tabanla birlikte üretken ol mak 
zorundadırlar. Ya da siyaset 
yapıyorum söyleminden vazgcç
melidirler. 

Taban da eski alışkanlıklarından 
kmtulmak zorundadır. Katılımcı 
ve tiretken halk tirini 
yaratmalıyız. Yöneticilerin hazır 

düşüncel erini, benimscnıe, 
yorumlama, elcştirme yerine o 
yöneticilerin, tabanın istekleri 
doğrultusunda diişiince üretme
lierinde belirleyici olmalılar. 
Hazır olanı kabul veya ret ederek 
siyaset yapımı dönemi de geçerli
liğini yitirdi. 

Örneğin siyasi tabanlar şimdiye 
dek kuzu gibi birçok platforma 
girdi, çıktı. Sonuç fiyasko oldu 
her seferinde. Ama bu yöntemi 
sorgulayan yok! yeni yöntemler 
ve arayışlar için hiç bir zaman 
dayatmacı olmadı. ya alımın 
kararlara uydu, ya da kalııığuna 
çel<ildi. 

Artık bireyler, tek tek insanlar, 
kendi düşünceleriyle katılımcı 
olma cesaretini göstermelidir. 
Ancak gelişme ve yenilik bu 
şekilde sağlanır. 

Tüm bu göriişl er PD K-Bakur 
tabanı, dostları, sempatizanları 

için de geçerlidir. 

Yeni koşullara, gelişmelere 

uygun olarak PDK-Bakur ne yap
malıdır? 

Yukarıda ip uçları vermeye 
çalıştığıın, yeniden yapılanma 

IlENlll BAI!UR, SAYI7 120011 

anlayışı doğrultusunda, en 
önemli değişim biçim ve yöntcm
de olmalıdır. Bu da tabanın hazır 
görüş alan değil, görüş ve anlayış 
üreten bir yaprya kavuşnınıl~ 

masıyla olur. demokratik 
olmanın vazgeçilmez koşulu da 
budur. Yani tabanın politika 
üretmesidiL 

Bu bağlamda göriişlerimi biraz 
daha somutla::;tırınak istiyorum. 
Bu glin için PDK-Bakıır tabanı 

hangi konularda politika liret
nıek, tavır belirlemek ve görüş 
bildirmek zorundadır? 

Parti politikası ııetleşmelidir. 
Burada birden fazla göriiş olabi
lir. Bn göriişlerdcn çoğunluğu 
temsil eden yönetim, azınlığı 

temsil eden ımıhalefet olmalıdır. 
Ama kimin neyi savl!nduğu 

netlcşmelidir. 

Nedir bu ııelleşecek ş~p!er' 
ll Herşey çok hızlı esldyor! 
Tiiziik ve programa rağmen 
dcnıokr:ıtik ve silahlı mücadele 
konusuoda taban ııetleşmelidir. 
Çoğunluğun göriişli partinin ana 
görüşü olmalıdır. Özellikle tilkc
deki tahanın tavrı önemlidir. 
Avrupa' daki arkadaşlarımızııı 
alacağı kamrl'ar, bizler için belir
leyici olmamalıdır. 
2/ Legalite ve iliegalite alanları 
ciddi anlamda tartışılmalıdır. ve 
çoğunluğun tavrı nctleşmelidir. 
3/ lllegalite ön plana çıkıyorsa, 
Parti illcgal olarak lıüylimeyimi 
aınaçlayacak, yuksa illegal 
çalışarak büytik bir legal parti 
olmanın hazırl1klannı mı yapa
cak? 

41 Ülkedeki kadrolarla, Avnı-

pathıki kadroların görev alaoları 
ııetleşmclidir. işlerliği olan bir 
görev bölümü yapılmalıdır. Parti 
Avrupadan ını yoba iilkeclen mi 
yönctilecek? Bu sorun net yanıt 
bul malıdır. 

51Dördlincii ımıdeleye bağlı ola
rak parti yönetiminin şekli konu
sıında yeniden yapılanma 
çalışmaları yapılmalı; alternati
fler iiretilmelidir. 

61 Çalışma yöntemleri: 
- Ülkedeki çalışına yöntemleriyle 
ilgili yöntem belirlenmeli. 
, Avrupadaki çalışma yöntemle
riyle ilgili yöntem belirlenmeli. 

Örneğin duyduğum kadarıyla, 
Avrupadalti çalışma yöntemi ve 
örgütlenme biçimi tüziiğiin ön 
gördüğü çalJşma yöntemine ve 
örgütlenme biçimine uynıamak
tadır. 

Tüm bıı diizcnlcmcler yapıl
dıktan ve tavırlar ııetlcştikten 
sonra bu tavırlara uygıın ulusal 
istemlerimizi yeniden gözden 
geçirip ona göre tavır lıclirleme
miz gereldyor. 

Şimdiki isteııılcriıııizi ise, Denge 
Bakur' un bundan önceki 
sayısında "Somut istem de Kürt 
rcalitesiniıı siyasi anlamda kabii
lU ve eşit koşullarda diyalog 
olmalıdır" biçiminde dile getir
mi~tim. 

Umarım bu yazı yeni bakış 
açılannın yaratılması için bir 
çıkış noktası olıır.·:f 

A.KÇAYIRCIOGLU 
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Kuzey Kürdistan Siyasal 
Örgütlenmeleri ve 

PDK -Bakur Gerçegi 

ünya yeni bir bin yıla girerken 
gelişmiş biitiin toplumlar, insanların 

daha iyi yaşamaları için 
çalışmaktadırlar. Şüphesiz insanlık 

daha uzun lıir dönem geçen bin yıldan kaynakla

nan toplumsal sorunlarla boğuşup duracaktır. Biz 

Kürtler için öyle fazla birşeylerin değiştiğini söyle

mek mümkün değildir. Güney Kürdistan'daki 

değişimierin dışmda, elde edilen veya elle tutulur 

bir şey yok Mücadeleyi esas aldığımız ülkemizin 

Kuzey kesimine şöyle bir baktığımızda, 

gördliğlimiiz tablo pek te iç açıcı değil. Ilir ulusu 

kurtuluşa götiirccek araç ve gereçlerden halen 

yokqınuz. Kürclistan'lı örgütlerin dıırıııııları pek iç 
açıcı değil. Ne yapılacağı maalesef meçhul. Mevcut 

siyasi örgütlenmelerin biiyük çoğunluğu halen 

geçmişin tutucu siyasal bataklığından kmtulma 

eğiliminde bile gözükmüyorlar. PKK hemen lıeıııeıı 

herşeye damgasını vurımı~ durum da.Yani halen 

glindemi belirleyen onlar, Diğer yandan bu 

oluşuımııı içinde bulunduğu durıım apaçık orta· 
daykcıı, halen birçok insan bunu ısrarla görme" 
nıczlikten geliyor.Elbettcki lıu durumu bazı neden

lere bağlamak müınklin ancak insanların PKK'nin 
gerçeldiğini kavraması için asgari siyasal bir 

zekaya gereksinmeleri vardır. Yok bu da yoksavalı 
halimize. Sözün kısası; PKK artık başka saflarda. 

Durıım böylcykcn biz Kürtler, galiba çok şeye 

tekrar baştan başlama durumuyla karşı karşıya)ıZ. 

Türkiye'de olunıluya giden bazı gelişmeler var gibi 

görünse de, bu tamamen Türkiye'nin Avnıpa 

Ilirliğine aday olması süreciyle ilgilidir. Bu süreci 
Kürtler nasıl dcğerlendirir, kendi lelıleriııe nasıl 

çevirirler ayrı bir konu. Faht sanki Türkiye'de 

SAYFA18 

Kürt sorunu çözilidil ı çözülmek üzere havasım ver
mek kaıııuoy1ıııda bunun propagandasını yapmak 
önümüzdeki süreçıe ciddi ve haledilmesi zor 

sorunlar yaratır. Nerdeyse bütün bir halkın kaderi 

Inıralı'da bir insanııı dıınııııuyla cndekslenmiş. 

lşte Kürtlerin acı gerçeği burada yatıyor. Kürt 

örgütleri bu clunımu kamuoyuna kavratmak 

zorunluluğııyla karşı karşıyadırlar. Çünkü lıu 

anlayış Kürt hareketinin önünü tıkaınışur. Yok 

"efendim PKK'den balısetmeyelim, PKK dışında da 

konuşulanlar var .. " deyip durumu geçişiirmek 

hedef saptırmakımı başka bir şey değildir. Israrla 

önümüzü açmak zorıındayız. !lu da gerçekleri Kürt 
halkına an !atmaktan ve kavratmaktan geçer. 

KUZEY KÜRDiSTANDAKi SİVASAt 
OLUŞUMtAR VE PDKIBAKUR 

Durum böyleyken, halen kendi gerçeğini göremey

en siyasal gelişmeleri günlük politikalarla geçisti· 
ren eğilimler Kürt sorııııııyla ilgili çözümleyici 
politika üretemezler. Glinüıııiizde Kuzey 
Kürdistan'da diğer siyas:tl oluşumlardan, politik 

yapısı gereği farklı bir yerde dııran PDK·Bakur, 
artık sürece miidahalc etmek zorıınluğuyia kar~1 

karşıyadır. Ne olmsa olsun PDK'nin önünde duran 
temel sorun, kendisini sürece müdalıale etmeye 

düzeyine getirmesidir. Egcr halen yapılanmasında 

bazı eksiklikler taşıyorsa ve bazı sorunları bünye· 

sinde lıaledenıeınişse de bunun nedenlerini sadece 

PDK·Bakur'ıın yapısında 'mımamak gerekir. !lu 
Parti, oluşumu ve üstlendiği misyon gereği bazı 

zorluklarla karşı karşıya kalacağı baştan beri bilin
mekteydi. Kuzey Kürdistan ulusal kıırtuluş güçleri 
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diye tabir edilen yapılanmaları 
değerlendirirken, PDK-Bakur 
'un karşılaştığı zorlukların 
nedenleri kendiliğinden ortaya 
çıkar. 

Bilindiği gibi Kuzey Kürdistan 
siyasal ürgiitlcnmeleri, ideolojik 
ve siyasal yaptianma olarak 
halen, üzerinde inşa edildikleri 
ideolojik zeminde yükselmeye ve 
gelişmeye çalışıyorlar. Eger bazı 
6rgl.ltler zaman zaman siyasal 
eğilimleriıli pratikte olııştııkları 

ideolojik zeminin dışına taşıyor 
görii nselcrde bu sadece gün ii n 
gereklerinden kayna!danaıı ve 
şartlarm dayattığı geçici bir 
durumdur. Bu aynı zaman da bu 
yapılanınaların siyasi kaypak
lıklanndan kaynaklanıyor. Yııni 
kısacası, 1970' lerde oluşan ide
olojik zemin hiç bir gelişme gös
termeden korunmaya ç-<~lışılıyor. 
Dikkat edilirse lıiitiin parti ve 
örgtitler " katı bir komünist " 
programa sahip yapılaıımalanm 
sözüm ona ideolojik birlik teme
linde güçlendirme ye çalışmak
tadırlar. Temelde hepsinin sahip 
oldıığıı siyasal konsept aynıdır. 

Herkes lıöyleykcıı, PDK-llakur 
tck siyasal giiç olarak ideolojik 
değil, siyasal birliği temel alarak 
örgütlenmiş ıılıısal -demokratik 
bir kitle partisidir. Siyasal olarak 
ıncvcııt oluşuıniardan farklı bir 
yerde duran PDK bıı gerçeğini 
yani farklılıklarını Kürt kamu
oyuna ısrarla taşımalıdır. Ülke
ınizin özgül koşullarına göre bir 
takım farklılıkları bünyesinde 
barındırıuı yaııi açıkçası tekdüze 
olmayan KDP, siyasal tezlerini 
kitlelere sıınalıildiği ölçüde 
başarıyı yakalayacak ve Kürt 
halkının haklı istemlerine tercü· 

IIEIIG! llllllllll, SA'ı'l7/2111111 

man olabilecektir. 

işte bence PDK-flakm'ıın esas 
sonınu burada yatıyor. Herkes 
şu veya bu şekil de bir birine 
benzcrkcn, PDK-Bakur ideolojik 
siyasal anlamda ayrı bir yerde 
duruyor. flellü PDK-Bakur 
Jııımı , yaui ayrıcalığını kitlelere 
yeteri kadar taşıyamadı. 

Kuzey KUrdistan'da hiç miibalağa 
yapmadan bu giin kü siyasal 
ortamda l'DK-Ilakur çağdaş 
dünya görüşünü sa>1man, demo
kratik bir işlcrliğe sahip tck siya
sal örgiitlcnmcdir. Eğer 

bakılırsa lıer al;mJa bunu gör
mek mümkündür. Elbet değişik 
siyasal eğilimiere yer veren, 
kendi büııyesiııdc ıııulıalefct 
denen oluşuma bir tlli{Jm olana
klar sağlayan lıir siyasal 
yapılanma öyle alışılagelmiş bir 
olay değildir. Bir sefer l'DK
Ilakıır, siyasal areııa da 
"Tabuları Yıkan Parti'dir" belli 
li bütün bunların zorlukları ola
caktır. Halen bazı ne yaptığım, ne 
oldıığıınıı bilmeyen, siyasal
laşma)1 kişilere kulluk etmekte 
gören bC)inlcr, PDK' yi " ilkel 
milliyetçilikle" suç!an1aya çalış
maktadır!ar. !şte PDK, bu köhne
miş, çağdışı beyinleri aştığı için 

bıı giin bazı zorlııklarla 
karşıllaşıyor. Ve saldınhıra hedef 
oluyor. 

l'DK1'1 iUffiL Miı.,Lİ\1lTÇi 
I.İKLE SUÇLAYAN, iLKEL
l.İGE YA'n!UM YAPAN, 
O'fOKRASI VE llii\fil'fÜR
LÜK YANDAŞLARI... 

PDK-Bakur, kendisini olıışturan 
bütün mirıLslara sahip çıkarak 
günlimiizde modern, çağdaş bir 
politika ürctebilmektcdir. 
biz, fwla değilbir )1ldan bu yana 
meydana gelen olaylara bir bak
arsak, gerek bu olayların 
değerlendirilmesinde, gerekse 
de gelişıneler karşısıııda PDK' 
nin takındığı tavırla ortaya 
koyduğu politik tutarlılık gözden 
kaçmam:ılıdır. Zaten l'DK'nin 
istikrarlı bir politika sürdürmesi 
her nedense lıazı çevreleri, özel
Hlde PKK ve yandaşlarım ciddi 
bonıtlarda ralıatsız PDK 
istikrarlt siyasal ~~izgisini sürdü
rerek, doğru bulduğu ŞC)i açık 
yürekliiilde destekleyen, 
!ara da aynı şekilde 
yapısını sürdürmeye devam ede
rek sözkonusu çevreleri daha da 
rahatsız etmeye devam edecektir. 

Son dönemlerde PKK'nin yetkili 
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ağı7ları yaptıklan açıldamalarda 

PDK'yi adeta tehdit etmektedir
ler. PDK'yi kendi yaratııklan 

zemin üzerinde güçlenmeye 
çalışnıakla suçlaoıakta ve buna 
müsaade etmeyeceklerini siiylc
ınektedirler. Kürdistan'da kim
selerin tapulu 'zeminleri' yok 
lliitün ulusal kurtuluş güçleri 
kendilerince doğru buldukları 

biçimde mücadele etmeye 
çalışmaktadırlar. Herkes lııı 

ülkede özgürce örgütlenme ve 
mücadele etmek hakkına sahip
tir. PKK'nin yıllardır kavraya
ımıdığı gerçek budur. Yıllardır 

PKK'nin lııı olumsuz tmTı zaten 
Kürdistan'lı iirgiitlerin gelişme

sinde ciddi bir engel teşkil ettL 
PDK gibi çok zengin ıııirasi olan 
bir partinin, kendi ulusal 
değerlerini lıeqeyin üstünde 
tutan tavrıyla yarattığt ve yarata
cağı zemin başkalarının zemini 
olamaz. 

Geçenlerde "Özgür Politika" 
gazetesinde, Türkleşmiş yazar
lardan biri kendi aldınca "Kürt 
özgürlük hareketini" elcştircnle
rc kızıyor ve onların konuyla ilgi
li eleştirilerine cevap vermek 
istiyor. Fakat her nedense, ne 
partinin adını, nede elcştirmek 

isıediği derginin adıııı vermek 
istemiyor. Kendi ımmtık yapısı 

gereği, "Dergiyi ve dergide 
yazanları, Kürt hallu tanımadığı 
için isimlerini verip reklam yap
mak istemiyor". Daha ipe sapa 
gelmez Jıaıka şeyler de yazmış. 
!'akat hiç dikkate alınacak konu
lar değil. Keşke bu "yazar" 
Denge Bakur'da yazılanları, 

özellikle de kendisini çok 
rahatsız ettiği konuları tek tek 
ele alıp makul ölçülerde 

SAVFUll 

ele~tirse ve yazıyı kaleme alan 
arkadaşiann "yanıldıklannı" 

söyleyip doğruı~ı aklarabilme 
cesaretini gösterscydi 1 daha 
yararlı olurdu. Ancak doğrulari 
söylemek nerede, o gazete de 
yazmak nerede?.. Şimdi 

Kürdistan'ın diğer parçalarından 

bazı kişiler (lhralıim Elımcd, 

M.Emin Pencewini ve Hicalıi 

gibi) "Özgür Politika"da yazı 
yazıp Kuzey Kürdistan hareketini 
değerlemlirıneye çalışıyorlar. 

Yani onların bir yerlere yaranma 
çabaları ne kendilerine ne de 
haskalarına bir şey kazandırmaz. 
Zaten bu zatlan oturup değcrlen
dirdiğin zam;.ını geçmişleri o 
kadar parlak değil. Her neyse 
şimeli de bir görev ila etmek 
dnrumundalar, bunu da hakkını 
vererek yapıyorlar Bunu Türkçe 
yazarak yapıyorlar. Bravo dogru
sıı (!). 

Ben sadeec Bicalıi'yc bir şey 

hatırlatmak istiyonım. Eğer Kürt 
halkının tan1madığmı iddia 
ettiğin partiyi ve ismiıli ağzimı 

almayı bile cesaret edemediğin 
dergide yazan insanlan isimleri
ni vererek reklam yapmak iste
miyorsan akıllıca bir iş yapıyor
sun. Şimdi sen Kuzey Kürdistan' 
ını biJnıedigin Için ne partilerini, 
ne de siyasi kişiilkleri tanıya

mazsııı. Ismini ağzına ala
rna(lığm parti 1 tam 37 yıldır 

Kürdistan ulusunun, ulusal 
demokratik haklarını elde etmek 
için mücadele veriyor. Denge 
Bakıır'da yazanları da Kiirt halkı 
çok iyi tamyor. Hem de kişilikle
riyle tamyor. Egcr sen de onları 
merak ediyorsan efendilerine 
sorı anlat1rlar .. 

Kürdistan ulusal Kurtulus miica
delcsinde her lH:s herşeyi 

iıcğenmek zorunda değil. Elbette 
çok doğal olarak eleştiriler ola
cak Siyasal teslıitlerimizdeıı 

politik tezierimize kadar herkes 
her~~yl tartı~maya ve biribirileri~ 
ni elcştirme haklana sahiptir. Bu 
eleştiriler nezaket kuralları için
de olduğu siirece daha olumlu 
tepkiler de bulacaktır. Fakat lıer 
gün ayrı bir telden çalanlar, siya
seti işlerine geldiği gibi yapanlar 
farldı bir yerde durmak zornn
dadırlar. Herkes evvclla çıkıp 

]öyle kendisini bir silkclemek 
zorundadıl'."Diin diindü, bu gün 
bu gündür " mantığını merkezi
ne oturtan siyaset, kişiliidi bir 
siyaset olamaz. Hicalıi diye ne 
olduğu belirsiz biri çıkıp " Kürt 
Halla bunları tanımıyor 

dediğinele bence çok yerden 
tepki alnıasi gerekirdi. Ha bunu 
önenıseıııemek lazım diyenler 
olalıilir . Onlara da hakvermek 
gcrekir..Ürür. yiiriir. misali...* 

Dara BİLEK 
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TARİH İLE 
HESAPlAŞMAK 

*Klasik yöntemler ve bakış açıları giiniimiiz gelişmelerine yanıt vermekten hayli uzaktır ... Var olan 
sorunları çözmenin biricik yolu; çağdaş olanı yakalamak tır. 

* Kiird tarihi, "acılar ve yenilgiler tarihidir " 
damgasından azad alamıyor. 

Bu koca halk, barış ve demokrasinin tadına varamıyor. 

aşadığımız günler )ine tarih ile hesa
piaşmayı dayatan giinlerdir. Tarihin 
tekerrürü her yönüyle yine gündem ele. 
Tarih ilc hesaplaşmak sanıldığı kadar 

kolay mı? Yoksa lııılıesaplaşmanın önünde ki eng
eller ve engebeler betondan bir set mi oluşturuyor
lar ? Belki de tarih kendi kendisini yargılamaktan 
hitap düştü. Belki de bir gün yakamıza acımazsızca 
yapışıp, biz onunla lıesaplaşınadan, onu ne hale 
soktuğunııızclaıı dolaı1 o bizjıııJc lıesaplaşır. 

Çi! eli- kalurlı, belalı-kadalı, inişli-yokuşlu Kürd 
tarihi, acılar ve ihanetlcde dolu. Her gelen gideni 
aratırcasına bir Se)ir izliyor, durmadan. Gelinen 
noktada tarihimizi dolayısıyla kendimizi sorgula
ınanın yctcnekliliğiııi objektif olarak göstcrelıilir
miıiz? Yoksa her zaman yaptığımız gibi yeteneksiz
liğimizc kılıf uydurup, kendimizi yine kamuilc mi 
edeceğiz? 

Ya da hiç bir şey olıııanuş gibi kof içi boş tılılille
rimize yaldızJı cilalar sürerek, yine kendimizi avut
ııp nice yıllan heba mı edeceğiz? 

lşte tüm bu soruları hiç bir knprise knpılmadaıı, 
hiç bir ard niyet taşımadan, yüreldice yanıtlaınal,, 
yanıtlardan sağlıklı sonuçlar çıkarmak herkesin 
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ama kesinlikle herkesin ertelenmez görevidir. Bu 
görev acımasızdır, acımasız olmalıdır. Klasik yön
teıııler ve bakış açıları günümüz gelişmelerine 
yanıt vermekten hayli uzak Var olan sorunları çöz
menin biricik yolu; çağdaş olanı yakalamalctır. 
Peki, bu öyle iistesindeıı kolay gelinecek bir şeyıııi
dir? Elbetteki hapr. Engeller bugüne dek hep 
direngen bir şekilde öııüıııiizii kesti, bugiin de 
ucuz ve kolaycı yöntemlerle kesmeye devam ediy
or. 

Her olayda , her konuda; tek yanlı düşünmek, tek 
yönlü talılillcr yapmak ve tek tarallı sonuçlar çıkar
mak bir gelenek olınıış adetta. Sonra yaııılgılar, 
yıKımlar ve bozgıııılar. Ve hislere, kaprislerc, ilıli
raslara kıırban edilen yüce değerler, güzelim bir 
coğrafya. En actsıda tiiın bunları görmeyen mürit
lcr, şakşakçılar. 

Resmi tarih diyoruz, yıllarca lıep durmadan ve 
yakııııyorıız haklı olarak Ama kendi resmi göriiş 
ve tarih anlayışımıza dokunmak ya işiıııizc gclıııiy
or, ya da onu tahlil etme güclü ve yeteneğinden yok
sunuz. Ikisi de yıkım, gelecek için. 

Yıkımları en aza indirgemek için; yenilenmek, yeni 
olanı yakalamak , gelişim ve değişimlere adapte 
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olmak kaçınılmazdır. Biliyorum, 

şimdi bazıları hemen bu 

deyişiere karşı kendi hisleri dağ· 

nıltusunda sonuçlara gidecekler. 

Kendi dar pencerelerinden 

dünya ya bakmaya alışık olup 

olayları ve olanları kendi daracık 

ufuklarından iziiyenler için bu 
doğaldır. Bu tip kaçııııl· 

mazlıklara zamanımızı lıeder 

cdeccğimize, ufkıımuzu gcliştir· 

ınck, bugüne dek dencnıneycıı

leri denemek gerekli ve zorunlu

dur. 

* * * 

Geri kalımşlığın, dar düşünme

nin ve hoşgörüsüzliiğün bir 

belası olacak herhalde. 

Diinvadald gelişimlerde gc1:erli 

olan normlar ve kurallar, bizde 

hep ayrı işliyor. Sanki bir zaman· 

lar hiç dilimizden diişiirmedigi· 

miz diyalektik bizde ters işliyor 

gibi geliyor hana. Aydınlarımız 

var, yazarlarmuz var sözüm ona, 

Gerçek anlamda aydın ve yazar 

olarak işlev gören ve gereldi 

donanıma salıip olan kaç kişiyi 

gösterebilirsiniz? Belki bir elin 
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pannakları kadar sayıları kısıtlı. 

Kürd aydıııı geçinenlerin bugüne 

dek en biiyük açıııazlan, ulusal 

konsensüsü bir tiirlii yakalama

malarıdır. Aydın olmanın sorum

luluğu gereği kendilerini gerekli 

bilgi ve be~erilerle yeter düzeyde 

donatınamalarıdır. Bu böyle 

olunca aydın ki.şiliği ve kiiltiirü 

gelişmez, Kişiliğiniz doyuma 

crişmediği zaman, rüzgarın 

geliş-gidiş yönüne göre sağ-sola 

savrulınaııız kaçınılmazdır. O 

zaman birliği değil , ayrılığı 

köriiklersiniz. Yeteneksizliğiniz 

ve öziirlülüğünüz kendini Jıcm

cncccik ele verir. Onıın için bilgi 

yerine işinize gelmeyeniere karşı 

küfür savurursunuz. Projeler 

üretmek aklınızdan geçmez, ama 

akınbya kürek çekersiniz lıabire. 

Gerekli donanımdan yok~un 

olduğunuz için, gerçeğinizi göre

mezsiıtiz. Gerçek yerine hayalle

rin peşinde koşarsınız. Kendi

kendinize yarattığınız dünyada 

yüzer, gezersiniz. Sonra sizin gibi 

oynamayanlara Imar, ölkelenirs

iniz. 

Bu durumda olardar besbelli ki 

kendilerini nasil değerlendirir

seler, değcrlcndirsinler hiç bir 

zaman aydın olmaya layık 

değillerdir. Olsa-olsa köylü 

toplıımumııı gerilimli koşulla

rında yaratılan birer fugünııı

dırlar. Toplum geri, yoz ilişkiler 

içinde olduğu zaman, kitleler 

belli bir zaman d.iliıııinde bu 

fugiiranların etld alanında kalır. 

Bu süreçte; doğru talıliller, 

sağlıklı sonuçlar, erdemli politi· 

kalar elde etmek ve iiretmek 

oldukça zor. Zor ama zoru 

başarmaktan ötede başka bir 

seçeneğimiz yok. 

* * * 

Tırilıi hep kendimizle başlatır, 

kendimizle bitiririz. Biziz, bizden 

başka kimse yok anlayışı bizi 

çıkmazlara sürüklüyor durma

dan. Ama bir ders aldığımız yok. 

Özürlü beyinler hep özürlü pro

jeler ve politikalar üretirler. 

Sıska ve clicc bedenler hep kcn· 

dilerini dev aynasında görürler. 

Geri kalmış toplumlarda elbette

ki kitleler nezdinde böyleleri 

belli bir sürece kadar 

revaçtadırlar. Ama umıtıılmasın 

ki bu sürece suni bir takım zor

lamalarla müdalıale etmek oldu· 

kça zordur. Zorluk, kendi doğal 

seyri içinde mutlaka aşılacaktır. 

O zanıan tarihi içine diiştiiğü zor 

ve esarettcn kurt.arahiliriz, Her 

!ürlü resmi anlayışın, tarihi gerç· 

elder önüne çektiği sedler ve 

çelikten zırhlar bir-bir yıkılır, 

bugüne dek sııratımıza kapanan 

kapılar bircr-lıirer açılır ve 

arşivler aralanır. Doğrular, gün 

ışığına çıkar. Tarih; özgür bir 

havayı soluklar ve gerçekleri her 
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kese karşı lıaykırır, olunca 
gücüyle. Vay, salıle projeleri üre
tenlerin, miiril ve dalkm~ıkların 
haline o Ziunanr 

* * * 

Korknlıır, hep tarihin 
olıjehtifliğiııdcn, doğnı lnğıın
dan. Egemenler lı ep kendi söy
lemlerini söyletmek, kendi 
malmıniarını çaldırtıııak isterler. 
Yalan-dolan lıep rcvaçta, gerçe
kler hep tozlıı rallarda kalsın 
isterler. 

En acısı da kendi tarihini lıcp 
başkalarından dinlemek, başka
larının l<alcmiııde çarpıtılarak, 
tersyiiz edilerek okumak. 
Yüzyıllardır, tüm ulusların 
yazgıları hep aynı teranelerle mi 
süriip gitmiş, yoksa bize özgü bir 
yazgı mı lııı? Ve iıısaııın kendi 
kendisiyle yahaııcılaşması, acı
larm en büyüğü, Sözüm ona 
insanın kendi aydınm ve politi
kacısıııın bilerek veya bilmiyerek 
buna zemin hazırlaıııası, gelecek 
adımı trajedik bir durum. 

Tarih ürkiitüciidür, korkuhıdur, 
acılarla dolııdıır. Tarihi dcşmek, 
yiğitliktic Doğrulardan sapma
dan onu giio ışığına çıkarmak 
bir crdemliliktir. Bıı nedenle, 
nerede olursanız olun, kim olur
sanız olun, konum ve yapınız ne 
olursa olsun ı eğer tarihi işinize 
geldiği gibi yonımluyorsanız, 
işinize gelmeyenleri elinizin ter
siyle itiyorsanizı kişisel yonım ve 
duygıılarınız tarihi olaylara dam· 
gıLsmı vunıyorsa, bu dcmcktirki 
doğruyu yakalama yelinizi yitir
mişsinizdir. İster adına"resmi 
tarih" anlaı~şı veya "gayri resmi " 
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tarih anlayışı deyinı ne dersenizı 
deyin siz bu clıırıınıdaıı lmrtula
masınız. 

Tarilı, bir ulusun geçtiği ve geçe
ceği tiim süreçleri yansıtan bir 
aıııadır Önüne geçtiğinizde siJj 
olduğu gibi gösterir. Yalın, arı , 
durııdıır. Suni uğraşlar, yapımı 
büyüteçlcrle onu ters-yüz ede
mezsiniz. Saçma-sapan şeyleri, 
tarih diye yutıırmak, gerçeklerin 
özünü saptırmak, geri kalmış 
ilkel kafaların başvurdukları 
yöııtemlerdir. Dünü, içinde 
yaşadığınız süreci ve gcleceğiııizi 
tozlıı·paslı, suııi görüntiilerle 
değil, doğal ve doğnı olan 
görüntülerle yansıuğınız sürece 
gerçek tarihi yakalama şmısıııız 
artar, yenilgileri yeııgilere 
d.önüştUrd)il irsiniz, 

El bcttcki kolay değil, lı n. Sabır 
ister, soluk ister. Duygularlaı 
hayalieric yaşamak, güzel bir şey. 
Ama tarihi, duygular ve hayaller 
alemine otıırtnığumız zamanı 
geleceğin ve içinde 
bulunduğunuz dıınımuıı körlii
ğiinii yaşıyorsıııııız demektir. 

Kuşkusuz, tarih methiyeler, övgli
kr, abartmalar yığını olmadığı 
gibi, yergiler, karalamalar ve 
küçiiltnıeler )1ğını da değildir. 
Çağd'"j tarih anlayışı gerçelderi 
oldıığıı gibi görüp, gözler önüne 
serer. Övglilere ve yergitere ihtiy
aç dııymaz. Oysa resmi tarih 
anl.a)1şı, bıı )1ğınlarm toplamıdır. 
Kendi lıaronıetresiııi hep en 
üstte, karşısmdaltiııi hep alt nok
tada göstermeye çalışır. Bilimi, 
soıııııt durumu, objektilliği göre
mezs.iniz bu anlayışta. Çünkli 
özünde bilinıle çelişir. Resmi 
ideoloji denildiğinde lıııgüne dek 
hep egemenlerin resmi görüşü 
ön plana çıkarılmıştır. Oysa 
sorıımın başka bir yiiniiı!e 
vardır. Sözüm ona resmi görlişe 
karsımücadele etmek adına vola . ' 
çıkan siyasi hareketlerin t;şdığı 
resmi görüşler lıep es 
geçilmiştir. Kürd siy~Lsi hareketli~ 
nin bugün içinde bulundugu 
ı,:ıkrmız ve çekHen acılann bir 
nedeni de bıı olımuıdır. Topluma 
güzel ve ııımlıı bir gelecek, 
demokratik bir düıen vaad 
edenlerin en başta kendi resmi 
ideolojileri. ile mücadele etmcle-
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ri, yaşanan bunca acı deneyimle
rin ışığında lıir zorunluluk halini 
almıştır. Kendimizi ön yargılar

dan arındırıp, sorgulama siizge
cinden geçirmediğimiz sürece, 
karları kendi !ıanemize, zarar
lan başkalarına havclc etme 
alışkanlıldarııruzJ terketmedikçe 
acılarımıza çare bıılama)1Z. 

*** 

Resmi tarih anlayışını algılamak, 
kavramak ve glidiilen amaçların 
farkına varmak hiçte zor olan bir 
şey değildir. Çünkü, tarih boyun
ca egemenler, kendilerinden 
başka kimseıi görme erdemli
liğini göstermemişlerdir. Hep 
oııhu·, onların üstünlüğü 

başarıları, savaşları, cenklcri, 
cengevarlikları. Kuşkusuz, barış< 

da ipotelderim!c görürler. Çünkii 
onlar, kendilerini her şeye kadir 
ve nadir görürler. 

Onlara göre, tarih onların eser
leri. Onlarla başlamış her sey, 
onlarla bitecek. Zulüm, zorbalık, 
açlık kıtlık, kıran, gözyaşları , 

hak, adalet , hep boş şeyler. 

Onlara göre birer yalan. Tezler, 
ktlıflar, teoriler, kendilerine göre 
olan arşivler, sahte belgeler, cilt· 
ler dolusu kitaplar hep onların. 
Korku, dehşet, kan ve gözyaşı 

günlük yaşam biçimleri. 

*** 

Tüm bunlarııı bize yansıyan 

sonuçları; yıkım ve trajedi. Tam 
bunları söylerken, çifte itirazlar 
ve değerlendirmeleri duyar 
gibiyim. Içi boş sözler, avunma
lar ve sa'"ııımalar. Aıııa ya gerç
ek? Hiç kuşku olmasın orta 
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yerde duruyor. Kiird tarihi, 
"acılar ve yenilgiler tarihidir " 
damgasından aıad olaınıyor. Bu 
koca halk, barış ve demokrasin
in tadına varamıyor. Zullim,zor· 
balık, ihanet, acı, bu güzelim 
coğrafyanın kaderi sanki. 

Ve en dayanılmazı da, ulusal 
kurumlardan, ulusal bir anlayış 
birliğinden yoksunluk Bir kopu
kluk, biı· bağlantısızlık vurdu 
damgasıııı gelmiş geçmiş tüm 
olaylara. Bir miras var. Ama 
salıipsiz. Doğrusu ve yaniışı ile 
sahiplerren yok Zengin bir tarih 
var, deneyimlerle dolu. Ama 
dağınık ve arşivsiz. Sıfırın altında 
başlayaıılarla, sıfırın üstünde ise 
koı11lanlar arasında bir bağ, bir 
kiiprü kurulmadı bir tiirlü. Ve 
yahut kurulmak istennıedi. 

Tarihsel olaylar, hep lıislere, 

duyı,~ılara yenik düşiii. Neden, 
sonuç ilişldleri hep ılışsal olgu
larda aranılı, bugüne dek Akılın 
ve mantığın yolu suni değerlen
dirmelere yenik düştü. 

Tarafstzlık adına tarafgirlik, 
doğrular adına yanlışlıklar daın

ga._o;;ını vurdu, yaşama. 
Özeesi klasik sol kafa yapısı ken
disini yenHemedi bir türlü. 

Hayali ve suni değerlendirmeler 
halende güne ve gündeme dam
gasını vuruyor. Ne zaman, nereye 

kadar ? O da belli değil. Hep 
başkasım yargıladık, 

vargılıyonız. Ama bir iiirlü ken

diınizi aklın süzgccinden geçir· 
me özveriliğini gösteremiyoruz. 

*** 

Karayı, karamsarlığı, iç burkııtu
cu tabloları, umuLsnzluğu ve ax il 
waxları hiç sevmedim, sevıniyo

rum. Ama kendimizi sorgula
ıııayi, gerçeğimizi oldugu gibi 
görmeyi ve ona göre çözümler 
liretıneyi ycğledim, yeğliyonım. 

Çiiziimün yolu; biribirimize sırt 

çeürip, kiiflirleşmek değil. Tam 
aksine tüm ayrılıklarımıza 

rağmen, hoşgörüyle, el-ele, 
omuz-omuz sorunların üstesinde 
gelmekür. Bunu da er veya geç 
başarmak zonıııdayız. Yoksa 
tarih ile lıesaplaşalım derken, o 
yakamıza yapı~ıp ı en acımasız 

bir şekilde bizdenhesap sorar.* 

Bedirhan EPÖZDEMİR 
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•• 
Ocalan 

devlete kutlu olsun! 

eçtiğimiz yaz, TOSAV'ın diizcnlediği 
toplantıya katılmak için Cenevre'ye 
gittiğimde havaalanında beni 
karşılayan genç arkadaşım endişeyle 

Özgür Politika gazetesini uzatmış ve gözatmaını 
istemişti, "Gazete" toplantıya katılacakların isimle
rini, toplantının yapılacağı yerin krokisini veriyor
du, Adeta bir saldırı enıiri gibi yazılan bir haber 
gazetenin sayf~ısında başlıyor, üçüncü sayfasında 
devam ediyordu, 

Bir süre önce de TOSAV'ın Lııgano'da 
gerçekleştirildiği toplantıya ilişkin benzer bir kanı
panya yiirülmiiştü. Bir yıl sonra aynı 0)1ın tekrar
laıııyordu. 

llaştaıı aşağı koınploculuk kokan habere göre, 
"toplantıya katılacak Türk ve Kürt katılımcılar 
MIT'le işbirliği içinde ohın kişilerdi"! Emperyalizm 
güya PKK'ya !<arşı alternatif yaratmak istiyordu. 
PKK dıştalamp, "işbirlikçi" politikalar hayata geçi
rilmek isteniyordul Haberin muhtevası buydu. Bu 
saldırgan dil nedeniyle toplantıya katılım oranı 
düştüyse de toplantının yapılınasına engel olıına
nıadı. TOSAV gibi si11llıir Örglitün yaptığı, bir soru
mınun nasıl çöziilebileceğine dair fikir ekserzsizle
ri yap:ııı sivil bir kuruıııdu. Devlet değildi, karar 
mercii değildi, siyasi parli değildi. Barış ve demo
krasi istiyordu. Görüşleri bu eksen üzeriıı de 
şekillenmişti. Türkiye'de yaptığı eğilim yoklanıalan 
sonuru ortaya çıkan 2. ortak mutabakat metni'ne 
ilişkin olarak Avrupa'da son lıir toplantı diizenle
ınişti. Çeşitli kesimlerden Kürt ve Türk'ün biraraya 
gelip bu metin üzerinde görüş belirlenıeleri, met
nin son şeklini almasına katkıda bulunmaları iste
niyordıı. Toplantıya davet edilen Kürtlerin ortak 
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özelliği rasyonel olmaları, Kiirt sorunu gibi siyasi 
bir sorunun siya_;ü yöntemlerle çözülmesini savu
nuyor olmalarıydı. Zaten PKK kaınpanyasınııı baın 
teli de buradaydı. Devlet koııseptiııi, uçuk ve 
sorumsıız slogardarla desteklemek için toplantııo 
provokc etti. PKK siirdiirdüğ bu kanıpanyada yalnız 
değildi. Diğer yandan Emin Çölajanı da Hürriyet 
gazetesinde, Özgür Politika'dan aldığı halıeriere 
dayaııaı·ak kampanyaya "katkıda" bulııınıyor, Prof. 
Doğu Ergi!' e saldırıyordu. Kürt soruıııımın barış 
içinde, Türkiye'nin sınırlan içerisinde çözlilcbile
ceği)ıi, Kürtlerin siyasi stalii ve kültürel haklarının 
elde edilmesi, Türklerle eşit bir durnma gelmesi 
için, sınır değişikliğine gerek olmadığım" söylemek 
PKK nezdinde "ajaıılık V[' işbirlikçilikti". Yanısıra 
derin devlet de arkasına aldığı derin millet 
desteğiyle, Kürt sorununa demokrasi çerçevesinde 
siyasi çözüm isteyenleri, son günlerde askerin 
moda de)iıniyle "belleınek" için, durumdan vazife 
çıkarmaya hazır ve nazır bekliyordu. Tetikteydi. 

1996 )1lıııda Lugano'da yapılan toplantıya ilişkin 
PKK'nin resmi gazetesinde yazılanlar şöyleydi: 
"Çöziiın mulıaL~bıyla olur. Bugüne kadar KUrt soru
nundaki her türili siyasi girişimi reddeden ve ilan 
ettiği iki tek yaıılı ateşkese rağmen PKK ile en 
kiiçiik bir diyaloga girmekten kıçınan Türk devle
tini farklı kanalları devreye sokarak, PKK dışındaki 
Klirt çevrelerinden ınıdıatap aradığı ortaya çık~. 
"Bu saiJrlarııı yazaı·ıııın da lmuldığı 1998 yılındaki 
toplantıya ilişkin ise şunlar yazılıyordıı: "Siyasi 
ahlaksızlığa devam. Türk devleti bir yandan 
Kürdistan' da yiiriittiiğii kirli savaşı zirveye 
çıkarırken, bir yandan da PKK'siz çözüm 
arayrşlanna devam ediyor. Kürt sorununa PKK'siz 
çözüm arayışına öncülük ediyor." 
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BUNLARI NiYE ANIMSATMA 

GEREGİDUYL~ORUZ? 

PKK ve lideri, İmralı'da derin 

devletle birlikte hazırlanan bir 

komployu, herkese PKK'nin 

"barış projesi" olarak sunuyor. 

Diğer yanda ise devletin Kürt 

politikasındaki mevcut militer 

anlavıs devam edi)'Or. Demirelı 
' ' 

Ecevit ve Kıvı'ıkoğlıı iistiiııe bas'a 
basa, "Kürtlere televizyon hakkı 

bile verilemeyeceğini, kültürel 

özerkliğin bile sözkonusu ola· 

mayağınıı çünkü bunun 

bağımsızlığa yol açacağım' söy

lüyor. PKK, ise sırf Öcalan 'ın 

yaşanıını garantiye almak ve için

de bıılundıığu bağımlılık ilişkisi

Ilİ1 devlet konseptini savunınasını 

perdelemek için "demokratik 

cumhuriyet" gibi siiylcmlerlc 

kafaları karıştırmaya çalışıyor. 

ANAP gibi partiler bile rejiminin 

tıkandığını siiyliiyor. Yargıtay 

Başl<anı Sami Selçuk, 

"Anayasa'nın meşru olmadığı" 

saptaması yapıyor. Hiisamcıtin 

Cindonık gibi devletin tepe nok

talarında görev yapmış kişiler, 

"Tiirkiye'nin bırakalım bir 

Sl1Yfll21i 

hukuk devleti olmayı, kendi 

kanuniarına riayet eden bir 

kanun devleti bile olamadığını" 

söylüynrhr. 

PKK ise bu ccbcrnıt rejime 

"demokratik" diye iltifat ediyor. 

Devletin resmi ideolojisini "yeni 

bir açılım" olarak sunmaya 

çalışıyor. Eğer PKK'nin ar damarı 

çatlamamışsa, birbuçuk önce 

yazılanlarla bugün yapılanlar 

arasındaki paradoksa baksm. 

YERİ GHMİŞKEN 

OUYURAUM! 

Devletin TOSAV lıal<kında 

DGM' de açtığı dava devam ediy

or. TOSAV'ın ortak mutabakat 

metninin Kürtçesine el konııldıı 

ve "illegal yaı1n kapsamına" 

alındı. lııgilizccsiııe el kondu. 

Doğu Ergil ve Koray Düzgören 

lıakkmda açılan davaLır sürüyor. 

Bir zamanlar "Demokrasi ve 

barış", demek PKK tarafından 

itlıam edilmek için yeterli ncdcn

lerdi. 

PKK'nin bugünkü politikası 

dünkii politil<alarıııdan bağımsız 

olarak değerlcndirilemez. 

PKlCnin sözünü ettiği "açılım", 

temelleri 1970'!i yıllarda atılan 

devlet suikııstiııin bir devamıdır. 

Değiştiğini iddia eden lııı yapı, 

önce kullandığı "ulusal önder, 

ulusal başkan" gibi demokrasi 

ile filan ilgisi olmayan otoriter 

terminoloji)i bir kenara bırak

malıdır. 

PKK'nin liguranlığını yaptığı yeni 

komployu aıılabilmek ve savıımı

lan aniayı~m ne kadar samimi 

olduğunu görebilmek için başka 

örneklere bakalım ... 

17 Temmuz ll)l)8'de, lla[ız 

Esat!' m sözclilliğünü yapan Med 

Tv' de "ulu öııder"in de telefonla 

katıldığı bir açık otıırıım yapıldı. 

Perinçek'in rahle-i tedrisatmdan 

geçmiş Günay Aslan tarafından 

vönetilen bu progrmuda bir çok 

tanınmış sima vardı. KDP!Bakur 

llaskam Hemres Reso da bunlar 
- '}. ~ ':> 

arasındaydı. 

Arkadaşlarının ölüsüne basmak 

pahasına Öcalan'ın karşısında 

oturmaktan yiizü kızarnıayan 

Murat Ciwan, Osman Aydın, Mi 

Yalçın, bir slircdir "gizli apocıı, 

luğıın" merkezi haline gelen 

Rizgari'dcn Mihraç Üııver, DBP 

temsilcisi Fclımi Demir, PSK'den 

Ünal Yardımcı, Cemi! Gündoğan 

vlı. kişiler de diğer 

katılınıcıhmlı. Toplantı sirasında 

Hemreş Rcşo şunları söyledi: 

' 1 Biziın partimizin önüne 

koyduğu barışçıl, demokratik bir 

mücadele türüdür. Biz şiddetle 
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bir yere varı!amayacağıııa 
inanıyoruz. Ve özellikle 90'lı 
yıllardan sonra küçlik ııluslann 
yahut devletlerin silalı yoluyla lıir 
yere varamayacakları göriilmiiş· 
tür. !kinci nokta; dünya kliçül· 
miiştlir. Dört parçaya btillinnıüş 
ülkemizin açılması gereken 
kapılardan dliııyaya açilması için 
önceki gibi o kadar zorluldar 
yoktur. Tarihimiz de kanıtla· 
mıştır ki, hiç bir şekilde 
Kürdistan'ı parçalayan devletlere 
güvenip1 onların desteğiyle her~ 
hangi bir mücadeleyi doğnı bul· 
muyoruz. Biz Kuzey Kiirdistuı'lı 
bir parti olarak Türkiye sınırları 
içerisinde Kürt halkının kendi 
kaderini tayin hakkını sa'"ıııııyo· 
ruz. Bi.z halkınuza şunu veya 
bunu yapııı diye dayatımı taraf· 
ıarı değiliz. Fakat ona öyle dcmo· 
kratik bir ortanı getirmeye 
çalıııyonız ki o kendi kararını 
versin. Madem Kuzey 
Kürdistan'da Türk devletiyle, 
Tiirk halkıyla birlikte yaşıyoruz. 
Barışçı, demokratik yollarla bu 
iş sona erebilirse beraber 
yaşamanın münkün olabileceği 
diişiinülelıilinir. Kürtlerin önce 
kendi aralarındald iç meseleyi 
halletmeleri gerekir .. " 

Bu sözler Ömeriili "ulu manitu" 
nun sigortalarının atmasına yol 
açU. Ağzından köpüldcr saçarak, 
larmızı muleta görmüş boğanın 
matadora saldırdığı gibi l!emreş 
Reşo'ya saldırdı. Kendisinden en 
az on yaş lıüyiik, mücadele biri· 
kimi olarak çok eski, cksiğiyle, 
yanlışıyla doğrusuyla Kürt harc· 
ketinin duayenierinden Heıureş 
Reşo'ya "defol" dedi. Daha önce· 
kleri sağda solda yaptığı 
konuşmalarda "ulu önder"le 
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yaptığı görlişmeye ilişkin olarak 
"Apo, kafayı yeıuiş .. flltırnıış" 
diyen, Perinçek'in öğrencisi 
Aslan Güoay daı Bayram Ayaz 1 ın 
HCvi gazetesinde yazdığı bir 
yazıya gönderdığİ cevapla bu 
"defol lwınutunıı" arsız bir 
şekilde savunuyor; Bayram 
Ayaı'ın HCvfde yazıyor oima .. .;;ma 
kendince ani ;unlar yiikliiyordu. 

Hcnıı·eş Reşo'mıN, Kemal !lur· 
kay' m, Şerafeıtin Elçi, lbralıinı 
Güçlii'ııiiıı, Alımed Zeki 'nin 
sawınduğu barışla 1 Öcalan 'm 
adını "barış" koyduğu komplo 
elbette aynı şeyler değiL Saıryn 
Reşa da o toplantıya, PKK 
dışındaki kesimlerin savunduğu 
genel ilkeleri savunmuşttı 
:Lslında. 

Reşo'nıın savundugu barışın lıir 
mantığı var, yaslandığı hir miril<:>1 

gözönüne aldığı iç ve dış deney· 
imler var. Hcmreş Reşo'ya PKK 
adlı "devletlerin suikast örglitli" 
ccplıesinden yapılan ilk saldırı 
kıı~kıısıız bu değildi. Heınreş 
Rcşo, PKK'nin kara listesine 
alın;nı ne ilk ne de son Kiirt )1ırt· 
severiydi. l989'da "ulu manitıı", 
Hcmreş Reşo'ytı da diğer Kürt 
şahsiyetleri gibi "ajan" ilan 
etmişti. Örneğin Ferhat Yilmaz 
adlı şalııs 1995 yılında yazdığı 
bir yazıda Yildan Tanrıkıılıı 'ıııın 
Yaşar Kaya için söylediği "atama 
ile gelen tekıne ile gider" sapta· 
masımı karşılık olarak 
Tanrıkulu'nu "bunu söyleyen 
nıeylıanclerde her gün sarhoş 
olan, rezalet çıkaran, bıkakın 
sosyal terbiyeyi. aile terblyesin· 
den yoksun olan" gibi tabirlcrle 
suçluyor, Şerafettin Elçi için"özel 
savasın yeni milletvekili adayı ve 

kendilerinin örgiit ağ:c"" dedik· 
ten sonra sözü Hemreş Reşo'ya 
ge!iri,p, " Henıı·eş Heşo(ya da 
rfıreş)l992'dc olduğu gibi, 
PKK'nin KDP'ye tek yanlı 
saldırısından söz ediyor" diyor· 
du. Şimdi "barış elçisi" olarak 
tufaya getirilip kuzu kıızıı 
celaclına teslim edilen Ali Sapan 
adlı çocuk da sıın kadem ba'· 
madan önce, 1970'li y<Iların 
Tercüman gazetesinin kopyası 
olan resmi gazereye yaptığı 
açıklamada Heıııreş Hcşo' ııun 
T!irkiyc'ye gidip gelmesini ihbar 
etmiş) Hcmreş Reşo'nun 
Ankara' da" pazarlıklar yaptığını" 
öne siirmüştli. Kaderc bakın ki, 
hayat Viidan Tanrıkulu'nu lıaldı 
çıkardı. "Atama ilc gelen Yaşar", 
tekıne ile gitti. Legal demokratik 
salıada ortaya çıkan Kürı biri· 
kiminin yokedilmesi için 
Apo'nun emirleriyle kurulan ve 
"Sürgtindc Kürt Parlamentosu" 
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admı alan) Ya~ar Kayaının b~ 

rol oyandığı sahne yok artıki 

Öcalan, daha sorgusunda 
"Sürgünde Kürt Parlamentosu" 

adı verilen bu tuluat tiyatrosunun 

"bir slogan olduğunu" söyledi. 
Ardından "zararlı ve gereksiz 

diplomasi çalışmaları" deyip def

terini dürdü. 

Med TV' deki kelpazelik bu nok
tada da kalmadı. Med Tv'deki 

rezil rüsva durumdan dört gün 

sonra Yunanistan'daki Sabri 
Agır adlı kişi, zırtaboz bir üslupla 

"Hemreş Reşo ya da tarihsel 

işbirlikçiliğin tipik örneği" 

başlıklı h ir yazı kaleme aldı. Yazı 

"lşbirlikçilik konuşmaya 

başlıyor" başlığıyla ba~lıyorı 

devamında ise Reşo'nun söyle

diği şu görüşlerin" işbirlikçiliği" 

tekabbiil ettiği savunuluyordu: 

!.Şiddetle hiç bir yere 

varılaıııaz, şiddet bırakılıııalıdır. 

2. Silahlı mücadeleyle bir yere 

varılamaz, silahlı mücadele devri 
bitmiştir. Küçük gruplar silalı 

bıraknıalıdır. 3. işgalci devletler

den birinde bulunarak 

Kürdistan mücadelesi verilemez. 
4. Sivil direniş silalılı direnişten 

daha ünemlidir. 

lhlıarcılığı tescilli, devletin 

güriinmez eli Perinçek'in öğren

cisi Günay Aslan ise efendisini 

sa'"ınnıak için Hevi gazetesine 
gönderdiği bir yazı da Bayram 
Ayaz'ın "şalısına ve mesleki 

çalışmalarım yürüttüğü Med 
Tv'ye haksız, mesnetsiz ve de 

yakışıksız bir biçimde 
sataşmakta" olduğunu öne süre~ 
rek, Hcmreş Reşo'nun"dinlcnıiy

orsan defol git yanıtını alnuştır" 

diye gülünç bir savunu için 
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girmiş ve Hemrcş Reşo ~yu" pt'O
vakatörlük" le suçlamışu. 

Kürtlerin belleği zayıftır. Bunlar 

uçup gitmesin, prensipler ayak 
altında çiğııenmcsin diye 

hatırlatmak zorundayız. Bu 
kişilerin tapınma haline getinti .. 

kleri, totemleştirdikleri Öcalan' 

ın dünkü haliyle bugünkü konu
mu aynıdır. Düne dek taptıldarı, 

bugün ise kızdıkları aynı kişidir. 

Ortada "karakolcla doğrıı söyler, 

mahkemede şaşar" gibi bir 

durumda yoktur. Belli kavram

ları, astı asıarı olmayan iddiaları 

uluorta kullanmak kimseye 

yarar sağlamaz. Nitekim Günay 

Aslan'a sağlamadı. Dün, Hemreş 

Reşo'l" "provakatörlükle" suç
layan Günay Aslan, şimdi Duran 

Kalkan tarafından "ajaıı" olarak 

suçlanıyor. 

Abdullah Öcalan, şimdi l!eıııreş 
Reşoı nunf Kemal Burkay' ın ve 

diğer siyasilerin söylediklerinin 
milyoncia çeyreğini bile söyle

miyor. Işbirlikçi midir? Biıce 

işbirlikçi bile değildir. Çünkü 
işbirlikçilikde bir kapıcsite ister. 

Öcalan işbirlikçi bile olamaz. O 

daha berbat bir mevki için dur
madan dans ediyor. Militer reji
me "daha [ada nasılhizmet ede

bileceği" aşkıyla yanıp mtıışuyor. 

Çünkü, dört bin köyün 

boşaltılınası, Olağanüsiit Bölge 
Valiliği gibi militer kurumların 

oluştıırııhııası, 30 bin Kürt genci

nin katledilmesi .• beşbin faili 
meçhul cinayet yetmedi. Altay 

Tokatlı'nın yöntemleri az geldi. 
Kilrtlerin kökünden kazınması 

lazını ki, İmralı'da daha rahat 

edebilsin. Içinde bulunduğu 

ilişkiler sırıttığı halde, PKK 

Başkanlık Konseyi adlı ıııüritleri .. 

ne, küçük biraderine yazdığı 

raporda bir de sıkılmadan 

"hakkımda şüpheler yayılıyor

muş. Spekülasyon yapılıyorıuuş" 

diyor. Ne deneeekti peki? Bunu 
söyleyenlerde Yaşar Kaya gibi 

beyni dumura uğramış, 1960' 

ların ort'L'ından 1989'lara kadar 
piyasadan toz olmuş şahsiyet 

fukaralağından muzdaripler gibi 
"Güneşimizi karartamazsınız'' 

gibi komedilerde mi yer alsa-

11rdı? Öcalan sesini keseceğine, 

Kürtlere verdiği zarann hesabını 

vereceğine, Çevik Bir'den aldığı 

talimatlar sonunda, eski arka
ıL1şı Pilot necati'nin yönlendir

mesiyle konuşmaya hala devanı 

ediyor. "Başbakanlık Eşgüdiim 

Koınites" nin çizdiği çerçeve 
bunu gerektiıiyor tabii. Yarın 

HADEP'in kendini fcshetnıesini, 

MHP'ye olmazsa bile, Ece\it'in 

mavi gömleğinin altına 

sığınmasını isterse şaşmamak 

gerek .. :* 

(Devamı gelecek sayıda) 

Yelilli GULBARAN 

ı. özgür Politika) 
16 Tenıımız 1996 
2. Özgiir Politika, 

.11Iaziraıı 1998 
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ZIM N 0 DOZ 

imanı herl her tişti 
haceta tegihiştina 

mirovıuı e. Mirov bi 
peyva zimen lıevdil 

felım dikin. Bi zimen nez!kllıev 
dibin fı lıev!ıfı dinasin. Yek ji 
cudabfına mi rov ü lmvlran zirnan 
e. Ileger hmiran ji wck minıvan 
karllıüna bipcyivyana, ferqek 
mezin di ııavbera waıı de nedi
ma. Mirov hi zirnan ıe kav.ir be 
zirnan in. 

Di c1lııuıa me de, her milletek 
xwediyc zimaoe A'WC ye. Bi zJma
ne xwe lıevdu felım dikiıı ü pe 
dipeyivin. Tiştc Im, milleteKı bi 
lıcv diredide (l wan tlne cem hev 
ziman, bi xwc ye. Yani zimane 
zilmıal<l ye, zimane de ye. Yek ji 
lıelıun il j1odarldrina netewebu
nc zimaneki yekgirti ye. Di 
lıelıfın fı jlnana milletek1 de xala 
her! qcw1n hclılı na zimen e. 
Mirov, kes u netew bi zimancn 
xwe ten naskirin fı xwc didin 
naskirin. Hebun il tunelıilna 
wan, giceday! hcbiln il tunebilna 
1lmane wan e, Yen X\vedl 'tjman 
jiyane fı yen be ziman jl ji diroke 
ralıuııe,lıilyane il çGııe. 

Di dirolm cihana me de, gellck 
millet bi windabfına zimaııe xwe, 
ketine oav rupelen cl1roke, te de 
mihyane lı winda bfınc. Milleten 
xwedi zinııuıe jar il qels, ji all 
nıilleten din yen xwedi zimanek1 
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qewin il lıestep ele, hatine 
pişaviin; aslmlle kirin- U bi 
pişaftina zimcn ew mi.llet lıi xwc 
j1 di nav wi millete din de lıilyane 
il bfıne parçek ji "' millet!. 
milleten ku, xwedi zimanelü 
dcwlenıcnd, qewin fı lıestep in, 
herdem xwe parastina fı serdcst1 
li ziman u milletcn din kirine. 
Qcwiııi u dcwlenıendiya zimane 
wanı hestCn neteweyl di nav \van 
de xurttir kirine, evı,r li ser Hngan 
hiştine O ji dii·oki! ranclıftne. 

Yek ji wan milleten lıer1 kevnar 
kn, xwed1 ziımmeki dewlemend 
il qew1n in, Kord in. Kurd, hem 
wek welat fı !ıcm ji wek millet 
he rJ kevntir!n millete kıı, bim!est 
e, ne xwcd1 dewlet e, te bi helılın 
fı parastina zimane >..'\Ve, X'"\Ve li 
ser lingan hiştiye fı bi mCrani li 
ber xwc daye. llelıfın O himina 
zimaııe Kurdi Kıırd aııinc lıetanl 
1ro. Ileger Kurd j!wckhinek mil
leten din x·wcdl zimaock1 qels u 
jar buna, ewe ji di nava rupelen 
diroke de winda u hilyabı1na, fı 
we 1ro milleteki bi nave millete 
Kurd tııneba. Ji her ku, zinıaııil 
Kurdi zimancki dewlcmcnd il 
qew1n bu, dijmiııen millete Kord 
hertim xwestine zimane Kıırd! j'ır 
bikin u bipijcvin da ku lmrilıin 
Kurdan di nav xwe de lıiınih1ıün 
il ji iliroke rakin. Xwestin !işten 
ku, anine sere gellek milleten 
din, b1nin sere Kurdan j1. Le 

Kurden merxas li bemvcdan fı 
nelıiştin ziınane wan tekeve bin 
ling fı piyen dijmin. 

DI ZIMANE KUimi Dil 
ROLA JINA KURD 

Jinen Kıırcl, di parastin fı 
pcşdebirina zinıanc Kurd1 de 
rola heri ıne'lln 11stiııe. Yi'n kıı, 
zaroken peçekan bi lorikcn 
Kunli lorandiııe cw in. Yen ku, bi 
ç1rokcn Kureli zarok xcwandine 
ew in. YCn ku ı bi dcııgCn xwcyCn 
ziz G zelal strancn Kıırd! di ınci
iyen zaroken Kım! de ıııeyandine 
ew in. Yen ku, bi duriken lıer 
desterı palcyC) govend tl dllanC, 
adet lı kevııeşopcn Kııı·di, di laş fi 
gcwdeyen zarokcn Kurdan de 
xemilandine ew in. n ven kıı, bi 
mcwaC Jawik fi. stranCn cenge, 
zaroken Kurd bi mcrane wek 
Kurd penverdc kirine carelin ew 
in . .Ji bo ve j! Kurdan qedr il 
rumete Jiııe girtine, ew payelıi
liııd Idrine fı lıi nave Jin-]İN
xelat kirine. 

Ye k ji wıuı millelen kn, payeti 
daee jinc Kıırd in. ]inen Kıırd, 
gellck caran serokatiya el fı 
eşiran kirinc. ŞCwr fı rnJşCvvr 
d:uıine. Şer kirine şer seUnandi
ne. El ii eş1r li lıev anine. Di 
şcrCn giran de, çarka sere xwe 
avetine erde il re li lıer Iıerka 
xwlnC giı·üne. X\v1nl hewa.ndineı 
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ft~~~H····--· ··········· 
········· , ... 

islam& doza nıilletc Kord 
diperçiq!niıı. Mafe jiyaııe 

nadin ge!IC Kurd. Bi nave 
bratiya din! re li her gelle 
Kurd digrirı u dixwazin 
doza netewiya gelle Kunt 

ew lıiınandine. Kc\' dane, 
keç aıı'inc. Bi lmrti: Jina 
Kurd, di civata gele Kurd 
de bareki girarı lıilgirtiyc 

U bi xehata xwe baş 

rahuye. Hem di civate de 
fı hem ji di malbatc de 
bfıye xwedi gotin u rfıme(ı 
ditiyc. ]ina Kurd, bi meran 
re nıer u bi jinan re jiıı c. 
Di şer U pl·vçfinCn giran 
de ji pişt ınCrC X\V(\ bavC 

xwc fi bray@ A'WC nadin ali, 

Heta bi ınirine bi zilamc 
xwc re ye. Dlroka gelle 
Kım! lıi qelırcmaniycn 

jinen Kıml tijc ye. Wek 
nımunc: Perlxan kcça 
Musa Bege Kisani 1907. 
Wek, ?.arife Xatfına Elişer 
! 938. W ek, Pura Xaniıııa 

·'-' ;.:: · ;;; u Jıı>~;s-·ı1teı\g:.1fı'liı,Xvı~,ı···z-eı''ı····· 
~: T :;c: r~Ç_ "' c v., ı;.;, . 

hifctis1nin. Ev astcng fı 

daxwazen fetisandiııa 

doza nelewiya Kurd, her 
welıa astcngiya peşkctin 6 
geşbfına zimanC Kurdl ye 
j1. tc, lıemi nclıeq! u piko
ll U aliye ki, piraııiya mille
tc Kım! xwedf lı dfne 
!slame derketiye G xwes

tiye fs lama rasteqin bipa
rCze fı parastiye. Jl bo ve 
ji, gcllek alim u zaııayen 
heja ji nav nve derxistirıe. 
Sdalıeddil:ıe Eyyubf yek ji 

\Van navdarane kuı 'vek 
par&zgerC fslamC tC nasfn. 

ii.···' .• _.(t :• • ....... ··-···-···. 

, :> ;;•· :lo : .. ~ •-.·:·•·•· 1 ; 

···_.:•. ;.u,::::ı. : · :.!'~:·.·• 
r" iıt.;, s . 'L-;c .,. ·r 
.Jııve ····-··-··· x ,,r,' :~Ct 
'"'· ' c, i :•, 

Kafarfısiyaıı. 

Wek,Şalı Ncrgiza c:(ıra 

Xmvan, Wekı Perlxana jina 
Ehmed Axaye Rema. Wck, Fatrmı 

Ezdinan 1908. W ek, Adllc Xatüııa 

semka eşireta Caf 1924. Jiııeıı 

Kurd di hemi serhildaııerı ııetewi 
de ci girline fı fedckariyek 

!ıelıcmpa kiriııe. Ji bo ve jl 
Kurdan gotiye: ]in stıiııa ma/e 
ye. 

ROM İSLAMfl 

lll dcrketina dlne !slaıne fı parç· 
ckiriıı fı lıiııdestkirimı welate mc 

re, lırlnen xedar di civaka Kurd fı 
lıi ıaylıctl j1 di azadi il serbestiya 

Jiııa Kıırd de velıfı. Wclat hat 
paı·çckirin, dilin lı ramanfn lıiy

anl kctiıı nav civaka geUe Kurd. 

Pcyv fı gotinen aloz ketin nav 

zimaıı fı zargotina Kurdi, u jina 
Kurd, bi qeyd u 7jndre hat xclat 

kiriıı. Jiıı ket hundur u bu tıeslrc 
ma!C. 

SliVFUII 

Bi navC ciln& İslamCı zordestl) 
talaıı fi stııxwarl peşkeş1 millete 

Kurd bil. Bi taylıctı jl, zordaren 

mina Onıcr !bin Xettab, bi rıave 

eline 1slame Knrd u Kurdistan 
\vt?:ran kir U ziyarıek mczin da 

paklılın il paqijiya din e 1slamc. Ji 
we roje il bi vir de, Jiııe 1slamc 
gellek tişt ji naveroka xwe winda 

kir ıl wek dinck talaııl<er di sere 
millet de bi ci bfı. Bi ser ku, 

Isianı rl1ııe Erehan O Muhemmed 

F Pexeııılıere Erelıa bu, !C di 
naverok U ramaııCn eline islame 
de gellek tişten qenc fı baş 

lıebfın. Le, bi sedan yen wek Hz. 
ümer, diııe !slanıc ji bo lıerjc

wcndiyGn xwe yCn §CXsl G malba

tl) Cl U e~lrl bi karanin fı na vero

ka lslame aloz il xira kiriıı. 

f!ctaıı! !ro j1, gellek dewleten lıi 

nav Misilman, bi navc İslame 

kiryarcıı qirej yen malbat, cl fı 

eşirCn xwe bi cl linin fı bi navC 

i-JCv! C\VC lm) dindar fi 

olperesterı welatparezen Kıırıl li 
ser esascn bcrjewendiyen Kurd 

u Kurdist;ıııe xwcdili fslame der

kevin. Ne li ser berjeweııdiyerı 

welatcn Erclıan. 

lliNIJESTl Ü ZIIIIAN 

Bi zora şfır qclıillkirina diııe 

lslarııe fı di 1639an de duparki
rimı. welatC mc, xincerck H navU~ 

dile ziıııaıı, adet, torc u 
kevneşopcn millete Kurd xist. 

Azacil t1 serbcstiya gel! c Kıırd her 
kfı çu kerntir lıfı. Ji çand i\ adc
t.Cn 1..'\vcyGn pakfircwan gdlck tişt 

Viinda kirin. Alozf ket nav zimCn 

U lmparatoriya Osman'! U 
Safewl'ya xwestin serdestiyc li 
zimaııc Kmd1 bikin. Xwestin 
zimane Kurd1 lıipijevin. Ev kel\e

left lıetaıı! qirne b1stan j1 berde

wam kiriye il hlna jf berrlewam 
e. Dijmin her A'westiyc ku, zima-
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ne Kurdi di ııav xwe de bihillnin. 
Le Kurdan j!, her li ber xwe dane 
fı xwcstinc zimane xwc bilıiııılnin 
u bipareziıı. Ev şer lı!na jl berde
wam e. Di sala 1923yaıı de bi 
lilıevhatiııa LOZAN' e, bi allkıriya 
dewlcteıı Rojava, Kurdistan d!sa 
parçebfı i\ di nav Tirl<1, !ran, Iraq 
il Suriye de bu çar beş. 

Parçebüna Kurdistan c nelıişt ku, 
di nav Kurdan de zinımıeki nivis
kl ye yekgirıl çebibe. Zimanc 
Kurdi wck ziınane devlarola xwe 
bcrdewam kir. Kuştin talan 

' ' koçberi ıl wela din, di P<l'!ketina 
zimane Kureli de rol ek pir nc1iııi 
list. Parçebfına kurdistan@ hem 
nelüşt ziınaııel<l ııiviskl-yckgirt! 
biafire hem jl hişt ku, dcvok il 
lehçeyen zimane Kurdi xwc bi pa· 
ri'zln fı serdestlye li ziınaııe yek
girti bikin. Dijmiııen millete 
Kıırd di z:ınebilna vi tişıl debilıı. 

Zan1bfııı kıı, ılm<Uıe Kurdi, di 
pevgiredan ıl yekgirtina Kurdan 
de rola lıer1 ınezin dil!ze. Ji bo ve 
j! peyivandina zimane Kıırd1 
qedcxe kirin fı zor dmı Kıınlan 
ku, bi zaroken x-we re bi Kurdl 
nepeyivin fi wmı di dibistanruı de 
hi ziınane dijmin perwcrde 
bikin. Le Kıırd ji di zanebfına 
dalıaşe -mesele- debiln. ller 
çiqas! dijmin xwest ku, zimane 
wan ji hole rake, Kurd'm ji lıcw
qasi xwest ku zimane xwe bilıl

ıninin il pe bipeyivin. 

Zana u rewşen blren Kur d di 
zanebilna pewisti il giriııgiya 
zimane xwe dehfııı. H bakurt 
Kıırdistaııe, nexasim mala 
Bedirxaniyan, di parastiıı u 
peşdexistina zimane Kurdi 'de 
voke Kurm<Uıci- de rolck pir 
ıncziıı listin. Kar ü xebaten 
Celadet fı Kamuran Bedirxan 

IIENG~ BAKUR. SAYI1/2000 

ııaycn pişçav ldriıı. Xebata 
Qedricaıı, Nureddiıı Zaza il gele
ken din xebaten plroz in. Li 
Başurl Kurilistane -pişıl sa!en 
1960'1- pişti tekoş1ıı (i keftelcftek 
dur il direj, hiıı nicealen lıeja 

bidest ketiıı. Dibistruıen Knrdi, 
radyo ili'zgelıen Knrdi lıatibfııı 
lıideslxistin. Di ware nil'! ski de 
devoke Sorruı1 b<l'! bi peş ket. Li 
bakure piçfık, xwenda fi 
rcwşenb1ren Kunt, ji lıo zimaııe 
Kureli karfıbareıı baş kiriıı. Li 
rojhilate Kurdistaııe disa bi vi' 
awayi. Di Sowyetistaııa kevin de, 
radyo il izgclıa Kıırdi, xizmetek 
mcziıı ji bo parasıina zimane 
Kurdi kir. 

Bi xebat fı tekoş1ııa netewiya mil
lete Kurd re, xebata himruıdin fı 
peşdexistina ıjmanc Knrdi j1 g!ha 
qonaxek biliııd. \ro xebatcn 
giranbilıa ten kirin. Nexasim, 
_xı,vende fi rewşenbirCn Kurd yen 
de ma i ro, ser C xwe baş bi 'dına
ne Kıınli re deşinin. Li derveıi 
wciCt, kovar, pirtük fı berlıemen 

Kurdl yen pir lıCja diweşin. Ev 
kır u xehat lıeguman, ciye şanazi 

fı serbilindiye ye. 

ZIMANE KURDİ 
il ERKEN ME 

Wek me got: Di lıimandiıı fı 

peşddıirimı zimane Kım!! de 
kaıilbareıı b<l'! ten kirin. Le mix
abiıı ·ev karubar yan ferdi ten 
kiriıı yan ji ji ali komek 
rewşcnlıireıı dilsoz ve ten 
meşandiıı. Her çiqasi lıiıı hezeıı 

Kunl carna kovar ii pirtfıken 
Kurdi derdixiıı ji, le cw ter nakiıı. 
Ev golina me bi taylıeti ji bo 
hCzcn Bakurl Kurdistane ye. 
Hezeıı Bakurl Kurdistaııe ku, 
xwe berpirsiyarCn doza millete 
Kurd dib1nin fı ji wc armaııce 
derketine re, giraniya xwe nadin 
zimane Kurdi. Pewist1 i\ gir1ııgiya 
we li ber çav ııagrin. Eııdam u 
aliı;irCn xwe teşwlqi A'wcndin G 
nivisandina zimanC Kurdi nakin. 
Wck kıı, girani fı pewistiye didiıı 
zimane Tirkl, ııadin zimaııe 

Kurdi. Piraniya weşanen xwe bi 
zimaııe Tirkl diwcşiııiıı. Xizıneta 
peşketina zimaııe Tirkl dikin. 
Kadro fı serk&ş&n van hCz~uı pir~ 
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aniya caran bi zarokCn xwc re bi 

Tirkf dipcyivin. Zaroki!n :xwe ji 

adet u kevneşopen Kureli bi dur 

dixin. W an bi Kurdewarf ranakin 
fı hi vi away'i kenıasi fı ııeheqiya 
her! ınez.in dik.in. 

Di denıa me de, nemaze li baku
ri Kurdistan C, parastin U pcnvcr~ 

elekirina zimaııe Kıırdf pir pewist 

fı giring e, Pi~(ı ~erC panzde 
salan, di welate mc de telırilıat il 

aloziyen pir mezin hatiıı kirin. 

Kurdist'"ı vala bfı il hat şewitan
din. Gıındcn me ku, biııgcha 

parasıina zimane Kureli !ı ün, 

halin vala kiriu. Ili ınilyoııaıı 

Kım! koçberi nava Tirka buıı. 

lliııgch fı zeııuııa zimaııe Kureli ji 

!ıev tartımar bfı. ]i xwc d:mvazck 
ji a dijminc millete Kıırd taru
markirina ziınanC Kureli hll. 

Nemar.c, pişavtina zarokCn Kıırd, 

xctcr fı ziyana her] mczin c. 
Em,divc iro, ji hemi rojaıı belıtir, 
gir'"ıiya xwe billin perwcrdckiri

na z~trok2.n xwe U neh€lin ku, 
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zaroken me hCn pişavtin fi \Vinda 

kirin. Ji bcr ku zarok, pcşeroja 

milleteki ııe, lıeviya millet in. 
Millete be lıevi illıe pilşeroj mil
Jeteki miri ye. 

Di parasiina zimane Kurdi de se 

e"din lıingclıin heııin. 
a) Dibistan 
b) Zarok fı malbat 
c) Civak 

Ev lıersc esas, di lıiııbfın fı 

peşkctina 7jıııi?n de xalen 
giring in, 

Heger lıelıiıı, dive meriv zarokcıı 
xwe biş!n clibistancn kurdi ji bo 

!m, zarok tc de lılm fı graıııatika 

zimen lı!n lıibin. Bi dibistaııe 

zarok, ne teııC zinıôn IC) dlrok, 
adet, torc ı1 kcvnc';;open Kıırdi j1 

lıiıı dilıin. Bi giyane k Kureli pcr
wenlc dibiıı ü bi Kurdewar1 

mezin dibiıı. 

Xala didwa zarok G malbat in. 
Yan j[llc ı1 Bav in. Zarok pir zfz 

-lıcsas- in. Ji bo wan dibistmıa 

herf mczin malbat e, DC U Bav in. 

Zaro k di wir de çavcn ,.·we ve eli
kin fı di wir de mczin elibin. lle fı 

llav, hi taybeli j1 De, bi çi zimani 

ba.\İVe, C\V 7Jman. di sere zarokan 
de bi d dibe, wl zimanl ji xwerc 

bingclı digriıı. Hegcr De Kurd be, 

zarok wek Kurdeki mcıin dilıin. 

lleger De Tirk be wek Tirl;clü fı 

lıcger De Erelı lıc wek Erelıck'i 

mezin dilıin. 'üm! zimanc De -
zimane zikmaki~ zimanô zarokC 

ye. Di gclek afirandin'iı ilm! yen 
li ser zimanzanlııC de jl, hatiye 

xııyakirin ku 1iımınc ku De diax
ife di şiklldriııa 1iınanc zarokc 
de tcsfra xwe ya bfngehfn hcyc. 

Li gel ve yeke ji, di mal. e de axaf-

tina bi zamkô re ya bi Kıırd1, 

dilıCic ne tene kıı zimanc "1/we 
pefıbikeve, herwelıa di Uiklkiri

na 11<Lsnaıneya wl/wC ya şchsl, 

civati, bi xwe lıawerikiriııc de ji 
role k xwe ya taylıeı h eye. 

Xala sisyan ji civak e. Civa k yan jJ 

derildor, tesireke mezJıı li ser 
ıarokan dihele. lleger ew ıarok 
di civakek Kıırdi de ralıin fı rfıııe, 

yan ji, tCid!i O danOsteııdiııen we 
bi dedldorek Kurd re lıebe, lıix

wazc nex\vazc ew& H gor wC civa w 

te bilive. We bandora-tes1ra- wc 
derfıdore !C hibe. Di civaka 
Kurdi de, adeten Kurdi yen 
mina, dawet, govcnd, şev, şevbu~ 
!ı erk fı weki din, ji xwedi baııdor 
in. DivC meriv zarokCn xwe ji 

da\VCt U govcndao, ji şev U şevbu
herkım kem neke. Ev adet km·in 

di mcjiyc zaroke de ciyeki qewin 

hiı,~·in ıl zil bi zu je derııekevin. 

Eııı Kıınl, nemaze Kurden kıı, 

dixw:rlin di doza Netewa Kurd de 
ro la xwc bill zin, JivC x·wc j i bin 

lıaııdora ziman u adeten Tirki 
derxin il bi Kurdewari lıiliviıı. Li 

ser zarok&n xwe baş rawestin ı1 

wan amadc·yf peşeeoje bikin. Di 
mala xwe de hi zarokCn xwe re 

bi Kurdi bipeıivin, wan bi hesten 
Kurdayeti biglıinin fı wek Kıırcl 

meziıı ıl perwerde bikin. 

Wek me li jor ji gol: 

Zarok peş&rqj u htiviya millet 
in. Af iliete be hfM: ii bl! pi!şeroj 
milletekfnıirfye. * 

Z. ŞEXIIA'f 
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KARA ÇARŞAFlN 
ARKASINDA GiZLENEN 

KÜRTLER VE İMRALI"DAN 
MESAJLAR ... 

iğer halklarda olduğu gibi Kürtler de 
duygu, mantık, akd, zeka sahibidir
ler. Göründüğügibi bu sermayeyi 
başkalanndan daha iyi kullanabilir

ler. Bilimselde bile yeri vardır. llzilmiş halk, yaşam 
taleplerinden ne kadar haklı ise! er, beyazı ve karayı 
ezen halkın insardarıııdan daha iyi seçeneklerini 
ayırt edebilirler. 

Süreç içinde değer kazandan zaman zaıfı içinde 
Kürtler birbirleri ile uğraşmaya başladılar. Bazen 
cevizin kabuğumı doldurmayan önemsiz değerler
le birbirlerinin başını yondıılar. Güzel akıl erdiren 
şeyler varken mantığın kabul etmediği şeytan üçge
ninin mantık felsefesi ile uğraştılar. Kimi örgütler 
tabiat boşluğundan faydalanarak-yerini doldurup 
ve hemen sırtını düşman işgalci egemen devletlere 
yaslandılar. Doğrudur, yasianmasalar 24 saatte 
ömürleri biter. Işte burada Kürtler-herşeye müsait
tirler. Yani, Kürtler Ortadoğu'nun en ucuz cardı 
aracı olarak kullanılan dinamiği haline 
getirilnıişlerdir. Kürtlerden "dost" edinilir, güçleri 
satın alınır, menfaalleri doğrultusunda istedikleri 
şekilde yön vermeye çalıştırırken, beleş-ucm mal
zeme olarak da piyasaya sürülürler. 

Güney Kürdistan'ın insani genel durumu, örgütler 
kendi çıkarlarını ön plana aldıkları için, yıllardan 
beri Güney Kürt halkı futbol topu gibi çalkalanıp 
bir buraya bir oraya hayadarıyla can çekişip duruy-

IIENG~ IIAKIIR, SAYI7 /211110 

orlar. Maalesef on yıla yakın bir zamandır özı,>\ir 
toprak parçası, bir statükoya kavuşmuş değil. 

KUZEY'DEKI KÜRT SORUNU 
MAALESEF HALA DA ULUSAL BIR SORUN 
OI,ARAK ULUSLARARASI PLATFORMtARDA 
KAI)UL GÖRMÜŞ DEGİL. 

Kuzey Kürdistan'ın konumu ise her ne kadar ulus
lararası platformlara gelıuişse de, sorun olarak bir 
netliğe kavuşmuş değil. ABD ve NATO, özellikle 
Varşova Paktının da dağılınasından sonra, düny
anın hakimleri olarak duruyorlar. Projelerinde 
Kürt sorunu görünür bir yere sahip değil. Bu güç
ler ağırlıklarıııı daha fazla Kafkaslar, Balkardar ve 
Ortadoğu'nun diğer sorunlarına vermiş bulunmak
talar. Bu planların ikinci bölümünde, belki de Kürt 
sorunu kendisine bir yer bulur. Savaş-barış, ölünı
kalım durumunu aşarak Kürt hareketi kendisini ön 
sı ralara çıkarmanın mücadelesini daha yoğunluklu 
ve sağlıklı bir şekilde vermelidir. 

TC devleti, NATO ülkeleri arasında-en geri kalmış, 
en yobaz, demokrasiye uzak-baskıcı, katliamcı, 
başka dil, kültür ve aldiyeıleri tanımayan, 
NATO'nun bile ilkelerine ters düşen bir konumda 
bulunmaktadır. TC devleti feodal geleneklerinden 
devraldığı, klasik devlet mekanizmasını oluşturan 
yapısıyla çağdaşlaşmaya hala çok uzak bir görü
nüm arz etmektedir. TBMM'de oruran birçok "mil-
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Avrupa Birliği, TC devletini Helsinki'de aday üyeliğe kabul 

ettiği zaman tabii ki bütün. Kürt örgütleri sessiz 

kalmadılar. Herkes kendi elinden geleni yaptı, Avrupa 

ülkeleri dışilişkiler üstyetkilileri ile temasıara geçti. 

Belki de bazı "Kürt örgütleri'', sözcüleri nezdinde 

Helsinki' de bulundu. Orada ne gibi bir rol üstlendiklerini 

bilmiyorum. Ama, kanaatimce Kürtler birlikte bir delega

syou hazırlayıp zirve ile ilişkilere göndenniş olsalardı, 

büyük bir etkinlik göstereceklerine kuşkum yoktur. Bunu 

vapmaınalarını büyük bir hata olarak yorumluyorum. 

Helsinkfde Kürtlerin talepleri gür bir sesle iııleneceğiue, 
maalesef sessiz, cılız kalınmıştır ... 

letvckili" rüşvet, yalan-dolan ve 
malyatik ilişkileri çerçevesinde 

hu organa seçilmişleridr. 

Birçoğu milletin sonınlanm dile 

getirmeyi bir tarafa bırakalım, 

milletvekiliğini bir ekonomik 
güç olma pozisyonu olarak gör
mektedir. Bu tantana içersinde 
MHP tandansı Türkiye'nin en 
nazik ve hassas yerlerini işgal 

etme planlarını devreye ko;1ıyor. 

Bugün Ecevit sayesinde devletin 
yönetimini cllleıinde bulundu· 

ran bu klik hala "faiii meçhul" 
ciııayetleı:in, llizbullalım ve 
Kürtlere karşı yaşan1a geçirilen 

provakasyon ve katliamların 

merkezini içersinde banndı .. 

l'ıyor. Susurluk rczaleli, mafya~ 

devlet ortaklığı, MHP ve 
dayanışma içinde bulundukları 

kesimler tarafından hayat buldu. 

DEVLET KÜRDÜ-KÜRDE 

KIRDIRTMA SIYASETINllE 

KENDISINE MAALESEF 

ZEMIN BULABILIYOR .. 

Son günlerde basının manşet 

haberlerini meşgul eden 
Hizbullah, TC devleti tarafından 
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Kürt milli davasına yönelik 
olarak beslenildi, Kürdü .. Kürde 

kırdırlmak siyaseti çerçevesinde 
destek verildi, gUz yumııldıı, TC 

devleti istihbarat birimleri içlcr· 

inde yönlendirici konum sahibi 
oldu. Buradan ortaya çıkan 

sonuç: Derin devlet, kendisi 
bazen bazı terör gurupları 

yaratır, besler ve planları çerçe

vesinde sonuç aldıktan sonra da 

yok eder Susurluk, ilizbullalı ve 

benzeri birçok korkunç olayın 

senaryolan s:uıki hep aym elden 

uygul:unaya konmuştur. 

Sorunun ana kilit noktasımda 

Kürt problematiğini sindirmek 

teşkil ediyor. 

Avrupa Birliği, TC devletini 

Helsinki'dc aday üyeliğe kabul 
ettiği zaman tabii ki bütün Kürt 
örgütleri sessiz kalmadılar. 

Herkes kendi elinden geleni 
yaptı, Avrupa ülkeleri dışilişkiler 

üst yetkilileri ile temasiara geçti. 
Belli de lıazı "Kürt örgütleri" 
sözcüleıi nezdinde Helsinki'de 
bulundu. Orada ne gibi bir rol 

üstlendiklerini bilmiyorum. 

Ama, kanaatimcc Kürtler birlikte 

bir dclegasyoıı hazırlayıp zirve 
ile ilişiiiere göndermiş olsa

lardı, büyük bir etkinlik göstere· 
ceklerine kuşkum yoknır. Bunu 

yapmamalarını büyük bir hata 

olarak yorumluyorum. Helsin .. 
ki'de Kilrtlerin talepleri gür bir 

sesle iııleneceğine. maalesef ses

siz, cılız kalınmıştır. Bazı 

Avrupalı parlamenterler her ne 

kadar Kürt sorununu dillendir

nıişlerse de, Kıbrıs, Ege ve diğer 
bazı sorunlar arasında 

adlaııdırılamamıştır. 

Öbür taraftan AB, Kürt sorunun

da ciddi bir politika yürütmüyor. 

Bunu görmek için sihirbaz 
olmaya gerek yok, eğer AB Kürt 

sorununda tavır sahibi olmak 
istese, zirve öncesi Kürt ve Türk 

taraflarını ortak bir toplantıya 

çağmr, üst düzeyde girişimler 

yapardı. Burada TC devletinin 

nabzı yoklaııırdı, onların ne 

kadar ciddi oldııldarı aıılaşılırdı. 
Bu aıılaşıldıktan sonra Kopenhag 

kriterlerine uymaya ve insan 

hakları ile azınlık haklanııda 

adımlar atmaya davet edilirlerdi. 

Kürtler kendi ev görevlerini yeri·· 
ne getirmeyince normal olarak 

diğer bir taraftan bunu ıstemek 
dalıa zor oluyor ... 

Bülent Ecevi( de "Kültürelhaklar 

verirsek bunu sonu bağımsızlık 
olur" diyor. Öcalan'nı dosyasını 

Baılıakanlıl(ta durdurduktan 
sonra Kürtleri susturmak için 
tehdit etmekten de geri kalmıyor. 
TC devleti'nin AIHM'ne saygılı 

olduğu talıamnıülüde şartlara 

bağlıyor. 

ünlü Kürdümüzde Atatiiı-k'ii 
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disine rehber ediyor. Atatürk 
k!lltür milliyetçiliğinde, TC dev
leti'nin resmi ideolojisini 
onaylıyor, kabul ediyor. Atatürk 
milliyetçiliği içine Kürt kimliğini 
yerleştirmek istiyor (!) üstelik 
Kürtleri n ayrı devlet kurmasına 
karşı geldiği gibi, federasyon ve 
hatta otonomi'nin bile Çözüm 
olmadığım vurguluyor. Demirel 
paralelinde-anayasal vatand~lığı 
ön plana çıkarmış bulunuyor. 
Amacım; ülkemizi ve devletinlizi 
daha da güçlendirmektir ve 
yardımcı olmaktır-diyor. Tüm 
bunların sonunda da Halfetlikten 
de vazgeçmiyor. Bu karanlık 
perde arkasıııdaki ovunlar . , 
savunma adı altında da hergün 
"resmi gazete''de yayınlanıyor. 
Herşey Türkiye'de aranıyorsa, 
tespit buysa, zavallı Giinev 
Kiirdistan halkına savaş neden 
açılıyor, orada PKK'nin gövde 
gösterisi yapmasından, amaç ne? 
Bu fırtınanın koparılması kimin 
işine yarıyor? Ulusal birlik adına, 
ulusım en temiz mücadelecileri
ne kin kusmak, tehdit etmek, 
kimin planı? .. 

*** 

Öcalan devletin eline geçtikten 
sonra bir esir durumundadır. 
Bunun en iyikanıunı, nıtul\lan
madan önceki ve sonraki d emeç, 
açıklama ve tutumlarından 
anlaşılabilir. Devlet ideolojisi ile 
Öcalan'ııı İmralı deıneçleri 
arasındaki uyum, ayın elin yön
lendiriciliğini gösteriyor. Önce 
PKK içten tahrip edilip kemiriliy
or, sonra da Kürt örgütleri bir
birlerine karşı kullanılmak iste
niyor. Bu oyun daha önce de yüz
lerce kez oynanmadı mı? 

DENlll BAKUR, SAYI7/2000 

Bu dönem, 
Kürılerin en 
küçük hataları 
bile, düşmanın 
kar hanesine 
yazılacak bir 
tawr olacaktır. 

entelektüelleri 
tutumlarılll 

her defasında 

Kürtlerin ortak 
iradesini kor
umak ve 
birleştirmek
ten yana kul
lanmalıdırlar. Mahmut Baksi, 
Siraç Bilgin, Hicabi vb. gibi 
yazıları provakasyon kokan 
"yazarların" dediklerine hiç 
kulak verilmemelidir. Çünkü 
bunlar zarardan başka birşeye 
dokıınmııyor, bir · işe de 
yaramıyor. Bu tipleri dürüst 
olmaya, KUrtler arasında köprü
leri yıkmaya bir son vermeye, 
küfürhazlık edebiyatlarını terket
meye ve siyasi ahlak kurallarına 
ııymaya davet ediyoaım. 

I'EKİ KÜRT!,ER BUNDAN 
SONRA NE YAPMALI? 

Kuzeyli Kürtler kayıtısz şartsız 
birliklerini olıışturmalıdırlar. 
Birbirieline saygı, tolerans teme
linde, değer vererek yakınl~ma 
süreci başlatmalılar. lik iş olarak 
da Avrupa başkentlerini bir bir 
ziyaret etmelidirler, politikanın 
list merciierini KUrt sorununun 
ehemmiyetine kulak vermeleri 
için bilgilendirmelidirler. 
Türkiye'nin Kopenlıag kriterleri 
bağlanıında hareket etmesi için 
baskı yapmalarını istemelidirler. 
Buna göre de Kiirt toplumunun 

nezdinde !ega! olan Kürt yapılan
malanı Türk gerici anayasasına 
göre hala da illegal bir konum
dadırlar. F·dkat bu anti-clemokra
tik uygulama anık bir son bul
malıdır. AB devletlerinin bu kon
uda Türkiye'yi uyarması gerek
tiğini ve Kürt Parti ve örgütlerin
in Türkiye' de açık siyaset yapma· 
larının ancak demokrasi süreci
ni geliştireceğini dillendirmeli
dirler. 

Aslında Kürtler kendi güzel 
coğrafyalarında, Mczopotamya' 
mn zengin cennetinde~ tahiatM 
larıyla biiyük bir mirasa, gele
neğe, kiil türe sahip millellerden 
biridir. Hiçbir yabancı milletin 
vatandaşı olmalarına ihtiyaç yok
tur. Kürtler kendi iradelerini kul
lanarak, demokrasilerini, cuııı-
huriyetlerini, özgürlük ve 
barışlarıııı, vatandaşiıkiarım 
kendi evlerinde aramalı ve kur
malıdırlar. Hiçbir yabancı ev, 
Kürtlerin öz malı olamaz 
inancındayım. * 

Kııtbettiıı ÖZER 
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WEFATA ABDULBARI BALKAŞ 

(AZAD) 

*u ser nave Denge Bakur, em sersaxiyen xwe digihmin 

malbat, heval u dosten hevale me ye gorbihişt ... 

i lıer nexweiya kansere, A. Bar! Balk:!Ji di 

ll.l 1.1999 de wefat kir. Ji bo w1 di 

17.11.1999 de li lıajare Gotelıorg(SwCd) 

merasimck çelıO. 

Yck ji heva!Cn w! ikram Delen li ber tabOta wi 

peyv1. Peyven Delen wisan lıfin: "Xwişk il brayeıı 

dclal, ji her xemginiya Azad ji bo min li ber cena

z1 wi :ıxaftiıı pir zelımct e. Piraııiya wc Azad ji min 

baştir nas dikir. Ji lıo we ycke ji, ez ji wc re teııe 

aliyen w1 yen ku ez dizaniın ez de ji bo we qal 

bikiın. 

Alıdulbari Balkaş bi nave din Azad di 1954e de li 

hela Lice ji dayika xwe dibe. Ew xwendin il xort

aııiya xwc li Lice derhas dike. Azad ji ınalbateke 

wclatparez bil lı gelek n as pisınaııcn wi li bajaren 

ınezin en Tirkiyeyc diınan. Di ııavbera salcn 

1972-1974 diçe Istanbille li ba pisınanen xwe yen 

x·wendcvan dimlnc. Li wc dere gclek Kurden ji baj

aren din ku hatibiln Istanbüle nas dike fı xwcst il 

elaqeıı wi yen siyasi llrelıtir di bin. Pişt1 vegera x'We 

ya we!Ct dinav karfıbaı·en konıelcyf lı siyasi de cih 

digire. Di daınezrandin lı xebata komeleya Licc 

Dayaııişına Derneg1 de dibe naskirin. 

Di sala 1975 de wextc weşaııxancya KOMAL clcst bi 

faaliyete dike, A. Bari Balkmi jl, li gel wana dixebi

te. Salen clfivrc edi derveyi Lke ji di he ııasltiriıı. Di 

nav yck-du salan de pir lıajar fı ciyen Kmdistaııc 

digere. Dilvre kare xwe ye siyası di ııav gruba 

Rizgari il Ala Rizgariye de didoıninc. 

Azad keseki dilgemı fı rfıkcn bfı, di danfıstandinan 
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de baweriyeke xurt didaye li hcınber xwe. ]i bo we 

ji yen ku ew nas dikil'in ji wl bawer fi piştrast bfin. 

Ew piştrast ı1 lımveri dib\1 sebeb ku hevalen w! ji 

bo kartibaren zelını et mı j! gir:m ew pcşniy<tr ılıki

rin< 

· Heta sala 19801 çend caraıı polis wl dif,'İıiıı u dix

wazin w1 bigirin bi din dadgelıe bişiniıı zin dane, le 

biserııakevin. 

Wexta rejima leşkerf dilıc ser hukim edi Azad j1 

ııikare li nav welet bisitire. Ew çcnd lıevalen '"'e 

10 Çiriya P:!Jiin 1980 ji Tirkiyey& derdikevin fi der

lıasi Kurdistana Rojhilal di bin. Azad, se sal en xwe li 

Kıırdistana !ran ı1 lraqc derbas dike. Ew wan se 
salan li heremen ku di dest peşmergeyan de ne 

diınine. Hevalcn Azad wezifa birin· anin ü wezlfa 

siııorderbase ılidin Azad. Edi Azad di nav se sino

ran de caran li İrane il caran jf li 1lrkiyeye ye, 

kesen ku nillı dihen derbas dikc, yaıı j1 yen paşte 

ıliçin dibe ıdiye din. Di wan se salaıı de ew dehan 

car ji w! sinor derb«<;l ye din dibe, le tu lıevalek 

xwe ne dide dest ne j!, di reyan de wenda dike. 

Keseııııcsax yan j1 wcsyt!yayi gel ek caı·an daye pişta 

xwc. Axir ew bi selamelf gilıaııdfye ciyen wan. 

Di bilıara sala ı 983e de Azad u çend ht,•a!Cn xwe 

li ba peşınergeıı Kurtlistana ıraqc ne. Meqeren 

peşınergan ııezike sfııore Tiı·kiyc'Ye ne. Leşkeren 

'!'irk dixwaze peşınergan ji wc Jıerenıe derlı!ne. 

Gulana 19831! de leşker Iıerişe dibe ser wan, ew 

bere nve ılidin ser axa Kıırdistaııa Başilr. Ew cara 

yekenı bu ku leşkereıı Tir k, ji sfnore fraqe derb:~s 

dibfı. llemfı ajansen diııyaye qala we hereşe kirin. 
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Hezeıı peşmerge ku bikare peş1 
li leşker bigiriıı ku lıcya paşte 

bikişiıı, beşeke peşmerge redi
kin ser gir fi ciyen stratejik ku 
ne lıelin esker derlııLs lıilıe. Azad 
j! di nav we kome de ye. Wex!C 
leşker nezlk dibe ew fi leşker 
dikevin şer lı leşkcr dibiııin ku 
peşiya wan girtiye, bi topen 
lıavan fı yen din waııa heta ser 
evari topbaran dikin. Azad bi 
Keleşinkofe şer dike, li netık wi 
j! yek pCşmerge reşaş di dest de 
ye. Pişti fetreke xwendiye reşaşe 
şelıld dibe. Peşmergen din paşte 
dikişin, le Azad di nav denge lop 
fı gulan de vckişana hevalen J>.'WC 

nabilıise fı her gulan berdide ser 
leşkeraıı. Pişti fetreke dibine, kn 
çiyaye pişt wi ji leşkeran girt u 
tenc di ııav waıı de maye. Ew 
lıeına xwe nav gilıand Cı daı·ist· 
ane mit ıl bedeııg dikefi li lıeııda 
şefeqe diın1nc. 

S ibe wexte din ya ro lı ni dibe 
meze dike li xwarine li ber ave 
esker çadiren xwe rast dikin ku 
vegirin, li jor sere tepe ji esler 
nobetc digirin. Azad ji ciyc xwe 
nalıve fı dili\ xwe dibeje: " Bila 
bi be şev ez de xwe ji nav wana 
derlıinim" fi li ben da tariye diıni
ııe. l.e lıereme ji nas nake. Axir 
dibe şev, ew hcdJ lı edi xwe ji we 
dur texe. Wexte silıelıc dibe 
ronah! dibine ku lıôj di nav eske
ran de maye fi d1san li benda 
evaı·c dimine. Axir se rojaıı paşe 
dikare ji nav eskeraıı derbikeve 
fi dilrkevc. Birçi fi westiyayi reya 
xwe wenda dike, bi çewti her bi 
Kurdistana Tirkiyeye ve diçe. 
Roja çaran ancax rasti şlvanekc 
dilıe. Uema digilıe lıa şivaıı fi li 
erde dikeve dile wi dixeriqe. 
Şivan wl dibe nav reşıııalan fı lO 
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rojan !i ba wan dinline !ıcya ser 
xwe dilıe. Gıındi wf di bin derlıa' 
llikin fi re nişani didin lı da ku 
biçe ba pcşmergeyan. 

!.i aliye din h cva! en wl nizanin çi 
bi Azad bfiyc, ew hcliye girtin an 
kuştin an ji birindar e. Li 
Ajansan gulıdari dikiıı, Radyoya 
'flrkaıı qala ye ki di k e ku na ve w] 

jl dicle, ew ji ew peşmergeyil li 
ser reşaşe lıfı. Radyoyu BBC qala 
.1 mir1 lı çend birindaran dike, 
lC ııabeje ew kesen birindar ii 
miri ki ne? 

Piştl du !ıeftiyaıı hevaleıı Wl tu 
xeber fı salix ji Azad ııagiriıı. 
Dilıcjin "hcger sax baya, lıeta lro 
me de xebcr an jl salixek je wcr
bigirta'. Biryar didiıı ku ji bo w! 
civlnek birane pckb!niıı, hangi 
grub fı kesen din ji dikiıı. U ser 
jiyan u xebata wl nivfsareke lıaziı: 
di kin. Herkes dibe fı kom dibiıı, 
tanı ew see!a ku civlıı we dest pe 
bike, lıevalek dibfne yek ji wcde 
dilıc dişibe Azad. ı'eşiyc bawer 
nakim, le wexte taın nezik dibe 
kifş llilıc ku cw Azad e. Civ1ııa ş1n 
fı xemginiye dibe civlııa şalıi Cı 
xerlıatinc. 11! ve care em dizaniıı 
ku Azad de paşde neye. A 
nexweş ew e ku, ev kese cwqas 
jlr u çalal< ji gelek dcrd fı bclaıı 
filiti, hat li dfırl wclate xwe li 
xerilıiye kete deste nexwcşiycke 
be çaı·e u bi melıaıı li herıda ınir· 
in€ ma. 

Di dawiya sala !9836 de Azad 
derbas] Sııriycye bfi. Ew li ve 
dere ji hewlda ku alikariya dost 
ıllıevaleıı xwe berdcwam bike, le 
rcwşa pcnalıeri il probleıııeıı 
rexistl ew j1 be çare lıişt ku dcr
bikeve Ewrfıpape. 

Di sala l986e de lıat Swede. Li 
bajaril. Eskilstunaye bi cilı ô war 
bfı. Ew li Swede jl, xebata xwe di 
nav komeleyeıı Kurdistan! de 
donıand. Dinavcivaka ııulı de j1, 
di demeke kurt de lıate mcs kiriıı 
u lıeskirin. Çend periyndan 
kom1tcya karger a komeleya 
Eskilstunaye de clh girt fı aktif 
xebitl. Peryolleke bfı scroke 
komeleye. 

Azad çend salbere zevicl fı kcçc
ke Wl a penc Sali h eye. Ji bill WC 
çar xwişk fı çar lıirayen w1lıcnc. 

Dibe salek ku doktor pelıesiyan 
ku Azad kanser e. Par cmeliyet 
kirin. Tozek baş bfı il çü welet 
dost G malhata xwe dit. Le pişt1 
vcgera wl ji welCt1 rcwşa wi 
xirabUr bfı. C<u·eke din erneliyet 
hü. ve care ji neX\veşxaneye 

derncket U nexwe~xaneya 
Varlıerge, di ı ı Çiriya paşiıı, 

1999 seet 12 fi 25'e de, çaveıı 
xwe li jiyaııe girt O çlı dilovaniya 
xwe.* 
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BÜYÜK DİPLOMAT 
iDRİS-i BİTLİSİ 

eviana Hakimurldin Idris-i Billisi 
(!452-1520), büyük bir ihtimalle 
Diyarbekir' de dünyaya gelmiştir. 

Babası, Şeyh Hilsameddin Ali El

Billisi'dir. Şeyh Hüsamcddin, alim ve fazileıl.i bir 

kişidir. Kendisi, yazar ve mutasavvif' tir. Bu değerli 

niteliklere sahip olması nedeniyle, ona aynı zaman

da "Mevlana" lakabı ile değer biçilmiş olduğu için, 

bütün yazarlarca 'Mevlana" ünvanıyla amlmak

tadır. 

Billisi ailesinin Billisli olduğunu ve oranın bilginle

ri ve alimleri üzerinde saygınlıklannın bulunduğu, 

llitlisi Hakimi Şeref Han'dan bariz bir şekilde anla

makıayız. 

Mevlana Hüsameddin Hüsameddin, başkenti 

iliyarbekir olan Akkoyunlu Devletinin Sultani Uzun 

Hasan'ın saray katipliğini yapmıştır. Akkoyunlu 

Devleti'nin başkenti, 1469 yilında Tebriz'e nakle

dildiğin de, ailesiyle bir Tebriz' e giderek, görevine 

orada da devanı etmiştir. 

Mevlana Hiisameddin, Suhreverdiyye tarikatina 

mensuptur ve Tebriz'deki Molla Cami'nin 

toplantılarına katılmıştır. 

Mevlana Şeyh Hüsaıııeddin, 1495 yılında Tebriz' de 

vefat etmiştir. 

ldris Bitlis! de, balıasının ve içinde bulunduğu 

çevrenin değerleri, kültürü ve ulemalarin !eyzi ile 

kendisini yetiştirme imkanı bulmuş; babasıyla bir

likte Tebriz'de bulııııurken, tahsilini orada tamam-
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laııuş ve kendisini geliştirerek tarihimiz deki büyük 

yerini almıştır. 

Idris-i Bitlis!, Uzun Hasan'ın ölümünden sonra, 

1478 yılında babasının yerine geçerek hükümdar 

olan Sultan Yakab"un özel katibi görevine getiril

miştir. "Saray Katipliği" veya "Münşilik"olarak 

adlandirilan bu görev, vezirlik merteliesinde önem

li bir görevdL Bu görev, aynı zamanda Sultamn 

genel sekreterliği veya başmüşavir görevleriyle 

eşdeğer di. 

Sultan'nin seyahatlanııa da iştirak eden Mevlana 

ldris "Risale-i Hüzzaiye" adlı, Sultan'la yaptığı 

Azerbaycan-Arran gezisinin doyumsuz bir meyvesi

dir. 

Idris-i Bitlisi, Sultan Yakup'un Öliimüne kadar 

(1491) Özel katiplik görevini sürdürmüş, daha 

sonra, Sultan Yakup 'un yerine geçen Sultan Rüstem 

ve Elvend Bey zamanlarinda da ( 1491-1 50 1) 

Nişancıhk ve Divan K.1tipliği yapmıştır. 

Mevlana ldris, Akkoyunlu Saraymda 20 yıl görev de 

bulunmuş; Şah Isınail'in Akkoyunlu Devleti'ni 

ortadan kaldırdığı sırada başkent Tebriz' i terk ede

rek, Mekkc ve Medine Üzerinden lstaııbııl'a gitmiş 

ve Osmanlı Padişahı Sultan lt BeyaJit'in maiyetine 

girmiştir. 

Sultan Beyazit, maiyetine giren Mevlana İdris'i 

Sarayina alır ve ona maaş bağlar, hediyelerle Ödül

lendirir ve ondan Osmanlı Tarihi'ni yazmasım ister 

Idris-i Bitlisi, 8 cilt ve 8000 beyitteıı mc'Ydana gelen 
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Osmanlıları o güne kadar devam 
eden 8 padişalıının hayatlarını 
ve dönemleriyle ilgili t:u·ihi olay
ları yazarak, biiyük bir şalıeser 
meydana getirir. 

Mevlana ldris bundan sonra, 
ölümünden hemen önce 
1520'lerde Osmanlıca yazdığı ve 
Sultan Selim dönemini ele alan, 
biraz da Kanuni Sultan Süleyman 
dönemine değinen "Selimname" 
adlı şehascri, biz Kürtler için ne 
kadar önemli ise, aynı zamanda 
l 000 yıllık tarihi Kürt-Türk bir
likteliğiııi dillerinden düş\irme
mclerine rağmen, bu tarihi bera
berliğimize hak-hukuk ve adalet 
bakımından zerre kadar değer 
vermeyen Türk yöneticileri için 
de, bir o kadar önemli bir eser
dir, 

Gerek Mevlana ldris'in Selim
namesi ve gerekse onun çok 
değerli oğlu Mclıemed Çelebi 
olarak da adlandırılan Mevlana 
Ebu!- Fa:zil Mehemed Efendi'nin 
yazdığı, Heşt Belıişt Zeyli, Selim 
Şillı Nmne, Tevarilı-i Al-i Osman, 
Tarilı-i Osman adlı eserlerinin 
piyasada olmamaları, bliyiik bir 
e ksikliktir. 

Arşivleri inceleyen araştırma
cılar; "Mevlana ldris'in Seliın
name isimli eserinde Sultan 
Selim Han dönemindeki olay
ların ve özelllilde Osmruılılarla 
Kürt Beyleri arasında akd olunan 
antlaşmaların süreçleriyle ilgili 
gelişmelerin çok iyi bir şekilde 
ele alınmış olduğunu" söylemek
tedirler, Aynı araştırmacılar; 
Mevlana ldris'in bu eserinin, 
yani zamanda Kürtler açısından 
da çok önemli olduğunu belirt-
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mektedirler. 

Bu konnda daha aydınlarıcı ve 
ayrıntılı araştırmalar yapmak, 
son derece önemlidir. 

Bu önemli durum, bugün bir 
görev ve hizmet olarak Kürt yazar 
ve araştırmacılarının ilgisini 
beklemektedir, 

Mevlana .idris'in biiyük şalısiyeti
ni daha anlaşılır bir şekilde 
ortaya çıkarmak, yaptığı hizmet
leri objelıtif ölçtilere dayanarak, 
düriistçe gözler önüne sermek 
ve tarihimizi doğru ögrenıııek ve 
doğru bir biçimde algılayabil
mek ilıtiyacııun yalacılıir şekilde 
önümiiz de durduğu bilincinde 
olduğum için, bu soylu görevi 
la)1kıyla yerine getirme çabası 
içinde olarak, olanların ker
vaııına katılmak, ve bu uğıırda, 
bu deryada bir danıla bile olabi
Iccekseı bu mi.itevazi çalışmay:ı 
yazılı hale getirmek için, kendi 
çapımda kaleme aldım, 

Kimi Kürtler, Mevlana Idris-i 
Billisi 'yi değerlendirme konu
sunda benim görli~Um de olmay
abilir! cr. Zaten, Kürt aydınları
nın; 1514'lerdeki dmumıı ve 
tarihi gelişmeleri; tarafsız, 
objektif bir şekilde iyi bir 
araştırmaya tabi tutarak 
değerlendirmeden ve gerçekleri 
kavraınadanı hcnim uh~tı.ğını 
değerlendirmeietle ittifak ede
bilmelerinin bir hayli problemli 
olduğunu lıiliyorıım. Bu pro
blem, yani lıu zaman da Kürtler 
arasında olıı~tunılan yanlış ve 
haksız yaıc~ıhu· açınsımlan da söz 
konusudur. 

Bu itibarla, sözliııii ettiğim ciddi 
araştırmalar derinleştirilip, 
yaygııılaştırılmadan, lııı aramada 
benim değerlendirmelerinıle itti
fak halinde olabilecek pek az 
Kürt, yazar ve araştırmacılarının 
olacağını da kabul ediyorum. 
Önemli olan, Kürt- Osm<uılı tari· 
lıinin doğru ve dürüst bir şekilde 
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ögrenilmcsi ve ortaya çıkartılmış 

olmasıdır Göııiil isterdi ki, bu 

komıda bugüne kadar önemli 

lıir mesafe alınmış olsaydı, Ne 

var ki, bu kanııda geç kalııımış 

olmak her9eyin sonu değil. 

Bugiin de yann da im gerçeği 

görüp, hızla eksikliklerimizi 

giderelıilir, yanlışlarımızdan 

arıııabiliriz. Bunun için de, Kürt 

aydınları, en doğal hakları olan 

dini ve felsefi inanç, diişünce ve 

kanaatlerini, kendi tarihlerini 

doğru ve gerçekçi bir şekilde 

öğrenip ortaya lwyalıilmc çaba· 
larının dışmda tutmalan gere

kir. Onlar, bu inanç ve felsefi 

düşünce iilçiilerini; tarihi 

araştırmanın ve doğru öğrenme

nin çerçevesi haline getirme 

çabası içinde olmazlarsa, tarihi 

gerçelderi halklarına sunup, 

gerçek hizmetlerini yapmamış 

olurlar. Eğer bu yapılmaz veya 

ihmal edilirse, Kürtler de önlcri· 

ni görmekte zorlanacak, gerçek 

kişiliğini bulmakta ve kimliğine 

sarı.lmakta büyiik problemler 

yaşamış olacaktır, 

ll!IVfUO 

Bitlis Hiikiimdarı Şere[ Han, 

yazılıımı 1597 yılında ramam· 
ladıği iinlli Kürt Tarilli Şercfna· 

me' de; Mevlana ldris'i söyle 

anlatıyor: (1) 

"Emir Şeref'in babalarının ve 

atarıııın miilkii olan Bedlis 

Vilayetini (arç: Bedlis Vilayeti o 
günlerde Bitlis Merkez, Alılat, 

Muş, Hinis ve buralara bağlı 

ınıntıkalan kapsanıaktaydı.) gas· 

petmi~ olan Kızılbaş'lardan geri 

almak konusundaki umudu 

gerçekleşcnıeyinecc ve bu iş bir 

süre gecikince öte yandan 

Sııltaıı Selim Han'ın bütün !ran 

iilkesiııi istila etmek niyetinde 

olduğunu öğrenince; bu şartlar

dan yararlanmak için fımıtıo 

elverişli olduğunu anladı. 

"Araştırma alanının .atlısı, başarı 

yolundaki kervanın reisi, temel 

kanunlarm ve detay kanunlarının 

miitelıassisi; lmtsallık medreses
inin müderıisi, Bedlis Bilgin'in 

oğlu düşüııür ldris ve köklü 

Diyaedclin ailesine yücelik, iı1lik, 

ikbal ve devlet diliyenierin seçlti· 

ni Muhammed Ağa Kellıoki lle 

Al-i Osman Sarayıııa itaat ve 

sadakatiarını ve tahılarına 

bağlılıltiarıııı sunmak konusun

da anlaştı. 

Bunlar Kürdistan Beylerinden ve 

lıiikiiındarlarından 20 kişiyi lııı 

tcdlıirde kendilerine kalıncaya 

kadar çalıştılar ve bir bağlılık ve 

itaat mektubu yazarak clüşür 

Mevlana ldris' c ve Muhammed 

Ağa'ya verdiler, bunlarda bu 
ınekııılııı yüce eşirlerc sunmak 

ii zere istıııbula hareket ettiler .. " 

eliyor ve devam ediyor. 

"Sultan Selim Ilan'in Edirne'den 

23, ı !.!515 tarihinde Mevlana 

ldris' e gönderdiği mektup şöyle 

başlıyor: n 

Sultan ların dostu ve faziletler 

salıibi Mevlana Hakim Şeyh ldris 

Hazrctlcri; 

Doğruluğnnuz ve sadakatic 

çalışmanız, bütün gayretierinizi 

sarf etmeniz neticesinde, 

Diyarhckir ve havalisinin fctlıe· 

dilmesi miimkün oldu. !lu 

başarınızdan dolayı yiizüniiz ak 

olsnn."(War Saı,; L Sf.63) 

Sayın Kemal Burkay, " Kürtler ve 

Kürdistan" adlı kitabında, lclris·i 

Billisi ve ~alı !smail olayı 

hakkında şunları yazıyor: (2) 

"Şah lsnıail1507 tarihinde Kuzey 

Kurtlistaıı'da Erciş ve Alılat yöre· 

lerini ele geçirdi. Dulka· 

iroğllarıııı yenerek Elbistan'a 

kadar ilerledi. Dönüşte de 

Harput Kalesi' ni ktışatarak al dt 

Diyarbeki.r Valisi kentin ana!ı .. 
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tarım Şah lsmail'e teslim eder
ken Biills Emiri Şeref Han da 
kendisine bağlılığını bildirdL 
Daha sonra Bağdat üzerine yürü
dü ve burayı da savaşa gere!< kal
madan aldı; buna rağmen kentte 
bir hayli kın a!Gttı ve sunni din 
adamlarına ait kimi türbeleri 
y1kU. 

Şalı hmail'in Diyarbekir Valili' 
ğine getirdiği Muhammed Beg 
Ustadu, Mardin, Cizre ve Musul 
yörelerindede denetimi sağla
mak için çok kan döktü. Direnen 
Cizre kenti lıarebeye çevrildi, 
kentin Müslüman ve llristiyan 
halkı, çocuk-kadııı demeden 
kılıçtan geçirildi. 

Böylece kısa sürede Akkoyun
lular devleti ortadan kalkarken 
Kurdistan'in tamatm Safeviierin 
egemenliği altina girdi ve Iran 
devleti batıya Osmanlı sınırlarıııa 
ulaştı. 

Onbir kadar Kürt beyi, bağ
lılıklarını sunmak için Hoy 
keııtınde bulunan Şah İsmail'in 
yanma gittiler. Ancak Şah !smail 
kimi olayları gerekçe göstcrck, 
Şirvan ve Hazzo Beyleri hariç, 
ötekilerini hapse attı. Beylerin 
yerine de çoğu yerde kendi vali
lerini atadı. 

Ancak, bu olay Kürt Beylerini 
Osmanlıların safina itti. Osman 
Sultanı Yavuz Selim, Şah İsmail'
in tersine, Siinni Kiirt Beyleriyle 
dayanışma ve ittifak politikasını 
izledi. Kürt kesiminde ise bu ili
falilim başını Bitlis'li Mevlana 
ldris çekiyordu. I 5 I 4 yılında 
Osmanlı ve Safevi orduları 
Çaldıran'da karşı karşıya 
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geldığinde, !6 kadar Kiirt Beyi 
askerı güçleriyle birlikte 
Osmanlıklar safında yer 
almışlardı. Şah Isınail'in yenilgi
sinde bunun önemli payı oldu ve 
Sultan Selim Tebriz' e kadar iler
ledi. 

Etkili bil· Şeyh ailesinden ol;m 
ldıisi Bitlis-inin başarılı diplo
matik çalıaları sayesinde 
Osmanlı Sultanı ilc Kürt Eııtirleri 
arasında bir antlaşmaya varıldı. 
Buna göre Kürt Emirlikleri 
Osmanlı Padişalılığına 
bağinılılığı kabul ediyor, ancak 
bunun ötesinde tüm hüküm
ranlık haklarını koruyorlardı. Bıı 
yönetim hakları, babadan oğula 
geçecek ya da Emir, eskiden beri 
sürüp gelmekte olan örf ve adet
lere uygun olarak bölgedeki 
aşiretler tarafından seçilecek ve 
Padişalı'ın bu seçimi onayiayan 
fermamyla gcçerU olacaktı. Kürt 
Emirler Osmanlıların biiilin 
savaşianna katılacaklar, buna 
karşılık Sultan da onları dış 
saldırılara karşı koruyacaktı. 
Yıne Klirtlerin Osmanlı Sultanına 
geleneksel hediyeler vermeleri 
de gerekiyordu. 

Kimi Kürt aydınları, Kürt Beyleri 
ile Osmanlı Sultam arasında söz 
konusu antlaşmayı sağlamakta 
büyük bir rol oynayan Idris-i 
Bitlis-i'nin tutunıumı Kiirdistaıı' 
ın daha sonraki tarihi açısından 
olumsuz olarak oitelerler. Ancak 
bunun tam tersini düşünenler de 
var. Bu anlaşmanın Osmanlıları n 
durumunu güçlendirdiği ve 
KUrdistan'nın biiyük lıöliinıii 
üzerinde egemenlik kurduğu 

açık Ancak böyle bir antlaşma 
olmasaydı Kürtlerin bölgede 

ortaya çıkan iki biiyük güç 
arasında ayakta ılıırabilme 
şanslarının ne olduğu da 
düşürdürilcüdür." 

Melımed Emin Zeki'nin 
"Meşalür-i Kurd lı Kurdistan" 
Tiirkçe anlamıyla Kürt ünlüleri 
eserinin 150.-151. saı1alarıııda 

ki Mevlaııa iılris ile ilgili de
ğerlendirmelerini aktarıyonım: 

" El Hakim olarak tanımuı idris-i 
Bitlis-i, Kürtlerin en faziletli 
meşhurlan arasında sayılmak
tadır" Yavuz Sultan Selim'in 
himayesine girerek, onun dönc
min de yüksek bir maillım salıibi 
oldu. Arap ülkelerinden sorumlu 
askeri Kadı rütbesine erişli. 

Yavuz Sultan Selim, çaldıran 
Savaşı'nda galip gelince Tebriz 
şelırini teslim alması için onu 
lran'a gönderdi. Burada 
Sultan'ın görkemli bir şekilde 

karşılanması için resmi 
hazırlıklarda bulundu. Kiirt 
Beylİklerini barış yoluyla 
Osmanlı devletini'ne bağlamak 
için çaba saffetti. Osmanlı devlet
ini'nın himayesine girmeleri için 
Diyarbekir, Mardin, Urfa,Musul 
ve Cizre1nin kuzeyine düşen 
diğer Kürt Emirleri de Idris-i 
Bitlis-i'nin edebi ve maddi 
yardımını giirmiişlerdir." 

"Kiirdistan'da iç idareyi tesis 
eden Kürt Biiyüğu ol:uı idris-i 
Bitlis-i' dir- Bunu Osmanlı devle
ti'nin yararına yapmıştır.(!) Kürt 
milliyetçiliğine zemin hamiayan 
bu federasyon kurmuştu. 
Mahalli Kürt imaretleri'nin 
süreıli konınınasım sağlaım~tı. 
Buna rağmen bu imaretler 
arasındaki geçimsizlik ve bunun 
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sonuncunda çikar savaşları bir 
türlü önleyememiştir. Eğer bu 
Beylikler arasmda birlik ve 
yardımlaşma sağlansayılı, Kürtler 
için güvenli gelecek doğmuş ola
caktı .... '~ 

"Kürdistan şayet, sayın Mehmeıl 
Emin Zeki'nin lıeyım ettiği gibi 
Mevlana İdris'in yaptıkları doğru 
ise, yapmadıklarından onu 
sorumlu tutımayız. Ayrıca, iki 
devlet veya ilti millet arasında 

yapılan tüm antlaşmaları her iki 
tarafın mcnfaati gözetilerek 
yapılır. "Buıııı Osmanlılar ya
rarına yapmıştır." Hükmü, hem 
yanlış ve hem de yeterli bir öze
nin en az 330 yıllık(I5J4-l850) 
gibi uzun bir zaman sürecini tah~ 
li! etmeden yargıya varılamaz. 

İdris,"Kiirdistao'da iç idareyi 
tesis ettikten sonra", çok kısa bir 
süre hayatta kalmış ve 1520'dc 
hem kendisi de kendine güvenen 
bütün Kürt Beylerinin sadakat
larına emin olaıı Yaı~ız Sultan 
Selim velat etmişlerdir. Burada 
önemli olan, Kürt-Osmanlı 

Antlaşma Metni ve Mevlana İdris 
'in Osmanlı kanunnameleri ilc 
tesis ettiği Kürt lıükiimct.leri, 

San cak, Ocaldık, Yurtluk ve ben
zeri statülerinin doğru kurulup, 
kurıılımımış olmasıdır. M Emin 
Zeki Beg'den 300-350 yil önce 
meseleyi dile getiren biiyük 
lıüki.iıııdar ve tarihçi Şeref Han, 
söylenıııcmesi gerekenleri söyle
miş ve özellilde Ki.irt-Osınanlı 

allilaşma maddelerine hile çok 
avkırı olan eledesinin l533'lerıle 
Tatik Ovasında Osınanlılarca kat
ledilmesini bile sorgulaınış ve 
Mevlana İdris'i sonınılıı tnt
mamıştır. Kanımca bu d.urumı 

tarihi anlamak ve tarihçilik 

SAYFU2 

açısından bizler için öğretici 

olmalıdır. 

Diyarbekir'iıı öneml.i düşünüde
rinden Ali Enıiri'nin bu konu ile 
ilgili bir yazısı, rahmetli 
Abdurramarı Uçaman arkada
şımız htrafmdmı Türkçeye çeviri~ 
!erek War dergisi'nin ı. 

sayısında yayınlanmıştır. Bura~ 

dan bazı paragrafiarı vermektc 
yarar görüyorum: 

"Çaldının SavaşınınŞalı lsmail'in 
ınağlııbiyetiylesonuçlanmasında 

n sonra, Diyarbekir Valisi olan 
Mehmed Han'm iildiiriilıııesiyle, 

Diyarkekir halkı Safevi lıalkt 

mensuplarını ve onların sempa~ 
zitaıılarıııın bir kısmını öldürüp, 
diğer bir kısrıum da kovdular." 

Kürt Beyleri )ine Mevlana İdris'
in çab,bı ve öndilüğünde bir 
araya toplanıp, Hasmıkeyf Beyi 
Mclik Halil Eyyubi, Bitlis Hakimi 
Şercfeddin lley, liazam Hakinıi 

Emir Davıık Bey, Sason Hakimi 
Ali Bey, Nemiran Halilmi 
Abdıı!lalı Bey ve Ezdiıı Şerzade 

Bey, Emir Melik Abbas gibi 
bağlılıklarını iptal ederek, Sultan 
Sclim'e bağlannıayı karar
la.~tırdılar .. " 

"Ancak, kendilerinden hangisi 
reis olursa diğerlerinin bunu 
kabul etmiyeceği endişesinden 

dolayı Devlet-i Aliye tarafınlan 

kendilerine bir yöneticinin tayin 
edilmesini isteyerek ve böylece 
Iran taraftarlarıyla savaşıp vatan
larını kurtarma)'' ve Amed şehri
ni işgalcilerden teıııizlemeyi 

kararlaıbrdılar. Bu karar iizcıi

ııe bütün Kürdistan halkı lran'a 
karşı yer yer ayaklanarak kendi-

lerini savuııdnlar. 

Biiyük dii~iiııiir Ali Enıiri'nio bu 
değerlendirmeleri 7 sayfadır ve 
lıer sallrııun okunmasında bii· 
yiik yarar vardır. Anladığım 

kadarıyla ralııncti Ali Emiri bu 
değerlendirmelerine uhışırken 

"Zeyli Heşt Bclıışt ve Selim· 
naıne"yi tetkik etmiş ve bu eşsiz 
kaynaklardan yararlanmıştır. 

Kimi Kürt aydınlarımn görüşüne 
göre; idris-i Bitlisi, Kürdistan'ı 

Osınaulılara satını ş ... ", Türk 
aydın ve resmi tarihi tezine göre 
de; " Çaldının Savaş< 'ndan sonra 
Doğu Anadolu, barış yolu ile 
Osıııanlılara katılmıştır." 

Bu iki görüş de eksikıir, yanlıştır 
ve geçersizdir. Kürtleri ve 
Kiirdist::m 1 ın tarilll gerçeklerini 
inkar etmek için bu yaklaşımlar, 
Türkiye'nin resmi tarih ve 
ink<ırcı siyasetlerine ııyabillr ve 
bu çarpıtmaların nedenini de 
bildiğimiz için, bunları anlamak 
mtimkiiıı. Ne var ki, kimi Kürt 
aydınlarının, yıllar-yılıdır Idris-i 
llitlisi'yi, "lhlis" olarak nitelemc
lerini ve yaptığı çok büytik lıiz

mctlerini ilııınetle eşdeğer uıta

rak suçlaınalarını anlamak 
mümkün değildir.* 

(Devamı gelecek sayıda) 

Şakir llPÖZDllMİR 
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DE KINGE EDEBIYATA 
KURDi AZAD BIBE? 

KI azadiye endazc dike? Li ku dere, le dilıc 
pewist kirin? 
Vekollıı: 

Li Kıırdistane, mifekir, efkar il peşniyazeıı "'"e, 
nikarin bidin çapkirin. Di zernaneki ııCzik de, de 
viya lıibeji, ihtimal dilr e. Ji lıcr ve rewşe fı selıa
reten din, siyaseta Kıırd, bi dizi hebfiııa xwe dipa
reze. Rengen civake 16 diheıı givaştin. Kes ni kare ji 
ve rewşa ha, xwe cuda hike. Kurdistan he rengen 
azadiye, jiyaııa xwe ya gişti lıirevedibe. Di civaken 
diyarmend fı dewleıneııd de, biryar u fermaneıı 
çewt u ters, ewqas lılkarili civakil nakiıı. Çimke 
efkar le azad in. Ji her aliyaıı ve, re le eligirin. 

Civaken ku cikaren azad in, Ic hatina rawestaııdin, 
ancax dikarin lıeblına xwe biparezin. Ji her ve 
yeke, jedera agahdariyen ku parıJ u tevgeren Kurd 
didin xelqe Kurd, yen be tesir in. Ji bo ve egere, 
xelkc Kurd, zede baweriya xwe bi tekoşina çekda
riye dibine. Çimkil lıezcn siyasi nikarin lıemfı 
metoden siyasi yen rast fı ner.ıst teblixi xelke xwe 
hi kin. Gotineke Kurdan lı eye: 'Tleger, tu dizaııi, can 
di kfıçikl de maye lı lıina laşe w] germ e, ew 
miriye wateya ve meseleye, dibe zaııin, ne mistelıeq 
e ji me re, ku em li her mirina kfıçikaıı bikcvin. Le 
heına! deıııa mir1, mirov be u govde lıina germ be, 
lıinge girili ser mistelıeq e. Jiyana be. azadi, wekl 
jiyana kfıçkaıı e... Çima wefadariya llliçikan be 
wate ye? Tevi kfıçik giyandare lıer1 lıişyar e ji, le 
disaıı ye her! be qimet e. Minakeıı veşarti di paş 
mesel en ha de, xuya dikin, hCzhiln li kulıehe, azad 
)ili wir e, komel u civaken lıebfına xwe diparezin 
fı peşnakevin, ew di dewsa mirine de ne. Mina ku 
stcrkan diçin avan, le heta bi lıeta, wenda dibin. 
Berna! civaken helılına xwe, nagulıerin il xwe 
peşde dihin fı dalıencr ii fikren nuh qebUI dikin, 
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deriye ııılh li peşiyc dilıen vekirin. Ew ji bo peşero
jck nillı xwe arnade dikin. Ji rewşa koletiye, lıeta 
!ıeyaına azadiye, disan tekeli fi peyweııdi ne. Di nav 
van her du Goşan de, divete peywcııdl dereng be ji, 
dlsan xwe parastine. DM)te; Jıez fi tevgercn Ku rdan, 
beri ku bi gelıi!n Goşa azadiye, li ser sirfıştJya 
me bestan bi lıevre tek n eçin. Di ve kcliye de, ya ku 
ferman bi cilı nelıen de, arnıane jl rast ııabin. 

Daxwaz u dlıina piraniye ya civake, pewlstiyc di de 
naskirina wan karen bcrketi ku di reya peşcroja 
civake de. di hen kiriır. Gaven lıer1 berketı fı !calı
kir1, di ve rebaze de heyama ku esra! hi hevre rfıd
inin tı ji pirsa ınezin re çare bibinin. Di heyama 
hevpcyviııe de, bi taylıeıJ di lew~a rexisıine de, ji ho 
lıingaven yekbfıııe de, welıa pcwist e lıenıi etrafeıı 
Kurd qebill lıikiıı. 

Çimke lıelbijartiııa yekernin e, ku xelke Kurd pe 
diliki re il le hev! dike. DiviWn va bera iticalıa hi 
derik din de, nehiwile. Çimke dijmin diıüvaza ku, 
bi xelkc Kurd bide lımver kiriıı ku klııgc be, dika
re seriye itlcaJıe bike. lllııge xelke Kurd, nikarin 
reya peşeroja Kurdistane qenc hilıiniıı. Hlsen ııcte
weyi tcıııaın dikeve nav tirs ü xofaıı. Careke din, 
xelke Krırd li merlıcla xwe parastine dizi vi re. 

Herkes dizane ku, dewlet çawaıı dilıen sazkil'in ii 
q:uıilna dewletan çawaıı pek di hen. Qaııilna dewle· 
tan, bi reng;ın, reng!n di her dewletekc de, bita fı 
tayheıJ ne. Yekblına Federal c sedem iliregeren xwe 
pir in. Hegera xwc ya yekemin, bi lıevre karkirin lı 
pek ve biryar dayin e. Çelılına lıoy u merceıı demo
kratik, jiyana siyasi bi rasli, birevebirin e. Ev r1j1-
ma ha li ku dere be, eyni yek e, ç.imke, eli ve rewşe 
de, jiyana gişt bi awayek1 deınokraıJk u dadmendl 
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lC dilıen biryarkiriıı. Re nade 
lıikumen diktatoran u karbidest, 
nikarin wczlfeyen xwe ji bo 
berjewendiya xwe bi kar biniıı. 

Hcf\visan kes nikare, qaııune 

lıirox!ııe fı nıafan wemla bil<c. 
Federal~Yekhüna Federal, ya hel~ 
bijartt, ji hereman de ııav dewle~ 

tek yckhfıyt de, nıafiln Kım! ü 

serbixwebfına wl ya siyasi di 
cilıebfıne de, ji ho jiyaııek ser~ 
bixwc di.he misogerkirin. 
Otonoıni~llalı lı reyek ııetcweyi ji 
bo mafCn zanyarl fı siyasi di 
çarçcyek dewletekc ycklıufı de, 
siııor kiriyc. Federal otononıiye 
fı Federal&~ F1dcral, serbixweyek 
di nav dcwlctck serbixwe de ye. 
Fermanen navbendiye, di karlıi~ 

desliya Fiderale de, ji biııahiye 

de, bi qası lıev dilıen gincan. 
Jleta rewşa siyasi ya Kurd zCdc 
aşker bi be, diveıe ıııifekir u siya~ 
setmedaren Knrd, bi lıevrc rud~ 
inin. 

Di 22~23 e melıa JOe de, bi ııave 
Navbcndc li bajare Boııne di 
Alnıaııyaye de, ji bo komci,1ne 
gişti', gaz1 hernil agalıda.ren Kurd 
kiriıı, Kurd bi Kurdan re li ser 
pirsa Kurdistaııe miııaqeşe bikin. 
Mebesten kıı le hatin niqaşkirin, 
lıejayi pesandine ııe! Xelıatkare 

Mezin Serokc PDK~Bakıır Birez 
llcmrcş Rc~o ew jf, 10 amade bU 
di axafiina xwc de welıa got:"Bila 
kes nebejc; d1tina min rast dcr~ 
ket, !ro ne ew roj e. Çi bu çil, le 
dive cm li çcwtiyen x'We istifade 
hi kin. Di reya Kurdistan€ de, çi ji 
mc dix·waze em peşiya berjewcıı~ 
diya neteweyf, p&dtvlyc, em pe 
bihizirin.. Divctc em lıişyar 

lıilıin, dema cm li ser mafen 
nctewcyi dipeyvin, kes nikare hi 
nave Gele Kurd hipeyve !ıcr! ku 
lıcvpiştive, ji geti re lıike. Em 
hemfı dizanin siyıt,et li ser lıemfı 
dozan ji hili doza Kurd dilıete 

gulıartin. Doza Kurd neye gulıar~ 
tiıı! llcnvi"ın em dib!nin, li ser 
mafen Kıırcl bi hcvrc itifaq dilin, 
mafen gele Kurd berlıad dikin. 
Me her tişt ji xeııc1 xwc birin, le 
nıe itifaq fı yekbfın, ııe birin, ku 
em pC hi mafGn x\ve yCn netc
weyl werbigirin. Ez dipirsirn 
çiına yekbilıı dilıe ihmal kirin, be 
yekbfin ne gengaz e. Bi hCzbfinC 
fı bi siyasete, bi mal O bi silelıe, 

cv l1emU rengen tCkoşlnC ne. Li 

ser me hemiyan pC\vlst cı em 
hCrişC hev nekin 1 da ku em A\Vt\ 

hi yeklıilne lıigilıinin, ez 
hcvpiştlyCı H civlna hewa 
dikim .... " 

ll ser rewşa PDK'e, Birez M. A. 
got:"llewşa ku ji mc re di peşiyc 
de, dizanibe ye ku bikeve, ji me 
re nikare lıevpiştiye jl, le lıike. 

lroj jl, daA~vaza ku PDK' c ji 

Tirkiyeye dixwaze, elisarı mafCıı 

gele Kım! wcııda dike) Birez N. 
B. welıa got:"Pcwistc em bersive 
lıidin da~waza gele xwc ye Kurd, 
Bi rez S. jiwisaıı got: "llexne li ye 
ku bi 1!rk1 dipeyve were kirin, 
lazim e em ji x'We lıipirsiıı, lıcgcr 
Kemalist dosten gele Kıırd e fı ala 
Tirkiyeye bi te şcriıı e, ji bo çi 
cwqas Wko~in dayc) xwlna şehf
dan fi gundCn şcwitandin çi neı 
de k! v1 !ıesalıt bide? Bircz A. A. 
wcha got: "tazim e nıelıestcıı 

minaqcşc fı vckollni\ li ser pirsa 
Knrd vekir!lıin. Minaqeşeya me 
lıemfı çfıye ser A. öcalan. Birez 
B. B. we!ıa got:"Civfna me, civi'~ 

neke nıezin u giring e! lıemil 

kesyeten Knrdan, le mnadebfme, 
div& encamCn nıinaqcşckirine, ji 
giring jc be. Xebat hila bcrde~ 

wanı hibe. Nunere K W. weha 
got: "Partiyen Kurdan li Baknre 
Kurdistane, di ve sernckcv1ine 
Çekdariye de bawernakim. Bi 

baweriya min, bi siyasi em keti~ 
ne. Bi rez M. S. wisaıı got: "Heger 
PKK' e sedcm be kıı yeklıfııı çene~ 

be, çinıa disan em li ser PKK'e 
lıerpirsyare kiryareıı 15 salan e. 
Hcriş kirina P.K.K'e li ser xeııci 
xwe, ıe bfıbfı tebicet, PKK'e di 
nav x·we de ji, bisemcket. Di 
diroka Kurdistane de tecrfılıeycıı 
ha telıl gelek in. Ev pevajok ji 
me re bila lıilıc ders Birez C. L. 

wisan gol: " Ez cceb dim1nim 
dema ku Kurdeki bi Tir ki dipey~ 
ve il dikare seriye xwe j1, biliııd 
bikc, got: " tazim e berpirsya~ 

riya PKK'e xwe dadge!ı bike. 
Bi rez A. E. viya Got: " Phviste em 
be lıevi nebiıı G fersetan wenda 
nekiıı. Bircz wisan got: " PKK'e 
fstraciya xwe ya bingellin guhart 
yani mejiyC xwe da guhartin, ne 
lıewccye em li ser PKK e mina~ 

·~····~-~-···· .. ~~~-·~····~--~- .•. -~-''"'' .-~-···~ ... ~--····· ,,_ .. __ ,,, 
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qeıee vebil<in, divetin em lıerje
wendiya gele xwe ye Knrd nas 
bikin. 

Bircz A. X. wisan got : " Ez li tev
gera PKK' e meze dikim, gnharti
na bingelıin di csase de, lıate 
gulıartin, yani di pew1stiye de 
lıatc kirin. Di ve gulıartine de 
qet tişteki ji Kurdan re tune ye. 
Divetc em agahdar bin, ya zôdc 
giring di dltina min de, ev e, 
çima tevgcr zfida ket ve derece. 
Di lıaweriya min de, sedema ku 
tevger çfı dereca tunelıfınc, siya
seta çe\\1 e ya PKK' e ye. Bi kar
hanina şidete, li diji endamen 
>.·wc fi partiyen din. Kiryarcn nij
aden PKK'e pe radibfin ji bill 
wan, lıinek din ne dipejirandin. 
Tevi aşti daxwaza me lıemiyan e 
jl, da ku aşıi çehihe, şerte wc 
hene divete werln amadckirin. 
Heger le hate kirin la:zim e, gele 
Kurd, di we aşıiye de serfiraz 
bibe ... ne ku stek hiçe. Birez 
wisan got: "Tirsa me ya lıcri 
nıeziıı ku gerililnPKJ('(! lı 
peşmergehen I'DK'e ya Başur 
bilıevkcvin. Birez A. wisan got: " 
Di d1roka dinyaye de neteweyek 
tuııe ye ku di serbixwchfına xwe 
de lıigilıure, di yani wexte de, 
zalimek tune ye ku be zordari 
mafe scrx-welıune bidc. Dema ku 
A. Öcalan bibeje;" Ez xiznıetkare 
dewlcta Tirkiyeye me, ez ne bi wi 
re me. Birez O. A. wisan got: " 
Wateya gotina Kurd di Qanilna 
Bingelıin ya Tirkiyeyc de, qala 
Kurd en di nav sinoı·e Tirkiycye 
de nake. Da ku doza Kurd bi siy
asi w ere çareserkirin ~ divCte1 van 
xisusiycten jerln wcrin naskirin~ 
ew k om dibe ser van xalan: 
ı. Naskirina esrafen minazeyan. 
2. Naskirina sebebi!n xilafe. 
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5. Nasltirina nfıneriya Gele Kıınl, 
ki ye? 
4. Naskirina ew Iıez.a derveyi ku 
bi fıkreıı xwe dikare ji bo çare
serkirine, de çi peşkeş lıike. 
5. Lazim e yek, wcre naskirin. 
Herdu aliye minazeye divcte goti
na xwe bikin yck li ser dema ku 
qanuncn dewlete bersivck !cab
kiri, giltariyan fi ixtilafaıan, hinge 
icab dike ku ji nOlu ve dewlct, 
were avakirin. Ji wan selıeben 
xiiale ji lıcr ku, fesefeya dewlcte 
fi mejiyc xwc ya kcvn c, divete ew 
qanfınen bere wcrin gulıartin. Di 
qanfinCn nfıh de, giraniya reve~ 
beriye li ser erxa Anqere rabe, 
lıevt herilm nfilı wcrin teeyin 
kirin. Ev heremen han binave 
Kurdistan€ were naskirin, di van 
hereman de, siyasetmedaren 
Kıırd dikarin ji bo avakirina 
Kurdist>ana nfılı dest bi kare siy
asi bikiıı. Birez M. Q. wiS<ın got: 
"Tirkiyeye di van demôıı dawiye 
de, zfı berendanıetiya Yck<tiya 
Ewrfıpaye de diçe. Pôwist e Kurd 
j1, di ııav xwe de hezen xwe bikin 
yek fi zı1 yel<itiya xwe aşkere 
lıikin. Heta niha rewşa Kurd ııc 
tegilıistiye, lünek dibcjin, em 
otonomixwaz in ı hinek jl, dibCjin 
cm serxwehfınxwaz in, Hin ji, 
mafCn zaııyariye divctin. Di ve 
daxwaze de lıerjewendiya gele 
me tunc ye. Divete em Kunl 
lıcmu pek ve bi gotiıı u bi dax
wazen nctewcye l\'WC ve yckdeng 
bibiıı. Bi lıezbfina mc, daxwaza 
me, kom dibe lıev fı weki lfileya 
tifinge here xwe dide dijmineıı 
Kuı·d. Di nav projeyen Tirkiyeye 
de, pirsa Kunl nin c. Bi tene qala 
pirsa demokratiye dihe kirin, ev 
ji ne bes e. Ne Kak Mesııd 
Barzani fermandari li 
Diyarbekire bike neji, Öcalan li 

Hewlere bike, ııejl. Ya berketi, 
ew e ku, kes ne li dijl aşıiye ye, 
lebele Tirkiyeye ya be soz e. Her 
tişti xwe derew il dek in. Peşniy
azeıı dihen pcşkeşkirin, miııa 
kare idare il revebiriya siyasi, 
wisan bi tirs e, çimke çarescriya 
gişti didc tecil kirin. 

Divete Kord baş bilıizirin, lıipo, 
nijiıı, lıeger bi wisan razi bibin, 
Tirkiye pe dikeve nav Yckitiya 
Ewrfipayc, disaıı ne gengaz e kıı 
Kıırd mafen idari fi siyasi werlıi
girin. Ez peşniyaz dikim, bila 
lıcmfi parti fi rexisıinen 
Kurdistan!, zft bilıin yck, li hem
her lıelwesta siyasela Tirkiyeye 
kıı tekeve Yekitiya Ewropaye 
golina xwe bikiıı yek. Dcma em 
lıişyar bin fi di xezmeta gele x~ve 
de bin, em nabiıı cilkeıı xizmct
kaı·en siyaset; Tirkiyeye, cilsan ez 
dilıejim, heger em qcnc ne xebi
tinı bez fı hehfına me ya siyasi 
dilıe wendal<irin. Bila gele Tirk 
fı dcwleta Tirkiyeye lıizaniıı kıı, 
Tevgera Kurtlistane namire fı de 
ncmire ji. Qct tek naçe. Bircz 
R.A weha got: "Bi rez M.Q. çi got, 
ez !C le gulıdariyc dikim, nirxa 
lıeri giring, kıı PKK' e enıreıı xwc 
li ser xcnci xwe, ferz lıike, ez ne 
rast dibiııim. Divete em !ro qala 
xilafan nekin roj roja itifaqe ye, 
em li pcşeroja Kurdistan e bi hizi
rin. Berez Z. j1 wisaıı got: " !ro 
ji henıli roja pewisttir e, ku Jıez 
G partiyen Kurdan bibin yek. 
Birez N. P wisan got; "Wa dihat 
diyarl<irin ku PKK' e li lıemlıer 
dewleta Tirki)'eye lıiserhikcvc. ü 
encame, bi ters lıate xuyakirin. 
Va encama han ji me ve ne xerilı 
bu. Em ne li diji çekdaııiııe lı 
aşıiye ne, ya ku bala me 
diklşiııe, renge fı awayeıı aşıiye 
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ne, lC miwllieqt te kirin, pew!st e 
li ser me em ji van çe"1iyan le 
istefade lıikiıı, 
Di haweriya me de em lıemfı 

herpirsyaz in iro, meseleya me 

ne meseleya kn em rojııameyeke 
der!nin, mescle doza gele mc ye 
Kurd c. 

Birez N. A. weha got: " Di texmi
ua min de , cv civ!na me ya ha! 
gelek giring e, ez bawernakim ku 
em dikarin lıcmfı meseleyan li 
vira çareser bikin< Dlvete em 
berdcwam bilin. Tişte ku Öcalan 
dibeje, ne bi kefa me ye. Ne bes 
Öcalmı di nav Kurdan de lıeye, 
lıinek din ji lıene xchate bireve
bilıin. Birez D. K. welıa got: " Ez 
bawcrııakim ku çareseriya doza 
Kurd cwqas bi zelımct c. Ne di 
nav Kurdan de yekiliyek lıeye ne 
ji di n av dewleta Ti rkiyeye de 
rast! lıcye. Ji lıer ve yeke dcwlc
ta Tirkiyeye be soz fı be qerara 
c< Bi.rCz It wisan got: " Mc xwe 
teslim PKK'e kir, em nikarin ve 
vckC Inkar bikinı cm ji ve bcr
pirsyariya xwe nadiıı paş. !ro 

SAVFUll 

divete lıenıfi parti fı şexsiyetcıı 

Kurdan xwe bi hevildu ı1 reyeke 

ııfilı teey1ıı bikiıı. Da kıı rcya 
paşcroja Kurdistane wcrc xuya 
kirin. Ilirez ... ? Wisaıı got: " Ez 
şerten Birilz M. Q. qchfıl dikim. 
Da;:waza Kurdan a lro Federal c, 

lıcger di vi çerxi de, v1 mali tt>sbit 
ııekin, de rcwşa me dijwartir 
bibe, em de nikarilıin ilimvııza 

xwe ya bingelıin rast bibejin. Di 
ba\veriya min deı cm tCkeltyCn 
xwe bi PKK' e re, ne birin. lleger 
em xwe rast nckin, di}min rCya 

rast nişan! me nade. llircz M.M. 
viya got: " Di zcmmıe qed.iııı de, 
rehberen Kıırdan, ku Sofi bfin, ez 
li rewşa iro dibininı ronakhircn 
mc, mina Sofiyen bere dilıitjriıı. 
PKK'e dcst bi tekoşine kir, lıeta 

kete ııav çewtiyan, viya kir hat 
kirin, ya baş ew e ku em yek 
lıigirin fı ve firsete wenda ııekiıı. 
Birez S. H. viya got: " Em hcmı1 
dizaııin, di qanilna dewleta Tirk 
de, zirck hcq ı1 hiquq ji Kurdan 
re tıme ye. Hema cm lıawer 

bi kin ku Tirkiyeye ji bo van dm;
waza me ya xwe biguhCre, em dC 
lıikaribin hi kurdi bi axaftiıı lı di 
nıedresa de, zaroken me yen bi 
kur di !Cr bi bin, ez fi kra Bir ez M. 
Q. ntst dilı!ııim. llerez R. A. 
wisan gol: " DivÔte em biz~ıninı 
em ketine merhcla em 
çawan je b iki şin, ez lıawcrmıkiııı 
ku Tirkiyeye ye qanfınneıı nvc ji 

çarescriya pirsa Kurd lıide 

guhartin. Viya her yek dizane hıı 
çewtJtiya qanfina lranC ü Iraq8 di 
ve debarc de ya berçav c. Ji bo 
ku em nekcvin nav çewtly&n 
diroki, cm bi lıcsabcke mezin 
lıişyar bibiıı. llirez S. S. wisan 
got: "Bi ya min be, gele Kurd illi 
mistclıeqe kıı dewleta nvc ya 
serbixwe ~ıcbe. Çima lıin qala 

otorromiye ft an j1 Federale 

ewqas dikin. Doz, doza me 
Kurdan e, errı ve biryare bi ,-wc 

didin. Birez ... '! wisan got: "Öca· 
lan bi belaxeıı nve ye di hepse de 
qedera mc Kurdan birevehibe 
ango bi kCfa neyari tecylıı bike. 

Em lıemfi dizaniıı be yekbun be 

hezbfına me lıertişt ne gengaz e. 
.lli belaxan kes bi kurd! fer ııabe. 
Bircz Xanimeke vvisan got: " 
Çewtiyeıı mczinan ji yen hi piçü
kan lıikuıııtir in. Ya ku Mvi' 
dikim peşniyazen hewa u dawax
aza lıewa lıin li ser seıuimi bin, 
ne bes gotibu, daxwazen be tetbi· 
qat bin. Birez nunere wisan got: 
" Em amade ne, bi PKKe re illfa
qe hi dar xin, televizyon fı rojna· 
me ji te de ... llirez G. A. wisaıı 

got: " Aşkere bu, ku daxwaza 
Kurdan di Tirkiyeye de, ji serhix
webiiııc lıcwlli ser cemlıurlyeta 

dem o kra'l. De ma em bizanibin 
ku, gele Kıırdistane, viya ji xwe 
re, qelıfıl kir an nelctr, lıinge em 
dikariıı xwe tcsliıui gele xwe 
bikin an lıi bclaxeıı Öcalaıı , xwc 
razi lıikin. Öcalan beri 15 salan 
gazi kir, ne bes cw scdcnı e. 
Parliyeıı din jl, berpirsyar in. 
Divete em denge gele xwe ye 
Kurd, reze bigiriıı. Birez ? .. v!ya 
got: "Gele Kurd, ne ııcx·weş e ü 

Öcalan ji dektor e ku dektor mirl 
be nex>veş be mialecc dim1ne. 
Çima PKK' c ne li vira ye .. , Divetc 
geleKurdili nav xwe de, seroke· 

ki zu helhijere. * 
(Dümalılk lıeyc) 

Melıcmed DEWRAN 
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