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PANORAMA 

D
enge Bakur' un 7.sayısının Kürt kamu
oyunda etkileri beklentilerimizi bile aştı. 
Kürdistan'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan 

hatta Avusturalya' dan mesajlar geldi. Her ne kadar 
gelen mektuplarda, mail ve mesajlarda yurtsever, 
milli-demokratik yaklaşımlar büyük bir oranda ise 
de, ne yazık ki "kendilerini bilmez''lerde boş dur
madı. llginçtir, (belki de değildir) ... Özellikle mail 
adresimize Türk faşistleri, ırkçıları "kan, kin, 
vahşet" kusan mesajlar yolladılar. Dergimizin 
değerli yazariarına yönelik çirkin laflar 
yazdılar ... Böylece, insani-demokratik değerlerden 
ne kadar mahrum olduklarını yine gösterdiler. Biz, 
ulusal Kürt mücadelesinin bu gözleri kör-duygu
suz-insaniyetten mahrum düşmanıarına söyle
diklerinin aynısını yazmıyoruz-Allah sizleri 
insanlıktan men etmezsin!..Öbür yandan Avrupa 
adresli birkaç yerden Öcalan'ın durumuyla ilgili 
yazılarımıza hakaret eden "müritler" de, hemen 
hemen Türk "kardeşlerinin" aynısını yaptılar. 

Onlar için de diyeceğimiz birşey yok Yaşananlar, 
tarihin şahitliğini yapıyor. Denge Bakur, Kürt ulu
sal-demokrasi'sinin medyatik tribünüdür. Bu gurur 
verici misyonunun gerekliliklerini yerine getire
cektir... 

Avrupa Birliği aday ülkesi Türkiye'de, Kürt basınına 
yönelik baskılar durmak bilmiyor. Hatta katmer
leşiyor. Aldığımız bilgilere göre, Roja Teze gazetesi 
PKK'nın durumu ile ilgili yazdığı yazılar nedeniyle 
de toplatılabiliyor (!). Denge Bakur olarak bu 
baskıları protesto ediyoruz. Avrupa Birliği 'nin artık 
aday ülkesi durumuna getirdiği Türkiye'ye gereken 
baskıyı yapmasını hatta yaptınınlar yapmasını 

bekliyoruz. Yoksa, Avusturya gibi bir ülkeye, ırkçı 
bir partiyi hükümet koalisyonuna aldığı için 
yaptınınlar uygularken, Türkiye'de bir çok şeye 
sessiz kalmasının bir izahı olamaz. 

Kürt topraklannın bir parçasını elinde bulundu-
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ran, ülke nüfusunun iki milyonuna yakınını 

Kürtlerin teşkil ettiği Suriye'nin demir elli lideri 
Hafiz Esad öldü. Yerine, kendisinin vaat ettiği 

üzere, 34 yaşındaki oğlu Dr. Beşhar getirildi. 
Cumhurbaşkanlığına getirildiğinden hemen sonra 
yaptığı açıklamada, Suriye'de- açıklık politikasına 

öncülük vereceğini vurgulayan Beşhar Esad' ın, bu 
sözlerinin gerekliliklerini yerine getirmesini umuy
oruz ... 

Güney Kürdistan yerel hükümeti Başbakanı ve 
KDP- Politik Bürosu üyesi Sayın Neçirvan Barzani 
ve KYB lideri Sayın Celal Talabani, beraberlerinde 
Irak muhalefet güçleri ile birlikte Amerika Birleşik 
Devletleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Al- Gore ile 
görüştüler. Barzani ve Talabani görüşmede, Sayın 
Mesud Barzani ve Talabani arasında 1998 Eylül' 
ünde ABD Dışilişkiler Bakanı Madelene Albright'in 
katılımıyla imzalanan Washington antlaşmasına 

sadık olduklarını ve bu antlaşmada vanlan karar
Iann yürürlüğe gireceğinin sözünü verdiler. Daha 
sonra Sayın Talabani, Suriye ziyaretine başladı, siy
asi gözlemciler lran'a da ziyaret yapma ihtimalinin 
fazla olduğu görüşünü belirtiyorlar. Ziyaret amaç
lanmoda bu iki ülkeye ABD raporunun verilmesi 
olarak yoruınluyorlar. 

Bazı okuyuculanmız geniş ve uzun yazılann, ayrı 
sayılarda yayınlanmasının bazen yazıyı takip etme 
ve aktüalite olarak da negatif etkilediğini yazdılar. 
Okurlarımızın bu önerisine teşekkiir ediyoruz. 
Denge Bakur olarak, bundan böyle eğer gelen 
yazılar aktüel-güncel bir içeriğe sahipse tamamı 
olarak yayınlamaya gayret göstereceğiz. Sizlerden 
gelen öneri, eleştiri ve mektuplar, daha iyi bir dergi 
için yolumuzun aydınlatıcısı olacaktır ... 

Gelecek sayımıza kadar ... hepinize sağlık ve başarı 
dileklerimizi iletiyoruz ... j 

DENGE BAKUR 

DENG! BAKU B, SAYIB-9/2000 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kürtlerin katılımı 
sağlanmadan 

Türkiye'ye denıokrasi 
gelenıez! .. 

•• 
U zerinden daha 6-7 ay geçmeyeli, Türkiye 

Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında 
en sorunlu devlet olacağının işaretlerini 

hemen vermeye başladı. Helsinki zirvesi öncesinde 
Avrupa turları atarak vaatler üzerine vaatler veren 
Ankara, sanki ülkesinin seçim alanlarını 

dolaşınışınış gibi bir havaya bürünmüş vaziyet te. 
Yani verilen sözler, maşar altı edilmiş, 

hatırlanınıyor bile. Avrupa ise Türkiye'nin verdiği 
sözleri artık yavaş yavaş pratiğe geçirmesini bekliy
or. Kısa bir süre önce Portekiz'de toplanan Avrupa 
Birliği ülkeleri devlet ve hükümet başkanları, 

Türkiye'ye bu konuda uyarı bile götürme ihtiyacını 
hissettil er. 

Türkiye'nin, Avrupa Birliği aday üyeliği süresince 
daha birçok toplantıya konu olacağından hemen 
hemen kimsenin şüphesi yok İnsan hakları, 
demokrasi, bireysel hak ve özgürlükler, basın

yayın özgürlüğü, düşünce ve ifade hürriyeti, örgüt
lenme serbestliği konularında sıfırın altında bulu
nan Ankara, bu sürece kendisini nasıl adapte 
edeceğinin belki de bir prograınına bile sahip 
değil. Ülkede her ne kadar, ara sıra bu olgular dil
lendiriliyorsa da hiçbir efektivitesi olmadan da, 
birkaç gün sonra unutuluyor. Kuşkusuz, 

Ankara'nın AB'ne aday üyeliği esnasında, daha iyi 
bir pozisyona gelebilmesi için Avrupa'lılar 
tarafından önüne birçok konu daha da getirilecek
ekonomisi masaya yatırılacak, en ince detaylarına 
kadar değedendirilip Avrupa ekonomik standart
ları ve kriterlerine uyumlu olması istenecek. 
Türkiye'nin bu alanda bugün için mafyatik metod
larla yağma haline getirilen ekonomisinin düzenli 
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bir ekonomi haline getirilmesi için değişikliklere 
gitmesi zorunlu olacak Türkiye' nin beleşçi

rüşvetçi-yağmacı siyasileri bu şamarları nasıl kabul 
edebilecek, kimim elinin kimin cebinde bulun
duğu durumdan, bir çeki düzen verme sürecine 
nasıl geçebilecek? ... 

Tüm bunlara rağmen, Türkiye' nin demokratik 
yaklaşım ve çözüm sürecine başlaması gereken en 
önemli nokta'nın-Kürt ulusal sorunu olduğu, her
kes tarafından kabul gören, canalıcı noktayı teşkil 
ettiği' dir. 

BÜTÜN YOLLAR KÜRT SORUNUNUN 
ÇÖZÜM YOLUNA GiRMESi, 
SÜRECE ULUSAL KİMLİGİYLE KATILIMININ 
SAGLANMASINDAN GEÇiYOR ... 

Türkiye' nin aslında-demokratik bir yarına, gele
ceğe start vermesinin temelinde Kürt sorunu'na 
yaklaşımı ve demokratik çozumune yol 
açmasından geçiyor. Şüphesiz Kürt sorunu'nun 
çözüm yoluna girmesi diğer bütün alanları etkiley
ecek Türkiye istikrarlı ve emin bir ülke haline 
gelecek Uluslararası alanda pozisyon ve itibarı 

sayılan bir konum yakalayacak. Global ekonomi'
nin, tradisyonel sathasında bulunduğu bugün kü 
aşamasını terledecek, global ekonomi de kendisi
ne yer bulabilecek Bilindiği gibi, yabancı sermaye
nin, yeni ekonomi branşlarının Türkiye coğrafy
asına hala kuşkulu bakmasında, ülkeyi bir istikrar 
halinde görmemesi yatıyor. Her nek kadar Ankara 
yöneticileri bu gerçeği görmek istemiyorlarsa da, 
ülkenin düzey ve durumunu başka göstermek istiy-
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Türkiye 2000 yılına AB aday ülkesi olarak girdi. Bu süreç, 

aslında ülkenin kendisini yeniden yapılanmaya götünnesin

de çok elverişli bir durum yarattı. Maalesef, Ankara'nın siy

asi ve askeri yöneticileri buna hala da hazır olmadıklarının 

işaretlerini her geçen veriyor. Kürt sorunu denince tüyleri 

ürperen, olgun düşünce ve sükuneti kaybeden, hırçınlaşan 

bu gibi yöneticilerle aslında bu ülke nereye varacak? Belki 

de olayın püf noktası bu! 

ariarsa da, bunu böyle 
olmadığını herkes biliyor. Birkaç 
gün önce, Türkiye ile ilgili rapo
runu sunan İMF' in tablosuna 
bakmak bile yeterli. 

Türkiye 2000 yılına AB aday 
ülkesi olarak girdi. Bu süreç, 
aslında ülkenin kendisini yeni
den yapılanmaya götürmesinde 
çok elverişli bir durum yarattı. 

Maalesef, Ankara'nın siyasi ve 
askeri yöneticileri buna hala da 
hazır olmadıklarının işaretlerini 

her geçen veriyor. Kürt sorunu 
denince tüyleri ürperen, olgun 
düşünce ve sükuneti kaybeden, 
hırçınlaşan bu gibi yöneticilerle 
aslında bu ülke nereye varacak? 
Belki de olayın püf noktası bu! 

Türkiye' nin akl-ı selim, çağdaş, 
demokrat politikacılara ihtiyacı 

vardır. Kürt sorunu'nda, demo
krasi değerlerine yaklaşımda, 

sivil bir toplum, barışçı bir kon
joktür, istikrarlı bir ülke yolunda 
modern, çağdaş ve cesur siya
setçilere muhtaçtır- Türkiye ... 
Ancak bu değer yargılarını haya

eğilimide gösterdi. Rahmetli 
Özal' ın Türk siyasi tarihinde 
tuttuğu misyon bu temelller 
bazında gerçekleşti. Ne yazık ki, 
en başta kendi kurduğu Partisi 
olmak üzere Türkiye' nin köhne
miş politikacıları yine söz sahibi 
olmaya başladıktan sonra, 
herşey-esti tas, eski hamam' a 
dönüştü. 

BİR ZAMANLARlN KARA
OGLANI, BUGÜN ÜLKENİN 
GELECEGİNİ TlKAYAN BİR 
POLİTİKA İZLİYOR ... 

Türkiye' yi, dünyamızın gelişim 

düzeyine ayak uyduramayan, 
gerici ve yobazlar yönetiyor. Her 
ne kadar bazıları-şair ruhluluk
larını (Ecevit), kitlelere böğüre 
böğüre anlatıyorlarsa da, değer 
yargıları tarihin karanlıklarında 

seyrediyor. Hala, Osmanlı 1 Yeni
çeri devrinde yaşıyorlar. Bunu da 
en başta Başbakan Ecevit yapıyor. 

Türk medyası tarafından "temiz
politikacı" olarak adlandırılan 

Ecevit, uygulamalarında öyle 
olmadığını gösteriyor. ta geçiren bir Türkiye' nin yarını 

olabilir. Aslında 1990'lardan 
sonra Türkiye öyle bir yola girme Bir zamanlar "Karaoğlan" 
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lakabıyla Türk siyasi tarihinin 
restorasyonunda önemli adımlar 
atarak Kemal Atatürk' ün silah 
arkadaşı İsmet inönü' yü bile 
CHP liderliğinden altedebilen 
Bülen Ecevit, özellikle 1974 afını 
yürürlüğe koymakla, Türkiye' 
nin geleceğini olumlu olarak 
etkileyecek bir sürece imza 
atacağının işaretlerini vermişti. 

Bu dönem deki uygulamaları ile, 
Türk nasyonalist-ırkçı eğilimleri
ne karşıt bir politika yürütmüş, 
hatta aldığımız bilgilere göre 
Avrupa Sosyal-Demokrat'larının 

büyük desteğini almıştı. Birkaç 
yıl önce yaptığım bir görüşmede 
İsveç Sosyal-Demokrat Partisi, 
Uluslararası ilişkiler Sekreteri 
Sayın Conny Fredriksson, 
1974'ten 1980'li yılların 

başlarına kadar Ecevit' e ve 
Partisine büyük yardımlarda 

bulunduklarını aktarmıştı. 

Ecevit' in 1980'lerin ikinci 
yarısından sonra izlemeye 
başladığı nasyonalist-ırkçı politi
kalara eğiliminin kendilerini 
epey şaşırttığını ima etmişti. 

Ecevit, Türkiye' de bir Kürt pro
blematiği olmadığını ileri sürüy
or. Kürtçe gibi bir dil'in 
olmadığını söylüyor. Sorun'un 
sosyal-ekonomik bir sorun 
olduğunu ifade ediyor. Feodal 
yapılanmanın bu bölgelerde 
etkinliğinin, böyle bir proble
minbazını oluşturduğunu vurgu
luyor ... 

Uluslararası kamuoyu, diploma
tik platformlar ve Dünya devlet
leri'nin hiçbiri Kürt sorunu'na, 
Türkiye' nin ve Ecevit'in baktığı 
gözle bakmıyor. Zaten öyle baka
maz da. Ortada ulusal bir sorun 
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varken, başlarını kuma koyarak, 
gözlerini Ecevit'in ki gibi 
gerçekiere yumamıyorlar. 

Ecevit, Kürt sorunu yoktur! 
dediğinde, buna kör ve 
sağırların da inanmadıklarını 

görmelidir ... Bunu, Kürt proble
matiğini yok sayan-Türkiye'deki 
bütün çevreler de görmelidir. 
Onlar, Yok! dediklerinde
Yok'tur! anlamına gelmiyor. Eğer 
yoksa-hodri meydan! Türkiye 
yöneticileri, ülke sınırlarında, 

insanların kendilerini özgürce 
ifade edebileceği bir referandu
ma gitsinler ve bu referandumun 
gerekliliklerini yerine getirsinler. 
Zaten Kürt tarafının da istediği 

budur. Kürtlerin kendi gele
ceklerini özgürce ifade edebile
cek koşullar yaratılmayana 

kadar, Türkiye'nin de demokra
tik gelişiminin önü açılamaz. 

Böyle bir adımın atılmasından 

Türk tarafınında, Kürtlerin de 
yararı vardır. Hatta bölgede barış 
ve istikrar'lı bir durum yaratıl

masından dolayı , tüm dünya'nın 
da çıkarı vardır ... 

Ecevit-Kürtçe adında bir dil yok
tir, bu Türkçe'nin bir lehçesidir
diyor. Bre adam! Bu sözlerine 
Avrupa'lıların kendileri yanıt 

verdi. Eğer Türkçe'nin bir 
lehçesi ise, niye böyle bir lehçe
nin kullanımını yasaklıyorsuni 

Ne- den bu dilden yazılan kitap
ları, gazeteleri kapatıyorsun. 

İnsanların kendilerini anadil
leriyle ifade etmesini neden eng
elliyorsuni 

Bir devletin Başbakan'ının ken
disini bu derecede alaycı bir 
konuma getirdiği az görülmüş-
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tür. Türkiye' nin akl-ı selim, 
sağduyulu insanları, gelecekler
ini böyle köhnemiş, gerici, ırkçı 
politikacılara bırakamazlar. 

Yoksa, bu ülkenin aydınlık bir 
yarını ve geleceği olamaz!... 

KÜRTSORUNUNASAGDUYU
LU VE DEMOKRATiK BİR 
YAKLAŞlM TÜRKİYE' NİN DE 
ÖNÜNÜ AÇACAKTlR! .. 

Türkiye, bulunduğu durumu 
gözden geçirmelidir. Eğer ülke
nin çağdaş dünya'ya entegrasyo
nu yolu izlenecekse, bunun gere
klilikleri yerine getirilmelidir. 
TC' devleti' nin kanayan yarası
Kürt Sorunu'dur ... Toplumsal 
barışın, istikrarın yaşam bula
mamasının temelinde bu sorun 
yatıyor. Bunun da ana nedenini 
Türk devleti'nin bu sorun 
karşısında izlediği politika 
oluşturuyor. Doğru veya yanlış, 

Türkiye' nin yöneticileri daha bir 
yıl öncesine kadar Kürt sorunu'
nun çözümünü istediklerini, 
ama "PKK terörü'nün" buna 
engel olduğunu söylüyorlardı. 

Bütün Uluslararası platformlarda 
Ankara' nın en önemli argü
mantını PKK'nın silahlı mücade
lesi oluşturuyordu. "Yoksa biz 
çözüm sürecinin başlaması için, 
şimdiye kadar adım atardık" diy
orlardı. Buyrun beyler, bunu 
bugün size herkes söylüyor. 
Bugün ne Kürdistan'da ne 
Türkiye' de silahlı mücadele 
yürütüyor- diye-hiçbir Kürt 
tarafını işaret edemezsiniz. O 
halde, bu argümantınız da artık 
ortadan kalkmıştır. Sorunun 
çözüm sürecine girmesi için 
artık adım atınız ... Yoksa, siz 
savaşın, silahlı mücadelenin dur-

masından mı rahatsızsınız ... 
Ceblerinize artık kan paraları mı 
. . ' gırmıyor .... 

Türkiye' nin bugün kü haliyle
Kürt halkı' da, Türk halkı'da-tüm 
ülke zarar görüyor. Bu belirsiz 
ortam devam ettikçe, ülkenin 
ekonomik, sosyal, kültürel, 
toplumsal-bütün potansiyeli bir 
duraganlık devri geçiriyor. Üre
tim sağlayamıyor. Bunun da ana 
nedenini: Ankara' da politikayı 

gaspeden kurumlar yapıyor. 

Kürtlerin kendi kimlikleriyle, 
kendi ulusal potansiyelleri
örgütleri, aydınları ve dinamik 
tolumsal güçleriyle sürece 
katılmaları, Türkiye' nin demo
kratik yarının ve geleceğinin 

açılmasının en önemli teminatı
dır. Kürt Sorunu er veya geç
çozum sürecine girecektir. 
Kürtler, kendi ulusal kimlikleriy
le tarih sahnesine çıkacaklardır. 
Bunu engellemek mümkün 
değildir. Dünya böyle bir gidişata 
doğru yol alıyor. Ulusal problem
ler, iç sorunlar olmaktan 
çıkmıştır. Filistin-Doğu Timur 
ulusal sorunları daha geçen yıl 

çözüm süreçlerine girdi. 
Türkiye bu süreçlere kendisini 
de katmalıdır. Bundan ülkenin 
bir zararı değil, yararı 

olacaktır ... Çağdaş dünya ile, 
Avrupa Birliği ile entegre süreci 
büyük bir hız kazanacak, Kürtler 
ve Türkler-bölgede toplumsal 
barışın ve demokrasi'nin 
örnekleri olacaklardır ... Kürtlerin 
kendi geleceklerini özgürce 
belirlemesi, Türkiye'yi de, dün
ya'yı da ağır bir ulusal problem
den kurtaracaktır ... 

CEMAL BATUN 
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Bu dava, ŞAHlS ve SINIF 
malı olmaktan çıkmış, 
her vatansever Kürt eviadının 
malı olmuştur 

Tarih bilinci, tarihin önemini, değerini ve 
tadını kendisinden vazgeçilemeyecek bir 
"yaşam laboratıva-n" olarak kavramaktır." 

Onu, yani tarih bilincini bu "laboratuvardaki 
aygıtlarla avadanlığı yerli yerine oturtarak kullana
bilme donatımı" olan tarih bilgisiyle olan ayrılık 
görülmeden, bilincin en köklü görünrusünün 
toplumsal boyut, tarih bilgisinin ise bireysel olduğu 
anlaşılamaz. Bu ayrılık algılanmadan, yani tarih 
bilincinin "toplumsal boyutu" ile "tarih bilgisinin" 
bireyselliği arasındaki fark görülmeden, tarih 
bilinci temeli üzerinde yeşerip yükselebilen ulusal 
bilincin de toplumsal boyutu görülemez. 

Tarih bilinci iyi yerleşmemiş toplumlarda tarih bil
gisine sahip birçok insana rastlanıldığı gibi, ulusal 
bilincin kökleşmediği toplumlarda da ulusal bilin
ce sahip bireylere rastlanılır. Nasıl ki tarihsel bilin
cin bireysellik boyutu, toplumlari gerçek olan 
"yaşam laboratuvarıyla" sürekli haşır neşir olma 
bilincinden kopanp, onu yapay bir tarihle oyala
maya sürüklüyor, beyinselliği yozlaştırıyor ve 
yapaylığı doğmalaştırıyor, "gerçeği bulma 
merakını" körleştirerek korkunç sakıncalara yol 
açabiliyorsa, ulusal bilincin bireyselliğide, tek 
başına ulusal davanin çözümüne yetıniyor. Bu olgu, 
bireyleri dikenli ve aşılması zor yollarla karşı 

karşıya bırakmakta, kendilerini unutturacak kadar 
ve ateşe atma pahasına fedekarlıklar yapmak duru
munda bırakmaktadır. 

SAYFA7 

KÜRT HAREKETİNDE 
BİRLİKTELİK VE BERABER HAREKET ETME 
ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ ... 

Kürt hareketinde, 90 lı yıllarda başlayan "Kürt 
sorununa barısçıl ve demokratik çözüm" yollan 
arayışı, TC'ye Helsinki zirvesinde AB kapısının ara
lanmasıyla dahada benimsenerek yoğunluk 

kazanmış ve bu temelde "Birlikte hareket" ve "legal 
partileşme" konusu gündemi işgal etmiş bulun
maktadır. 

Son günlerde alevlenen bu "birlikte hareket" çaba
Ianna saygılı olmama ve bu hareketliliği de candan 
desteklerneme rağmen, geçmişe dönüp ı9. ve 20. 
yüzyıl Kürt başkaldırılarına baktığımızda, ı 5 ı 4 
yılında büyük alim ve siyasetçi Idrisi Bitlisi'nin 
zorlu çabalarla bir araya getirdigi Kürt Mlr'lerin, 
birlikteliklerini koruyamadıklarını, Osmanlıya 

karşı teke tek savaştıkları, savaşanı yalnız bırakıp, 
ona seyirci kalmak yetmezmiş gibi, onun yenilgisi
ne sevindikleri dahi görülmektedir. 

Şeyh Mahmut ve Simko'nun birlikte hareket ede
memeleri, Şeyh Said ve Seyit Rıza'ların 

başkaldırılarında biribiderine seyirci kalmalari ve 
"modern" bir başkaldırı olarak adlandırılan Agri 
ayaklanmasının yalnız bırakılması halkımızda 

"tarih bilinci" ve giderek ulusal bilincin fakirliğini 

göstermektedir. 
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Yaşamakta bulunduğumuz bu 
tarihi süreçte de Kuzey' deki bir 
örgütün Güney'e, deyim yerinde 
ise, "Eşeği bırakıp semere 
saldırması" ve ideoloji kıırban

ları olan, sözüm ona "modern" 
örgütlerimizin "düşman 

kardeşler"e dönüşmeleri de, 
halkımızda, bırakalım ulusal 
bilincin toplumsal boyutunun 
yeşerip serpişmesini, ulusal 
biline "bireyselliği"nin dahi 
köklesmemiş olduğu görülmek
tedir. 

Yine, bu canalıcı sorunun, yani 
"birlikte hareket" ve "legal parti
leşme" konusu coşkulu bir şekil
de tartışıldığı bu günlerde, bir 
çok "aydınımız", "biz de 
değiştik" demelerine ragmen, fii
liyatta tam tersine hareketle 
20.yy ın son 10 yılında ve 21. yy 
ın başlarında meydana gelen 
büyük olay ve çağdaş 

değişiklikleri algılamakta zorlan
makta, bu değişikliklere uyum 
sağlayacakları yerde, bunlara 
kafa tutmanın bir marifet 
olduğunu sanarak bu bilim 
çağına direnmektedirler. 

Ne yazıktir ki, o kadar ulusal 
bilincin beyinsel ve ruhsal boyut
larından yoksun bulunuyorlar ki, 
"birlikte hareket" olarak 
adlandırdıkları bu çalışmaların 

"birlik" kelimesini dahi gözardı 
edebiliyor, bu kelimenin altım 

doldurmak için gereken çabaları 
gösterecekleri yerde, ayrı ayrı 

guruplar oluşturabiliyorlar. Bu 
oluşumlarda yer alan bireyler de 
kendilerini, ayrılıkların gıdası 

olan önyargılardan kıırtara

mıyor, karşılıklı olarak birbirler
ini "solculuk" ve "tutuculuk"la 

DENGI BAKUR, SAYIB-9/2000 

Tarihimi~e ~)':cbin'A gelen olayları, 1;llusalr:başkaldınlan 
bir "kadernbiŞ,gı1Ji kabul eder,'nedehlerini tüm 
detaylarıyla enine boyuna incelemeden ve: somut 

sonuçlanndan ders çıkarmadan, ne tarih bilincinin 
ki)Jde~esine ve nede ona bağlı olarak nlusru bilincin 

toplt1ltlS31 boyuta erişmesine katkıda bulunabiliriz. Bu, katkı 
sağlanmadan, bu ''birlikte hareket" ve "legal partileşme" 

çalışmalan ve buna benzer saygın çabaların ulusal bilincin 
bireyselliğini geçemeyeceği, domura uğrayacağı ve hüsranla 

sonuçlanacağı tehlikesi İıer zaman karşımıza çıkabilir ... 

suçlamaktan kaçınmadan kamp
laşmalar yaratarak, sekterliğin 

zirvede seyretmesine yol açabi
liyorlar. 

ULUSAL BİLİNC BiREY
SELLiGİNİN KÖKLEŞMESİ, 
BiREYLERİ BÜYÜK SORUM
LULUKLAR ALTINA GiRMEYE 
VE FEDAKARLlKLAR YAP
MAYA ZORLAR. 

Bu tutumu, Kürt Hareketi'nin 
ulusal bilincin ruhsal ve beyinsel 
fakirliği olarak adlandırmak 

haksızlık mı dır? Yukarda da 
değinildigi gibi, ulusal biline 
bireyselliğinin kökleşmesi, 

bireyleri büyük sorumluluklar 
altına girmeye ve fedakarlıklar 
yapmaya zorlar. Gelişmelere 

baktığımızda, bu olguyu dahi 
eksik bulmanın üzüntüsünü 
taşımaktayım. 

Tarihimizde meydana gelen olay
ları, ulusal başkaldırıları bir 
"kader" imiş gibi kabul eder, 
nedenlerini tüm detaylarıyla 

enine boyuna incelemeden ve 
somut sonuçlarindan ders çıkar
madan, ne tarih bilincinin 
kökleşmesine ve nede ona bağlı 

olarak ulusal bilincin toplumsal 
boyuta erişmesine katkıda bulu
nabiliriz. Bu katkı sağlanmadan, 
bu "birlikte hareket" ve "legal 
partileşme" çalışmaları ve buna 
benzer saygın çabaların ulusal 
bilincin bireyselliğini geçemeye
ceği, doruura uğrayacağı ve hüs
ranla sonuçlanacağı tehlikesi 
her zaman karşımıza çıkabilir. 

Bunun tehlikesini gördüğüm bu 
günlerde 3 7 yıl önce (Mayıs 

1963) "Kürt İşçi Kardeşlerimize 
Çağrı" başlığı altında, kendi 
adıma yayınladığım bildiriden, 
bugün de geçerli olduğunu 

düşünerek, aktarmayi uygun 
buldum. 

Evet, bugünde aynı çağrının 

altım çizerek bu tarihi ve çok 
hassas süreçte "birlikte hareket" 
çalışmalarına katılan tüm 
kardeşlerimize saygıyla haykır

maktan kendimi alıkoya

mıyorum: 

Bu dava, ŞAHlS ve SINIF malı 

olmaktan çıkmış, her vatansever 
Kürt eviadının malı olmuştur. 

HEMREŞ REŞO 
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BIIA c 
NEYİT ŞAŞKIRIN 

D i bejmara 5 u 6 a Denge Bakur de, pire 
oivisandina li ser rewşa dawi a siyasi li 
welat u bi tayben li ser girtina seroke PKK 

A.Ocalan u siyaseta PKK a dema dawi hatibun nivi
sandin. Ev rewşek taybeti bu. W ek det zanin medya 
kurdi u tir ki cegeyek pir fireh didin girtina Ocalan 
u guhertina stratejiya siyasi a PKK. 

Ji teref binek xwendevan u dosten me de binek 
gazin hatin kirin ku me di ve bejmara Denge Bakur 
de cegeyek pir fireh da ye tehlilkirine rewş u siya
seta PKK. 

Ev nivisandina ku li jer hati lekirin, hevidarim ku 
karibe hibe arikar di derbareyl ronikirina nerina 
PDK-Bakur de. Herwisa ji, hevidarim ku hibe ber
sivek di derheqa gazinen xwendevanen Denge 
Bakur u dosten partiya me de. 

Arınan c: Daweya ku meriv dixwaze pekbin e. Gotina 
arınane bi tevayl bi vi awayl det famkirin. 

Di şuna gotina Arınane de, di zimane geleri de 
gelek cara gotina hedef det bikaranin. 

Li Kurdistane li binek herema, di şuna gotina 
arınane de gotina nişan ji det bikaranin. Pire caran 
gotina arınane di maneya doz an ji dawe de, det 
bikaranin. 

Hevidarim ku bi vi awayl maneya gotina arınane 
bineki betir hatibe ronahi kirin. 

Be goman, her meriveki an ji her parti /reXİstin 
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!komeleyeki (ji vira u pe de, di şuna partil reXİstini 
komele de, ez de peyva reXİstin bikarbinim) 
armancen xwe en cuda hene. 

Ferqa di navbera arınanca meriv u arınanca rex
İstine de, eweye kU; hebuna meriv, pesi hebuna 
arınanca merivi det, le hebuna reXİstine, pisti 
arınanca reXİstine det. Ferqek din ji eweye ku 
arınanca meriv dibe ku ne herdem diyar an ji zelal 
be. Le arınanca reXİstine dive ku dıyar be, bo 
endamen xwe u derdora xwe. 

Di prosessa damezrandina reXİstine de gava 
yekemin eweye ku, arınanca reXİstine hatibe diyar
kirin. Damezrandina reXİstinek be armanc, be 
maneye. Ne mumkune.(Çe nabit ). Lewra damez
randina reXİstine bi xwe, ji daxwaza pekanma arm
naceke det. 

Di navbera armancen cuda de, li gor rewşe u 
giringbuna arınanca we deme, meriv cihe 
yekeminlserekem, dide yeke ji armancen xwe. 

Weki li jor ji hati diyarkirin, bo meriv, dibe ku 
gelek cara arınanca yekemin ne diyar be. Le bo 
reXİstine, dive ku arınanca we diyar be. 

Dawe ya reXİstine çiye ?, Bo çi xebat det kirin?, 
Xebat Diji ke det kirin? 

Bersiva pirsen wisa, gere ji teref her reXİstine de, bi 
pir hesani bete dayln. Derdora reXİstine dive bi 
zanibe ku,armanca reXİstine çiye u bi çi daxwazen 
xwe te cudakirin ji reXİstinen din. 

Naskirina arınanca reXİstine ku . di derbareyl çi 
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beşe jiyane de ye, arikariya meriv 
dike, kU meriv, kare rexistine di 
çi kategoriye de bi cih bike. Wek 
numune; Rexistina 
siruşt&tebiete, rexistina siyasi, 
olperesti, insani, haywani, ı1 e.d. 

Ji bili naskirdina ku rexistin di çi 
kategoriye de cih distine, dive 
her rexistin karibe ferqa di nav
bera xwe u rexisıinen din de, en 
ku di eyni kategoriye de cih 
distinin, bide ronahi kirin. 
Derdora rexistine dive bi şewey
ek vekiri karibe bi bine u nasbike 
ku di kijan nokteyan de rex
İstinen yek/eyni kategoriye ji hev 
cuda dibin. Ez dixwazim ku bi 
kurti ji be, di ve babete de 
arınanca PDK-Bakur bo we 
xwendevanen Mja bidim diyar
kirin. 

ARMANCA PDKIBAKUR 
BIDAWIANINA NIRE 
DAGIRKER Ll SER WELATE 
MEYE .•• 

Di programa xwe a siyasi de, 
PDK-Bakur bi vi awayi arınanca 
xwe dide diyarkirin. 

"di tekoşina netewi ya me de, 
arınane dawianina dagirkeriya 
kolonyalist ya ji sedsalan u bi vir 
de heyi ye. Bidestxistina mercen 
wele ye, ku neteweya me bika
ribe te de mafe çarenusa xwe bi 
awayeki azad diyar bike. 
Herweha li Kurilistane danina 
nizamek pluralist u demokratik 
e"'. 

Bo çareserkirina pirsgireka 
kurd, be goman tekoşina me, 
tekoşina siyasi u birekxistin, 
tekoşineke li hemberi kolony
alistan e; tekoşina ji welet qewi-
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tandina wan e. 

Di tekoşina neteweyi a gele kurd 
de, PDK-Bakur beşeke ji tevgera 
rizgarıxwaz a Kurdistane. Te
koşin di navbera hezen neteweyi 
de bezeke. Ev rastiya me ye. Ji bo 
rizgariya neteweyi ji gel re 
peşkeşkirina raman u bizaweke 
hin rasttir, bi vi tehri ber bi rezen 
rexistina xwe rakişandina wan 
arınanca wan e. Ev beza han di 
navbera hezen neteweyi de, bi 
dostani/aşiti dom dike. 

PDK-Bakur ya ku ji van ramanan 
dide re, hemu rexistinen nete
weyi yen li Kurdistana Bakur u 
herweha yen li perçeyen din 
heyi, bira u dost dibine. 

Di regeya arınanca PDK-Bakur 
de, Mza serekem/ yekemin a dij
min; politika dewleta Tirk e. Bo 
ve çende tekoşina partiya me we 
raweste li diji Mza ku politika 
dewleta Tirk dimeşine u 
dipareze. Ti hezeke din Dikare 
şuna ve heze bigire. 

Xeleti, nezani an ji ya beze k nete
weyi kurd, nabe sedema guhe
randina nerina me di ve derheqe 
de. Rexneyen me bo rexisıinen 

kurdi, rexneyen li gor nerina me 
li kirinen wan en xeletin. 
Rexneyen me, ji ali rexistinen 
kurdi de dive wek rexneyen 
dostane ben ditin u bi vi awayi 
nav li wan bete kirin. Bersiva ji 
rexneyen dostane re, gere bi 
gotinen niheqi (wek gotina 
"xayin", "hevalbende dijmin", 
berdevke MITe u ) neyen binav
kirin. Bersiven wisa ti qezence 
bo tevgera rizgarixwaz a gele 
kurd nayine. Gotinen niheqi, 
gere nebe zimane di navbera 

hezen kurdi de. 

Diyarkirina pirsa kurd, wek 
nakokiya yekeminlserekem di 
navbera hezen netewi-kurdi de, 
ne bes xeletiye, le ew di eyni 
wexti de, tehlukeyek netewiye. Li 
hemher nerinek wisa xelet, dive 
em kurd, bi metoden hevdemi 
karibin xebate bikin. Be goman, 
bi xebatek wisa, erne karibin re 
li dijminatiya navbera hezen 
kurdi de bigrin u tesira gotina 
"kurme dare ne ji dare be, dar 
xira nabe", ji orte rakin. 

Pirsgireka kurd, nakokiyeke di 
navbera mafe gele kurd u politi
ka dewleta Tirk de ye. Ev rastiya 
pirsgireka kurd e u ev nerina 
PDK-Bakur e. Dive ev rasti ji 
teref xwendevanen Denge Bakur 
de bi vi awayi bet qebulkirin. 
Lewra weki em tev zanin,. Ev 
rasti, rastiya doza me ye. Ev 
rastiyek ne veşarti ye. Ev rastiyek 
beşkere u li her çavan e. Bo ve 
çende, gere ev rasti bi awaki şaş 
neye şirovekirin. 

Be goman, hetani ev pirsgirek 
(nakokiya di navbera mafe gele 
kurd u politika dewleta Tirk de ) 
çareser nebe, rastiya ve nerine ji 
we her berdewam be. Yekemin 
regeya guherandina ve rastiye, di 
çareserkirina pirsgireka kurd de 
derhas dibe. 

Tekoşina di ve regeye de watini'ye 
me hemi kurden welatparez u 
demokrat e. 

A. SERHAT 

SAYFA lO 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Türkiyede Kürt Sorunu 
ve Değişen Kürtler .. 

S 
on dönemlerde Türkiye'de Kürt sorunu çok 
değişik boyutlarda tartışılıyor. Gündeme 
hakim olan çevreler Kürt sorununu hakim 

güçlerin oluşturduklar bir zeminde tartışıyor ve 
tarıışıırmaya çalışıyorlar. Meseleyi esas yapısından 
soyutlamak için her türlü entrikaya başvuruyorlar. 
Türkiye için pembe bir tablo çiziliyor. Halbuki 
gelişmelere baktığunız zaman Türkiye'de, yani dev
let cephesinde esasa ilişkin şeylerin değişmediğini 
ve Türkiye'nin halen (yüzeysel bir kaç deiğişikliğin 
dışında) 1983 Anayasasıyla yönetildiğini görmek
teyiz. Sözkonusu Anayasa cuntacı generallerin 
zorla halka onayiattıkları ırkçı - şövenist temellere 
dayalı Kürt halkının varlığını inkar eden bir anaya
sadır. Bu Anayasa bir dönem hemen hemen tüm 
Kürtler tarafından faşist bir Anayasa olarak 
değerlendirilmişti. Eğer bu gün Türkiye'de bazı 

şeyler dar bir çevrede tartışılıyorsa bu tamamen 
Türkiye'nin çıkarlama yönelik yeni dünyaya ayak 
uydurma zorunluluğunu hisetmeyle bağlanıılı bir 
durumdur. Devletin sınırlarını çizdiği bir tartışma 
platformu, Kürtlerin kabullenmesi mümkün 
değildir. Üniter devlet yapısı, dil ve bayrak 
tartışılmayacak, gerisi serbest. Herkes istediği gibi 
bağırıp çağırsın. 

180 DERECELİK DEGİŞİME UGRAYAN PKK 
OLGULARI, HALKlMlZA BAŞKA TÜRLÜ 
ANLATMAYA ÇALlŞlYOR ..• 

Demek istediğim Devlet tarafından olumlu 
değişikierin falan olmadığıdır. Esas değişen 

Kürtlerdir. Bu da doğrudan doğruya PKK ile ilintili 
bir durumdur. PKK ve çevresi içine girdiği veya gir-

SAYFA11 

rnek zorunda kaldığı değişiklikleri halka anlatmaya 
çalışıyor. ''Demokratik Cumhuriyet'' böyle içi boş 
devlet içinde bazı güçlerin yıllardır Kürt halkına 
kabuleştirmeye çalışlıkları bir tez, Kürtlerin ulusal
demokratik haklan için bir çözüm değildir. Zaten 
bu tezi savunmak zorunda kalanlarda, 
doğruluğuna pek inanınıyorlar. 

Burada bir kaç önemli noktaya değinmek istiyo
rum. Uzun bir dönemdir tek yanlı olarak bir 
''barış'' turyasıdır tuturulmuş gidiyor. Bilindiği 

kadarıyla barış, anlaşmazlık halinde olan bazı 

taraflar arasında olur. Taraflar beraber masaya 
oturur, belirli kurallar çerçevesinde bir anlaşma 
sağlanılır. Buna göre bir barıştan sözedilir. Yoksa 
böyle bazılar kendi başına "barış" "barış" diye 
yeri gökü inletiyorlarsa barış olmaz. Barışın 

herşeyden önce tarafları olması gerekir. Bu gün bir 
tarafın seni muhatab bile kabul etmediği bir barış, 
barış değildir. Oysa Kürt halkının onurlu bir banşa 
ihtiyacı vardır. Ne zamanki, Türk devleti dünya 
kamuoyu nezdinde Kürtleri taraf olarak kabul eder 
ve Kürtlerle masaya oturursa işte o zaman barıştan 
sözetmek mümkündür. 

TOPLUMUYLA BARIŞIK OLMAYAN BİR ÖRGÜT 
BAŞKALARlYLA NASIL BARIŞIK OLABİLİR ... 

Hepsinden önemlisi PKK, herşeyden önce Kürt 
halkıyla barış sağlamalıdır. En basit örneğiyle PKK, 
halen fiili olarak Güney Kürdistan da Kürt 
Hükümeti ve siyasal güçleriyle bir savaş halindedir. 
Sen Güney de Kürt halkının devletleşmesi yolunda 
engel olduğun sürece, Kürt halkıyla fiili bir savaş 
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içindesin. Kendi halkıma barışık 
olmadığın sürece de başka hiç 
kimselerle "barış" falan sağlaya
mazsın. Ve kimselerde seni cid
diye almazlar. Öcalan halen 
Güney'deki oluşumu TC'ye 
büyük bir tehlike olarak göster
mekte ve oradaki oluşuma karşı 
kendince ön1emler almaya çaba
lamaktadır. Halen PKK sağda 

solda Kürt yurtseverlerine 
saldırmakta, tartışma platform
larını basmaktadır. Yani PKK, 
Türk devletine yanaşmaya 

çalıştıkça Kürtlere karşı 

saldırganlaşmaktadır. Kısacası 

kendisiyle bile barışık olmayan 
bir oluşum nasıl ve kimlerle 
barış istediği pek an1aşılmaz. 

Öcalan bir "Barış Konferans" 
önermektedir. Bir çok kişi de, 
"Kürtler arasında bir barış kon
feransı mutlaka yapılmalı ve bu 
zorun1udur'' diye beyan1ar ver
mektedirler. Barıştan önce 
Kürdistan'da hiç bir otoriteyi 
tanımayan herkeslen savaş halin
de olan PKK'yi, teşhir etmeden, 
Barış konferanslarından sözet
mek pek diğer güçler tarafından 
ciddiye alınmaz. Bu konuda 
insan1ar kendilerine söyletenien
den ziyade, özgür iradelerini 
kullanarak düşüncelerini açıkça 
belietseler daha yararlı olurlar. 

Konuyla ilgili Güney Kürdistan'ın 
durumu farklı bir yerde durmak
tadır. Güney'de bir barış Güney'li 
siyasal güçlerin sorunudur. 
Nihayet PDK ve YNK'nin ABD'de 
üzerinde an1aştıkları Washington 
Anlaşması mevcuttur. Hepimiz 
Güney Kürdistan'da Washington 
an1aşma metnini hayata geçiril
mesini ve kalıcı ciddi bir barışın 
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sağlanmasını arzulamaktayız. 

Ayrıca Güney'de Kürt halkının 

özgür iradesiyle oluşan bir 
Parlemento ve bu parlemento
nun ortaya çıkardığı bir 
Kürdistan Hükümeti vardır. 

Güney'de artık yasalara göre 
adımlar atılmaktadır. Her Güney 
Kürdistan'lı orada mevcut yasa
lara göre parti kurup siyasal 
yaşama katılma hakkına sahiptir. 
Bunun için de, mevcut meşru 
iradenin dışında kimsenin oraya 
karışma hakkı yoktur. PKK artık 
tüm dünyaya demokrasi getir
mekten vazgeçip, kendi 
gerçeğine dönmelidir. 

Kuzey Kürdistan' da birlikler 
sorunu gündeme geldiği zaman , 
ciddi değerlendirmeler yapmak 
zorun1uluğu ortaya çıkar. Yoksa 
birlikten sözedildiğinde, " birlik
ler gereklidir, mutlaka birşeyler 
yapılmalı " deyip hep birlikler
den yana gözükmek, özünde ise 
gerçek birliklerin oluşmasını 

engellemek için her türlü entri
kaya başvurmak pek an1aşılır bir 
durum değildir. Bu güne kadar 
Kuzey Kürdistan'da kalıcı ve 
sağlıklı bir birliğin yapılama

masının neden1erini araştırmak 
gerekmez mi? Partilerin bir
liklerle ilgili ele alınır bir pro
gramları bile yokken , her gün 
yeni birlikleri gündeme getirmek 
halkı oyalamaktan başka ne ola
bilir ki. 

Her nedense son dönemlerde 
PKK ve çevresi Kürtlerin 
birliğinden dem vurmaya 
başladılar. Zaten PKK'ye göre 
Kürtler sözde KNK (ulusal kong
re) de birleşmeınişler ıni? Yoksa 
birliklerde yaz boz tahtası mı? 

öcalan bir "Barış Konferansı" 
önermektedir. Bir çok kişi de, 

''Kürtler arasındabir barış 
· lconteransı mudaka yapılmatı 

ve bu zorunludur" diye 
beyanlar vermektedirler .. 

Batı~tan önce Kürdistan'da hiç 
bir otoriteyi tanımayan herkes
ten savaş halinde olan PKK'yi, 

teşhir etmeden, Barış konfe
ranslarından sözetmek pek 

diğer güçler tarafından ciddiye 
alınmaz. Bu konuda insanlar 

kendilerine söyletenlenden 
ziyade, özgür iradelerini kulla

narak düşüncelerini açıkça 

oolirtseler daha yararlı olurlar. 

lstediğin zaman istediğin güçler
le birlik yap istediğin zaman 
birliği boz. Bu güne kadar 
yapılan bütün sözde birlikler 
PKK ve çevresinin denetiıninde 

olmadı mı? Gerektiği gibi bu bir
likleri örgütsel çıkarlar için kul
lanmadılar mı? Sözde birlikleri 
PKK hep kendi belirlediği ve 
gerçekten olmayan parawan 
güçlerle yaptı. Yine son zaman
larda birkaç gün birlik yaygara
lar koparıldı ve ardından 

''Kürtler Birliklerni yaptılar'' 

"Kürtler YDK de birleştiler" Yani 
ERNK bir anda YDK oldu ve 
Kürtlerin birliği gerçekleşti. 

Amaç sadece Kürdistan ve cephe 
kelimelerini ortadan kaldırmak
sa bu kadar yaygaraya ne gerek 
var. 

Aslında PKK'nin yaptkiarını artık 
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pek deeğrlendirmeye gerek yok. 
Ancak bir yandan da 
yaptıklarının doğru olmadığını 

Kürt halkının çıkadarıyla hiç bir 
ilgisinin bulunmadığını kamu
oyuna duyurmak zorunluluğu 

var. 

Konuyla ilgili geçenlerde A.Melik 
Fırat'ın Özgür Politika'da bir 
yazısı vardı. O'da Kürtleri birliğe 
davet ediyor. "Ak saçlı bir Kürd 
büyüğü '' olarak Kürtlerin 
birleşmelerininzorunluluğıından 

bahs ediyor ve Kürtleri birliğe 

davet ediyor. Ak saçlı Kürt 
büyüklerinin Kürdistan ulusal 
kurtuluş hareketinde yapabile
cekleri çok şey var. Birliklerin 
oluşturulmasından tutun da var 
olan birçok sorununun gideril
mesinde etkin bir rol oynayabi
lirler. Yalnız bunu kendi 
kişiliklerini, siyasi itibarlarını 

koruduldan sürece yapabilirler. 

Yani birileri "ak saçlı Kürt 
büyüklerine ll birşeyler söyletme
sinler. Fırat sözkonusu açıkla

mayı yapacağına Kürtlerin içinde 
bulunduğu siyasal süreci iyi 
değerlendirip, halka gerçekleri 
aktarması daha olumlu 
olmazmıydı? 

Ben şahsen ll bütün ak saçlı Kürt 
büyüklerinin" Öcalanın yakalan
masından sonra meydana gelen 
siyasal gelişmeleri nasıl 

değerlendirdiklerini bilmek 
isterdim. Çünkü gelişmelerle 

ilgili değerlendirmeler hem siya
si örgütlenmeler hem de bir çok 
yurtsever aydın insanlar için 
büyük bir önem arzediyor. Eğer 
herkes üzerine düşen sorumlu
luğun bilinciyle hareket ederse, 
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mevcut sorunların büyük bir 
kısmı kendiliğinden çözülmüş 

olacak. Hiç şüphesiz eğer her 
kes üzerine düşeni yaparsa ve 
gerçekten Kürt ulusunun ulusal 
çıkarlarını her şeyin ve özellikle 
kişisel çıkarların üstünde tutarsa 
sorunlar büyük ölçüde azalır. 

HADEP DURUMUNU 
HALKA AÇlKÇA BELİRTME
LİDİR. LEGAL-AÇIK BİR 
PARTİNİN GEREKLERİNİ 
YERİNE GETİRMELİDİR .... 

Diğer bir sorun da HADEP'in 
durumudur. HADEP yöneticileri 
ne olduklarını açıkça söylemeli
dirler. Öcalan HADEP'i PKK'ye 
gerilla yetiştiren bir kurum 
olarak tanımladı. Peki HADEP 
yöneticilerinin buna karşı bir 
açıklamaları oldu mu? HADEP 
gerçekten bağımsız bir Parti 
midir? HADEP bazı partilerle dir
sek temasındadır. CHP ile girdiği 
ve girmek istediği ilişkilerin 

nedeni nedir acaba? 

Daha dün bu partiden milletveki
li ve Belediye başkanlığı için 
aday olan Kürt yurtseverlerini, 
seçim meydanlarında "Kemalist" 
bir partiden aday oldukları için 
nerdeyse kendi mantıklarınca 

"hayin" ilan etmiyorlarmıydı? 

Kürdistan'ın bir çok alanında 

CHP adaylarının aldığı oyların 

bilinçli bir Kürt muhalefetinin 
oyları olduğunu HADEP ve özel
likle PKK çok iyi biliyor ve buna 
karşı önlem almaya çalışıyordu. 
Oysa MHP'nin ve diğer gerici ve 
ırkçı partilerin Kürdistan'daki 
yükselişi, PKK ve çevresi 
tarafından hiç değerlendiril

miyordu bile. 

TÜRKİYE YENİ BİR 
SÜRECE GiRMEYE 
MECBURDUR ... 

Türkiye 2000 Şubat ayından bu 
yana AB'nin üye üyeliğine kabul 
edilmesiyle yeni bir sürece 
girmiştir. TC kendisini buna 
ayarlamak zorundadır. Mevcut 
Anayasa'sımda bu uyum pro
gramı çerçevesinde değiştirecek
tir. Zaten Kürtler içinde artık bazı 
şeyler istem olmaktan çıkmıştır. 
Örneğin Kürtçe Radyo ve TV, 
zaten Kürtler istedikleri alanda 
(Avrupa) TV açabilir ve tüm 
dünyayada yayın yapabilirler. 

Burada esas olan Kürtlerin 
varlığı yani ayrı bir ulus olduk
ları yeni anayasada hukuki bir 
güvence altına alınacak mı? 

Kürtler kendi kimlikleriyle siya
sal yaşama aktif olarak katılabi
lecekler midir? Yani Kürt ulusu 
gerçekten demokratik bir 
ortamda kendi kaderini belirle
me hakkına sahip olacakmıdır? 

Bence Türkiye'de değişimden ve 
Kürt sorununun çözümünden 
bahsederken yukarıdaki soru
ların cevabını bulmamız gerekir. 
Bunun dışında Kürt halkının 

önünü görmesi için veya halk, bu 
veya şu biçimde rabatıatacak 

bazı adımlarda atılırsa elbetteki 
bunların destekleyicisi olmak 
gerekir. Ancak hiç bir zaman 
esas çözümü unutmamak 
kaydıyla. 

DARA BİLEK 
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ÖZEL KARMA BİRLİK 
HİZBULLAHI VE 
SERHILDANLARIN ZEMİNİ 
ÜZERİNE TESPİTLER 

Tarihte, insanlığa karşı 

işlenen suçların 

çoğunda, sorumlular; 
suçlarını örterniyecek duruma 
düştüklerinde karanlık gele
ceklerinin kabusunu gördükler
inden olacak ki, psiko-nevrotik 
belirtiler gösterirler. Bu durum
da artık sadece ahlaki ölçüleri 
değil, mantık kurallarını da 
devre dışı bırakacak tarzda ked
nilerini koınik gerekçelerle sav
unma gereğinin hissederler. 
Böylece insanlık, aynı zaman 
kesiti içersinde trajedi ile korne
cliyi çoğu kez birlikte izleyebiliy
or. 

Milladın 65. yılında Roma tınpa
ratoru Neron, Meşhur Roma 
yangınını Hiristiyanlara isnad 
ederek katiimalara girişiyor. 

daha sonra yngının bizzat kendi
si tarafından tertiplendirildiği 

ortaya çıkınca da bu kez, evleri 
yananlara yeni evler yapma kanı
panyası başlatıyor. Diğer kentler
den gaspettiği yiyecekleri ise 
Roma halkına beleş dağıtıyor. Ne 
var ki bu uygulamalar, Nerin' un 
hazin sonunu değiştirmeye yet
miyor. 
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1800'lü yılların başlarında Antil 
denizi ile Atlas okyanusu 
arasındaki Küçük Antil adasında 
İngiliz sömürge yönetimine karşı 
çok ciddi bir direniş belirtileri 
görülür. Sömürge Valisinin, 
durumu merkezi hükümete rapo 
etmesi üzerine ilginç bir 
bastırma planı hazırlanır. Bu 
plana göre, ada halkından kişilik 
özellikleri zayıf bir çapulcu 
maddi olarak desteklenerek 
direniş hareketinin başına geti
rilmesi sağlanır. Kendisine her 
türlü imkan sağlanan Jeosse 
Deolares adlı bu provakatör kısa 
sürede isyankar ada halkı 

tarafından sevilir ve yüceltilir. 
Fakat halktaki isyan ateşi öylesi
ne köklüdür ki, sömürge yöneti
mi bir türlü kontrolü sağlaya

maz. İngiliz sömürgecilerine 
beklenenin çok üzerinde 
pahalıya mal olur. Bunun üzeri
ne plandan vazgeçilir .. 

Kamuoyunun tatmin edilmesi 
ıçın karizmatik kişilik 

kazandırılan lider Deolares 
yakalanıp idama mahkum edilir. 
Daha sonra idamının ada halkı 
arasında isyan duygularını daha 

fazla diri tııtacağı, kendilerinin 
sahneye sürdükleri Deolares'in 
durup dururken manevi bir güç 
haline gelebileceği endişesi ile 
idam edilmesi bu kez engellen
ıneye çalışılır. Bu amaçla bir 
sömürge subayı, yanındaki bir 
askeri birlikle idamın infaz edi
leceği alanı basar ve Deolares'in 
boynuna geçirilmiş olan ilıniği 

keserek çabuk kaçması öğüdün
de bulunur. Fakat bu kez 
Dolares, ada halkının kendisni
ne olan bağlılığından etkilenir. 
Vargücüyle sömürgeci subayın 

yüzüne tükürerek teklifi geri 
çevirir (Adada isyan) 

1933 yılında Hitler, Nazi 
Almanya'sının başkenti Berlin' de 
Reichstag parlamento binasını 

bizzat yaktırarak, komunist avına 
girişir. Van Der Lube isimli bir 
lumpen provakatore itiraf 

· yapıırarak yangın esnasında 

Viyana' da bir lo kantarla yemek 
yemekte bulunan Bulgar 
Kornunisli Georgi Dimitrof ve 
arkadaşları kurban seçilir. 
Leipzig duruşmasında Diınitrov, 
tarihi savunması ile 
suçsuzluğunu kanıtlayarak 
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Her ne kadar infomıel bil" dev .. , 
let organizasyonu olsa da; bu 
haydutlar çetesinin kısa bil" 
sürede belirll bölgelerde taban: .. 
bulduğu da acı bir gerçektir. Bu 
gerçekten hareketle tabanın 
oluştuğu zenıini irdelemek, bu 
zemini yaratan sosyo•ekonct· 
mik, kültürel, coğtafik vb. 
nedenleri ortaya çıkarmak, 
yıllardır bölgede at izi ne it izi
nin biribirine karıştırıl-dığı 
dağtnıklığı önlemek açısından 
bir zorunluluktur. 

faşizmin iğrenç yüzünü ve prova
kasyonu teşhir eder. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DEVLETi PROVAKATiF 
ZEMiNLER YARATMADA 
TECRÜCE SAHİBİDİR ••• 

Türkiye' de 12 Mart darbesi 
esnasında Kültür Sarayı yangım, 
Eminönü Araba Yapurunun 
bastırılması gibi provakasyon
ların, bizzat dönemin darbecileri 
tarafından tertiptendirildiği 

ortaya çıktı. Kurban seçilen 
dönemin devrimci önderleri 
heraat ettiler. 

· Tansu Çiller'in başbakanlığı 

döneminde Dersim'in köylerini 
bombalayan helikopterler tespit 
edilince "bu helikopterleri PKK 
Afganistandan kiralayıp köyleri 
bombalamıştır" şeklindeki sav
unması belleklerdedir. 

pları, her türlü imtiyazla 
donatılarak kent, kasaba ve köy
lerde binlerce cinayet işliyor. 

İnsanları göçe zorluyor. Silvan 
gibi ilçelerde yıllarca sistematik 
olarak boşalltığı evlerin kiara
larını toplayabiliyor. 

Bu uygulamalar yıllarca sürdük
ten sonra günün birinde birileri 
"Bu iş artık yeter" diyerek tüm 
örgüt sırlarını kendisinde toplay
an liderini esrarengiz bir 
çatışmada öldürüp örgütü 
lağvetme gereğini duyuyor. Tıpkı 
15 yıl beklediketn sonra aniden 
kahraman bir generalin ortaya 
çıkıp Suriye sınırında nara patla
tarak Apo' yu Suriye'den çıkart
ma sürecini başlatması gibi. Kürt 
işadamları ve yurtsverlerinin 
ceset kokuları ülkenin dört bir 
yanına yayılınca da devletin 
birinci dereceden sorumlu tüm 
yetkili ve etkili kişileri "vallahi 
haberimiz yoktu. Bu işi Batman 
Valisi kendi başına yapmıştır" 

deyip sıvrılmaya çalıştılar. 

Devletin hakimiyeti altındaki 

toprakların bir kısmında, eğitim
den sağlığa, nüfus planla
masından ekonomiye kadar 
idari ve siyasi yapıya nüfuz eden 
MGK ve Türk genel Kuranıyı'nın 
bilgisi dışında bin kişilik bir 
ordu kurulabiliyor (!). Bu ordu
nun tüm teçhizat, ikmal, iaşe, 

iletişim gibi maddi tüketim 
giderlerini de bir devlet memuru 
olan Vali cebinden karşılıyor. Pes 
doğrusu ... 

Cumhurbaşkanı tarafından "dev
let rutin dışına çıkabilir" denite
rek devletin sabıka kaydına 

işlendikten sonra işgüzar medya 
tarafından gündemin arka 
sıralarına itildi. 

Her ne kadar informel bir devlet 
organizasyonu olsa da, bu hay
dutlar çetesinin kısa bir sürede 
belirli bölgelerde taban bulduğu 
da acı bir gerçektir. Bu gerçek
ten hareketle tabanın oluştuğu 

zemini irdelemek, bu zemini 
yaratan sosyo-ekonomik, kültü
rel, coğrafik vb. nedenleri ortaya 
çıkarmak, yıllardır bölgede at izi 
ile it izinin biribirine karıştırıl

dığı dağınıklığı önlemek 
açısından bir zorunluluktur. 

ÖZEL KARMA BİRLİK 
HİZBULLAHI, SERHILDAN
LARIN ÖRGÜTLENDİRİLDİGİ 
ZEMiNDE KOLAYCA TABAN 
BULADiLMİŞTİR 

Özel Karma Birlik Hizbullah'ına 
özellikle camiler üs seçilerek 
islami bir motif ile meşruiyet 

alanı yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 
plan uygulamaya sokulurken 
medrese, tekke, şeyhlik gibi din
sel kurumların etkili olduğu 

Bitlis, Bingöl, Muş ve Van gibi 
iller ile mezhep bileşiminin bir
birine dengellediği Varto gibi 
ilçeler değil, aksine bu kurum
ların etkisinden uzak olan Bat
man, Gercüş, Silvanve Nusaybin 
gibi ilçeterin özellikle seçilmes 
gerçekten düşündürücüdür. 

Rizbullah adı verilen bu katliam Özel Karma Birlik Hizbulahının 
Ülkenin bir köşesinde Özel şebekesinin barbar uygulama- kısa sürede taban bulabildiği 
Karma Birlik adına bin kişilik bir ları, artık üzeri örtülerneyecek yerleşim alanları, sosyo-ekono

ordu kuruluyor. Bu ordu mensu- bir durum sergiteyince de bizzat mik, sosyo-kültürel ve coğrafik 

SAYFA 15 DENG! BAKUR, SAYI 8-912000 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



. -~ . .· bölge özellikleri bakımın

dan analiz edildiğinde; ' 12 Eylül faşist datbesi,. <JiağanU~tü ···.· 
gerilik bir araya 
getirildiğinde, Baas otorita
rizminin siyasi iklimine 

I-Bölgede yaygın olan 
toprak ağalığı sistemi içeri
sinde, köylülük, büyük 
oranda millksüz ve üretim 
dışıdır. Ağa-xulam ikilemin

hal. uygulamal~, Anti-terör yasası 
gibi uygulamalar PKK'nın t'ıziki ve 

·meda}'tik basktl~ ~şısında Kürt 
aydiııt ve siyasetçileri buyük ot~da 

elverişli bir zemin 
kendiliğinden ortaya 
çıkıyor. 

de yoğrulan köylü, ağadan 
daha güçlü bir otorite ile 
karşı karşıya bulundu
ğunda, hem bu otoriteye 
tabi olması kolay olur, hem 
de tabi olduğu otorite 
gereği ağanın uyguladığı 

şidetin çok üstünde şiddet 
uygulayıcısı olur. Bölgede 
genellkle özgür birey 
bazında insan unsur 
gelişmemiştir. Bu nedenle 
insanların siyasi tercihleri 

muhalefete nüfuz etme şansını yitirdi
ler. Böylece siyasi kadrolarını ve ente
lijentiyasmı devre dışı bırakanKürt 

ulusal muhalefeti, kendisini 
dönüştürme/yenileme ve taleplerini 
çağa uygun ve meşruiyet sınırları. içe

risinde ifade etme imkanından 
yoksun bırakıldı. Böylece Kürt ulusal 

muhalefeti, köksüz, geleneksiz ve 
provakatif siyasederin insan 
malzemesi haline getirildi. 
Çıkarcıliklarından başka bir 

özelliKleri ve siyasi misyonları 
olmayan demagogların önüne sunun
lan bu öfkeli· lumpen tabakalar, son 

yıllarda Kürt hareketini her an değişebilir. Kolayca 
karşıtma dönüşebilir. 

Güçlüden yana tavır alıp 

güçsüze saldırabilir. 

Topöumsal psikolojik şiddet 

ortamına malzeme olmaya 
arnade bir ruh hali içerisindedir. 
Günlük zaruri bedensel ihtiyaç
larının temini, onların siyasi ter
cihlerinde, gennelikle belirleyici 
rol oynar. 

4- Özel Karma Hizbullah, 
PKK dışındaki Kürt siyasi 
örgütlerinin ve şahsiyetleri
nin bölgedeki etkinliklerini 
yitirmelerinden sonra taban 
bulabilmiştir. 1970'li yıllar
da yükselen Kürt ulusal 
muhalefeti, dünya konjok
türündeki dengelere bağlı 

olarak dönemin totaliter 
sol örgüt değerlerine sahip 
olmasına rağmen, seçkin ve 
eğitiınli bir kadro yapısına 
sahipti. Bundan dolayı 

gelişen toplumsal muhale-

2- Gercüç istisnası dışında 

Rizbullah saldırıları, nüfusu yüz 
binden yukarı olan Batman, 
Nusaybin, Silvan gibi ilçeler ile 
Urfa ve Diyarbakır gibi il mer
kezlerinde yoğunlaşmıştır. Veya 
bu yerleşim lanları ahalisinin 
çoğunlukta bulunduğu Türkiye 
metropollerinde bor 
göstermiştir (Adana,Mersin, Tars 
us gibi). İç göç sonucu nüfusça 
şişirilen bu yerleşim alanlarında 
insanlar, çoğunlukla üretim dışı 
bulundukları için üretim 
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etkiler hale geldiler. 

dışı değerlere ve şiddet hareket
lerine elverişli bir yapıya sahip
tirler.Budurum devlet yönetici
lerince adeta teşvik edilmiştir. 

3- Özel Karma Birlik 
Hizbullahının taban bulduğu 

yerleşim biriınleri, BAAS iktidar
larının hüküm sürdüğü Arap 
ülkelrine sınır veya yakın olan 
biriınlerdir. Bu yerleşim biriınle
ri, etnik demografya açısından 

Kürtlerle Arapların birlikte 
yaşadığı bir coğrafyada bulun
ması ilgi çekicidir (Gercüş, Siirt, 
Urfa, Nusaybin, Batman gibi). Bu 
bölgelerden Arap ülkelerine 
yapılan sınır ticareti, kaçakçılık 
vb. iktisadi etkinlikler ile 
PKK'nın Baas iktidarları ile 
geliştirdiği kirli karanlık ilişkiler 
ve yukarıda saydığımığ sosyal 

fete sağlıklı bir tarzda yön 
verebilme kabiliyetini 
taşıyordu. Ulusal-demokra-

tik taleplere yönelen köylülük, 
kör şiddet ortamına ve provaka
syna getirilmeksizin muhalefete 
dahil ediliyordu. 

12 Eylül faşist darbesi, 
Olağanüstü hal uygulamaları, 

Anti-terör yasası gibi uygulama. 
lar PKK'nın fiziki ve medaytik 
baskıları karşısında Kürt aydını 
ve siyasetçileri büyük oranda 
muhalefete nüfuz etme şansını 

yitirdiler. Böylece siyasi kadro
lanın ve entelijentiyasını devre 
dışı bırakan Kürt ulusal muhale
feti, kendisini dönüştürme/yeni
leme ve taleplerini çağa uygun ve 
meşruiyet sınırları içerisinde 
ifade etme imkanından yoksun 
bırakıldı. Böylece Kürt ulusal 
muhalefeti, köksüz, geleneksiz 
ve provakatif siyasetlerin insan 
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... Özel Karma Birlik Hizbutlaht;,"PKK~nin halk arasında 
yaratmış olduğu talıribadardap. azami derecede yatarlaıımıştır. 
Kurulduğunilaıı beri "anti f~a&ıl" mireadelle: adı #ltında, 
KürdistltıJda v~lddarı sosyolojik b~:1:ealfte oUuı aşiret biriın
lerine saldıraıt PKK, aynı sosyal metan üzerinde, ayiıt ulusal 
talep ve tercihlere sahip insanl#ı;~:>,Ytırtsever aşiret-hain . ~ 
aşiret" gibi saçma bir ikilemi e ~ karşıya getirmiştir.· Bunun . . ~ 

sonucu olarak gelenekselKürt milliyetçi ~arların güçlü 
bulunduğu, Jirki, Bucak, .. Batufan gibi a§iretl~re ağ..- darbeler 
vurularak devletin saflarında. yer tutmalarına.sebebiyet veril
miştir. Yıne bu mantıkla toplumsal bi~ yara olan kan davaları 
körüklenerek düşman taraf ya.tatdmtştır ••. 

malzemesi haline getirildi. 
Çıkarcılıklarından başka bir 
özellileri ve siyasi misyonları 

olmayan demagogların önüne 
sununlan bu öfkeli lumpen taba
kalar, son yıllarda Kürt hareketi
ni etkiler hale geldiler. 

5- Özel Karma Birlik Hizbullahı, 
PKK'nin halk arasında yaratmış 
olduğu tahribatlardan azami 
derecede yararlanmıştır. 

Kurulduğundan beri "anti feo
dal" mücadele adı altında, 

Kürdistan'da varlıkları sosyolojik 
bir realite olan aşiret birimlerine 
saldıran PKK, aynı sosyal mekan 
üzerinde, aynı ulusal talep ve ter
cihlere sahip insanları "yurtsever 
aşiret-hain aşiret" gibi saçma bir 
ikilemle karşı karşıya getirmiştir. 
Bunun sonucu olarak geleneksel 
Kürt milliyetçi damarların güçlü 
bulunduğu, Jirki, Bucak, Batufan 
gibi aşiretlere ağır darbeler 
vurularak devletin saflarında yer 
tutmalarına sebebiyet verilmiştir. 
Yine bu mantıkla toplumsal bir 
yara olan kan davaları körükle
nerek düşman taraf yaratılmıştır. 

Ayrıca vergilendirme adı altında 
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varlıklı kesimler haraca 
bağlanmış, haracı ödemiyenler 
acımasızca cezalandırılmışlardır. 

Bu uygulamalar sonucu ortaya 
çıkan gizli ve açık düşmanlıklar
dan Özel Karma Birlik Hizbullahı 
yararlanmıştır. 

6- Özel Karma Birlik 
Hizbullahım Kürt islam etiketi 
takılan Kürt katili bir örgüt 
olmakla birlikte, Türkiye gene
linde islami muhalafeti manipüle 
etme görevi ile de görevlendiril
miştir. TC devleti kurulduğu gün
den beri, soğuk savaş dönemin
de yürürlükte bulunan "Anti 
Komunizmi" saymazsak, politik 
ve askeri mücadele konseptini 
iki temel iç düşman tezi üzerine 
oturtmuştur. Bu iki temel 
düşmandan birincisi Kürt Ulusal 
Muhalafeti, ikincisi ise islami 
muhalefettir (denetim dışı islami 
muhalefet). 12 Eylül' ün baraj
layamadığı Kürt ulusal muhalefe
tinin odağına, PKK bilinçli olarak 
oturtularak sabote edilmesi 
sağlandı. devletin formel-infor
mel güçleri ile medya seferber 
edilip muhalefetin meşruiyeti 

gölgelendi. Büyük oranda marji-

nalleşmesi sağlandı . 

Kemalizmim yeniden rstorasyo
nu sürecinde aynı senaryo, isla
mi muhalefetin odağına 

Hizbullah otrutularak tekrarlan
mak isteniyor. 

Hizbullahın, Atilla ve Cengiz Han' 
ın yöntemlerini geride bırakan 

infaz tekniğine bakıldığında şu 

amaçların güdüldüğü rahatlıkla 

görülebilir. 

a- Kurbanı fizikmen imha 
dışında, kitlelere korku imajı 

verilerek alt sosyal kategorilerin 
kolayca teslim alınması veya 
nötralize edilmesi. 

b- Kurbanın alnına çivi çakarak 
öldürmek, ellerini, kollarını, 

ayaklarını bağlamak, sorgularını 

kasete kaydetıııek gibi uygula
malarla kamu vicdanı incitilerek 
Hizbullah dışındaki islami 
muhalefet yönelik baskı ve 
yasaklarnalara iç ve dış kamu
oyunda meşruiyet sağlamak. 

c- Hizbullah katliamlarının 

mağduru olan islami Kürt kesim
lerin PKK ile yakıntaşması 

sağlanarak Kemalizmin yeniden 
restorasyonu sürecine dahil edil
mesi. 

AZAD O. ÖZMEN 
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Öcalan devlete 
kutlu olsun! .. 

(geçen sayıdan devam) 

B arış ve demokrasi isteyenlerin başına 

daha neler gelmişti? Hatırlamaya devam 
edelim ... 

1997 yılında kurulan Demokratik Kitle Partisi'nin 
şiddet reddeden, illegaliteye kapılarını kapatan ve 
PKK'nin terörünü mahkum eden çizgisinden ötürü; 
Şerafetlin Elçi ve DKP "korucu partisi" olarak 
itharn edilmiş, Stockhom'deki toplantısı basılarak 
Lütfi Baksi gibi yöneticileri linç edilmek istenmişti. 
Başından beri silahlı mücadeleye tavır koyan-son
radan bu doğru tutumunu Med-tv' nin nimetlerin
den faydalanmak için terkeden zik zaklar çizip 
PKK'nin kuyrukçuluğuna başlayan- PSK ve lideri 
Kemal Burkay hakkında sırf barışı savundukları 
için söyleomedik şey kalmadı. Orhan Kotan, İbra
him Güçlü gibi Kürt aydın ve siyasetçileri her gün 
hedef gösterildi. Merak edenler, Ahmet Zeki 
Okçuoğlu hakkında, Öcalan' ın Hüseyin Aykol'la 
yaptığı röportajda söylediklerine de bakabilir. Tüm 
sözünü ettiğimiğ kişiler Abdullah Öcalan' agöre 
"işbirlikiydi, "haindi" Fakat PKK'nin sözünü ettiği 
"işbirlikçilik" bir türlü gerçekleşmedi. Çünkü 
"işbirlikçilik" kavramını uluorta kullanan bu cahil
ler şunu bilmiyorlar. Ortada bir işbirlikçiliğin 

olmasi için, devletin iyi veya kötü bir çözüm pro
gramının olması gerekiyor. Bu; Türkiye'nin kuru
luşundan beri hiç gerçekleşmeyen bir şey. Devlet, 
siyasi çözümden, demokrasiden, Türkiye sınırları 
içinde yaşamaktan sözedenlerden korktuğu veya 
onlara diş bilediği kadar istihbarat örgütlerinin 
gülü "Ulu manitu"dan çekinmiyor. Hem devlet, 
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kendi dizleri üstünde büyüyen bir "misyoneri"nden 
niye çekinsin ki .. Devletin, Öcalan'abiçtiği misyonu 
anlamak için kahin olmak gerekmiyor. Emin 
Çölajanı'nın "İnsan gözüyle Apo" yazısını okumak 
veya Fethullah Gülen-Apo karşılaştırmalarına bak
mak yetiyor. 

PKK'de 1977'den beri işleyen cinayet mekanizma
si, "sosyal şöven, ağa, reformist, küçük burjuva" 
diye Kürt-Türk binlerce insanı adeta doğradı. 

Kendi içinde her bahar ayında "işbirlikçilik ve 
reformizmle mücadele, PKK' nin legalleştirilmesini 
isteyen hainlerin tasfiyesi" adı altında binlerce 
PKK'li politikacı ve gerilla kıtır kıtır doğrandı. PKK' 
nin teröründen nasibini almayan hemen hemen hiç 
bir Kürt örgütü kalmadı. PSK'den, PPKK'den, KDK
Se'den insanlar katledildi. 

KDP, "otonomi" gibi siyasi bir talebe sahip diye 
"feodal işbirlikçi" ilan edilip, Tahran-Bağdat-Şam 
ve Ankara' nın ortak planları doğrultusunda 

1992'den beri hedef yapıldı. Binlerce Güney Kürdü 
öldürüldü. Güney Kürdistanüda elektrik şebekele
ri, su tesisatları, yollar tahrip edildi. Mayın arama 
için Almanya'dan getirilen köpekler bile 
öldürüldü. Binlerce Kürt çoçuğu zorla kaçırılarak 
Kürt nesli yokedilmeye çalışıldı. KDP ve YNK oto
nomiden vazgeçip 'Federasyon" talebini savunmaya 
başladılar, PKK'nin saldırganlığında yine bir 
değişme meydana gelmedi. "Ulu manitu" Güney 
Kürdistan'daki de facto Kürt oluşumunu tran'ın 
Batısı, Arabistan'ın Kuzeyi için büyük bir tehlike 
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olarak" gördüklerini buyurdu ve 
"İkinci ısrail tehlikesinin herta
raf edUdiğini " açıkladı(5). KDP, 
"otonomi" istiyor diye "hain ve 
işbirlikçi" oluyor. Peki, kültürel 
özerklik bile istemeyen, nere
deyse "Kürt yoktur" diyecek 
kadar devletçi kesilen Öcalan ne 
oluyor? 

DKP Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapatıldı. Devlet, 
"işbirlikçisi bir partiyi niye 
kapattı acaba? DBP hakkında da 
kapatma davası var. HADEP, 
halen açık Seçimlere katılıyor, 

23 Nisan kutluyor. HADEP de 
"ajan" mı acaba? PKK'deki cahil
lik bunlan açıklayamıyor. Banş 

istedikleri için "ajan ve işbirliki" 
ilan edilen kesimlerden özür 
dilerne gereki duymadıkları gibi, 
"ulu önder" kendisine Kemal 
Burkay'ın açıklamasını anımsa

tan avukatlarına "savaşta rol 
oynamayanın, barışta da söz 
hakkı yoktur" gibi herzeler söy
lemeye devam ediyor. Pişkinliğe 
ve utanmazlığa bakın siz.. Eğer, 
Kemal Burkay'ın konuşmaya 
hakkı yoksa, peki o zaman niye 
Roma' da iken telefonda Kemal 
Burkay'a niye yalvarıyorsun? 

Kemal Burkay'ın temsilcisiyle 
görüşmeye verdiğin önemi 
göstermek için, yol arkadaşlanı 
elinin tersiyle niye odadan 
kovuyorsun? 

İtalya denklemi 
ve diğer güçler 

İmralı sürecinin kazandığı şekil 
Öcalan Roma'da iken belirlen
meye başlamıştı. Öcalan'ın İtaly
a'ya gelişine ilişkin yapilan tes
bitlerdeki yanlışta ısrar halen de 
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suruyor. Öcalan'ın gerçekten 
Suriye'den çıkmak için hazırlık 
yaptığı gibi yanlış saptamalar 
yapılıyor. 

1998 kasım ayında ltalya 
kıyılarına devlet ve PKK şiddetin
den kaçan, göçertilen yoksul 
Kürtler vurmadı bu kez. "Ulu 
manitu" bütün haşmetiyle ltaly
a'ya ayak bastı! Sırtında İtalyan 

cicileriyle, Shark marka mont, 
Gucci marka pantolontarla arzi 
endam etmesi, "İtalyan konukse
verliğine"karşılık olarak Kürtleri 
"pizza yeme seferberliğine" 

çağırması için çok zaman geç
mesi gerekınedi . Türkiye' de 
İtalyan malı mallara karşı boyko
tun başlamasıyla birlikte, İtalyan 
dış ticaret bütçesinde meydana 
gelen "kocaman açığı" kapatmak 
gibi ulvi bir gayeyle Abdullah 
Öcalan ve Kani Yılmaz gibi 
PKK'nin ağır sikletleri "pizza 
yeme maratonuna" başladılar! 

Böylelikle "Siyasal süreçle "Pizza 
yeme "süreci ve Pavaroti'nin 
operasını dinleme süreci atbaşı 
gitmeye başladı. Her ne kadar 
İtalyanların Türkiye ve Ortadoğu 
uzmanı Stefano Silvestri, birden 
bire ortaya çıkan İtalyan-Kürt 

aşkını. "Mesele, ekonomik ve 
siyasi çıkarlardır. Türkleri sevip 
sevmemek değil. İtalya, 

Türkiye'yi Hazar denizi petrolle
ri, Balkanlar, Ortadoğu ve Kıbrıs 
denklemi içinde görüyor ve 
değerlendiriyor .. " (Milliyet,Entell 
ektülel Bakış sayfası) idiyse de, 
PKK aksini söylüyordu. Öcalan, 
güya bütün hazırlıklarını yapmış 
ve İtalya'nın bilgisi dahilinde 
Roma'ya gelmeyi uygun bul
muştu! İtalya'ya gelmesi tesadüfi 
değil tabi. Bu gelişin İtalya-Roma 

ilişkileriyle bir bağı var. İtalya

İran ilişkileri "akademik, kültü
rel ve spor" konularında 

karşılıklı anlaşmayla 1996 Ekim 
ayinda hızlanmıştı. ( 6) Daha 
sonra ise İtalyan Başbakani 
D'alema'nın Tahran ziyaretiyle 
İtalya'nin İran-Avrupa ilişkilerin

de arabulucu olması 

kararlaştırıldı. 

Resmi gazetedeki dalkavuklara 
göre ise PKK ve "ulu önder" 
büyük sezgileriyle geleceği önce
den görmüş ve İtalyanları ikna 
etmişti. İtalya, Kürt sorununu 
çözecektil Yukarıda da değinil

diği gibi İtalya'nın yeni adres 
olarak seçilmesi elbette sürpriz 
değildi. İtalya'nın Türkiye ile 
kapışma hevesi, Avrupa 
Topluluğu ile İran arasında nor
malleşmeye başlayan ilişkilerde 

İtalya'ya verilen rolle çok 
yakından ilgiliydi. Fransa, 
ABD'nin lrana karşı uyguladığı 
ambargonun çıkarlarına zarar 
vermemesini istiyor ve öteden 
beri Washington'la Irak politi
kasında farklı frekanslardan 
konuşuyordu; Mitterand günler
inden itibaren bir yandan 
Kürtlere elini uzatıyor gibi 
yapıyor, öte yandan da "İran

Türkiye ilişkilerinin eskiden 
olduğu gibi kardeşçe bir işbirliği 
çerçevesine ulaşmasını istiyordu. 
Fransa'nın hem Molla rejimi 
için, hem de Molla rejimine 
karşı Halkın Mücahidleri'ne 
hamilik yapması gozonune 
alındığında Fransa'nın Orta
doğu'ya ilişkin politikası 

hakkında fikir yürütmek daha 
kolaylaşır. Ayrıca Fransa' mn eski 
sömürgesi Suriye ile Tahran 
arsındaki staratejik ilişki de 
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Paris açısından dikkate alınan 

bir olgu olsa gerek Paris'in, 
Tahrafn'ın yanısıra Şanı için de 
bir çıkış kapısı olması tesadüfi 
değil. Denebilir ki, Batı'ya karşı 
Doğu'da direnecek siyasi ve kül
türel bir gücün olmayışıyla Batı 
içinde uç veren ABD karşıtı poli
tikalarda Fransa ve Almanya bir 
taraftır. 

Fransa ve Almanya'nın Kürtlerin 
de bulunduğu Ortadoğu'ya 

ilişkin izledikleri politikalarda, 
ABD karşı politikalarda 
Ortadoğu'nun desteğini almaya 
yönelik bir politika izledikleri 
görülüyor. Bu politika bölgedeki 
istikrarsızlığı dengede tutma 
politikasıdır. Fransa, Saddam'la, 
Tahran 'la dostluğa büyük önem 
veren bir ülkedir. Irak ve İran'a 
karşı ABD tarafından yürütülen 
çift yönlü kuşatma politikasına 

karşıdır. BM' de Rusya'nın önem
li bir müttefikidir. Bölgeye ve 
pazara ilişkin ulusal çıkarları 

bunu gerektirmektedir. Diğer 

yandan ise Ankara ile ilişkilerin
de bir sorun yoktur. Filistin 
meselesinde Araplara karşı daha 
yakın duruyor gibi gözüküyor. 
Almanya, İran'ın KDP lideri Şere
fkendiyi öldürmesi üzerine 
meydana gelen Tahran-Bonn 
soğuklaşmasını Roma üzerinden 
hafifletmek ve onarmak istiyor
du. Aynca, Bonn, İran ile 
ilişkilerinin gerginleştiği dönem
de Tahran ve Şam'ın PKK 
vasıtasıyla Almanya'da neler 
yapabileceğini çok iyi anladı. Öte 
yandan Almanya, Öcalan 
hakkındaki tutuklama kararına 

rağmen, İran ile ilişkilerinden. 

ötürü kendi hukukunu 
çiğnemekte tereddüt etmedi. 
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Öcalan da kendi gerillasının 
yanına gitme, dağlara sıgınma 

veya Güney Kürdistan'a gitmeyi 
göze alacak kadar ne yazık ki 
cesur degildi. Çünkü oralarda ne 
Cem Ersever ve PKK'nin. kurul
masında büyük "emeği" olan 
Ağrılı Pilot yüzbaşı Necati'nin, ne 
de Suriye'nin sağlayacağı olana
klar yoktıı. Bu nedenle, "empe
ryalist" dediği diyarlara yelken 
açmaktan başka çaresi kal
mamıştı. 

Öcalan değişmekte 
ne kadar samimiydi? 

Şam'dan kovulmanın ABD'nin 
global politikalarıyla ilgili 
olduğu, İsrail-Suriye 

görüşmelerinde İsrail'in 

Golan'dan çekilmesi ve Fırat'ın 

sularının paylaşımı konusunda 
Şanı'ın elinin güçlendirilmesi 
gibi faktörlerin rol oynadığı bir 
sır değil. Fakat Öcalan ve avane
sine göre, "ulu önder" in müeb
bet malıkumu olduğu, Bruno 
Sultanı gibi bir eli yağda bir eli 
balda keyif sürdüğü Şanı'dan bu 
nedenlerle değil de, "siyasi 
mücadele" başlatmak ıçın 

çıkmıştı! Demokrasi sözcüğüne 
düne kadar veba gibi bakanlar, 
demokrasi gibi kendilerine ve 
Ankara'ya gök yabancı şeylerden 
bahseder olmuşlardı. Sözü edi
len bu Demokrasi ve siyasal 
mücadele yürütme" isteğinin 

nemenem bir şey olduğu uçakta 
ve İmralı'da ortaya çıktı. Öca
lan'ın İtalya'ya gelişiyle birlikte 
HADEP (Apo, HADEP'in Doğu 
Anadolu Müdafa-i Hukuk eelniy
eti olmasını istiyordu), "ulu 
manitu"yla dayanışma merkez
lerine dönüştürüldü. Devletin 

yönlendirmesiyle metropolde 
yaşayan Kürtlere karşı polis ve 
sivil faşistlerin saldırılarına 

zelnin hazırlayan siviiliere yöne
lik saldırılar "missileme" adı 

altında devreye sokuldu. 

Öcalan'ın İtalya'ya gelişiyle 

"Kürtlere karşı zafer naraları" 

atarak Kürtleri provoke etmeye 
çalışıp, Kürtleri bir şahıs ve 
güdünılü örgütüyle özdeşleştiren 
devlet politikası sürdürüldü. 
İtalya' da da ilginç şeyler 
yaşandü. Daha önceleri ABD'li 
eski diplomat David E. Korn'a, 
"ABD ve TC benden hiç bir 
zanıan "yürüttüğümüz mücadele 
terörizmdir' sözünü duymay
acaktır"(7) diye efelenen Öcalan 
İtalya'ya gelir gelmez ilk yaptığı 
açıklamada "terörizme karşı 

olduğunu, teröre son verebile
ceklerini" ilan etti. Diger bir 
deyişle terör örgütü olduklarını 
kabul etti. Bağımsız, birleşik, 

dörtköşe sosyalist Kürdistan" 
sloganını unuttu, "otonoınici" 

oldu! Öcalan yaptığı açıklanıalar 
ne kadar inandıncı olabilirdi? 
Gıdasını ve gücünü kandan alan 
bir yapı, düşünmenin suç 
olduğu, hiç bir konuda sorgula
ma yapma zelninine şans veril
mediği bu örgüt ne kadar 
değişebilir di? Tüm bu sorulara 
karşın, Kürtler ihtiyatlı bir iyim
serlikle bu açıklamalara bir 
kredi açtılar. 

Öcalan'ın İtalya'yı terketmesiyle 
biten macerası da kanıtladı ki 
PKK iltica prosedürünü bile bil
miyor. "Ulu önder" ,iltica 
başvurusu daha karara bağlan
madan 160cak'ta İtalya'yı terket
ti. İtalyanlar "ulu önder"e ilti-
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ca hakkını o zaman vermedilerse 
de Türkiye'ye de teslim etmedi
ler. Fakat daha o zaman bile 
Öcalan yaptığı açıklamalarda 

Türkiye' ye serıenişlerde bulu
nuyordu. Adeta "size bu kadar 
hizmet ettim. beni korkutarak 
niye ödümü ağzıma getiriyorsu
nu" demek istiyor, Atatürk'ın 

Yunanlı Generali nasıl 
aifettiğini örnek gösteriyordu. 

Türkiye, "ulu önder"in 12 Kasım 
gecesi İtalya'ya, geldiğini, 

Almanya'da bulunan Emniyet 
Genel Müdürü Necati Bilican'ın 
Almanlardan aldığı haber üzeri
ne öğrendi. Bu noktadan sonra 
Türkiye'de "PKK gerçekten siya
sallaşırsa" kaygısı temel gündem 
maddesi haline geldi. Kimi yazar
lar ve yetkililer, "Apo'nun 
Suriye'de kalması bizim için 
daha iyiydi" demeye başladılar. 

Bu tepkilerden de anlaşılıyordu 
ki, Öcalan'in Şam'dan hicret 
etmesi; Mareşal Ertuğrul 

Özkök'ün Hürriyet'in manşetler
inde Suriye'ye karşı açtığı 

savaşın kazanılmasıyla 

gerçekleşmemiş-tL Hafız Esad, 
yine poker masa-sına eli boş 

oturmuş, masayı silip 
süpürmüştü. Apo gitse de Suriye
İran kontrolü devam edecekti. 
Üstelik Saddam da bu ittifakın 
içindeydi. Türkiye ile zaten sene
lerden beri al gülüm-ver gülüm 
türünden bir oyun oynuyorlardı. 
PKK'de işler sağlama bağlan

mıştı. "Ulu manitu" olmasa da 
PKK'nin askeri ve politik olarak 
kontrol edilmesi mümkündü. 
Hatta. daha kolay dı. Operasyonu 
planlayanlar, Türkiye'nin "terör" 
kozunu almayı da mutlaka 
hesaplamışlardı. Ancak sıkıntı, 
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PKK'nin Türkiye'nin "Kürt soru
nu terör sorunudur" şeklinde 

lanse ettiği ve PKK sayesinde 
başarılı olduğu politikasını boşa 

çıkarmakta ne kadar kararlı 

olduğu, bağımsız hareket etme 
yeteneğine sahip olup olmadığı 
noktasındaydı. 

16 Kasım'da İtalyan Baş

bakanı'nın "Apo terörden 
vazgeçerse sığınma hakkı verebi
liriz" demesine rağmen, İtalya bu 
sözünde durmadı veya Apo alela
cele sıvışarak bu sözün yerine 
getirilip getirilmeyeceğinin 

öğrenilmesini engelledi. Bu nok
tada ne olmuştu? 

Ortada, iki soru vardı. Birincisi, 
Avrupa ABD olmadan Türkiye'ye 
karşı bir baskı politikası uygu
layabilir miydi? Veya, Avrupa'nın 
böyle bir niyeti var mıydı? ABD 
politikasıyla Avrupa politikası 

nasıl bir uyuşma ve 
uyuşmamazlık gösteriyordu? 
İkincisi, PKK "ulu önder"inin 
niçin apar topar Roma'dan git
mesine engel olmamıştı? 

Birinci soru içinde yer alan soru
ların farklı cevapları var. 
Kanımızca Avrupa'nın bazı ülke
leri; özelilde Fransa ve 
Almanya'nın Kürt sorununun 
çözülmesi gibi bir politikaları 

yok. Bu ükeler, PKK'yi hem 
"terörist" olarak niteleyen ve 
yasaklayan, hem de PKK'nin 
dışındaki çevrelerin PKK zulmü 
altında marjinal kalmasını istey
en ülkelerdir. Alman desteği 

olmadan Öcalan'ın PKK içindeki 
ve dışındaki Kürt dava adam
larını ortadan kaldırması, atıl 

hale getirmesi mümkün ola-

mazdı. Fransızlar ise Türkiye ile 
İran arasındaki ilişkilerin "eskisi 
gibi", yani Sadabad Paktın da 
olduğu gibi sürmesini istiyorlar. 
Almanya'nın geleneksel lran 
politikası devam ediyor. Fransa 
ve Almanya PKK'yi Türkiye ile 
ekonomik ve siyasi ilişkilerinde 
bir pazarlık unsuru olarak kul
lanıyorlar. Türkiye'de aynı şekil
de PKK'yi onlarla sürtüşmesinde 
bir koz olarak kııllanıyor. 

PKK içinde etkili bir kişiyle bu 
sorular temelinde yaptığımız 

sohbette şu cevaplada karşı

laştık: "PKK, İtalya' da oyuna 
geldi. Daha o zaman Apo'nun 
Afrika'ya gönderilmesi gündem
deydi. Bir kısım arkadaş karşı 
çıktı. Fakat Apo, ltalya'yı zorda 
bırakmamak için ayrıldı. Ayrıca, 

Rusya istihbaratı devlet olarak 
Apo'nun barınacağı yerin bulu
nacağı sözünü vermişti." 

Kenya ve sonrası .. 

Sonuç olarak, Öcalan'ın dünya
da telefon ve satelite yoluyla 
liderliğini sağlama almada gös
terdiği büyük "başarı", 15 
Şubat'ta İmralı'da sona erdi. 
İtalya'da dile getirdiği "otonomi" 
de Kenya'da kaldı. Öcalan'ın 
uçakta gerçekleşen "teslimati" 
ile ilgili olarak çeşitli iddialar 
ortaya atıldı. Türk basını ABD ve 
İsrail işbirliğine vurgu yaptı. ABD 
ve İsrail bu iddiaları reddetti. 
Taha Kıvanç'ın yazdığına göre ise 
Almanlanrın Frankfurter Algem
eine Zeitung gazetesi, Öcalan'ın 
bir uçağa bindirildikten sonra 
tsraile götürüldüğü ve orada 
"teslimatın" gerçekleştiğini 

yazmış (8). Öcalan'ı teslim alan 
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Türk ekibinin içinde bulunanlar
dan birisi; Öcalan'ın 1 Ocak 
1977'de en kapsamlı toplan
tılanınızdan birini onun evinde 
yaptık, dediği bir bakıma 
PKK'nin Falıri Sekreteri Ağrı'lı 

Pilot Yüzbaşı Necati Kaya idi. 
Öcalan, uçakta getirilirken Pilot 
Necati adlı alıbabının sorduğu 

soruya karşılık olarak" devlete 
hizmet etmeye hazırım. Türkiim. 
Eğer fırsat verilirse daha fazla 
konuşurum Kur'an hakki için" 
diyordu. "Devlete hizmet etmeye 
hazırım" sözleri hiç bir teorinin 
açıklayamayacağı kadar nettir ve 
Öcalan'ın başından beri içinde 
olduğu misyonerlik ilişkilerini 

yeterince açıklamaktadır. Ama, 
hayır! PKK'ya göre, "seroka iğne 
vurulmuştu", bundan dolayı 
böyle konuşuyordul Yani aslında 
"serok Kürt ve Türk halkına hiz
met etmeye hazırım" demişti de 
bu sefer iğnenin etkisiyle nefes 
borusunda falso alınış, diline de 
"devlete hizmet etmeye hazırım. 
Kanun dışı militanı devletle 
birleştirmek istiyorum" şeklinde 
vurmuştu! Bu ceberrut devlet 
hali hazirda böyle iğneler icat 
etmişken, her Kürde bir iğne 
vurarak onlara "ben Kürdüm" 
yerine, "Türküm-doğruyum, 

çalışkanım" dedirtemez miydi? 
Madem böyle bir iğne var! O 
halde, bizim gibi "aklından zoru 
olduğu" için Kürt olduğunu, Kürt 
sorununun bulunduğunu söyley
eniere de bu iğneden vurulsun 
da, kurtulalım. Bu rejim, devlet 
terörü ile Mardin'de 500 bin 
hektar araziyi atıl hale getirip, 
halkı trilyonlarca lira zarara sok
maktan, Kürtlerin ketlesi için 
katrilyonları silaha, bombaya, 
işkenceye yatırmaktansa her 
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... OzelJilde Kenya'dal),;sonra 
Avrupa'da meydana gelen 
şiddet olayJarı, devletin 

1919'lardan beri yürüttüğü 
"Kürtlerle, Kürt sorunu:na, 
ilgi duyan veya taraf olabi~ 
lecek uluslantrası•güÇleti 
çatıştmna" pol!tikasıyla 

büyük bir örtüşme göster~ 
mektedir. Öcalan sanicl 

Türkiye'ye değil de, Atina'ya 
veya Kndüse götürüJnlüş 
gibi tsrailve Yunan elçi
liklerine karşı saldırılar · 

tlüzenlendi. Devletin, ''Kürt 
sorunu yoktur, terör sorunu 
vardır'' tezini güçlendirmek 

için elden gelen herşey 
yapıldı. Öcalan'ın 

YunaniStan tarafından 
teslim edilip edilmemesi de 
bu şiddet olaylarını haklı 

çıkarmıyor ... 

Kürde bu iğnelerden vurup 
maliyeti niye azaltınıyor? 

Ki bütün Kürtler, hep bir ağızdan 
"herne Peş" ya da "Ey Reqip"in 
yerine, Mahir Kaynak, Siraç 
Bilgin ve Kemal Kaçmaz'ın koro
suyla birlikte "Onuncu yıl 
marşı"nı okusun! Bu durum. 
ancak kara mizahla açıklanabi
lir! Yarin, Onuncu yıl marşı bile 
okunsa, bundan da bir keramet 
beklenecektir. 

PKK'nin yürüttüğü mücadelenin 
karakteri bugün çok açık bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. PKK'nin 
bütün kirli koordinatları orta 
yerdedir. Özellikle Kenya'dan 
sonra Avrupa'da meydana gelen 
şiddet olayları, devletin 1919'lar
dan beri yürüttüğü "Kürtlerle, 
Kürt sorununa, ilgi duyan veya 

taraf olabilecek uluslararası güç
leri çatıştırma" politikasıyla 

büyük bir örtüşme göstermekte
dir. öcalan sanki Türkiye'ye 
değil de, Atina'ya veya Kudüse 
götürülmüş gibi lsrail ve Yunan 
elçiliklerine karşı saldırılar 

düzenlendi. Devletin, "Kürt soru
nu yoktur, terör sorunu vardır" 
tezini güçlendirmek için elden 
gelen herşey yapıldı. Öcalan'ın 
Yunanistan tarafından teslim edi
lip edilmemesi de bu şiddet olay
lannı haklı çıkarınıyor. Çünkü 
sonuçta.Yunanistan bir devlettir. 
Kendi ulusal çıkarlarını öne alır. 
Buradaki hata PKK'ye aittir. 
Uluslararası ilişkilerin moral ve 
etik değerler üzerinde değil, 

çıkariara göre yürütüldüğü genel 
bir doğrudur. Yunanistan'ın neler 
kazandığını da zaman göstere
cektir. 

Öcalan'ın İmralı'ya getirilmesiyle 
birlikte, zıvanadan çıkarılmış 
zavallı kitleler zafer naraları ata
rak Kürt halkına karşı küstah bir 
saldırganlığa giriştiler. Öcalan'ın 
sorgusu hiç şüphesiz MGK'nin 
çizdiği çerçeve içinde yapıldı. 
Sorgulamaya katılanlara neler 
sorup neler sormayacaklari söy
lendi. "Ulu manitu" nun sorguda 
söyledikleri kısmen basına 

yansıdı. Ancak basına yansıyan 

ve avukatıanna verilen ifadelerin 
sansürlü olduğu, elemeye tabii 
tutulduğu kesindir. Şimdi 

açıklanmayanlar yeri geldiğinde 
devlet tarafından Kürtlere ve 
Türkiye'nin demokratikleşmesi
ni isteyenlere karşı 

kullanılacaktır. Öcalan'ın kendi 
arzusuyla çağırıp ifade verdiği 
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Öcalan'ın avukatıarı Ahmet Z. · 
Okçuoğlu ile lfa.tice Koikut van
larında Mudan.ya $ulh Cemhakiıııi 
üe bitlikte ö~·ın·yanma gitti" 
ler. özel görüŞme yerinde 
karşılıklı oturdular. Öcalan'in 
hakim nemretindeki götiüşmede 
ilk sözü "Türk devleti bana karşı 
herhangi bir olumsuz~vta$J 
göstermedi. işkence ve baskı yap
madı. Her türlü ihtiyacımı giderdi' 
şeklindeydi. Ötruan'ınbu sizleri 
avukatlarıtim donup hlmalarına 
neden oldu. Ötalmt bir.ad®.daha. 
ileri gitti:. ilaldme; ''bu söZlerimi . · 
tutanağa geçirin. Ben· işk~nce ve 
baskı görmedinı"·dedi. İlk 
şaşkınlıktarım atan iki avUkat ise 
hakime 'hayır, bunu yapamazsınız. 
Biz size bunu yaptırmayız. Bu söz
lerin tutanağa geçmesini istemiyo
ruz' dediler. A'vukatlarına<bu kez 
çok kızan ve sert tepki gösteren 
Öcalan ısrarurt sürdürdü";{lO) 

DGM savcilarına yazdığı " 
hatırladığım şeyleri anlatmak 
istiyorum" şeklindeki açıklama

lar, kısmen herkesin bildiği 

şeylerdir. Öcalan, sorgusunda 
"Özal'ın devlet tarafindan 
öldürüldüğü" gibi iddialarına hiç 
başvurmadı. Daha önce "ordu ile 
aramda görüşmeler vardı" 

şeklindeki iddiaları ise Nazli 
Ilıcak'ın soru önergesinden 
sonra kendisine geri aldırtıldı. 

Suriye ve lran aleyhine herhangi 
bir şey söylemedi. Onlara sada
katı devam ediyor. 

Öcalan, resmi Türk ideo
lojisini savunuyor 

Mahkeme sürecinde ise Kürtleri 
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tenkilden sorumlu bir Türk 
subayı gibi, Abdullah Alpdoğan, 
Nurettin Paşa gibi davrandı. Türk 
resmi ideolojisinin Kürt soru
nundaki tiim tezlerini kabul etti 
ve tekrarladı. Kürtlerin, devletin 
tenkil harekatianna karşı başvur
mak zorunda kaldığı meşru 

silahlıdirenişleri kınadı. Daha 
önceleri "Kürt hareketinde Ingi
liz ilişkisini aramak demek, 
öküzün altında buzağı 

aramaktır' (9) diyen Öcalan, 
şimdi ise Şeyh Sait direnişine 

ilişkin olarak resmi ideolojinin 
"İngilizlerin Kürtleri kışkırttığı 

yalaniarına sarılıyor. Devletin. 
Kürtlere karşı uyguladığı zulmü 
aklayıp, Kürtlerin Türkleşmeme
sini eleştiriyor. 

Bir zamanlar "Hitler'in Kemal 
için, 'benim öğretmenimdir' 

değerlendirmesi yapması çok 
dikkat çekicidir" diyen Öcalan, 
İmralı' da Kemalist çizgiyi övüyor. 
Bunlara aşağıda, kısaca 

geleceğiz. 

Öcalan' ın avukatları ve mahke
me heyeti ile ilişkileri Önce avu
katları ile ilgili bir kaç şey söyle
mek gerekiyor. Avukatları ağır 

baskı ve ölüm tehditleri altında, 
Öcalan'ın günahlarını sevaba 
dönüştürmeye çalışırken; ilk 
görüşmede Öcalan, Avukatları ile 
yaptığı goruşmenin zapta 
alınmasını yani tutanak tutol
masını istiyor. Ahmet Zeki 
Okçuoğlu bu olayı"görevliler 

görüşmemizi zapta alarak huku
ku çiğniyorlar" deyip, Özgür 
Politika bunun üzerinde propa
ganda yapıyor. 

Öcalan'ın avukatları Kürt kamu-

oyuna moral aşılamak için, dev
letin kendilerine karşı çıkardığı 
zorluklara, baskı ve tehditlere, 
Öcalan ile görüşmeleri sırasında 
başvurulan yöntemlere değinip 

Öcalan'ın tutumunu. iyiniyetle 
gizlerneye çalıştılar. Bir süre 
sonra ise "zabıt tutma" isteğinin 
Öcalan'dan geldiği anlaşıldı: " 
Öcalan'ın avukatları Ahmet Z. 
Okçuoğlu ile Hatice Korkut yan
larında Mudanya Sulh Ceza haki
mi ile birlikte Öcalan'ın yanına 
gittiler. Özel görüşme yerinde 
karşılıklı oturdular. Öcalan 'in 
hakim nezaretindeki görüşmede 
ilk sözü "Türk devleti bana karşı 
herhangi bir olumsuz davranış 

göstermedi. Işkence ve baskı 

yapmadı. Her tiirlü ihtiyacımı 

giderdi' şeklindeydi. Öcalan'ın 

bu sözleri avukatlarının donup 
kalmalarına neden oldu. Öcalan 
bir adım daha ileri gitti. Hakime, 
"bu sözlerimi tutanağa geçirin. 
Ben işkence ve baskı görmedim" 
dedi. llk şaşkınlıklarını atan iki 
avukat ise hakime 'hayır, bunu 
yapamazsınız. Biz size bunu 
yaptırmayız. Bu sözlerin tutanağa 
geçmesini istemiyoruz' dediler. 
Avukatlarına bu kez çok kızan ve 
sert tepki gösteren Öcalan 
ısrarını sürdürdü".(lO) 

Diğer yandan ne Öcalan ne de 
avukatları iddianarnede 
"Güçlükonak ve Hantepe katli
amlarının" yer almamasından 

hareketle, "bunlar yer alma
dığına göre korucuları da öğret
menleri de devletin öldürdüğü 

kabul edilıniş" diyemediler. Öca
lan, devlet kaynaklı cinayetlere, 
militer uygulamalara gözünüka
padı. Avukatlarına da" söyldik
leriniz ileride tarihsel bir belge 
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olur" deyip sırtlanm sıvazlarken, 
mahkeme heyetinin "avukat
larının görüşlerinize katılıyor 

musunuz?" sorusuna da "kısmen 
katılıyorum" yanıtını verdi. 
Avukatlan, mahkemenin demo
kratik ve meşru olmadığını söy
lerken, O, mahkemeye büyük bir 
değer biçti. 

31 Mayıs'taki duruşmada Öca
lan-mahkeme heyeti arasındaki 

ilişki de ilginçti. Koray 
Düzgören, "Kürt bahçesinde iha
net" başlıklı yazısında bu ilişkiye 
ilişkin şu gözlemlerde bulu
nuyordu: "Apo'nun daha 
Türkiye'ye geticilişi sırasında, 

uçakta kendine gelir gelmez söy
lediği, 'devlete hizmete hazırım' 
sözleri ile mahkemedeki açıkla
marında büyük bir tutarlılık 

görülüyor. Hem geçmişte 

Apo'nun PKK'yi kurarken 
giriştiği ilişkiler ve karanlık 

bağlantılan hem daha sonraki 
yıllarda ortaya çıkan bazı belirti
ler ve şimdi de mahkeme 
safhasındaki açıkamaları nede
niyle ben, birçok meslektaşırnın 
aksine Apo'nun ifadelerinde hay
rete düşecek yeni unsurlar 
olmadığını düşünüyorum. 

Apo'nun bazı ifadeleri oldukça 
önemli sayılabilir. Örneğin, 
Misak-i Milli ile ilgili sözleri; 
Kürtlerin 1925'te nasıl 
kullanıldığı ile ilgili açıklama

ları ... Çok titizlikle ve uzmanlar 
tarafından hazırlandığını san
dığım soruların, PKK olayıyla 

ilgili bilgilerin, ilişkilerin ortaya 
çıkmasını sağlayamadığı bir 
gerçek .. " (Yeni Şafak, Kürt 
bahçesinde ihanet!.., 6.6.1999) 

Şimdiye dek hiç bir yargılamada 
görülmemiş bir uygulama 
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yaşandı. Mahkeme başlamadan 
yargıç, Öcalan'a söz verdi. 'Ulu 
manitu" da bilinen meşhur 

konuşmasını yaptı. Bir yandan 
"işkence görmediğini, yakınlan

nı kaybeden 'şehit ailelerinden" 
özür dileyip, devlete hizmet 
etmeye hazır olduğunu' söy
lerken diğer yandan da çift eliyle 
her zaman yaptlığı gibi bumuna 
çift dalmayı ihmal etmedi. Resmi 
ideolojinin söylediği gibi Kürt 
sorununun bir kışkırtma 

olduğunu, Yunanistan'ın Kürt
Türk savaşı çıkarmak istediğini" 
söyledi. Mahkemenin diger gün
lerinde ve karar gününde ise 
"demokratik cumhuriyetle bir
leşrnek istediğini, kanun dışı 
militan devletiyle barışmakiste

diğini, "Türkiye'de düşünce 

özgürlüğünün bulunduğunu, 

Kürtçenin de serbest konuşul

duğunu" iddia etti. 

Öcalan usulü 
kurtuluşçuluk! 

Öcalan'ın açıklamalarından kısa 
bir bölümü yine de aşağıya 

aktarmaktayarar var: 
"Ulusal kurtuluşta M.Kemal 
Atatürk'ün koruması olan Topal 
Osman mecliste keyfi olarak mil
letvekili öldürüyor. insanlan diri 
diri mezara koyuyor, ancak 
Atatürk'ün özel emri ile öldürii
Ierek kurtulunabiliyor. "demo
kratik ve kültürel kimlik iyi 
anlaşılmalıdır. Siyasi kimlikten 
farklıdır. PKK'nin askeri savaş 

olanakları içte ve dışta çözümle 
birlikte Türkiye'nin hizmetine 
girecektir. "Yani ayrı bir devlet 
veya o anlama gelebilecek pro
gram formülasyonunun gerçekçi 
ve gerekli olmadığı ortaya 

Şitniliye dek biç bir yargılamada 
görülmemiş tJir uygulama yaşandı. 

·Mahkeme başlamadan yargıç, Öca
lan'a söz verdi. 'Ulu. manitu" da 

bilinen meşhur konuşmasını yaptı. 
Bir yandan "işkence görmediğini, 
yakınları-nı kaybeden 'şehit aile

lerinden" özür ilileyip, devlete 
hizmet etıneye hazır olduğunu' 
söylerken diğer yandan da çift 

eliyle her zaman yaptlığı gibi bur
nuna çift dalmayı ihmal etınedi. 
Resmi ideolojinin söylediği gibi 

Kürt sorununun bir kışkırtma 
olduğunu, Yunanistan'ın Kürt

Türk savaşı çıkarınak istediğini" 
söyledi. Mahkemenin diger gün

lerinde ve karar gününde ise 
"demokratik cumhuriyette bir

Ieşıttek istediğini, kanun dışı mili
tan devletiyle barışmakistediğini, 

"Türkiye'de düşünce özgürlüğünün 
bulunduğunu, Kürtçenin de ser
best konuşulduğunu" iddia etti. 

çıkmıştır PKK'ya dayalı dış 
hesaplar çok iyi bilinmeli. 
PKK'ye içte dayalı rant ve şoven 
politika ıyı bilinmeli. 
Demokratik cumhuriyet ekse
ninde banş ve kardeşlik için dev
letin hizmetinde çalışma 
isteğimi, kararlı-lığımı, TC devle
tinin bu konuda gösterdiği 

saygın yaklaşımın bir gereği 

olarak ben de bu düzeydeki 
kararldığıını saygı ile ifade 
etmek istiyorum. "PKK devlete 
karşı olmaktan, silahlı mücade
leden vazgeçmeli ve silah bırak
malıdır." 

Öcalan'ın mahkeme sırasında 
sergilediği tutum daha sonra 
"Atatürkçülüğünü ilan etme" 
noktasına ulaştı. "Ulu mani-
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tu"nun "Atatürk milliyetçiliği ile 
sona eren "serokluk" iddiası 

İslamcı kesimi e llhan Selçuk gibi 
devletçi kemalistler arasında 

polemiklere yol açtı. Taha 
Kıvanç, Yeni Şafak'taki 9 Haziran 
tarihli yazısında llhan Selçuk'un 
Apo'nun "Mustafa Kemal milliy
etçisi olmasına takdirle yakl
aştığına dikkat çekti. 

Abdullah Öcalan'ın İmralı'da 
derin devletin hizmetinde 
başvurduğu yeni komplolar 
Kürtlerin gerekli sert ve cesur 
tavır koymaınaları halinde uzun 
yıllar altından kalkılaınayacak 

yeni bir suikastın habercisidir. 
Öncelikle, Kürtler olarak PKK'ya 
ve Öcalana devletin çizdiği 

çerçeveden bakmaya son ver
mek gerekiyor. PKK'nin ve Öca
lan'ın devletin Kürt halkına karşı 
uyguladığı ıniliter politikalarda 
nasıl bir rol oynadığım saptamak 
gerekiyor. Apo, defalarca kendi 
açısından "devletin , MİT'in 

kucağında PKK'yi kurdum" dedi. 
Uğur Mumcu bu ilişkileri 

araştırdığı sırada öldürüldü. 
Devletin PKK'yi kurdurma ve 
Ugur Mumcu'yu öldürtmedeki 
siyasi amacını değerlendirmek, 

sonuçlar çıkarmak bugün daha 
da gerekli hale gelmiştir. PKK ve 
Apo olmazsa, Kurdistan'da ne 
bugün demografi bu kadar bozu
labilir ve Kürdistan insansız

laştırabilir, devlet kaynaklı bin
lerce faili meçhul cinayet işlene
bilir, ne köy koruculuğu gibi bir 
bela, ne de Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği gibi militer kurumlar ola
bilirdi. Öcalan, Paris Kürt 
Konferası'nda, Çekiç Güç soru
nunda, Kürt hareketinin demo
kratikleşmesinde, Güney Kürdis-
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tan'daki de-facto Kürt olu
şumuna karşı izlenen politika
larda hep devletin safha-larında 
yer aldı. Bekaa' da Kemalizınin 

yeniden üretilmesi için yaptığı 

katkıları bugün sürdürüyor. 
Bunlarda şaşılacak bir yan yok
tur. Şaşılacak yan Kürtlerdeki 
pısırılaktadır. Devletin devreden 
çıkaraınadığı, devlet gibi zalim 
bir rnekanizmaya karşı onurun
dan taviz vermeyen diğer 

Kürtlerin kendilerini atıl hale 
getiren PKK terörüne ve yarattığı 
kaosa teslim olmasıdır. 

Başbakanlık Eşgüdüm 

Komitesi ve Öcalan 

Ahmet Zeki Okçuoğlu, "ulu 
manitu"nun, "Başbakanlık eşgü
düm koınitesi'nin çizdiği çerçe
venin dışında savunma yapmam" 
dediğini açıkladı. Bu açıklama
dan sonra, yapılması gereken, A. 
Öcalan' ın Başbakanlık 
Eşgüdüm Komitesi'ne bağlı 

olarak nasıl bir ınisyon üstlen
diğini sorgulamak ve araştır

maktır. Çevik Bir, İmralı'ya 

yaptığı "ziyaretlerde" Öcalan ile 
sek sek oynamadı herhalde. 
Öcalan. gizlice götürüldüğü 
Bursa cezaevinde Sabri Ok' un 
önıne nasıl bir konsept koydu? 

Kürtler bunları tartışacaklarına, 
MGK'nin direktifleri doğrul

tusunda birgün "şaban" ertesi 
gün "kahraman" rolü oyuatılan 

Öcalan' ın açıklaınaları üzerine 
kafa yarınakla zaman öldürüyor. 
Apo' nun savaşına da barışına da 
karşı çıkmak gerekiyor. PKK 
kendisini tamamen silahtan 
arındırmalıdır. Bunu yaparken 
Kürt gençlerini cellatına teslim 

ederek değil, adam gibi bir poli
tika ile yapmalıdır. Ama PKK' de 
bunu yapacak şahsiyet sahibi 
kadro kalmaımştır. Şahsiyet sahi
bi insanlar, Apo' nun kulları 

tarafından katiedilmişler veya 
etkisizleştirilmişlerdir. PKK'nin 
mevcut yapısından sağlıklı bir 
gelişme beklemek büyük 
saflıktır. PKK devletle çatışmalara 
son verirse, veya PKK'nin iddia 
ettiği gibi Öcalan ve devlet 
arasında Kürt sorununun 
çözümüne ilişkin bir anlaşma 

varsa, açıklanıp tartışılmak 

kaydıyla desteklenir. Ancak 
ortada anlaşma filan olmadığı 

açıkseçikortada.EcevitveGenel 

kurmay Başkanı'nın açıklamları 
her şeyi açıklamaya yetiyor. 

Eınin Çölaşan'ın İmralı davası 

sırasında "İnsan gözüyle Apo" 
diye yazılar yazması, Fatih 
Altaylı'mn "PKK; Apo'suz yapabi
leceğini anlamadan pişmanlık 

yasası çıkarmalıyız" demesi de 
gösteriyor ki Apo' nun devlet 
katındaki ınisyonu halen bitıniş 

değildir. Bu ınisyonun bitmesi 
halinde ise devlet PKK'nin yerine 
Hizbullah'ı hazırlamakta ve 
Kürtlere karşı sürdürülen katli
am, göçertme ve Türkleştirme 

politikalarını bir süre de 
Hizbullah' la savaş görünümü 
altında yapmayı planlaınakatadır. 

Devlete karşı "barış" ilan eden 
PKK, Güney Kürdistan'da Sad
dam' ın, İran' ın, Suriye' nin ve 
Ankara'nın politikaları çerçeve
sinde Güney Kürtlerine karşı kul
lanılmaya hazır bir operasyonel 
güç olarak yeniden koordine 
ediliyor. Silahların susmasından, 
tek yanlı bile olsa, kimse rahatsız 
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LEGAL PARTi SORUNUNDA 
üç GİRİŞİM 
VE FARKLI BİR YAKLAŞlM 

K ürt basımnda legal parti sorunuyla ilgili 
yayınlanan yazıları ilgiyle okuyorum. Kürt 
basımnda faklı görüşlerin yayınlanması, 

kürt demokrasisinin gelişimi için önemli bir 
adımdır. Kürt demokratik siyasal düşünce tarzımn 
zenginliğidir. Çok seshliğin pratik zemididir. 
Çoğulcu anlayışın yaşam bulması ve farklılık içer
sinde birliğin, birlikte yürümenin pratik önkoşulu
dur. Ulusal demokratik düşünce tarzımn siyasal 
perspektifidir. 

Legal parti oluşma alamoda üç ayrı girişim mevcut
tur. Bu üç girişim şunlardır : 

1 - Demokrasi için girişim. HADEP çevresinin, 
Ahmed Türk, Dr. Naci Kutlay, Dr. Tank Ziya Ekinci 
ve bazı Türk aydınlarımn içinde yer aldığı bir 
girişim dir. 

2 - Özgür Demokratlar. DKP çevresinin (Şerafettin 
Elçi vb.) oluşturduğu girişim. 

3 - Birlik için girişim. DBP çevresinin ve KİP -
DDKD geleneğinden gelen bazılarımn içersinde yer 
aldığı bir girişim. 

Üç ayrı kanalda gelişen ve farklı yönelimlere yöne
len bu üç girişimi değerlendirmek, onlann yöne
liınleriyle ilgili görüş belirlemek kürt siyasetçileri
nin ve aydınlanmn görevidir. Bu konuda görüş 
belirlemek, farklı politikalar üretmek ve farklı bir 
yaklaşım göstermek gerekir. 

Ulusal demokratik, legal kitlesel bir yapılanmanın 
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önemini kavramak için, içinde bulunduğumuz 

mevcut koşulları ve dünya konjüktürünü iyi 
değerlendirmek gerekir. Yaşadığıımı koşulları ve 
kürt ulusal sorununun önündeki mevcut tehhleleri 
bilince çıkartıp, ona göre somut adıınlar 

atılmalıdır. 

Kürt ulusal sorununun Kemalizm potasında eritil
meye çalışıldığı bir ortamda, kürt devrimci, demo
krat, yurtsever siyasal güçlerin ulusal demokratik -
Kürdistanİ- bir perspektif etrafında, politikada 
düşünce ve davramş birliği içersinde bütünleşip, 
siyasal arenada müdahaleci bir tutum almalıdırlar. 
Mevcut ulusal demokratik, yurtsever güçler kendi 
farklılıklanm koruyarak, pratikte güçlü bir ulusal 
demokratik potansiyel oluşturmalıdırlar. Bu ulusal 
demokratik potansiyel alternatif politikalar üret
meli, kürt sorununun legalize edilmesi, 
meşrulaştırılması için somut adıınlar atmalıdır. 

Legal parti sorununda, pratikte yaşam bulan üç 
ayrı girişimin yönelimlerinde Kürdistani politika
dan uzaklaşma, Türkiyehleşme eğilimi var. Bu 
durum beraberinde birçok tehlikeli durumun geti
riyor. Devletin isteınleri doğrultusunda, Kemalist 
politikaya uygun bir politik tarz geliştiriliyor. 

Türkiyelilik esas alınarak oluşturulacak lagal parti, 
geçmişteki lagal partilerden farklı bir durum arz 
etmeyecektir. Legal yelpazede üç parti var iken, 
neden bu üç parti çevresi yeni legal partiler 
oluşturmak için girişiınlerde bulunuyorlar. Bunlar 
eski parti anlayışlanndan, diğer bir deyişle varolan 
partilerinden farklı bir parti anlayışım ım savunuy
orlar? Bunlar Türkiye' lilik temelinde savunduklan 
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'Yukarda batısettip bu üç girişimin ortalt yönleri 1'ürkiye' liliiJ 
temelinde yeni makyajJarla, 1'ürkiye'litik zeoıiniıHle yeDi vitriııler 
oluşturnıaktıt. Bu üç gil'işinıin itl~lojik;politil teateli 1Jirdir; 
!Yönehderi apıdır. Bu üç;yöneliııtiel\ farkl~ıblr yö~lmt ~ kürt . 
kimli1di legal'pattiyisavtlnanJarın yön~limi&~ .. Kürt ~· 
legal pd savuııucu ... nm sawntluklan plidka;perspe~i 
doğru olmasUıa rağtnen, buldar pratikte ierhaği bir somut a4n 
atmadıkları için, bu doğru politika Jluyatag~irilemiyor, göme 
gidiyor. tegal parti sorununda doğru politik petspektifia savu~ 
nuculannın handikapı, pratikte adım attnamaları, bu doğrultu.ta 
çaba sarf etmemeleridir. Doğru politikalar eğer pratikte uygu
lanılmıyorsa, hayata g~irilemiyorsa bir anlam ~ etm.ez. 

legal parti anlayışlarından vaz karşı birçok yanhşhldar yapbk," 
geçip kürt kimlikli bir parti demesi, yine Genel Kurmay'ın 

anlayışını savunsalardı, bu yeni "Legal parti kurun, ama başkanı 
girişimlerinin bir anlamı olurdu. Ahmed Türk olsun," talimatı, 

Demokrasi için girişim grubu- devlet politikasının kürt hareke
nun savunduğu legal parti tine dayatılmak istenildiğinin 

anlayışı HADEP'ten hiç bir göstergesidir. 
farkhlık arz etmiyor. Bunlar yeni 
bir parti kuracaklarına, neden Özgür demokrattar grubunun 
HADEP'i geliştirip, güçlendirmiy- girişimi de devlet potitikasımn 

orlar? Demokrasi için girişim'in çerçevesi içersinde politika yap
esas yönelimlerine bakıldığında, maktan başka birşey değildir. Bu 
bu yönelimin altında şu grup sözcüsünün ikide bir 
gerçeklik çıkıyor; kürt sorununu Misaki Milliye bağlılığını belirt
Türkiyelilik şemsiyesi altında mesi, seçimlerde CHP'den aday 
Kemalizm potasında eritmek olması, parlementoya girmek 
Türkiyelileştirmeden amaç, kürt- için kendisini devlet politikasının 
leri ehlileştirip devlete entegre çizdiği sınırlar içersine haps 
etmektir. Türk devlet etmesi bu girişimin niteliğini 

politikacılarına ve genel kur- ortaya koymaktadır. Bunların 

maya göre HADEP kötü bir imaj kendilerini dar bir şekilde libe
sergilemiş. Bu girişimcilere göre ralizmle sınırlandırmaları, 

de HADEP ile bu iş olmuyor. O kapılarını liberalizm dışında 

zaman yeni bir makyajla HADEP hertürlü siyasal eğilime kapalı 

benzeri bir Türkiyeci parti tutması zaten ulusal demokratik 
oluşturup, CHP ile seçim itifakı bir yapılanmaya ters düşen bir 
içersine girip, Kemalist politika mantıktır. Ş. Elçi'nin başkanlık 

doğrultusunda hizmet etmek, kariyerinden vazgeçmemesi de 
devletin, genel kurmayın çizdiği demokratlıkla, demokrasiyle 
politik çerçeve içersinde kürt bağdaşlaştırılacak bir tutum 
ulusal potansiyelini haps etmek, değildir. Anti demokratiktir. 
heder etmektir. DİG sözcülerin-
den Naci Kutlay'ın "Türkiye'ye Birlik için girişim insiyatifinin de 
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legal parti sorununda açık ve 
netleşmiş bir politikaları yok. 
DBP başkanının çağrısıyla 

oluşturulan, Birlik için girişim'in 
kürtlerin birliği konusunda 
olumlu yaklaşımı var, fakat parti 
kimliği konusunda Türkiyelilik 
saplanbsı var. Bu girişim 

DBP' den ni tel olarak farklı bir 
parti anlayışı savunmuyor. 
Onların savunduğu; içinde 
DSP'lilerin de olacağı, geniş bir 
kesimi kapsayan yeni bir parti 
oluşumudur. Yani farklı kesimle
ri DBP'ye yamalayarak eski 
anlayış üzerinde yeni bir parti 
oluşturmaktır. 

LEGAL ÜÇ GİRİŞiMiN DE 
ORTAK YÖNLERİ -
TÜitKİYE'I.JLiKTiR ... 

Yukarda bahsettiğim bu üç 
girişimin ortak yönleri Türkiye' 
tilik temelinde yeni makyaılarla, 
Türkiye'lilik zemininde yeni 
vitrinler oluşturmaktır. · Bu üç 
girişimin ideolotik, politik teme
li birdir, yönelimleri aynıdır. Bu 
üç yönelimden farklı bir yönelim 
ise kürt kimlikli legal partiyi sav
unanların yönelimidir. Kürt kim
likli legal parti savunucularının 
savundukları politika perspek
tifleri doğru olmasına rağmen, 

bunlar pratikte herhangi bir 
somut adım atmadıkları için, bu 
doğru politika hayata geçirile
miyor, göme gidiyor. Legal parti 
sorununda doğru politik per
spektifin savunucularının handi
kapı, pratikte adım atmamaları, 
bu doğrultuda çaba sarf etme
meleridir. Doğru politikalar eğer 
pratikte uygulanılınıyorsa, hayata 
geçirilemiyorsa bir anlam ifade 
etmez. 
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Doğru politikalar pratikte uygu
lanarak, sınanarak madi bir 
güce dönüşür. Güçlülük durumu 
izafi. bir durumdur, değişir. Bir 
dönem çok güçlü olan yapılar, 

başka bir dönemde güçsüzleşir, 
marjinalleşir. 

Eğer rasyonel bir siyaset izlenir
se, doğru politik perspektifiere 
sahip olunursa ve bunlar hayata 
geçirilirse, zayıflıktan kuvetliliğe 
dönüşrnek mümkündür. Buda 
aktif çalışmayla, mücadeleyle, 
kitleler içersinde insiyatif 
geliştirmeyle olur. Çörümüş 

kadroların, hantal siyasetçi lafa
zanların oluşturduğu marjinal 
örgütler/partiler güçlenemezler, 
kitleselleşemezler. Ve böylece 
meydan yanlış kulvarda at oyna
tanlara kalır. Onlar yanlış politi
kalarıyla halkı yanlış yönelimlere 
yöneltirler. 

Eskiden Kürdistanın kurtuluşunu 
Türkiye devrimine bağlayan pol
tik görüşler vardı. Şimdi de kürt
lerin kurtuluşunu Türkiye demo
krasisine bağlıyorlar. Hem 
dünkü hem de bugünkü görüş 
yanlıştır. Türkiyede gerçek 
demokrasinin oluşumu, rayına 

oturuşu, kürtlerin kurtuluşuna 

bağlıdır. Kürtler kurtulmadan, 
Türkiyeye demokrasi gelmez. 
Demokrasi için girişim grubu 
içersinde yer alan Tarık Ziya 
Ekinci dün TIP iktidara gelecek, 
sosyalizmi kuracak, böylece 
kürtler de kurtulacak politi
kasını yapıyordu, bugün de 
Türkiyeye demokrasi gelecek, 
kürtler kurtulacak politikasını 

yapıyor. Dr. Naci Kutlay 1980 
öncesi CHP'den milletvekili 
adayı oldu, kazanamadı, millet-
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vekili olamadı, bugün yine 
CHP'ye yamayarak milletvekili 
olma peşinde koşuyor. 

Özgür demokratlar girişiminin 
başını çeken Ş. Elçi, parlemen
toya girmek için CHP'den 
adaylığını koyarak, adeta politik 
iflasının sonunu hazırladı. 

Demokrat, liberal geçinen Ş. Elçi 
başkanlık hırsından dolayı içer
sine girdiği tavır, demokratlığa 

yakışmayan, demokrasi anlayı

şına ters düşen bir tavırdır. 

Birlik için girişim içersinde yer 
alan bazıları, Roja Teze gazete
sinde legal pari sorunuyla ilgili 
görüş belirten bazı kürt şahsiyet
ler, HADEP'e yakın duran bazı 

siyasetçUer ve özellikle de PKK 
çevreleri legal alanda birlik 
adına kürtlere tek parti anlayı

şını dayatıyorlar. Tek particilik 
anlayışı her yönüyle yanlış, sakat 
ve sakıncalı bir anlayıştır. Niye 
10 milyonluk lsveçlilerin 22 par
tisi vardır da, 30 milyonluk kürt
lerin 3, 5 partisi olmasın. Tek 
particilik anlayışı bönyesinde 
diktatoryal düşünceleri barındırı 
ve ister, istemez diktatürlüğe 

götürür. Tek particilik geleneği 
Sovyetlerden ve Kemalizmden 
kalma bir gelenektir. Tek partici
lik anlayışı, kürt demokrasisinin 
gelişmesi önünde bir engeldir. 
Bu engeli aşmak, tek particilik 
anlayışını red etmek gerekir. Ne 
legalitede, nede Uegalitede tek 
bir parti oluşturmanın gereği 

yoktur. Birlik adına tek partici
liği dayatmak, zoraki bir birlik 
oluşturmak çözüm değildir. 

Siyasal yelpazedeki farklılıklar, 

çok seslilik, çok rengiilik kürt 
demokrasisine ivme kazandırır. 

Bazılun legaıtted.e kün 
tab~ına dayalı 'ÜÇ aytı pattinin 

v .. lığt fazladır, tek bit parti 
olmatı diyorlar. Bazıları bu tek 
parti anlayışını tek kitle parti

si, bazılan da cephe tipi tek 
parti diye sifatlandınyorlar. Bu 

.özünde tekdlik anlayışıdır. 
Eğer seçimlerde oylarııl bölün· 

•··· mesi kaygısından hareket edi
lerek bu savunuluyorsa, o 

zaınan değişik partiler 
farklılıklarını koruyarak bir

birleriyle seçiınitifakını 
oluştururlar ve adaylar üzerin
de aıılaşarak, blok oluşturarak 

ortak listelerle ilifak halinde 
seçimlere girerler. 

Bazıları legalitede kürt tabanına 
dayalı üç ayrı partinin varlığı faz
ladır, tek bir parti olmalı diyor
lar. Bazıları bu tek parti 
anlayışını tek kitle partisi, 
bazıları da cephe tipi tek parti 
diye sifatlandırıyorlar. Bu özünde 
tekellik anlayışıdır. Eğer seçim
lerde oyların bölünmesi 
kaygısından hareket edilerek bu 
savunuluyorsa, o zaman değişik 
partiler farklılıklarını koruyarak 
birbirleriyle seçim itifakını 

oluştururlar ve adaylar üzerinde 
anlaşarak, blok oluşturarak 

ortak listelerle itifak halinde 
seçimlere girerler. 

LOKMAN POLAT 
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Sessizlikteki yalanlar ... 
"Savaş yaşamı küçümseme, barış ise yaratmadır." 

(Nordahl Grleg) 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve İmralı'da 
"cellat"larının istemlerini yerine getir
mekle T. C. Devleti'ne hizmet eden şefi 

Abdullah Öcalan aylardır Kürt' !erin gündeınini 

işgal ederek hayaleti dahi olmayan bir "barış" ve 
"barış sürecinden" söz etmekteler. 

PKK ve başkanı Öcalan'ın bugünkü "barış projesi" 
ve "politikası"yla kendi kitlesini yanıltmıştır. 

Bununla da yetinilmeıniş. PKK ve Öcalan'ın "politi
ka"sı, aynı zamanda geniş Kürt kitlelerine de ynıtu
rulmaya çalışılmıştır. PKK ve Öcalan'ın "demokra
tik cumhuriyet" ve "barış projesi" nin gerçekle bir 
ilgisinin olduğunun kabül edilmesi bekleniliyor. Bu 
arada eylemlerine hakim olduğu bir örgütü silah 
bırakma konusunda ikna eden Öcalan'ın genel 
olarak Kürt halkını ileri sürdüğü "barış projesi"yle 
nasıl ikna edeceği sorusu akıllara takıldı. 

Gerçekten bir "barış" ve "barış süreci" var ınıdır? 
Olup olmadığına bir cevap aramadan, bulmadan 
önce, PKK ve Öcalan'ın genel "politika" sına bir göz 
atmak gerekir. PKK'nin barıştan tam olarak ne 
anladığı bilinmezken, sözkonusu "barış projesi" ve 
"demokratik cumhuriyet projesi"nin irdelemesine 
geçmeden açığa kavuşturulması gereken; PKK'nin 
neden, niçin ve kiınin için savaş verdiğidir. PKK'nin 
ve Öcalan'in içinde bulundugu süreç, dünkü poli
tikalarından bağımsız olarak değerlendirmek 

doğru olmaz. 

PKK'nin savaşı 
PKK'nin iddiasına göre, o kendini savunma teme
linde ı 4- ı 5 yıl bir savaş verdi. Yüzeysel olarak 
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bakıldığında Abdullah Öcalan ve örgütü PKK 
değişik dönemlerde sözde değişik politika, 
açıklama ve perspektifler sergilediler. Ne var ki 
özünde PKK'nin çıkışından Abdullah Öcalan'ın 
Avrupa'ya geldiği güne kadar vaadari hep aynı 

olmuştur. Bunu üye, dost ve taraftarlarını korumak 
için yapmışlardır. Abdullah Öcalan (Apo) 
yandaşlarını da verdiği bu vaatlardan ve sergilediği 
"politika"dan dolayı peşinde sürüklernede başarılı 
olmuştur. Bu "politika" neydi? 

PKK, 24 Ocak ı995 tarihinde yapılan 5. 
Kongre'sinde kararlaştırdığı programında 

"Kürdistan devriini görevleri" başlıklı bir bölüme 
yer verıniştir. (1) PKK, bu bölümde neden savaş 
verdiğini ve neden vereceğini - elbetteki amacına 
göre - belirtiyor. PKK, ı995'teki 5. Kongre'sinde 
belirlediği " ulusal demokratik devriınini, en yüce 
amacı olan sınıfsız topluma doğru ilerleme ve o 
toplumun ilk evresi olan sosyalizme varmak için 
zorunlu bir aşama olarak gerçekleştireceğini", 

söylediği görevleri arasında "Türksömürgeciliğinin 
ve gerisindeki emperyalizınin Kürdistan üzerindeki 
her türlü hakiıniyetine son verme" vardı. Bunun 
için de yapılması gerekenleri ı 7 madde halinde 
sıralıyor. 

İnsanoğlu kendi tarihinde öyle bir döneme varınış 
ki artık bir şeyin neden söylendiğini, neden bir 
savaşın verildiğini ya da bu savaşa nelerin yol 
açtığını araştırabiliyor. Öğrenebiliyor. PKK'nin 
neden gerilla savaşını verdiğini kendi cümleleriyle 
aktarıldı. PKK'nin savaşından amaç; " Türk sömür
geciliğinin ve gerisindeki emperyalizınin Kürdistan 
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üzerindeki her türlü hakimiyeti
ne son verme" olduğu PKKli'ler 
tarafından iddia edildi. PKK'nin 
sözettiği savaşın Kürtler arasında 
sağlıklı bir şekilde analiz edildiği 
kanısında değilim. Çeçenlere 
karşı mücadele eden Rus komu
tan Vlademir Kalumin şöyle 

diyordu: "Diğer savaşçilar 

Rusya'yı kurtarmak için müca
dele ediyordu. Biz Jeltsin'i kur
tarmak için mücadele ettik" (2) 
Vlademir, savaşı sağlıklı bir 
şekilde değerlendirmiş ve bu 
sonuca ulaşmıştı. İnanıyorum ki, 
PKK' nin mücadelesi detaylı bir 
şekilde incelenirse, diğerlerinin 

Kürt-ler için mücadele ettiği, 
PKK'nin ise Apo'nun istemlerine 
hizmek etmek için mücadele 
ettiği görülecektir. Bu konuda 
dikkate değer bir tespit PKK'den 
ayrılıp PKK-Vejln'i kuran ve PKK 
tarafından Suriye'de arkadaş
larıyla birlikte öldürüldüğü iddia 
edilen Mehmet Şener tarafından 
yapılmıştı. Mehmet Şener, şimdi
ki PKK'nin sözde Başkanlık 

Konseyi üyesi Mustafa Karasu'ya 
28 Haziran 1991 'de bir mektup 
yazmıştı. Şener, 6 sayfalık mektu
bunda şunu da yazıyordu: "Ve ne 
yazık ki Karasu, Orta-Doğu'nun 
labirentlerinde siyaset üretiyor, 
diye övdüğümüz Apo Orta
Doğu'nun labirehtlerin de can 
telaşına düşmüş bir bedbaht'ta 
dönüşmüş. . . Partinin bir tekke 
haline gelmiş olmasına, bir şeyh 
- mürid ilişkişine katlanamazdık; 
harem bekçisi olamazdık Mata -
harilerle idare edilen bir parti
nin figüranları olamazdık" (3) 
Bu kısa alıntı bile PKK'nin kimin 
için "savaş" verdiğini ortaya 
koyuyor. Öcalan'ın kime hizmet 
ettiği ise son dönemlerde 
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Kürt'ler tarafından tartışılıyor. Ne 
var ki tartışılan, Öcalan'ın İmralı 
Adası'ndaki duruşmaları ve son
rasında kime hizmet ettiğidir. Bu 
da elbetteki düşündürücüdür. Ve 
izaha muhtaçtır. Zaten 
duruşmaları ve sonrasını izleyen 
her sağduyulu insan, Öcalan'ın 
bu süreçte T. C. Devleti'ne hizmet 
ettiğini biliyor. 

Asıl sorun, Öcalan'ın duruşma
lardan öncesinde kime hizmet 
ettiğidir. Bu konuda Öcalan ile 
ilgili bazı somut gerçekler vardır. 

Öcalan'ın çıkışıyla ilgili söyle
diği, halk adına işbirlikçi bir 
ilişkiye yöneldiğidir. ( 4) 
Dolayısıyla Öcalan hiç bir zaman 
T. C. Milli İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) ile ilişkisini inkar etmedi. 
1995'te yazılan "Devrimin Dili ve 
Eylemi" isimli kitabında belirttiği 
kadarıyla, MİT'i kullanmış. 
Devlet-birey, devlet-örgüt 
ilişkilerindeki güçler dengesi 
gözönünde bulundurulduğunda 

bir bireyin bir devleti kendi 
amaçlarına yönelik kullanmış 

olması mümkün müdür? Öcalan, 
daha kuruluş aşamasında olan 
tecrübesiz bir grupla -örgüt te 
değil - yılların tecrübesine sahip 
olan MİT 'i kullanmış olabilir 
mi? Bu olasılık oldukça şüpheli
dir. MİT'in Öcalan'ı kullandığına 
yönelik ipuçlarının varlığı da, 
kimin kimi kullanabileceği 

doğrultusunda ciddi verilerdir. 

Bu ipuçlari üzerinde kayda 
değer araştırma yapmada özel 
özen gösteren gazetecilerden 
biri Yaşar Karadoğan'dır. 

Karadoğan, Türkiye'de çıkarılan 
Serbestl isimli derginin altıncı 

sayısında yazdığı bir makalede, 
PKK'nin kuruluş aşamasına 

alışılagelmiş tarzdan farklı bir 
şekilde yaklaşıyor. Karadoğan, 

"Uğur Mumcu suikasti, Özgür 
Gündem gazetesinin bombalan
ması, Ahmet Taner Kışialı sui
kastında ve benzeri sabotajlarda 
kullanılan bomba türünün aynı 

olmasi bu suikastların adresini 
de işaret etmektedir" diyor. Öca
lan'ın "Uğur Mumcu'nun 
öldürülmesi nedeninin, kendi
siyle MİT arasındaki ilişkiyi 
araştır-ması olduğunu" 

belirttiğini yazan Karadoğan, 

aynı zamanda T. C. Devleti'nin ve 
PKK'nin, Öcalan-PKK-MİT 
ilişkişinin ortaya çıkmaması için 
cinayetler işlediklerine dikkatle
ri çekiyor. (5) 

Bir zamanlar PKK'nin üst düzey 
yöneticisilerinden biri Baki 
Karer'di. PKK'den ayrılan Baki 
Karer, 1 Aralık 1985'te kamu
oyuna yazdığı "PKK' nin iç yüzünü 
kavrayalım" başlıklı 29 sayfalık 

yazısında Öcalan ve PKK'nin kar
anlık ilişkilerine ışık tutan bir 
başka belge. ( 6) 

"Yurtsever-Devrimci Kamuoyuna 
(Apocu Şefierin Son Bir Yıllık 

Cinayet ve Tahribatlarından 

Bazıları" başlıklı, 25 Haziran 
1985 tarihli, Nedim Talip 
(Mehmet Oktay) imzalı yazıda, 

sadece PKK'nin işlediği cinayet
ler dile getirilmiyor. 9 sayfalık 
sözkonusu yazıda, direk olarak 
Apocu'ların Kürt' leri sömüren, 
ezen ve katleden devletlerin isti
hbarat örgütleriyle ilişkişinin 

olduğu da yazılı. 
Özellikle gazeteci Yaşar 
Karadoğan'ın yazısı incelenilirse 
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görüleceği gibi, Apo'nun kar
anlık ilişkilerine yönelik ipuçları 
oldukça fazla. Burada sadece ve 
sadece bir kaç tanesine değinil
dL Öcalan'in kimlere hizmet 
ettiği de böylece kendini yavaş 
yavaş su yüzüne vuruyor. 

Öcalan'ın, en başta T. C. Devle
ti'ne hizmet ettiğine yönelik ciddi 
veriler mevcut. Bununla birlikte 
T. C. Devleti'nin özünde hiç bir 
zaman PKK' yi bitirme gibi bir 
derdinin olmadığına yönelikle 
ciddi kuşkular sözkonusu. Eğer 
olsaydı çok haklı olarak gazeteci 
Yasar Karadoğan'ın kendi 
yazısında dile getirdiği gibi, T. C. 
Devleti, neden hiç bir zaman 
Türkiye ve Suriye arasında -
Suçluların iadesi- anlaşmasına 

dayanarak Öcalan'ı Suriye'den 
istemedi? lstemez. Çünkü O, T.C. 
Devleti'ne hizmet ediyordu. Öca
lan'ın Kuzey ve Güney Kürtlerine 
yönelik "politika" sı devletin işine 
yarıyordu. Devlet, onun sayesin
de gerçekleştiremediği bir çok 
olguyu gerçekleştirdi. Bunlardan 
bir kaç tanesi söyle sıralanabilir: 

*Devlet, komşu devletlerle 
vardığı ortak neticelerden hare
ketle, Güney Kürdistan'da bir 
Kürt Federe Devleti'nin 
oluşumundan oldukça rahatsız
dı. Dolayısıyla PKK'nin, Kürt 
Federe Devleti'ne oluşumundan 
günümüze kadar saldırması T. C. 
Devleti'nin işine yaradı - hala 
yarıyor. 

*Devlet, Öcalan sayesinde Doğu 
ve Güneydoğu olarak bildiği böl
gelerin çok ilinde günümüze 
kadar kısa adı OHAL olan 
Olaganüstü Hal Durumunu sür
dürebildL 
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*Devlet, PKK sayesinde Kuzey 
Kürdistan'ı Kürtsüzleştirdi. 2600 
üzerinde Kürt yerleşim birimini 
yerle bir etti. Uluslararası Af 
Örgütü ve Human Watch 'ın 

raporlarına göre yaklaşık 3,6 
milyon Kürt yerinden göç ettiril
miştir. Bu rakam yerel kaynakla
ra göre daha da büyüktür. 
* PKK'nin kitlelere T. C. Devleti 
ile kendileri arasında kesin ter
cih yapma dayatmasında bulu
narak, oğlunu askere göndereni, 
askerde ise firar etmeyeni, mah
kum olup ta PKK'ye katılmayanı, 
aranıyor olup da teslim olanı, 

PKK'ye her türlü yardımı etmeye
ni, PKK'nin başta Irak-Kürdistan 
Demokrat Partisi (KDP-1) olmak 
üzere Kürt örgütlerine takındığı 
tavrı takınmayanı düşman ilan 
etti. Devlet, bu "politika" 
sonucunda, koruyuculuk siste
mini tamamıyla sağlam temeller 
üzerine otturttu. Farklı bir 
deyişle, PKK kitleleri devletin 
kucağına itti. 
*Devlet, PKK'nin sivillere 
gerçekleştirdiği saldırıları fırsat 

görüp düzen dışı Kürt'lerin 
çoğunu ortadan kaldırabildi. * 
PKK'nin sivil insanlara karşı aşırı 
şiddet kullanması, nar ko (7), 
silah ve insan ticareti benzeri 
işlere girmesi, T.C. Devleti'nin 
Kürt Hareketi'ni uluslararası 

alanda terörize etmede başarılı 

olma-sına zemin hazırlamıştır. 
*PKK'nin, Kürt'lerin T.C. Devleti' 
nin militarisı toplumuna benze
mesindeki "katkı"ları unutulma
malıdır. 

Ne var ki Apo'nun güvencesi olan 
örgütü PKK, eylemlerinin ve Öca
lan' ın T. C. Devleti'ne hizmet 
ettiği kanısında değil di - hala da 

değil. 3 Mart 1999 tarihinde 
gerçekleştiren PKK'nin VI. 
Kongre'sinde PKK delegeleri 
"Türkiye Devrimi ve demokra
sisinin geliştirilmesi üzerinde 
de her zamankinden daha 
fazla durduğunu söyleyen PKK 
delegeleri, Ulusal kurtuluş 

mücadelelerinin ulaştığı aşa

mada Türkiye devrim ve demo
krasi mücadelesini daha fazla 
geliştirmek ve sömürgeciliği 

kendi içinden zorlamak artık 
kesin bir zorunluluk haline 
geldiğini" vaat ediyorlardı. "Bu 
temelde Türkiye'deki somut 
durumu değerlendirdiğini" 

söyleyen PKK'nin kongresı; "bir 
yandan sömürgeciliğe ve 
faşizme karşı mücadele eden 
tüm güçleri her bakımdan 

destekleyeceğini ve oluşan güç 
birliklerini anti-faşist müca
dele cephesine ulaştırmaya 

çalışacağını, diğer yandan 
Türkiye halklarının örgüt
lülüğü ve eylemliliği için her 
türlü çalışmayı bizzat 
yapacağını, başta Karadeniz ve 
Akdeniz olmak üzere geriliayı 
Türkiye'nin içlerine kadar 
yayacağını, bu doğrultuda 

gelişen Anadolu Halk Kurtuluş 
Ordusu 'nu sürekli güçlendir
meyi gerekli gördüğünü" (8) 
söylüyordu. Ne var ki zaman ve 
PKK'nin pratiği bunun tam tersi
ni gösterdi. PKK, Türkiye'nin 
içlerine girmektense, Güney 
Kürdistan 'ın içlerine girmeyi ve 
oradaki Kürt insanın başına bela 
olmayı tercih etmişti. Güney 
Kürt'lerinin hemen hemen 
yarısını temsil eden Irak 
Kürdistan Demokrat Partisi'ni 
düşman seçmişti. Serbesti' 
Dergisi'nin altıncı sayısında 
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Cumhuriyeti Devletiyle silahlı 

mücadeleye son vermeye ve güç
lerini sınır ötesine çekmeye" 
çağırdı. PKK Başkanlık 

Konseyi'nin de bu çağrıya 

uyacağını bildiren açıklamasıyla 
gelişen süreç, Apo'yu bir "barış" 
havasına soktu. Apo, bütün bun
ları yaparken kendi "barış süre
ci"ne hizmet ettiği kanısında. 

Danimarka'nın en büyük gazate
lerinden Jyllands-Posten Tel-Aviv 
muhabiri Lasse Ellegaard, Son 
terörist? başlıklı yazısında, Öca
lan ile MİT ilişkişini Cehar 
Mumcu'nun söylediklerine day
andırarak ortaya koyuyor, ve 
Apo'nun "cellat"larıyla kapalı 

kapılar arkasında aniaştığını 

yazıyordu. (20) "Cellat"larıyla 

kapalı kapılar arkasında karar
laştırılan şeyler gereği, Apo'dan 
20 Eylül1999'da yapılan yeni bir 
çağrı ile bir PKK grubunun silah
ları ile birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'ne teslim 
olmaları istendi. 

Silahlı mücadeleye son vermeye 
ve PKK grubunun silalıları ile bir
likte Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'ne teslim olmalarına tep
kiler büyüktü. Mesala 24 Eylül 
1999'da, Kürdistan Kurtuluş 
Partisi (PRK/rizgarl), Apo'nun 
çağnsını bir bildiri ile değerlen
dirirken şunları diyordu: 
" ... PKK'nin silahlı mücadeleyi 
bırakma kararı da kendi bile
ceği bir şeydir. Ne var ki bir 
bütün olarak Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi tasfiye pro
gramıyla karşı karşıyadır. " 
( 21) Rizgari, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi'nin içinde 
olan ve belirli bir mirasa sahip 
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olduğunu iddia eden bir bir 
örgüt. Ne var ki, PKK'nin silahlı 
mücadeleyi bırakmasıyla 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Hareketi tasfiye programıyla 

karşı karşıya görüyor - sadece 
PKK'yi değil. PRK-Rizgari, daha 
kendi varlık nedenin ortadan 
kalkışının şaşkınlığı içindeyken, 
Abdullah Öcalan ve örgütü 
PKK'nin bu 180 derecelik 
değişim açısı hala Kürt kamu
oyunda şaşkınlık yaratmaya 
devam ediyorken, Öcalan 
"barış"ında ne kadar samimi 
olduğunu ispatlamak için çağrı 

üstüne çağrı yapmaya devam etti. 
tkinci çağrısının hemen 
ardından Avrupa' dan bir grup 
Kürdün Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'ne teslim olmasını istedi. 
PKK, Apo'nun bu isteğini de yeri
ne getirdi. 

Büyük bir ihtimalle gerçek
leştirilen PKK'nin 7.Kongre'sine 
Apo'nun 4 Aralık 1999'da 
yazdığı mektup ta "cellat"ları 

tarafından tavsiye edilmişti. 

Siyasi gözlemcilerin eğilimleri en 
azından bu yönde. Abdullah Öca
lan'ın, bazı siyasi gözlemcilere 
göre, canını garantiye almak için 
"bir adım" daha atması gere
kiyordu. Halbuki Öcalan 
"adım"ını atmadan da hayatı 

başta Almanya olmak üzere 
Avrupa Birliği tarafından 

bağışlanmış ve T. C. Devleti'ne 
kabül ettirilmişti. Temmuz 
1999'da Amerika Birleşik 
Devletleri'nin Türkiye konsolosu 
Mark Parris'in düzenlediği bir 
resepsiyonda Almanya'nın 

Ankara konsolosu Hans Joachin 
Vergau ve Türkiye'nin Başbakanı 
Bülent Ecevit te vardı. Alman, 

Abdullah Öcalan, PKK'nin 7. 
Kongre'sine şunları yazdı: "Bu 

arada dış güçlerin oyununa 
düşmernek katlar, bel bağlaıria• 

· ınayı, güvenceyi, devletin tarihine 
ve büyüklüğüne yaraşır 
yaklaşımlarmda görmek 

Istediğinizi, özenle vurgulayabilir· 
siniz. Bu temel tutumlar barış 
planınızda ifade edilip, buna 

uygun pratik adımlar geliştiril
dikçe, talınıin ettiğim kadarıyla 

devlet bazı adiıniarı daha cesaretli 
·~tabilecektir. Çünkü artık eli ayağı 

bağlı değildir. Yani cepheniz bir 
tehdit kaynağı olmaktan çıkmış, 

anayasal demokratik düzenle 
bütüıileşıneye hazır, devletin 

olgunluğuna ve hatta affediciliğine 
yaraşır bir .tutumun sonuca gitme· 

de büyük rol oynayacağı 
belirtilit." (23) 

zamanın Öcalan'ın hayatının 
bağışlanmasına işleyeceğini vur
guluyordu. (22) Elbetteki Alman 
konsolos olası Öcalan ölümünün 
Almanya' daki yaklaşık 2 1/2 
milyon Türkiyeli arasında nasıl 
karşılacağını düşünmek bile 
istemiyordu. Resepsiyon'dan bir
kaç hafta sonra da Almanya 
Dışişleri bakanı Oskar Fisher'in 
Türkiye'ye gelmesi de rastlantı 

değildi. 

Ne var ki Öcalan yine de 
"adımını" attı. Abdullah Öcalan, 
PKK'nin 7. Kongre'sine şunları 

yazdı: "Bu arada dış güçlerin 
oyununa düşmernek kadar, bel 
bağlamamayı, güvenceyi, devle
tin tarihine ve büyüklüğüne 

yaraşır yaklaşımlarında görmek 
istediğinizi, özenle vurgulayabi-
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lirsiniz. Bu temel tutumlar banş 
planınızda ifade edilip, buna 
uygun pratik adımlar geliştiril

dikçe, tahmin ettiğim kadarıyla 

devlet bazı adımları daha cesa
retli atabilecektir. Çünkü artık eli 
ayağı bağlı değildir. Yani cephe
niz bir tehdit kaynağı olmaktan 
çıkmış, anayasal demokratik 
düzenle bütünleşmeye hazır, dev
letin olgunluğuna ve hatta aifedi
ciliğine yaraşır bir tutumun 
sonuca gitmede büyük rol aynay
acağı belirtilir." ( 2 3) 

PKKli'lerin, başkanlarına itaat 
edecekleri kesindi. Serxwebun' 
un Ocak 2000 sayısında 

Abdullah Öcalan'ın mektubuna 
PKK Genel Başkanı Abdullah 
Öcalan'ın 7. Kongre'ye sundugu 
Politik Rapor başlığı altında yer 
verilmişti. Yani bu yukarıdaki 

yazının alındığı mektup, PKKli'ler 
tarafından "politik rapor" olarak 
görülüyordu. 

PKK, 7. Kongre'sinde otoritesinin 
istemlerine uyarlı kararlar 
çıkardı. PKKli'ler, 7. 
Kongre'lerinde "önderlik/erinin 
düşünsel ve yaşamsal olarak 
geçmişi, bugünü ve geleceği bir 
arada yaşayan 'geçmişi anlay
an, bugünü gören ve yarınını 
yapan' bir sınıfın, bir halkın 
ya da bir ulusun çıkarlarını ve 
özlemlerini kendi kişiliğinde 

ve eyleminde somutlaştıran bir 
gerçeklik olduğunu" (24) 
tekrar ilan ettiler. PKK'nin bu 
tavrı anlaşılıyor. Ya bir çok Kürt 
örgütün ki? 

Öcalan'ın mektubu ve PKKli'lerin 
mektuba bakış açılarından sonra 
da Kürt örgütlerinin çoğu 
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PKK'nin iç yüzünü görmemekte 
ısrarlı. Hevgirtin Welatparez 
(HW), Kürdistan Komünist 
Partisi (KKP), Kürdistan Özgür
lük ve Demokrasi Partisi 
(PADEK), Kürdistan Kurtuluş 

Partisi (PRK-Rizgari), Kürdistan 
Sosyalist Partisi (PSK), Partiya 
Şoreş-Kawa (PS-Kawa) ve 
Kürdistan Demokratik ve 
Sosyalist Örgütü (RSDK) oluşan 
Kuzey Kürdistan Ulusal Platformu 
Şubat 2000'de kamuoyuna yöne
lik yazdığı bir bildiride, "plat
formu canlandırma toplantıla
rında çağrıldığı halde hazır 

bulunmayan PKK'nin Platform' 
un dışında kaldığını"yazıyordu. 
Platformun PKK'ye çağrısı, 

PKK'nin hala düzenin değil de bir 
Kürt örgütü olduğunun ve sözde 
politikası ve stratejileriyle içinde 
bulunduğu durumun da 
meşrulaştırılması dır. 

Bir yandan PKK'nin sözkonusu 
platforma çağrılması diğer yan
dan da PKK 'nin gerçek yüzünün 
sergilenmeye kalkışılması bir 
çelişkidir. PSK, son dönemlerde 
yayınladığı bir bildirisinde 
şunları yazmakta: "PKK'nin ken
disi silahları susturmuş, politi
kalarını temelden değiştirmiş, 
Türk devletinin hizmetinde 
olduğunu, artık onu güçlendi
rici politikalar izleyeceğini 

vurgulamaktadır. Rejimin ken
disi de bu durumdan son dere
ce memnundur. "(25) Madem 
ki PSK bu izlenime sahip, neden 
kendisinin de üyesi olduğu bir 
platforma PKK çağırılıyor? 

Zaten PKK'nin çıkışından bugüne 
kadar hiç bir Kürt örgütü kamu
oyu önünde PKK'yi boyutlu 

tartışmadı. Her ne kadar 
yaklaşık olarak 1994'ten sonra 
şimdi sözkonusu Platform'un 
üyesi olmayan Kürdistan 
Demokrat Partisi-Kuzey (PDK
Bakur) PKK'ye yönelik farklı bir 
politika sergilediyse de, geniş 

Kürt kitlelerine ulaşamama soru
nundan dolayı, söylemleri çok 
şeyi değiştirınemiştir. Kürt örgüt
lerinin son dönemlerdeki 
tavırlanna sebebiyet veren şey, 

Öcalan duruşmaları ve 
sorasındaki süreçtir. Fakat Öca
lan duruşmalarda yeni bir şey 

söylemedi ki. Daha önce milyon
larca kez söylediklerini tekrar
tadı. Kapalı kapılar ardında "cel
lat''larına söylediklerini de 
duruşmalarında ima etmekle 
yetindi. Kürt örgütlerini bu kadar 
hayal kırıklığına uğratan neydi? 
Öcalan, daha 1992'de BBC 
Türkçe ana haber bültenine 
verdiği bir demeçte, Türk'lerden 
ayrılma gibi bir isteminin 
olmadığını, hiç bir sey isteme
diğini, yalnızca hayatının garan
tiye alınmasının ve Türkiye'ye 
geri dönmesine izin verilmesinin 
yeterli olabileceğini söylüyordu. 

Artik Apo bile PKK "cephesinin 
bir tehdit kaynağı olmaktan 
çıkmış, anayasal demokratik 
düzenle bütünleşmeye hazır 

olduğunu" (26) söylüyorken, 
Kuzey Kürdistan Ulusal 
Platformu, günümüzdeki süreci 
değerlendirirken, " Demokratik 
Cumhuriyet" formülasyonunun 
yoğun olarak tartışıldığı ortam
da, Kürt sorununun bir dil soru
nuna indirgenip "üniter devlet" 
çerçevesinde " çözüm" arandığı 
kanısında. Ne var ki Apo'nun 
"üniter devlet" çerçevesinde " 
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hazırla!'' Bir barış süreemın 

olmadığı "Misaki Milli" sırurları 
içinde PKK ve T. C. Devleti'nin 
barış oluşturma gibi bir sorun
ları olsaydı, barış ortamını 

hazırlama çabasına girerlerdi. 
Ama ne yazık ki ... 

T. C. Devleti'nin durumu
barış 

Normalinde ulusal sorunun 
olmadığı bir toplumda, insanlar 
açlık, susuzluk, hastalık, güven
sizlikten ve korkudan kurta
rılırsa barış ortamı sağlanabilir. 
Devamlılığı olanaklı kılınabilir. 

Insani değerler ve haklar geregi, 
insanoglu başkalarından saygı 

bekliyor. Aynı zamanda kişisel 
gelişme ve ilerleme olanağını da 
arzulamakta. UNESCO (United 
Nations Educational, Sientifık 

and Culturel Organization), 
barış ortamımn oluşturulması ve 
kalıcılığımn sağlanması için ya 
da böylesi bir amaca ulaşmak 
için basit reformlar ve sımrlı 
çalışmaların yeterli olmadığı 
düsüncesinde. Zaten bunun tersi 
doğru olsaydı, Türkiye'de 
Türk'lerin barış içinde yaşama
lari olası olurdu. 

PKK ve T. C. Devleti arasındaki 
"savaş"ın sona erdiğinin bir 
barış anlaşmasıyla saptanması ve 
ondan sonraki durum diye bir 
şey sözkonusu olsaydı, ortam 
dar anlamı itibarıyla barışı ifade 
edebilirdi. Mesala ı ı Mart 
ı970'de Güney Kürdistan ihtilali
nin sonucunda, Irak yönetimine 
Kürdistan'a özerklik anlaşması 

kabul ettirildiği gibi. Böylesi bir 
durumda dar anlamı itibariyla 
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barış ortaım saglanabilirdi. 
Fakat devamldığının olanaklı 
kılınabilmesi için, Kürtlerin tüm 
insani, hukuki ve ulusal hak
larına salıip olması gerekiyordu. 
UNESCO'ya göre bu bile kalıcı 
bir barış için yeterli 
olımyacaktı. 

UNESCO kendi ana yasalarına 
göre amaçladığı; eğitim, bilim ve 
kültür alanında uluslar arası 

ortak çalışmalarım geliştirerek 
barış ve güvenliğe katkıda bulun
maktadır. Bu amacına hizmet 
etmek için Amerika, Arjantin, 
Fransa, Norveç, İngiltere ve 
Macaristan'dan toplam 8 sosyal 
bilimciden(37) ulusların hem 
kendi içlerindeki hemde birbir
lerine yönelik saldırganlıklarının 
nedenlerini araştırmasını iste
mişti. 8 bilim adamı, ız madde
lik bir deklerasyonu araştırma
larının sonunda ı 3 Temmuz 
ı948'de yayınladılar. Buna göre 
bir barış ortamına sahip olama
manın önündeki başlıca engeller 
şunlardır: 

* Bireysel ihtiyaçların karşılan
maması - sosyal adaletsizlik. 
* Can güvenliğinin olmaması. 
*Başta düşünce özgürlüğü ve 
örgütlenme hakkı olmak üzere 
temel hak ve özgürlüklerin 
olmayışı. 

*İnsanın bireysel, grupsal, ulusal 
kimliğininin onaylanmaması v.s. 

8 bilim adamının bir çözüm öne
risi de var. Barış ortamına girişin 
ve barışın kalıcılığının basit 
manevra ve reformlarla münkün 
olmayacağım belirtiyorlar. Ancak 
amaca ulaşmanın sosyal örgüt
lenmelerde ve insan mentalite-

sindeki temel değişikliklerle ola
bileceğini ileri sürüyorlar. 

Halkın kendi siyasal, sosyal, eko
nomik ve kültürel sistemlerin 
belirlemek için iradesinin özgür
ce ifade edildiği ve yaşamının 

tüm yönlerine tam katıldığı rejim 
olarak tanımlanan ve algılanan 
demokrasinin(38) olmadığı bir 
Türkiye sözkonusudur. Aynı 

Türkiye'de ırk, renk, cinsiyet, 
dil, din, siyasal ya da diğer 

görüş, uyrukluk ya da toplumsal 
köken, mülkiyet, doğum ya da 
diğer statüye dayalı ayımcılık var. 
Türkiye'de herkes hangi siyasal 
sistemde olursa olsun, sahip 
olması gereken haklara sahip 
değildir. İnsan hakları sorun
Iarım "iç sorun" olarak görülüy
or. Hele hele sosyal adaletten söz 
etmek mümkün değil. Adalet
sizce bir gelir dağılıım yapılmak
ta. Can güvenliği yok. Bir polis 
karakolu bekçisi bile bir bireyi 
yargılayıp infazını orada yapabi
liyor. Türkiye'de "faili meçhul" 
cinayetlerin, yargısız infazların 

sayısı o kadar çok ki, artık say
ınakla bitmez. Ya düşünce özgür
lüğü? Bugün onlarca gazeteci, 
yazar ve yayıncı düşüncelerinden 
dolayı cezaevlerinde. Kürtler bir 
yana, artık "düzen dışı" Türkler 
özgür bir şekilde örgütlenemiy
orlar. Türkiye'de insan hakları 

ve demokratik standartlar soru
nuna ilişkin bu kadar ciddi olgu
lar aktüel iken barış'tan söz etme 
sadece çok komik bir durum
dur. 

Genel insan hakları ve demokra
tik standartları ihHilleri bir yana 
bırakılırsa da, günümüz Türkiye' 
sinde Kürt'lerin konumu, bir 
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Kürt sorunu bala çözülmesi gere
ken bir sorun~ Çok Kürt örgütü, 
K:ürtlerin içinde yaşadığı içler 
parçalayacı ortama sebebiyet 
veren şeyin; Kürtlerin kendi gele
ceklerini belirleme bakkından 
yoksun oluşlarına bağlıyor. 
Yerinde bir tespit. Dolayısıyla 
Kürtlerin ulusal sorunu bir çözü
me kavuşmadığı mütldetçe bir 
barış sürecinden söz etmek 
mümkün değildir. 

barışın olmadığını kanıtlıyor. 

Kürtler açısından açlık, susuz
luk, hastalık, güvensizlik ve kor
kunun dışında bir de ulusal 
sorun sözkonusu. Kürt sorunu 
hala çözülmesi gereken bir 
sorun. Çok Kürt örgütü, 
Kürtlerin içinde yaşadığı içler 
parçalayacı ortama sebebiyet 
veren şeyin; Kürtlerin kendi gele
ceklerini belirleme hakkından 

yoksun oluşlarına bağlıyor. 

Yerinde bir tespit. Dolayısıyla 

Kürtlerin ulusal sorunu bir çözü
me kavuşmadığı müddetçe bir 
barış sürecinden söz etmek 
mümkün değildir. 

TC Devleti Kürtlerle barışmak 

ıçın tek bir adım dahi 
atmamıştır. Tek basit bir reform 
gerçekleştirmemiştir. Uluslararas 
ı Af Örgütü (AI) ve Human Watch 
gibi kurumların istatistikleri 
incelendiğinde görülecek ki, 
2600 üzerinde Kürt köyü yakılıp, 
boşaltılmıştır. 3,6 milyon'dan 
daha fazla Kürt insanı yerinden 
göç ettirilmiştir. 1990'li yıllarda 
yaklaşık olarak 3-7 insan "faili 
meçhul" cinayetlere kurban 
gitmiştir. Aslında bu sayının 3 ya 
da 7 olduğu önemli değildir. 
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Önemli olan Türkiye'de "faili 
meçhul" cinayetierin ve yargısız 
infazlarin aktüel ve bir gerçek 
olmasıdır. Peki o zaman PKK'nin 
"barış süreci" neyi ifade ediyor? 
Göç ettirilen Kürt'ler yerine geri 
mi döndü? Zararları mı karşı

landı? Onların ulasal kimliği mi 
tanındı? Hayatı onlara zehir eden 
askerlerin maskesi mi düştü? 

Hayır! Bir kere militarizmin ha
kim olduğu bir toplumda ba
rıştan söz etmek gülünçtür. 
Durum bu iken, PKK hangi akla 
hizmet ederek barıştan söz ediy
or? 

Asker bir yana, militarizm 
gunumüz Türkiye'sinde bir 
yaşam tarzı olmuş. Böylesi bir 
toplumda barış olamaz. 
Toplumdaki çeşitli hareket ve 
vizyon sahibi güçler asker için 
çalışıyorlar. Çelişkilein çözüm
ünde asker metodlarını kul
lanıyorlar hem material hem de 
ideolojikMilitarizm'in Dünya'ya, 
topluma bakış açılarından bir 
tanesi, silah depolannın ve aske
ri ödenekierin fazlalığı daha 
fazla "güvenlik" anlamına 

geldiğidir. Yok etmek için daha 
fazlasına sahip olma temel hede
flerden sadece bir tanesidir. 
Militarist daha fazlasına sahipse 
ve olanakları sınırsızsa, insan
ların güvenli, emniyetli bir gele
ceğe sahip olabileceği kanısında. 
Geleceğe yönelik ancak o zaman 
optimist olabiliyor. Gerçek şu ki, 
hiç te militaristin geleceğe yöne
lik tespitleri yerinde değildir. 

Tamtersi. Günümüz Türkiye'sinin 
askeri harcamalarına(39) ve 
toplumdaki refah düzeyine 
bakılırsa, militaristin yanlış 

düşündüğü görülecektir. PKK ve 

Öcalan, "barış projesi" ni bu 
militer yapıya mı dayandırıyor
lar? 

T. C. Devleti, Öcalan'ın demesi 
ile demokratik olmuyor. Temel 
insani hak ve özgürlükleri içeren 
uluslararası aniasma ve deklara
syonları kendi iç hukukuna 
yansıtmış ta olmuyor. Öcalan'ın 

demesiyle militarist ve bir ulusun 
haklarını gasp etme sıfatından da 
kurtulmuş olmuyor. Bir hukuk 
devleti olmayan Tükiye'de kimin 
eli kimin cebinde olduğu belli 
değilken, hem sıradan Türk 
halkına hemde Kürt halkına 

karşı adeletli ve hukuk normları 
için hareket ettiği söylenemez. 
Mevcut konjonktür gösteriyor ki, 
yakın bir zamanda hareket 
edeceği de söz konusu olamaz. 
Bu nedenlerden dolayıdır ki, 
böylesi bir ülkede barış olamaz. 
Dolayısıyla Öcalan'in "barış"ı da 
entipüftendir. 

PKK, Öcalan - Kürt ilişkileri 
-barış 

Silah, tehdit etmek, yaralamak 
öldürmek için kullanılan bir 
araçtır. Silaha sahip olan tek 
yaratık insanoğludur. Hayvanlar 
da tehdit eder ve öldürür, ama 
araçlarla değil. Artı onlar, 
doğaları gereği yaşamak için 
öldürürler. Bu da doğa yasasının 
bir diğer parçasğ. İnsanlar da 
silahsız tehdit edebilir, öldürebi
lir: eller dövebilir ve boğabilir, 

ayaklar tekme atabilir, dişler 

ısırabilir. Eğer insanlar kavga 
etmek istiyorsa, bunu silahsız da 
yapabilir. İngiltere kolonisi olan 
Hindistan bağımsızlığına 194 7' 
de ulaştığında bunu görmek 
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mümkün dü. İngilizlerin 

Hindistan'i terketmesiyle müslü
manlar ve hindular arasında 

kanli bir savaş başladı. Savaş, 

Hindistan'in ikiye bölünmesiyle 
(Pakistan ve Hindistan) bitti. 
Hindistan'daki iç savaş 1 milyon 
üzerinde insanin hayatına mal 
olmuştu. Bunların büyük 
çoğunluğunun hayatına son 
veren silah değildi - ama kesici 
aletlerdi. En tehlikeli "alet" de 
bu vahşi ortama sebebiyet veren 
insan beyni, mentalitesiydi. 

Elbetteki PKK'nin durumu 
Hindistan'daki Müslüman ve 
hindularinkinden farklı. Zaten 
bu örnek her ikisini karşı

laştırmak için verilmedi. Amaç; 
sadece silahın susmasıyla 

"kavga"nın ortadan kalkmarlı

ğını sergilemekti. PKK' nin 
silahını şu an bırakması da onu 
kavgacı ve saldırgan karekıerin
den kurtarmıyor. Türk askerine 
karşı silahını bırakmış olabilir. 
Görünüşte silahlar susmuş olabi
lir. Ne var ki sadece ve sadece 
silahın günümüzde susmuş 

olması bazı gerçekleri değiştir

IDiyor. O da şudur ki, PKK başka 
taratlara yönelmiştir. 

PKK, son dönemlerde - daha 
önce yaptığı gibi-kendisinden 
farklı düşünen Kürtlere yönel
miştir. İnsanlara gözdağı verile
rek, onları susturmak istiyor. 
Tek tip insanları yaratmak istiy
or. PKK, üyelerinden farklı 

düşünen insanlara yönelik son 
dönemlerdeki şiddet eylemlerini 
siyasal amacın gerçekleştirilme
sinde başvuruiabilen meşru bir 
yöntem olarak görüyor. Öteden 
beri bu tür eylemiere PKK siyasal 
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nitelik atfetmek istiyor. Üye ve 
yandaşlarını buna uyarlı 

yetiştiriyor. Vurup, kırmakla 

insanların susturulacağını zane
den PKK güçleri, kendilerini 
Kürdistan'ın " hükümdarları" 
olarak görüyorlar. PKK'ye, geril
laya, Dihok'teki PKK hastanesine 
yardim adı altında insanlardan 
zorla haraç toplanmakta. Kürt' 
lerin "kur'an"laıi olarak görülen 
PKK'nin dergi ve gazeteleri 
insanlara zorla satılmakta. Üyesi 
olmadığı bir örgüte, aidat adı 

altına insanlar aylık haraca 
bağlanmış. Bütün bunları da 
"silah"ını lirakan "barış havari
si" PKK yapıyor. 

Diyarbakir Belediye Başkanı 

Feridun Çelik, Siirt Belediye 
Başkanı Selim Özalp ve Bingöl 
Belediye Başkanı Feyzullah 
Karaaslan, Diyarbakır DGM 
Savcılığı'nın isteği üzerine 20 
Şubat günü gözaltına alınma

larında da PKK' nin rolü vardır. 
Sağduyulu her Kürt biliyor ki, 
PKK'nin bu özelliği de yeni ken
dini göstermiyor. Suriye rejimi, 
her Suriye Kürd'ünün PKK'li 
olmasını istiyordu. Çünkü PKK 
onun kontrolündeydi. PKK'li 
olmayan her Kürt hem Suriye 
rejiminin hem de PKK'nin hede
fiydi. Aynı durum şimdi kendini 
Türkiye' de gösteriyor. Bunun 
mimarı da "barışsever" Öcalan'
dir. 

ABD'nin en büyük gazetelerin
den The Washington Post'ta 
Şubat 2000'de yayınlanan bir 
haberde(40), Güney Kürdistan, 
Bağdat yönetimiyle bağlantısı 

giderek gevşeyen bir Kürt 
Devleti'nin oluşmakta olduğu 

yorumu yapıldı. Gazetenin 
HewH!r (Erbil) çıkışlı ve Howard 
Schneider imzalı haberinde, 
BM'den gelen yardım program
ları, Türkiye ile yapılan akaryakıt 
ticareti ve ABD savaş uçaklarının 
denetimindeki uçuşa yasak 
bölge uygulamasının sağladığı 

destekle, Güney Kürtlerinin, her 
geçen gün Saddam Hüseyin reji
minden uzaklaştığı ileri sürüldü. 

İşte bu durum TC Devleti'ni 
rahatsız etmekte. Fakat TC Genel 
Kurmayı, Süleymaniye'ye kadar 
gidip Kürtleri "temizleyemez". 
Çünkü Uluslararası güçler, bu 
duruma göz yummazlar. Birde 
neden kendisi yapsın?. . . Nasıl 

olsa en az 2000 PKK'li "gerilla" 
TC Genelkurmayı'ndan emir 
bekliyor. Öcalan, 5 Ekim 1999' 
da avukatları aracılığıyla yaptığı 
açıklamada, 2000 yılının başla
rında yaklaşık 2000 PKK "geril
la"sının TC Devleti'ne teslim 
olmalarını sağlıyacağını söyledi. 
Enteresan nokta bundan sonra
kidir. Öcalan, sözünü ettiği 
çağrıyı yapmadı. Kimi siyasi göz
lemciye göre, T C Genelkurmay'ı 
Öcalan'dan böyle bir çağrıyı yap
mamasını, bu güçleri Güney 
Kürdistan' da konuçlandırmasını 
istedi-daha doğrusu buyruk 
verdi. Öcalan ve PKK de bunu 
yaptılar. Dolayısıyla Güney 
Kürdistan'daki olası ciddi bir 
yapısal değişiklik, PKK güçlerinin 
Güney Kürt'lerine saidırmasına 

sebebiyet vereceği iddia ediliyor. 
Eldeki bütün veriler bir noktayı 
işaret ediyor. O da, Güney 
Kürtlerine ve Irak - Kürdistan 
Demokrat Partisi (1-KDP) 'ye 
saldırısını 2. Ağustos atılımı ( 41) 
olarak gösteren PKK, yine "tarihi 
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Günl~r:ee tüm Xiirtlerirt gözü 
imralı'daydı. T C >Devl~ti,. ·ı 5·yıl 
süren bir .. savaş"ıtı hesabını öca
lan'la göreeekti. Her ne luıdat 
PKK farldı gösterınek;istiyorsq;, .• 
bekl•en 1uıWtt öneın1i btr. · 
duruşnıa olmadı. Davanm,daJıailk' 
gününden sonueu be1li olmuŞtu. 
Öealan, kapalı kapılar arkasında 
T. C. Gene1kutı;ıa.yı ile yaptığı 
anlaşmalar sonueunda "müead~· 
le"ye veda ettiğin:i ilan ettt 

içindeyken "barış"tan söz etmesi 
düşündürücüdür. Zor ve şiddet 

üzerine kurulan ve büyüyen PKK 
ve yandaşlarının sahip olduğu -
yazı boyunca sergilerneye 
çalışılan-mentalitesi başlı başına 

onun birileriyle barış ve kardes
lik içinde yaşamasının önünde 
engeldir. Başka bir deyişle PKK, 
Kürt'ler ile de barışık değildir. 

Bundan dolayıdır ki, Öcalan'ın 

"barış projesi" bir aldatmacadan 
başka bir şey değildir. 

sorumluluklari" 
Kürdistanlı' ların 

olacağıdır. 

Gündemdeki "barış projesi", 
PKK ve T. C. Devleti'nin pro

gereği Güney jesidir 
başına bela 

PKK Güney' deki konuçlanmasını 
tamamlamaya çalıştığı bu yılın 

başında sözü edilen planlar için
deyken, TC Milli Güvelik Kurulu, 
1978 yılından bu yana Sıkıyöne
tim ve Olaganüstü Hal Yönetim 
Usulü ile yönetilmekte Kürt iller
inde Olağanüstü Hal durumunun 
süresi uzatıyordu. 25 Şubat 

2000'de toplanan Kurul, halen 5 
ilde devam etmekte olan 
Olağanüstü Hal uygulaması da 
değerlendirilerek; Diyarbakir, 
Hakkari, Şırnak, Dersim ve Van 
illerindeki Ola-ğanüstü Hal 
uygulamasının 30 Mart 2000 
saat 17.00'den geçerli olmak 
üzere 4 ay daha uzatılınasi uygun 
buldu, bu görüşün Bakanlar 
Kurulu'na bildirilmesine karar 
verdi. ( 42) Bu illerde ikamet 
eden Kürt'ler Öcalan'ın " 
barış"ının ne derece gerçekle 
bir iliskişinin oldugunu günlük 
olarak kendi bedenlerinde hise
diyorlarm 
PKK bu kadar "derin" planlar 
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Günlerce tüm Kürtlerin gözü 
İmralı'daydı. T. C. Devleti, 15 yıl 
süren bir " savaş"ın hesabını 

Öcalan'la görecekti. Her ne 
kadar PKK farklı göstermek istiy
orsa, beklenen kadar önemli bir 
duruşma olmadı. Davanın daha 
ilk gününden sonucu belli 
olmuştu. Öcalan, kapalı kapılar 
arkasında T. C. Genelkurmay'ı ile 
yaptığı anlaşmalar sonucunda 
"mücadele''ye veda ettiğini ilan 
etti. Örgütünü de ikna etti. Öca
lan, duruşmalar sonrasında da 
bir " barış projesi" ile Kürtlerin 
gündemini tekrar işgal etti. Ha.J.a 
ediyor. Ne var ki, entipüften olan 
Öcalan'ın "barış''ı, barış ile bir 
alakası yoktur. 

Hem TC Devleti hem de PKK'nin 
reel durumu ve sahip oldukları 
mentalite bir barış sürecinin 
başlatılıp, daha sonra da 
kalıcılığının sağlanması önünde 
engeldir. Özellikle mentalitede 
temel değişiklikler bir barış 

sürecinin nasıl başlatılacağına 

yönelik hayati önem taşımak-

tadır - ki bu da her iki tarafta da 
yoktur. Dolayısıyla böylesi bir 
süresin nasıl olabileceğinin 

tartışmasına girme de 
anlamsızdır. Öcalan "projesi"yle 
bir süre daha kamuoyunu oya
layabilir. Ne var ki bu "proje" nin 

karektcrini değiştirmiyor. 

Gündemdeki Öcalan'ın "barış 

projesi" sadece ve sadece PKK ve 
T.C. Devleti'nin "projesi"dir. 
Sağduyulu her Kürt bireyi bu 
"projenin" yandaşı olmadığını 

da bilmem dile getirıoeye gerek 
var ını? Kimisine göre "ezici" bir 
çoğunluk bu "proje"yi destekliy
or - kimisine göre de tam tersi 
bir gerçek. Kimin destekleyip 
desteklemediği ayrı bir konu, 
ancak PKK ve Kürt sorunu hala 
çözülmeyi bekleyen önemli bir 
sorun olarak Kürt örgüderinin 
gündeminde yer alıyor. j 
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TIRSKERIYA NETEWPEREST 
" " HIN Jl BERDEWAM E 

E m liber dergebe peşewaziya sedsala bi'st u 
yekan rawestiyane u hem buhuranilin u 
wendakirina sedsala histan dikin , di eve 

sedsaliya liber dergehe buhurandine de peşketina 
ci'haney ji her ali'de Demokraô .. Azadi' .. Serbestiya 
n erin u ramanan u doza spartina diktatoru faşisten 
xwı"nrej di dadgeha clhane ku tete kirin u herweha 
peşketina zani'n u zanistiye nema tete pi'van. 

Ligor sistema ci'hane ya nu gelek rejim u welatan 
biryar u sistema kare xwey hundir u derve guhe
randine u xwe li peşxistine da ku sayisô sistema 
i'robin, ji lewra di evan salen dawiyede gelek mile
tan sermildan u bun xwedi' welate serbixwe u 
nexşeya clhane wesa hate guherandin, mixabin he 
ji' gelek rejim u welat di ewi qalke xwey hişk u 
zuhade mane wekfi ne di eve ci'hane de diji'n u baye 
demokratiye li bevlawan nedaye u muyek ji laşe 
wan ne hejandiye, ji wan welatan ji' dagi'rkeren 
Kurdistane TIRKYE .. SÜRYE . .IRAK u İRAN, ev dide 
diyarkirin ku he ji' şew u wijdane mirovatiye ligel 
ewan tineye u pir ji ewan şeweyan durin u wesa ev 
rejimana roj lipe roje dibine diktator u faşist, 

derde wan ku jiyana xwe liser si'nga gel berde
wambikin u çarenilsa milet dibin lingen xwey bi 
gemarde bigevizi'nin u ew bi xwe ji' dizanin u 
behwerin ku bi sistema demokrati' u serbestiye 
cihedwan di nav reza milet de ni' ne . 

SURYE 
Gele kurd di Suryade berxwedan kirin li diji' 
dagi'riya Ferensi' ji bo rizgare u serxwebuna welet 
di Cizi're de, herweha li hembed ve berxwedane 
Ferensa bajare AMÜD şewitandin u bi'ra di'roka 
xwe ya reş bi buyera BIYANDÜR mohrkirin, li gel 
evan, şoreşa BERHİM HENANO u damezrandina 
ordiya sud bi reberiya YÜSIF EZMA li dijİ Ferensa, 
herweha gele kurd roleke mezin listine di Surya de 
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bi taybeô u hem di hererne de bi gelempedli diji' 
dagi'rkeren FERENSİ u INGILiz u berya wan li diji' 
OSMANIYAN, ligel wesa he gele kurd di Surya de 
beparin ji her mafi Netewi .. Koneyi' .. Civaki' .. 
Demokraô u Mirovayeti' u Serbestiya nedn u rama
nan. Balam ne tenha wesa, pir kizavkirine u dikin 
kurdan bipisevin di hundire netewperestiyaxwede 
u wan ji netewawan cudabikin bi evan biryar u 
karen şovenistiye wek-qedexekirina peyva ( kurd 
) qedexekirina zimane kurdi', qedexekirina naven 
kurdi' , peçana zinara erebi' li heremen kurdi', stan
dina qaden çandiniye ji cotkaren kurd, mandele
dan a zirnan u hebuna gele kurd, standina niffisa 
Sud ji 150 000 kurd , guherandina demografiya 
heremen kurdi' dibin zimane erebi' de, herdana 
xwendevanen kurd ji amojgeh u zanistanan, herda
na karkeren kurd ji karxanan, şewitandina sinema 
Arnfide u zindana Hesiça u he ji' wedse sitem u tirs
keriya wan li ser çirkeye reji'ma Surya yek ji wan 
reji'men ku he behtir cihe xwe di ewi qalkl de xweş 
dike u hiç li doz u daxwazen gel guhnaderin u 
pi'teye nadin wan, diyare ku newere je derkeve u 
xwe biguhedne u bigehi'ne reza welaten ci'hane ye 
peşkeô, bi vi' awayi' hem reji'ma xwe paşveru dihele 
u hem dibe diktator u tirsker liser si'nga gel u hem 
azadi' u demokratiye dikfije di welet de u hem ji' gel 
ji xwe şii u ziver dike, ger çendi' rejlma xwe nişan 
bike di evi' welati' de her dive keşa kurdi' çareser 
hibe u sedema xwe ne li peşxistine ji' her u her keşa 
kurdi' ye, veca ji bo keşa kurdi' çareser nekin u 
hebuna netew u gele kurd ne diriki'nin xwe u welat 
u gele xwe li paş dihelin, wesa ev dide diyarkirin ku 
ev rejim çendi' nankore u tirsker e . 

TIRKYE 
Tirkye welatekl bermaye OSMANİ yen paşveru, 
sternkar u xwediyen di'rokeke bi xwina gelan stirayi' 
ye, dixwaze hererne bigre her lepen xwe lewra her 
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Osmanlılara verip, bir kaç 
statüyü de Kürtlere verdi" gibi 
yalan ve yakıştırmalarla bu bel
geyi, "ihanet belgesi saymak", ne 
Kürtlere ne Türklere bir yarar 
sağlar ve ne de tarihi gerçeklerin 
anlaşılınasına olumlu bir katkı 
yapar. 

ldris-i Bitlisi'nin Sultan Selim'e 
yazdığı bir arznamesi, Şevket 

Beysanoğlu'nun büyük bir emek 
verdiği "Diyarbakır Tarihi"nin 
2.Cildi'nde neşredildi. Bu 
Mektup'tan bir kaç satın buraya 
aktarmak istiyorum: 

"-Savaş haberlerini Azerbaycan 
ve Irak'ın en ücra köşelerine 

kadar ulaştırdım... Bir çok 
müşavereden sonra ihtilaf konu
larını kaldırmaya muvaffak 
oldum ve ORDU ümerası 

arasında tam bir fikir birliği 
sağladım ... " 

"Düşman ordusunu yok etmek 
için şu planı hazırladım: 

Ordunun kalbine özel saray 
muhafızlarını ve genç, cesur 
Yeniçerileri orduya kuvvet 
kazandırmak için yerleştirdik ... 
Ordunun sağ kanadına Karaman 
Emirleri ve Anadolu Askerleri... 
ve soluna da Kürdistan Emir ve 
Müllükleri yerleştil er ... Bendeniz 
de tereddüd huyuna sahip olan 
Kürtleri devamlı şekilde ittifak 
içinde idare etmek maksadı ile 
aralannda bulundum ... 

Bendenizin sağında Kürt 
Emirlerinden Sultan Halibi Eyy
ubi ve Sasunlu Mehmed Bey, 
Eğil'li Kasım Bey, Zirki'li 
Meltmed Bey, Cizre'li Şah Ali Bey, 
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Emir Sanm'ın oğlu Kasım Bey ve 
Süleyman N asır Bey ... Ve solum
da Bitlis Hakimi Şeref Bey, Hizan 
Hakimi Davud Bey, Süleyman 
Şah Beled Bey, Ataki Ahmed Bey, 
Hançunki Sultan Ahmed ve 
kardeşi Isfahan Bey, .. her biri 
akraba ve askerleri ile suvari ve 
piyade olarak savaşıyorlardı ... 

Savaş sırasında sol cenah 
Kızılbaşların kuvvetli hücumu 
karşısında zayıf düştü, fakat 
ordunun kalbini yenememekten 
dolayı meyus olan Kızılbaşlar 
ikiye bölünerek zikzak hareket
lerle Karahan ve Diyarbekir 
emirleri ile birlikte sağ cenaha 
hücum ettiler ve Karaınanlılar ve 
Hüsrev Paşa'yı büyük bir yenil
giye uğrattılar... Fakat Allah'ın 

inayeti ile bu sırada Kızılbaş 

Kumandanı Kara Han katledildi. 
Ayrıca, Birecik hakimi 
Akkoyunlu Veli Han Bey'in evlat
ları Herrat Hakimi Saru ve kafir
lerin ileri gelenlerinden bir kaçı 
cehenneme vasıl oldular. 
Ordulan da toplu halde Berriye 
(abC:Mardin Ovast) doğru 

kaçtılar ... Hemedan Hakimi 
Vikan kumandasındaki Kızılbaş 

ordusu; Kürdistan ordularına 

hücum ederek, tüfekçilerin 
önünden saparak Çaldıran 

Meydan Savaşındaki stratejiye 
uygun bir savaşa giriştiler... Çok 
kritik bir anda bendeniz firsattan 
istifade ederek, Şeref Beyi, 
Davud Beyi ve Ataki Ahmed Beyi 
düşman üzerine yürümeye teşvik 
ettim ve öyle bir kritik durum 
hasıl olmuştu ki, eğer onların 
hücumu bir an gecikseydi, ordu
muz tamamen yenilecekti... 
Fakat, bu üç cengaver öylesine 
kahramanca savaştılar ki, 

•.• Heınedan Hakimi Vikan kuman
dasındaki Kızdbaş ordusu; 

KürdiStaıı ordularuıa.hüeum ede
rek, tüfekçilerin · önün:den saparak 
Çaldıran Meydan Savaşındaki stra
tejiye .uygun bir savaşa giriştiler ..• 
Çök kritik bir anda bendeniz fir
sattaıı istifade. ederek, Şeref 'Beyi, 

Davud Beyi ve Atll.ki Ahmed Beyi 
düşman üzerine yürümeye teşvik 

ettirtı ve öyle bir kritik durum 
basıt olmuştu ki, eğer onların 

h ücumu bir an gecikseydi, ordu
muz tamamen yenilecekti .•. Fakat, 

bu üç cengaver öylesine kahra
manca savaştılar ki, Kızılbaşları 

yenilgiye mahkum ettiler ... 

Kızılbaşları yenilgiye mahkum 
ettiler. Otağ Hakimi Ali Xan ve 
Sarımi Kasım Beyi öldürerek 
onların mühürlerini ordu 
kumandanının önüne getirdiler. 

Fakat... Sol kanattaki Kenzal 
Sultan, Cuga ve Deha Hakimi 
Durmuş Bey ve Vellıasıl ordumu
zun sol kanadında çarpışan 

Kürtler, bu savaşta öylesine 
erkekçe dövüştiller ki, Emirleri 
bilhassa Ahmed Bey Ataki 
onların fedakarlıklarını teyid 
ettiler. Bu savaştan sonra 
Kürdistan, Bitlis ve başka şehir
leri yağma etmek maksadıyla 

Cayan ve Develi Kızılbaş Ordu
sununTebriz'den hareket ettik
leri ve Kürdistan'ı yağma ettikten 
sonra hücuma geçerek Kara 
Han'ın imdadına gelecekleri 
haberi ulaştı. 
Fakat mücahit ordu, zaferi 
kazandıktan sonra Emir Şeref, 

Emir Davud ve Sason Hakimi 
Emir Muhammed, Zirki'li Mir 
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Mıhemed, Eyyubi Sultan Halil 
Kürdistan Ordusu vasıtasıyla 

Diyarbekir derbendini kuşatmak 
için hareket ettiler ... " 

Mevlana İdris'in Yavuz Sultan 
Selim Hana gönderdiği arzname
sinin yukarıdaki alıntılarının yanı 
sıra, ayrıca ve aynı kitapta 
Kürdistan Beylerbeyi ve 
Başkomutanlık görevini üstlenen 
Bıyıklı Mehmed Paşa'nın 

Arznamesin den de bir cümle 
almakta yarar görüyorum.: 

Bıyıklı Mehmet Paşa; "-( ... ) 
Umumen Kürdistan Beyleriyle 
yek-dil, yek-cihet ve yek-reng 
tedbir kılıp .. " diyerek, Kürdistan 
beylerinin samirniyetini vurgu
luyor ve böylece zafere ulaşılınış 
olduğunu beyan ediyor. 

Biills Hükümdari V. Şeref Xan da 
yazdığı Şerefname'nin 481/482 
sayfalarında bu savaştan sözediy
or. Mayıs 1516'da meydana 
gelen Koçhisar Savaşı (Şimdiki 

Kızıltepe) , Kızılbaşların cephe 
kumandanı Kara Han 'la yapılan 
ve ÇALDlRAN SAVAŞI KADAR 
ÖNEMLİ OLAN BİR MEYDAN 
MUHAREBESİ'dir. Bu savaştan 

sonra Osmanlı ordularının 

görevi bitmiş; görev, Kürt 
Beylerinin ve onların kendi 
ordularının sorumluluk ve inisiy
atif alanına girmiştir. Bunun için, 
bütün Kürdistan Emirleri ittifak 
içinde kalelerini, şehirlerini ve 
yurtlarını Kızılbaşların işgalinden 

kurtarmak üzere hemen hareke
te 
geçmişler. Şimdi Şerefname'den 

bir kaç satır aktaralım: 

Şeref Han'a göre, 
Osmanlılada ittifak kuran 
bütün ~iir-distan Beyleri 

·· keııdi·yiırth,lrını savaştan 

önce ve. savaştan hemen 
· sQnra :Jfurtarnıış ve statü-

lerine kavuşmuşlardır. 
Tüm bu tarihi olaylar ve 
büııların değerlendilmesi 

ışığında, Mevlana idris-i 
aıılamaya çalıştığımızda, 

onun büyük bir Kürt alimi 
ve diplnmatı olduğunu kav
ramakta güçlük çekmiyo
ı-uz. Bu gerçekler ışığında, 

Mevlana İdris'in kendi 
kabiliyeti ve diplomasi 

anlayışınn tarihi 
başarısındaki rolünün yanı 
sıra, şartların ve tarihsel 
durumlarında önemini göz 

ardı etmemek. gerekir. 

da, Koçhisar denilen yerde karşı 
karşıya gelince, iki ordu; dolup 
taşan denizler ve gürültülü 
şimşekler çakan bulutlar gibi 
birbirine girdi. Bu kanlı 

çarpışmada savaş ve vuruşma 
ateşini ilk aleviendiren topluluk 
RO.ŞKAN aşireti oldu. Roşkan 

aşiretinden o uğursuz günde Tae 
Ahmed, Kasim Entaxi, Mirşah 

Hüseyin Kesani, Mir Seyfeddin ve 
ümer Candar gibi o çağın kahra
manları ve o devrin yigitleri şehit 
oldular. Ayrica Roşkanlıların ileri 
gelenlerinin ve liderlerinin çoğu, 
özellikle Mir Nasreddin, Kara 
Yadigar, Seyid Salmanan Kavalisi 
gibi bir çok insan üstün cesaret 
ve nadir görülen bir yiğitlik gös
tererek savaş alanında ağır bir 
şekilde yaralandılar ... " 

"-İki taraf, Nusaybin dolayların- "-Çarpışma Kara Han'ın öldürül-
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mesi, Kızılbaş topluluğunun dar
madağın olması ve büyük bir 
kısmının esir düşmesiyle sonuç
landı .. " 

"-Bu güçlü çarpışmadan sonra, 
Kürdistan Beyterin'den her biri, 
irsi vilayetlerini düşmanın elin
den almaya gidince ... Emir Şeref 
de Biills Vilayetine gitti ve orayı 
kuşatınaya başladı. Bu görevde 
Sosun (Hezzo) 'lu Muhammed 
Beg, Hizanlı Mir Davud, Şirvan'lı 
Mir Şah Muhammed ile Müküs 
ve İspayert Beyleri de yanında 
bulunuyordu. " 

"-Kuşatma uzayıp ve kuşatma 

altındakiler sıkışınca, aman dile
diler ve Şirvan ile Sasun 
Beylerinin kefaletleri şartıyla ve 
onlara bir kötülük yapılmayacağı 
koşulu ile kaleyi ve şehri teslim 
ettiler. Kaleyi ve şehri Emir 
Şerefe teslim ettikten sonra, adı 
geçen Şirvan ve Hezzo Beyleri, 
Kızılbaşları Adileevaz tarafına 

götürüp sağ ve salim olarak 
vatanıarına kavuşturmalarını 

sağlamak için ora beylerine 
teslim ettiler." 

Şeref Han'a göre, OsmanWarla 
ittifak kuran bütün Kürdistan 
Beyleri kendi yurtlarını savaştan 
önce ve savaştan hemen sonra 
kurtarmış ve statülerine 
kavuşmuşlar dır. 

Tüm bu tarihi olaylar ve bunların 
değedendilmesi ışığında, 

Mevlana İdris-i anlamaya 
çalıştığımızda, onun büyük bir 
Kürt alimi ve diptomatı olduğunu 
kavramakta güçlük çekiniyoruz. 
Bu gerçekler ışığında, Mevlana 
İdris'in kendi kabiliyeti ve diplo-
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~ ~ ~ 

DE KING E 
EDEBIYATA KURDI 
AZAD BIBE? ( 4 ) 

ikumeten Çerxa nuh di du hezar saliya 
xwe de, mirovahiye her bi jiyaneke bi 
aşti u bextiyariye ve dide. Dewlet bi dew

letan ve, milet bi miletan re, besinor, bihev re 
bijin. Mizginiyeke xweş dide hejar u sitembaran, 
de tengezari u zordest:l, di Cihane de rabibe. 
Dostani u destpakl di navbera civak u neteweyen 
cuda de şin dibin. Herwisan qanunen nijadpe
restiye j! de bi dadperweriye bihen guhartin. 
Mafen mirovan de bihen parastin. 

Dema mirov, van deng u qala li ser damen 
Enternitan dibine u dixwine, kefa mirovi dihe, 
mirov biheşte bexwe di xewne de dibine. Bele, 
bere jl, wisan, hatiye gotin; " Dema ayeten p!roz ji 
esmen de daketin, hate gotin: " Gur u mih de bihev 
re biçerin, şer u xezal de bihev re bizewicin!! Heta 
cinewir kedi dibin. Le hele! Hedaretan, hedaret 
xwarin, medeniyeta bihez ya behez kire bin lingen 
xwe, mexlop bi erde re herarnher kirin, Zulfiqare, 
zor li heklman kirin, ji bo xenimetan, talan hatin 
hajotin. 

ŞARISTANIYA GELE KURD AVAKIKi 
SERBILINDIYA DİROKA 
GELE KURD E ... 

Dikarin Hedareta Medyaye? Dikarin avahiyen 
KeyBad tune bikin? Heger hedaret u medeniyeta 
gele Kurd, ji axe u ji ave hatibun avakirin, ango 
nids u malu milken rojgare bin, ne pak e, çima 
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bindek Hedareta u seren din mifsid u mecosi bun, 
bi persbanan ragirtine u can u ciwani te de hiştine, 
qiral u hakimen iro, le temaşe dikin! 2500 sal ji 
hikumeten Farisan li ser Kurdistane behtirin 800 
sal fermanen Tirkiye di Kurdistane de heye ji, em 
Kurd dipirsin ka bi kljan minacate em de ji ve teng
ezariye azad bibin?? 

Aya! rast e, em Kurd ji siyasete fehm nakin? Ango 
esirbune, em geş kirine. Heger ne wisan e, çima 
em di ber Hedaret u avadaniyen Tirk, Faris u 
Erehan de, heta bi mirine midafeete dikin. Azadiya 
me, ınlna ku mirov jehre vebixe u pe biji. Em 
mecbur in, bi eeladen sere xwe re, bipeyvin u xez
meta avadaniyen wan bikin. Em mejiyen xwe ji, li 
gori fikiren wan, didin xuyakirin. 

DIVE EMJI 
XELETİ U ÇEWTIYEN 
XWE SUD WERBIGRIN .... 

Ev çi qeder e, çi bext e? Heta em ji ve merhele 
rizgar bibin u reya minacate nas bikin u li xwe 
vegerin, de pir dereng hibe. Çimke mirov çiqas 
kevre fikra xwe be, mirov dikare gaven dur baveje, 
mirov dlsan nikare çewtiyen bere di careke de, 
sererast bike. Ji her ku diroka me bi peşing(tefsil) 
hatiye nivisandin, çewtiyen me yen ne nivisandi, ew 
ji ınlna He dareta ku bi eredere hatiye maşekirin ... 
le disan, madem çewtiyen pirsa gele Kurd, teşbihi 
xi'yanete dibin, dive em it:lcahen heza tekoşeriye, bi 
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Rasteqiniya ku di dema Serbildana Şex Seide Piran 

de, mina Kurd mafe meesumeki winda bikin weba çul 

tevi çewtiyen bere naben rastkirin, le icab dike mirov 

hibejel Dewleta Tirk li gori suda xwe , zimane Şex 

Seide Piran badan ô Kurd pe nebesandin. Loma ji, 

iro karbidesten Tirk bi ve liztike dileyizin, miamela 

Tirkan ji bere ve, bi esiren xwe re, ne pak in. Kurd 

dibejin: " Nane Osmaniyan li ser çoka wan, mirov 

nikare li wan bawer be. Çiya dikare bere ser çiya, le 

xuye Osmaniyan je nabe cuda". 

nivi'sandl sererast bikin, ne ku bi 
şidete u bi dijwariye. Çimke ya 
ku civaka Kurd te de diji, di 
melamete de ye. Nahe veşartin, 

mezin u reberen civaka me ya 
Kurd, yen di reya Kurdistane de 
xebat kirine, ew jl, Siwar u 
Sofibune. 

Hena ji mejiyen heza ku reya 
Kurdistane tewcih dike, sofibun 
te de dimilmile. Koleti ne sedema 
bi tene ye ku xwendegehen nete
weyl di jiyana me ya gişti de mn 
in, mamosteyen neteweyl jl, mn 
in. Dema mirov dibine ku hezen 
siyasi u zanistl dikarin werin ba 
hev u digel hevı1du bipeyvin; 
hema nikarin li ser bernameye
ke neteweyl yekitiye çebikin, hel
best sebeben din, yen ku ne 
diyar in, hene. Rast e, dlroka me 
bi kuru hatiye nivlsandin, carna 
rasthatinl( tesaduf))), hi karl li 
ser zemen dike. Nimune: 

Rasteqlniya ku di dema Serbil
dana Şex Seide Plran de, mina 
Kurd mafe meesumekl winda 
bikin weha çul tevl çewtiyen bere 
nahen rastkirin, le Icab dike 
mirov hibejel Dewleta Tirk li 
gorl suda xwe , zimane Şex 
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Selde Plran badan u Kurd pe 
nehesandin. Loma jl, !ro karbi
desten Tir k bi ve liztike dileylzin, 
miamela Tirkan ji bere ve, bi 
esiren xwe re, ne pak in. Kurd 
dibejin: " Nane Osmaniyan li ser 
çoka wan, mirov nikare li wan 
bawer be. Çiya dikare here ser 
çiya, le xuye Osmaniyan je nabe 
cuda". 

DI DESTPEKA SEDSALA 
XX' AN DE TIRKAN IHANET 
BI SOZ EN KU DAN KURDAN 
VE KIRIN ... 

Di sala 1924e de, çend 
rewşenblren Kurdan, di leşkeriya 
Tirkiye de, midafet dikirin. 
Hernal ji Sofiya hişyartir bun, 
dema dizanibun ku qedera gele 
gele hatiye her tayınkirine ye, li 
Amede soz dan hevı1du da ku 
pirsa kurdl çareser bikin, le ne 
kirin, Kurdan xapandin. Di hev
peyvınen Amede de, van 
daxwaxzen jerln hername kirin 
dan dewleta Tirkiye. 

ı. Bireveberiya Kurdistane, dive 
Kurd bi xwe birevebibin. 

2. Dewlet, qerzan bide xwediyen 

cot u dewaran ji bo ku rewşa 
aborl li Kurdistane şin hibe u 
peşbikeve. 

3. Bend u xala qanuna eskeriye, 
berwext bila rawest e. 

4. Mehkema temyeze u ya Şerlete 
bizivire Amede. 

Efseren dm di we deme de li 
Tirkiye guhen xwe girtin, ew bi 
serhildanek bi çekbilger fikirln. 
Gazi hemu seroken eşiran u 
malmezinen taylfan kirin. Ji her 
rewşa xelqe ji ber xelaye u 
birçlbune ne baş bu, ji bill 
Şexen Barzane jl, Xellfeta 
Kurdistane, ji Ubeydula Nehri 
qebı1l kiribun. Di we çaxe de, 
reberen Kurd Korueleya Azadi 
damezrandin, li ser daxwaza 
Şexen Barzane, reberan bi sero
katiya Xalid Bege Clbri, Şex 

Sai'de Pirarı ve bi sirl tayin kirin. 
Ew dem derbasl Başura 

Kurdistane bun, di re de, Ingili
zarı girtin. lngilizan, meelomat 
dan Tirkiye, hinge Tirkiye tehqiq 
li Efseran vekir u dan ber xwe, 
bi mecburi Şex Seld mina 
neqişbendiya di dewsa 
Osmaniyan de, bi lsyane hev
karl ( teşrlk) kirin. 

SIYASETA DEWLETA TIRK 
BERAMBERE GELE KURD 
ZOR Ü ZORDARi YE ... 

Ji ber ku Tirkiye di wan demarı 
de, biserket u Kurd bi xwe 
nehesandin, lro jl, ve siyasete li 
diji Kurdan bi kar tin e. Piştl u ere 
şekdarl ye PKK di bin serokatiya 
A. Öcalan ya 20 salan de, Öcalan 
bi xer li Roma'yeye, Otonomiye 
xwest u Ilan kir. Em Kurd hemu 
şah bun, hemiyan got; elhemdu-
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lilah, belkl Tirkiye bi aqil buye, 
Kurd u Tirk pişô 800 sal ll hev 
diben (ten). 

Siyaseta dewleta Tirk her çu din 
bu, xwe havete dijminen xwe, 
heta Öcalan, ji dest Kurdan 
revandin, da ku daxwaza wi, ya 
ji bo Otooorniye pe iptal bikin, 
eyni, liztika bere, ya Kurdan, bi 
dereng ditin, disan bikar 
hanin ... 

BARZANI YE NEMIR U AVA
KIRINA PARTIYA DEMOKRAT 
A KURDISTANE ••• 

Di siyaseta de, divete merc di peş 
de, tedbiran bigire, çimke çew
tiyen siyasi, rast nabin, bi tayben 
doza Kurdan. 

Esiri heye, di Siyaseta Kurdi de 
dom dike. Dema Mistefa 
Barzani, ala Şoreşa Azadi rakir 
ser erka xwe, gazi Kurdan kir ku, 
Korneteya Azadiye fireh bikin, 
Partiya Demokrat a Kurdistane 
ava bikin, reberen Kurd di 
leşkenya Iraqe de bU, bi seroka
tiya Koloneı Mistefa Xosnav, xwe 
gihandn Şoreşe, we çaxe 
Korneteya J. K. seroke we, 
Mamoste İbrahim Amed bu. 
Nezanibu here nav Şoreşa 

Azadiye, an biçe nav Komunisten 
Ereban!! 

Bele, Mamoste, ronakbir bU ji. 

Di du hezar saliye d~; ku: 
Tırkiye · bi be welateki 
demokratik, hemhibe 

biheşt ji, belli di Rusiye 
de, bedeli Edebiyata 

Buolşevike, adeten Qiral 
u Qeyseriy~t kevıı di . 

xwendegehen RUsan de 
were xwendin. Haxamen 

israil textt"t dikin ku 
musilman di nav xwe de, 

li ser zekate 
pevbiÇin ... H~ma çawan 
Ereban, Feli~tin liroti., 

belki du hezar saliye de, 
sirra wa bi israiliyan re, 
di pazare (mazade) de, 

were firoti·tı. Rengen 
demokratiye, di 

Ewropaye de de mina 
Amen"ka'ye be. 

kiteb u li ser Xeritan rakirin. 
Qanunek ji cenge girantir derx
ist. 

Heger em bibejin we çaxe guhar
tin tune bu, hebU. Osmani 
helweşibu. Pişti zemaneki, impe
ratoriya Pewlewiya ji, di İrane de 
hate guhartin. Di dure qiraliya 
İraqe ji, hate guhartin, rewşa 
Kurdan, roj bi roje dijwartir bu. 

le mixabin ronakbiri di wi de Di du hezar saliye de, ku Tirkiye 
meesum bu, ne di seriye wi de bibe welateki demokratik, heta 
bu, Mamoste, Kurd di nav xwe de bibe biheşt ji, belki di Rusiye de, 
kirin du beş. Di valahiyen ha de bedeli Edebiyata Buolşevike, 

dijmin dikare bi Kurdan bileyize adeten Qiral u Qeyseriya kevn di 
u mecburi; be dengiye milyonan xwendegeben Rusan de were 
Kurd hewiland ser Tirkiye u xwendin. Haxamen İsrail textit 
peyvina Kurd u Kurdistane, ll dikin ku musilman di nav xwe 

de, ll ser zekate pevbiçin ... Hema 
çawan Ereban, Fellstllı firotin, 
belki du hezar saliye de, sirra wa 
bi İsrailiyan re, di pazare (maza
de) de, were firotiiı. Rengen 
demokratiye, di Ewropaye de de 
mina Amerika'ye be. 

Li Afriqa'ye, çermen Heywanan u 
zengil, erzan dibin u nan u der
man biha dibin. Hema di nav 
Kurdan de, di ragehandina nav
benda siyaseta Kurdistarıl de, 
mizginiyeke xweş dibe guben 
mirovi. Xani u Kiwi di mezaren 
xwe de şah dibin. Di bajaren 
Sine u Zeqiz de, Kurdan bi pişta 
xwe, zargoya xwe ya neteweyi 
vekir. Minabad u Kermanşah di 
sirre de ne. Li başura Kurdistane, 
mekteba rewşenbiri u zaryariye, 
dide ser ya Bexdade. Edebiyat u 
zimane kurdi azad e. Di bakura 
Kurdistane de, heta di hepsan 
de, rewşenbiriya kurdi dibe nivi
sandin u minaqeşekirin. Bi 
sedan ferheng u kiteb be tirs 
dihen çapkirin. Di rojavaya 
Kurdistane de, Efriniyan 
tegihişjin ku ji bili Edebiyata 
Kurdi ji bo Kurdan, fesadiye, 
mihrecana şiir u rewşbiriya nete
weyi bi dar xistin u xelaten heja li 
yen misteq belav kirin. 

MUHEMED DEWRAN 
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