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Merhaba .. 

iki sayı arasında dergimize yönelik saldırı ve provokasyonlar, gözaltı ve tutuklamalar neredeyse 

"adet• halini aldı. Bu kez de dergimizin imtiyaz sahibi Avukat Rıza DiNÇ , hiçbir delil ve belge ol

maksızın Mersin'de 14 günlük ağır işkenceli gözaltından sonra tutuklandı. Dergimizin iz m ir 

bürosu çalışanlarından Songül DiRIBAŞ ve Kornal istanbul büro sorumlusu Kadir SA TlK da 

izmir'deki işkenceli sorgulamalarından sonra tutuklandılar. Bu arkadaşlarımızın gözaltına 

alınmaları ve polis sorgulamaları ile ilgili haberleri ilgili sahifeleremizde bulacaksınız .. Öte yan

dan, hakkında verilen gıyabi tutuklama kararı nedeniyle Yazı işleri Müdürümüz, Ciha~ KAR

TAL'da görevini bırakmak zorunda kaldı ... 

Daha önce de istanbul operasyonunda Kornal Genel Yayın Yönetmeni Recep MARAŞU ile 

Yüksel BEKiRoGLU ve Ergül KIYAK tutuklanmışlar ve tüm basım 1 yayım araçlarımıza, 

dökümanlarımıza el konulmuştu. O zaman da gözaltına alınan tüm unsurlara ağır işkenceler 

yapılmış, soruşturma sırasında gözaltında bulunanla
rın tümü açlık grevine giderek işkenceyi pro

testo etmişlerdi. işkence sırasında Nurcan BALCI'nın bel ve baldır kemikleri kırılarak yürüyemez 

hale sokulmuştu . Bütün bu uygulamalar halen devam etmektedir ve dolayısıyla sistemli bir kam-

panyanın bilinçli yürütüldüğü izlenimini vermektedir... ~ 

Geçen sayımızın dağıtımı sırasında gözaltına alınmış olan Cemal MUHSINOG LU'da polis 

soruşturmasından sonra tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmıştır. 

Besbelli ki, bu sayımııda elinize geçer geçmez , yalnız DGM ve savcıları değil, polis de harekete 

geçecek, yeni seneryolar sahnelecektir. Dergimizin izlediği siyasi süreç, onun ve kadrolarının dev

let güçleri tarafından susturulması için yeterli bir nedendir. 

Kuşkusuz ulusumuza karşı "topyekun savaş"ın dayatıldığı ; hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin 

her yerinin bombardıman edildiği, köylerimizin yakılıp -yı kıldığı; onlarca yerleşim biriminin 

boşaltıldığı ; iki milyona yakın Kürdün açlığa mahkum edilmiş olarak mülteci duruma düşürüldüğü 

koşullarda, elbette onun gözü, kulağı ve sesi olan yayın organlarının aynı düzeyde terör ve 

baskıya tabi olması doğaldır. Mücadelenin sesi mutlaka kısılmalı , siyasal ve ideolojik kanalları 

tıkanmalıydı. Aydınların, kadroların özgür sesi kısılacak ki, yapılan amansız terör gözlerden sak

lanması mümkün olsun ve daha da tırmandırılabilsin. 

Fakat birşeyi unutuyorlar! 

Sterka Rizgari, bir takım kişiler için "yasal korunak"lar biçiminde legal mücadeleyi al9ılamıyor; bu 

alanı açık mücadele cephesi olarak görüyor. Meşru olanı ve haklı olanı temel alıyor. Ulkemizde 

kendi meşruiyetine 1 kendi mücadelesinin haklılığına inanmadan, ayakları üzerine basabilen 

kalıcı bir mücadele mümkün olmayacaktır. Ve bu nedenle sömürgecilerin bütün araçları ile bize 

dayattıkları haksız ve kirli savaşta, zorbalık, zından ve zulüm, işkence, gözaltı, öldürme eylemleri 

ile korku ve paniğe kapılmıyoruz. döğüşe döğüşe yürüyoruz, bunda da kararlıyız .. 

Diğer yandan mücadelenin bizimle sınırlı olmadığını da biliyoruz, bu da bize güven veriyor. Her

kes, her Kürdistan'lı içerde, dışarda ; zındanda, zulümde , mahkemede ve hayatın tüm alanlarında 

bilinçli mücadelesini sürdürüyor. Herkes kanlı sömürgeciliğe, militarizme karşı bilinçli olarak 

örgütlenme çalışmalarına yükseltiyor. Bu nedenle, gidenin arkası boş kalmayacağı gibi bayrak da 

asla yere düşürülmeyecektir .. 

Ankara'da açıklama yapan Ya,ar Kemal, içinde bulunduğumuz durumu şu trajik sözlerle özetledi; 

"Kendimi onursuz hissediyorum. Çünkü cezaevinde değilim ve cezaevinde olacak bir şeyler yaz

madığım için, ileride kurulacak bir Insan Haklan Mahkemesi beni mutlaka mahkum edecektir. • 

Dünyaca üne sahip Y. Kemal'in söylediği bu sözler, 94 Türkiye'sinde "cezaevinde olmanın", onur 

ölçütü, dışarıda kalmanın daha doğrusu yapılıp edilenlere ses seda çıkarmadan sessizce onay

lamanın ise, onursuzluk olduğunun yükses sesli bir çığlığıdır. Gerçekten de Kürdistan'da uy

gulanan devlet terörü, tüm alanlarda misli görülmemiş kan dökücülük, barbarlık, her alandaki siyasi 

gericilik karşısında suskun kalabilmek, kendi kabuğunda yaşayabilmek için insanlarda birşeylerin 

noksan olması gerekiyor. AhlAki ve moral değerlerin çöküşü, bilinç ve bellek yitimi... 

Bu koşullarda zulme ve zorbalığa karşı mücadele edenler ve bu yüzden kazaya belaya uğrayanlar 

veya uğrayacak olanlar hiç gocunmasınlar, onlar bu karanlık sürecin ışıltı lı özneleri olarak yerlerini 

çoktan aldılar ... 

Bu say1mızın gündemi Ulusal Demokratik Cephe •• 

Kürdistan Ulusal Demokratik Mücadelesi'nin geldiği aşama; hem cephe birliğini hem de ulus

lararası diplomaside temsili dayatıyor, zorunlu kılıyor. 

Kürt ulusu adına, onu sömürgeci bir zulüm cenderesi içinde tutan, bombalayan, 

yağmalayan,katleden sömürgeci güçlerin değil; bizzat kendi kendisinin karar vermesi, kendi kurum 

ve bağımsız örgütlenmeleriyle temsil edilmeleri zorunluluğu artık "bıçak kemiğe dayandığı, ok yay

dan çıktığı için değil, bu zulüm bu bezirgan saltanatı bitsin diye• kendisini dayatmıştır. 

Bu gerekliliğin ve zorunluluğun diğer bir yanı da, Kürt ulusunun kendi bağrından çıkardığı her 

parçadaki mücadele örgütlerine,siyasal kurum ve kuruluşlarına sahip olması ve bunların güçlerini 

bütün dünyaya ispatladıkları için bir noktaya gelinmiş olmasıdır. Ne ki, bu panorama içinde her biri 

kendi işlevi içerisinde meşruiyet mücadelesi ve politik kimliğinden alan örgütlenmeler; Kürdistan'ın 

bütünü açısından parçalı bir durum arzediyorlar. En önemlisi de her parçadaki Ulusal Demokratik 
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Güçlerin, henüz sömürgeci devlet bütününden çıkamayan, politik perspektiflerinin odağına Kürdistan'ı değil, diğer ulusal bütünterin demokratik parçaları olmayı önüne koyan siyasal düzeylerde durmalarıdır. Böyle olunca da bağımsız ve Kürdistani temsil yerine, Türkiye'nin lrak'ın , yada Suriye'nin "Ulusal demokratik partileri" olarak sınırlanıyorlar. Bu manyetik alan Kürdistan adına, Kürt ulusu adına söz ve karar sahibi olmayı engelliyor. 
Oysa yapılması gereken şey, Kürt ulusuna, daha önemlisi Kürdistan'daki bütün sınıf ve tabakaların temsiline dayanan bir meşruiyet üzerinde yükselmektir. 
Kürdistan ulusal demokratik güçlerinin, anti-sömürgeci ve sosyalist örgütlenmelerin kendi aralarında birlik kurumlarını , düzeylerini örgütlemeleri onların hem hakkı ve hem de savsaklanması artık "suç" haline gelecek ödevlerdir .. . 
Süreçlerin önüne, yalnız siyasal değil, konjonktürel ve uluslararası güç dengelerine, çıkar hesaplarına dayanan birçok engel çıkacağı doğaldır. Fakat aynı biçimde bütün ulusal örgütlenmelerimiz de birbirine benzer bir konsensüs ve irade yönelimi olduğunu da tesbit etmek gerekir. Bu tarihsel momenti yakalamak, hem Kürdistani güçler arasındaki iç barışı, Kürtlerin kendi kendileriyle kardeşliğin i, ortak diplomatik ve siyasal temsili sağlamak gerekiyor. Sterka Rizgari, sorunların ciddiyetre ele alınması, sorumlulukların paylaşılması açısından Cephe ve birlik tartışmalarını hızlandırmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. TC'nin diplomatik alanda, özellikle "Kürdistan Sorunu", "Insan Hakları ihlalleri", "Demokratikleşme" konularında sıkıştırtldığı ve dışlanma ile yüzyüze olduğu bir süreç yaşıyoruz. Birkaç yıl önce dorukta olan TC'nin diplomatik başarıları, bugün tam zıddına dönüşmektedir. 
Kotarılmaya çalışılan bir takım göstermelik "Yasal değişikliklerin" , görüntüyü kurtarmaya, kamuoylarını aldatmaya, oyalamaya yönelik olduğuna hiç kuşku yok. 
Şu günlerde TBMM'de görüşülmesi beklenen Terörle Mücadele Yasası'ndaki değişikliklerin de "düşünce ve ifade özgürlüğü" üzerinde yasaklamaları kaldırmak bir yana, daha usturuplu ve sistemli baskı altına almanın hilelerini taşıdığınada işaret etmek gerekiyor. Muhtevayı yansıtmayan ve "dış baskılardan uzak kalabilmek için" yapılan hile-i şerriyelerin demokratikleşme vb. ile ilgisinin olmadığı apaçıktır. Çünkü, sorun sömürge Kürdistan'daki ulusal kurtuluş, tüm Türkiye'deki toplumsal kurtuluş mücadelesi sorunudur. Kürdistan sorunu çözülmeden "demokratikleşme"nin sözkonusu olamayacağını tarih her an ispatlamaya devam ediyor. Gündemimizin diğer bir yanı da ağırlıklı olarak Kürdistan'da yapılacak olan TBMM yenileme seçimleridir. TC, bu seçimlerle TBMM'nin Kürtler açısından kaybolan meşruiyetini "yenilemeye", güven tazelerneye çalışıyor. 

Fakat sahneye koyduğu senaryo, oyun, oyuncular, mekan, dekor herşey aynı. Hatta daha da berbat, kötücül, kanlı ve karanlık bir dekor ... Kurt ulumaları, tekbir sesleri, bomba gürültüleri, kan kokuları arasında yapılacak olan bu "demokratik" seçimlerden hangi suretaltında olursa olsun "devlet"in çıkacağına, çıkarıtaeağına kuşku yoktur. 
Milletvekilleri zindanlara atılmış, idamla yargılanan bir yerde hiçbir değişiklik olmadan "seçim" yapılması; yeniden seçilecekterin üzerinde darağacı gölgeslni, kürsü zorbalığını kaldıracak mı? Tersine en büyük ve en somut seçim zorbalığı bu değil mi? .. Ne Meclis'in ne de bu seçimlerin hiçbir meşruiyeti ve demokratik yanı bulunmadığını, etkılı ve yaygın bir boykot tavrının sürece cevap verebilecek biricik yol olduğunu vurgulayarak, tüm okurlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz ... 

.. .... 

Kısa bir not/ 
Yukarıda belirttiğimiz gibi, Sorumlu Yazı Işleri Müdürümüz Cihan Kartal, hakkında verilen gıyabi tutuklama nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı. Yeni Yazıişleri Müdürümüz, Mete Demirkol'a "bol DGM"Ii bir yayın dönemi diliyoruz ... 
Ayrıca, Eylül sayımızı, Ekim sayısıyla birleştirmek zorunda kaldık. Bütün bürolarımızın, __ dağıtımcılarımızın, teknik kadrolarımızın ağır polis operasyonlarına maruz kalmaları ve butun. arşiv ve teknik araç gereçtarimize el konulması, dergimizi zamanında okuyucularımıza iletmeyı engelledi, engellemeye devam ediyor .... 
öte yandan, basıma hazırladığımız sayımızın kayıtlı olduğu disketiere hiç bir gerekçe gösterilmeden el konuldu .... Böylece Eylül-Ekim sayımızı, yeni baştan hazırlay8.rak, sayfa sayısını artırdık ve ancak Kasım ayının son haftasında baskıya girebildik ... Hayin tuzaktarla dolu, çetin bir geçitte ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmeye gerek yok ... Yola devam ... 
Gelecek sayıda yine birlikteyiz ... 

<> 
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• A A HEDEFTE YINE STERKA RIZGARI, KOMAL, HADEP, ARYA VARDI ... • 
lzmir•de Kürtleri 

•denize dökme harek8t1!• 
aklaşık iki yıldır izmir'de "Kürde iş verme, ev verme, 
kız verme" sloganianya sürdürülen Kürtsüzleştirme 
kampanyası, terörist devlet güçlerince ete kemiğe 
büründürülerek boyutlandırılıyor. 

Devlet terörü izmir'de 20 Eylül'den beri "anti-Kürt bir sindirme 
operasyonu" yürütüyor. Devlet terörünün hedefinde Sterka 
Rizgari, Komal, Özgür halk gibi yayın kuruluşları; Arya ve 
MKM gibi kültür sanat kurumları, HADEP ve iHD'nin yanı sıra 
birçok Kürt aydını, araştırmacı ve yazar da bulunuyor. 
izmir'in, yaşayan Kürt nüfusun yoğun siyasal ve polisiye baskı 
altında olduğu ve "şövenist" kampanyaların pilot bölgesi 
olduğu biliniyor. 
Devlet aynı zamanda kürtlerin politik, kültürel çalışmalarını, 
siyasal kurumlaşmalarını da sindirrnek için her aracı, her 
yöntemi kullanıyor. 
ızmir'deki "sindirme operasyonu"nun görünürdeki bahanesi 
de 15 Eylül 1994 günü Menemen ve Aliağa işbankası 
şubelerine para götüren aracın soygun girişimi sırasında, üç 
görevlinin öldürülmesiyle sonuçlanan olaydır. Bütün olay
lardan direkt Kürtleri sorumlu tutan polisin "suç" ve "suçlu" 
yaratma yöntemlerini çalıştırdığı hareket esnasında 80'den 
fazla insan gözaltına alındı , işkence edildi , kurumlara 
saldırıldı, işyerleri mühürlendi. 
HADEP yöneticileri, basın,yayın-kültür kurumları ve bilim 
adamları, izmir Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu ve medya 
işbirliğiyle "soyguncu örgüt militanları" olarak lanse edildiler 
ve aleyhte kamuoyu yaratılmaya çalışıldı. 

ızmir'deki "Kürtleri denize dökme hareketi" içinde; HADEP 
izmir il Sekreteri iskender Eraslan, HADEP PM üyesi ve 
Kornal Basım-Yayım-Dağıtım ortaklarından Nevzat Sağnıç, 
dergimizin izmir Temsilcisi Mine Sağnıç, HADEP lı Yönetim 
Kurulu üyesi Remzi Aker, HADEP Buca YK üyesi Vahit Zey
dan, Kürt dilbilimci, araştırmacı-yazır Kaya Müştakhan, 
Özgür Ülke eski yazı işleri müdürü Metin Balcı , Kornal 
Yayınevi Yöneticisi Kadir Sat ık, Arya Kültür ve sanat Merkezi 
çalışanlarından Metin Yavuz, Arya Müzik grubundan Ali 
Kemal Yıldız, Hadep üyeleri Seyfettin Karatay, Yaşar Yağcı, 
Mehmet Kışanak, Müzisyen Berzan Kılıçarslan, Inşaat 
Mühendisi lzzettin Koç ve eşi Naziye Koç, Arkeolog Metin 
Göktepe ve eşi Neslihan Göktepe, işadamı Mevlüt Kaya, 
Murat Satık (ifade vermeyi redettiği için yoğun işkenceye tabi 
tutuldu ve gözaltı süresi boyunca açlık grevi yaptı . işkence 
altındaykan hastaneye kaldırıldı.) Sıddık Satık, Yücel Nev
canoğlu, A. Kadir Eraslan, Mehmet Erasalan, Neslihan Ka
ratay, Ramazan Adıbelli, Gurbet Adıbelli, Mehmet Ermiş, Adil 
Arslan, Ahmet Öncü, Kadri Arslan, Süheyla Aksoy, Saliha 
Dağ, Sinan Demirkan, Rıdvan Karatay, Faik Arç gözaltına 
alındılar. Basında suçlu olarak teşhir edilen 32 kişiden 
DGM'ye çıkarılan Ahmet Güven, Kadri Sönmez, Ramazan 
Akdağ, Murat Satık, izzettin Koç, Naciye Koç, Neslihan 
Göktepe, Metin Göktepe, Abdülkadir Eraslan, Ali Haydar 

Özdemir, Neslihan Karatay, Mehmet Kışanak, Yaşar Yağcı, 
Ahmet Öncü, Mehmet Eraslan, Seyfettin Karatay, Rıdvan 
Karatay, Tezcan Adıbelli, Vahit Zeydan, Songül Diribaş, Ber
zan Kılıçarslan, Mehmet Ermiş, Kadir Satık, Ali Kemal Yıldız, 
Kadir Isı, Zeynep Akın tutuklandılar. 
Menemen soygununa karıştıkları ve YRNK geriliası olduğu 
iddia edilen kişilerin yoğun işkence gördükleri ve ifadelerinin 
zorla imzatatıldığı bildirildi. Sanıklardan, emniyet ve savcıda 
ifade vermeyi rededen Ahmet Güven'in yoğun işkence so
nucu ayakta duramayacak halde olduğu da bildiriliyor. 
12 Eylül Cuntası 'nın siyasal yönetimi, silah zoruyla bir korku 
toplumu yaratmayı hedefliyordu. Birim birim inşa edilen korku 
toplumu hedefinde, çağdışı bir toplum yaratıldı; diz boyu 
zulum ve kan deryasında bir tepkisiz toplum ... 
70 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç bir demokratik geleneğin 
oluşmadığı toplumda, yaşamın nabzını kirli sömürge 
savaşından milyonlarca dolar kazanç sağlayan silah tacirleri 
ve bu savaştan çıkarı olan sömürgeciler tutmaktadır. 
Sömürge bir ulusun kurtuluş mücadelesi içinde döğüşe -
döğüşe, dişle tımakla yaratılan ulusal kurumlara karşı 
yürütülen açık, gizli imha savaşı, Kürdistan'ın köy ve mez
ralarından başlamak üzere metropollere kadar uzanan göç 
yolları üzerinde pervasızca sürdürülmektedir. 

Bu bağlamda, çeşitli bahaneler ve provakasyontarla der
gimize ve diğer ulusal kurum ve kişilere karşı yönelen devlet 
terörü, Adana'da kontr-gerilla cinayeti olarak gerçekleşirken, 
izmir'de "sindirme operasyonları" biçimine bürünebiliyor. 
Tüm bu baskı ve terörün gerçek nedeni Kürt ulusuna yönelik 
"topyekun savaşın" ve onun uzantıları olduğunu biliyoruz. 
Gösterilen bahaneler ne olursa olsun, amaç; hayatın her 
alanında KUKM'ni boğmaktır. 

Temmuz ayında Istanbul'da Kornal Genel Yayın Yönetmeni 
Recep Maraşlı, Ergül Kıyak ve Yüksel Bekiroğlu'nun tu
tuklanması, Nurcan Balcı'nın işkencede sakat bırakılması, 
teknik araçlarımıza el konulmasıyla sonuçlanan operasyonun 
ardından bu kez de, dergimizin sahibi Avukat Rıza Dinç Mer
sin'de, Kornalistanbul sorumlusu Kadir Satık, Dilbilimci-yazar 
Kaya Müştakhan, lzmir Temsilcimiz Mine Sağnıç, Kornal 
Basım-Yayım ortaklarından Nevzat Sağnıç, lzmir mu
habirimiz Songul Diribaş'ın gözaltına alınıp işkence 
görmeleri; istanbul'da muhabirimiz Cemal Muhsinoğlu'nun 
işkenceli gözaltından sonra tutklanmasının, yayınlarımıza 
duyulan kin ve nefretin ifadesi olduğunu belirtmeye gerek 
yok! 

Geçen sayımızda cevabımızın oldukça yalın olduğunu 
yazmıştık; özgürlük ve bağımsızlık ateşleri alev alev 
yayılmaya devam ettikçe sonsuz vahşete karşı tüm ener
jimizle direneceğiz ... 
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HEDEFTE YiNE STERKA RIZGARi, KOMAL, HADEP, ARYA VARDI ... 

Rıza Dinç Kaya Müştakhan S. Diribaş Kadir Satık C. Muhsinoğlu 

Işyerleri Mühürlendi! 

lzmir"deki sindirme seferberliğinde Komal, St~rka Rizgari, Arya ve MKM gibi kurumlara, HADEP gibi siyasal partilere maddi deı;tel<l 

sağladıkları iddiasıyla yurtsever kürt işadamlarının işyerleri mühürlendi. 

Kornal Basım-Yayım-Dağıtım ortaklarından ve HADEP PM üyesi Nevzat Sağnıç'ın "Dilan kerestecilik", HADEP il Yönetim Kurulu 

Üyesi Remzi Aker ve izzettin Koç'a ait işyerleri de mühürlendiği gibi çalışanları da gözaltına alındılar. 

Devletin üst düzeylerindeki bankaların, kredilerin yağmalandığı, trilyonluk vurgun ve yolsuzlukların, mafya hesaplaşmalarıyla 

likte yaşandığı bir dönemde; suçları sadece Kürt yurtseverliği olan insanların işyerlerinin imha edildiği bir başka vurgun ve 

yaşanmaktadır. 

Yayına başlar başlamaz devlet terörünün baş hedeflerinden 

biri olan dergimizin sahibi AV. Rıza Dinç, aynı zamada 

hukukçu olarak giridiği siyasi davalardaki tavrı ve sa

vunmalarıyla da polisin hışmınıüzerine çekiyordu. 

Hergün ve her fırsatta TEM tarafından "elimize geçirirsak onu 

beter edeceğiz" tehditleri ile sindirilmeye çalışılan Rıza Dinç 

1 Ekim 1994 tarihinde Mersin'de gözaltına alındı . 

IHD ve Yurtsever hukukçuların devreye girmesine rağmen 

Adana ve Mersin Emniyet müdürlüğü Dinç'in kendilerinde 

olmadığını iddia ettiler. Ama Dinç'in • faili meçhul" a git

mesiydi. Sonunda olayın görgü tanıkları ve IHD'nin 

girişimleriyle Rıza Dinç'in Mersin'de yoğun işkenceler altında 

bekletildiği ve lzmir'e gOtürülrnesi ihtimalinin olduğu öğrenildi. 

Mersin IHD Şube Başkanı Av. Hamza Yalçın, Dinç'le yaptığı 

kısa bir görüşmede kendisini çok bitkin bir şekilde gördüğünü, 
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ayrıca kendisinin "gözaltına alındığı günden beri yoğun 

işkence altındayım, yapılan işkenceleri protesto etmek 

amacıyla açlık grevine başladım" dediği bildirildi. 

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) 

bir bildiri yayınlayarak acil eylem çağrısında bulundu. Sınır 

Tanımayan Avukatlar Birliği, SınırTanımayan Gazeteciler 

Birliği, Uluslararası Pen Klüp gibi kurum ve kuruluşlar Rıza 

Dinç'in durumuyla yakından ilgilenerek sürekli bilgi aldıklarını 

açıkladılar. Çağdaş Hukukçular Derneği lzmir Şubesi de Rıza 

Dinç'in gözaltına alınarak gördüğü işkenceleri kınamak 

amacıyla bir basın açıklaması yaptı . 

öte yandan şubeleıimizi ziyaret eden, mesaj gönderen, te

lefonla arayan birçok kişi, çeşitli kurum-kuruluş temsilcileri ve 

yurtsever hukukçular, TC'nin devrimci-yurtsever hukukçulara 

karşı giriştiği saldırı ve provakasyonlar karşısında ka

muoyunun sessiz kalmayacağını bildirip, protesto ettiler. 

14 Ekim günü savcılığa çıkarılan Rıza Dinç, tutuklanarak 

Mersin Tutukevine gönderildi. 

TC'nin siyasal kaos ve sömürgeci şiddetin fütursuzlaştığı bir 

dönemde fırsat bulan devlet, Rıza Dinç'i cezalandırmaya 

çalışıyor. 
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Recep MARA'LI'dan 
DGM'ye Protesto! 

~~--. IGDM'deki Kanal 6, Dinarnit 
Programı Davasında, Kornal 
Genel Yayın Yönetmeni Recep 
Maraşlı DGM'lerde ifade vermeyi 
red etti. Yaptığı açıklamada 
Maraşlı şu görüşlere yer verdi: _-. • .,.,w.· • •Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
başta olma üzere, TC Anayasast, 
yasalart ile bir bütün olarak Türk 
Hukuk sisteminin, s6mürgeci 
devlet yaptlanmasmm bir 6ğesi 
olduğuna kuşku yoktur. 
Bu hukuk sistemi halen kürdistan 
üzerinde yürütülmekte olan azgm 
s(Jmürgeci devlet ter6rü ve savaş siyasetinin bir aygtttdtr. Dolaytstyfa, s6mürgeci politika/ann emri altmda ve onun uzanttst olarak işleyen bir sistemin adalet dağttmast ve bağ1ms1z bir yargt erki olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 

DGM'Ier; Mili Güvenlik kurulunun, Genel Kurmay'tn Milli Istihbarat Teşkilatt 'mn, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi 

ve gayn resmi güvenlik birim/erinin, hükümetlerin, savciliklarm direktif/eriyle eşgüdümlü olarak, aym programatik ve siyasal hedefler içinde çaltşmaktadtrlar. DGM'lerin yarg1/anma/arma muhattap olan milletvekilleri, bilim adam/an, gazeteciler, yazarlar, sanatçiiar, yurtsever, demokrat, sosyalist bütün gruplardan g6rüşlerden insammtzm; bu gayri hukuki yargtlamalartn reddi kendisini dayatmtşttr. 
Günlük politik kararlarla bile yönfenebi/en bir yargmm meşrulaştmlmamast, teşhir edilmesi ve işlevsiz btraklfmast bir görevdir.Bu nedenle DGM'lerin hedef kitlesi olan insan/ann yürüttükleri boykot eyleminin tarihsel bir öneme sahip olduğuna da inantyorum. 
Bu mahkemeler, evrensel ve uluslararast hiçbir hukuk normuna dayanmayan, bomba/ardan, kurşun/ardan, sürgün ve imhadan her nas1/sa aynk kalmtş hedef kitleyi ter6rize etmeye, cezalandtrmaya çalişan &:alma heyetleri gibidir. K1saca, DGM'lerin bizim için, ne toplumsal, ne tarihsel, ne de evrensel huhuk normlan açtsmdan hiçbir meşruiyeti ve saygmltğt sözkonusu değildir. Bu mahkeme/erin bizler için bir tek dahi adil karar vermeleri mümkün değildir. Bu nedenle mevcut hukuk sisteminin trçt-sömürgeci karakterine ve reddedilmesi gereğine bağ/1 olarak DGM'lerde yargtlanmay1, bu mahkemelerde ifade vermeyi, savunma yapmayi reddetiğimi kamuoyunun bilgilerine takdirine arzediyorum. 

Recep MARAŞLI 
Komal Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni 
Sağma/cllar Cezaevi 
C-13 Bayrampaşa-istanbul 

Gözaltına alının temsilcimiz arama bahanesiyle götürüldüğü havaalanı emniyetinde üstü parçalandı, ölümle tehdit edildi... 

Adana Büromuza Polis baskını! 
31 .8.94 tarihinde dergimizin Adana Bürosuna baskın düzenlendi. Dernekler ve Basın Masası'ından gelen polisler, toplatma kararı olduğu gerekçesiyle 30 Kadar kitap ve dergimizin 2, 3 ve 4. sayısından toplam 20 adedine el koyarken çeşitli sosyalist çevrelerin dergi ve gazetelerinden oluşan arşivimiz de götürüldü. 

Operasyon sırada, büromuzda bulunan iki okuyucumuz ise suçlu muamelesi yapılarak sorgulandılar. 

Öte yandan, 11.9.94 tarihende sosyalist dergilerden Barikat, Emeğin Bayrağı, Özgür Halk, Odak ve dergimizin Adana temsilcisi HADEP'ten çıkarken keyfi olarak gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar arasında bulunan temsilcimiz, emniyet sürecini şöyle anlatıyor; 

•önce arnniyete götürüldük. Bayan polis olmadığı bahane edilerek bu kez Adana Havalimanına götürülerek bayan polislerce üst araması yapılmak istendi. Orada 

normal bir üst araması dışında soyunmamız dayatıldı. Karşı koymam üzerine kaba dayağa maruz kaldım. Üzerimdeki giysiler zorla parçalanarak çıkarıldı. Soyunarak aranan diğer arkadaşda HADEP üyelerinden Nilgün Çampınar'dı. HADEP'te yönetici ve dergi temsilcisi olması nedeniyle •yakında hepiniz boğulacaksınız , hepinizi öldüreceğiz" diyerek tehdit ettiler.HADEP'ten çıkarken gözaltına alınan birçok Kürt kadınının (yaşları 50-52) kendilerini boğabilecekleri bahanesiyle başörtüleri alındı ... • 

Tüm bu baskılar ve benzeri uygulamaların bizleri yıldıramayacağını duyuruyor; sosyalist, yurtsever ve · demokratik kitle kurum ve kuruluşlarına yönelik devlet tekörüne karşı kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

Sterka Rizgara/ Adana 
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Polis, istanbul•da 
üç devrimeiyi kurş~na dizdi! 

KAFETERYA•da INFAZ 

Evleri basarak devrimcileri katietmeyi gelenek haline getiren 

ve bu eylemlerini, alkışlı ~österilerle, basın-yayın desteğiyle 

meşrulaşt ırmaya çalışan Istanbul polisi bir adım daha attı. 

Güpegündüz Istanbul/Beşiktaş Barbaros bulvanndaki Arzum 

Kafa'yi basan "Terörle Mücadele ekipleri", diğer müşteri!eri 

dışarı çıkardıktan sonra üç devrimeiyi orada kurşuna dızdı. 

Yapılan polis açıklamasında öldürülen kişilerin polise ~teş 

açtıkları ve çatışma çıktığı iddiası ise koca bir yalandan ıba

ret! 
28 Eylül'de Arzum Kafa'de kurşuna dizilen Elmas Yalçın ; 

BEMSEN (Belediye işçile ri Sendikası) kurucusu, Fuat 

Erdoğan; istanbul Barosu avukatlanndan ve lsmet Erdoğan ; 

makine mühendisiydi. 
Devrimci Sol tarafından 3 Ekim 1994 tarihinde yayınlanan 78. 

No'lu haber bülteninde kurşuna dizilen üç devrimcinin, Dev

rimci sol taraftarları oldukları açıklanarak; "Menzi ve 

işkenceci katil sürülerinden alçakca katiettikleri 

yoldaşlarımızın hesabını soracağız" dendi. 
Polisin ev baskınlarından sonra, sokak infazianna doğru 

yönelmesi karşısında çeşitli demokratik kitle örgütleri olayı 

protesto ettiler. . 
Halkın gündemini çarpıtmak için Göknet ve Cıvan olay

larındaki ayrıntıları saatlerce didikleyen basın-yayın tekelleri, 

kafataryanın boşaltılıp üç devrimcinin kurşuna dizilmesi 

olayını resmi açıklamaları süsleyerek vermekten öte bir şey 

yapmadı lar. 

Kornal Yay1nevi Genel yaym Yönetmeni 
R. Maraşh, E. K1yak ve Y. Bekiroğlu 

YARGlLANDI! 

Kaya Müştakhan•da 
iŞKENCEDEYDi! .. 

izmir polisinin hedeflediği insanlardan biride Kürt dilbilimci ve 
yazar Kaya Müştakhan'dı. 
Kaya Müştakhan, ilerici bir Kürt aydını olmanın "cezası~ı· 

yaşamı boyunca sürgünlerle, gözaltıl~ırla, baskılarla çekmış, 

emekli bir öğretmen olarak yaşamını ızmir'de sürdürüyor. 
Kürt dili ve edebiyatı üzerine çalışmaları, Arya ve MKM'deki 

söyleşileriyle tanıdığımız M9ştakhan, aynı zamanda Kürt 

Enstitüsü'nün Dil Komisyon Uyesi. 
lzmir'de hiçbir yurtsever düşüneeye tahammül edemeyen 

devlet, Müştakhan gibi bir aydın pınarını da kurutmaya 

çahştı."Düşünce özgürlüğü" demogoj~leri~ln yapıldığı 

TOrkiye'de ilerlemiş yaşına rağmen seçkın bır araştırmacı

yazar, Kürt aydınlanmasına olan katkıları nedeniyle 15 gün 

hücrelerde tutulup, işkence edilerek ödüllendirildi. Kaya 

Hoca'nın işkence altında tutulması, içeride ve dışarıda birçok 

kuruluş tarafından kınandı. 

Müştakhan 10 Ekim 1994'te çıkarıldığı DGM tarafından ser

best bırakıldı. 
KOMAL, STERKA RIZGARi, ARYA, MKM VE HADEP'E 

yönelik saldırı ve provakasyonlar protest~ edildi. Ar~larınd~ 
dergimiz sahibi AV.Rıza Dinç, Yayınevı Yönetıcısı Kadır 

Satık, Araştırmacı yazar Kaya Müştakhan'ında olduğu çok 

sayıda kişi gözaltına alınması ve işkence edilmesi protesto 

edtlmeye devam ediyor! 
"SALDlRlLAR Bizi YOLUMUZDAN ALIKOYAMA YACAK! 

8 Temmuz 1994 tarihende "Terörle Mücadele" timleri tarafından 

dergimize yönelik yapılan provakasyon ~onunda . teknik 

yöneticilerimiıle birlikte Komal Genel Yayın Yonetmenı Recep 

Maraşil'nında içinde bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. 21 Tem

muz 1994 günü çıkarıldıkları IDGM tarafından R. Maraşlı , E. Kıyak 

ve Yüksel Bekiroğlu tutuklanmış ve M. Satık, F. Satık, N. Çamlı, E. 

Yetkiner, N. Balcı ve Ş. Sefer tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılmışlardı. 

.-~~1111111!1'11~-----=~~=~~---~-------.;;;~!!!!!!!!!!!!~-~~, 20 Ekim 1994 günü IDGM'de 
görülen duruşmada yargı

lananlar hazır bulundular. 
Yaptıkları savunmalarda, "ör
güt üyeliği ve örgüt yöneticiliği" 

iddiaları reddedildi. Gözaltında 
ağır işkence sonucu kalça 
kemiği kırılan ve durşmaya ge
tirilmeyen Nurcan Balcı'nın ifa
desi ise 181 1 O/ 1994 tarihinde 
Keşan Asliye Hukuk mah
kemesi tarafından alındığı 

öğrenildi. 

Soldan sağa; Recep Maraşlt, Yüksel BekirtÇJğlu, 
Efrgül Ktyak, E. Yetkiner, N. Çamlt, F. Sattk 
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R. Maraşil ifadesinde, "Komal 
Yayınevinin Genel Yayın Yö
netmeni olarak bu yayınevine 
karşı alınan bir karar sonucu 
faaliyetlerine son verilmiş ve bu 
şeklide hakkımızda dava 
açılmıştır. Gerek yayın-

evimizin, gerekse dergimizin 
kapatılması ve yayıniarına son 
verilmesi amaçlanmaktadır. 

Hakkımızda verilen karar siyasi 
bir karardır, bu nedenle 

suçlamaları kabul etmiyoruz. • dedi. Duruşma 1 Aralık 1 ~94 saat 

15:00'e ertelendi. · Sterka Rizgari •Istanbul 

------~------------~----
~~--
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TC'nin KUKM'ye karşı yürütmüş olduğu, 
haksız sömürge savaşında devletin hedefi 
kitlelerdir. Devlet halkı kaybetmiş ve ona 
saldırmaktadır. Botan'da yapılanla, Der
sim'de yapılan aynı savaş politikasının uy
gulamalarıdır. Çözümlemesi de aynıdır. 
Birincisi: Gerilla savaşı ile halk savaşının 
birbirleriyle iç içe olması gerçeğidir. 
ikincisi: Kürt köylülüğünün halk 
savaşında -Öz sawunma sistemleri 
bakımından donanımsız olduğu; 
Üçüncüsü: Köy boşaltmaları ve in
sansızlaştırma kampanyalarının, 
Kürdistan şehirlerini ve metropol mer
kezlerini Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
bakımından kritik alanlar halinegetirmekte 
olduğu gerçeğidir. 
Dördüncü bir olgu daha var; Şehir mer
kezleri ve Türkiye metropollerinde 
yoğunlaşan Kürt köylülüğünün ortaya 
çıkaracağı toplumsal-siyasal dinamizme 
karşı ne TC'nin ve ne de KUKM'nin henüz 
bütünlüklü bir politikaya sahip olmadıkları 
gerçeğidir. 
TC, "Köy boşaltma, yakma, in
sansızlaştırma" vb. gibi kitle pasifikasyonu 
eylemlerini, bir savaş politikası olarak 
yürütüyor. Fakat, bu aynı zamanda siyasal 
ve askeri çözümsüzlüğün , tıkanmışlığın , 
aczin de ifadesidir. Soğukkanlı yoketme 
planları gibi görünsade arkasında ke
sinlikle büyük bir korku ve panik var. Kin 
ve öfke var ... 
Devletin Dersim köylülüğüne doğrudan 
saldırısının nedeni kuşkusuz ulusal kur
tuluş mücadelisinin boyutlarıdır. Bunun 
yanı sıra Dersim'in bazı siyasal ve so
soyolojik özellikleri TC'nin içinde bu
lunduğu krizi anlatması bakımından önem 
taşımaktadır. 
Belki de Kemalist Laisizmin yegane kitle 

tabanı olarak kalan ve "SHP solculuğu"nun oy 
potansiyeli olan Dersim'in "artık gözden 
çıkarılmasının" nedeni de budur. Diğer yanı 
da istanbui-Karacaahmet'te cemevinin 
duvarının yıkımına gösterilen Alevi tep
kilerinin , Dersim köylerinin toptan 
yakılmasıyla cevaplanmasıdır. Birbiriyle 
doğrudn bağları bulunmayan, ama ard arda 
düşerek tarihsel bir mesaj veren bu olguların 
anlattığı şey; "Türkıye'nin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğü içinde Alevilik, bir denge 
unsuru olarak laiklik şemsiyesi altında ko
runabilir. Ancak, KUKM içinde yer alan bir ale
vilik imha hedefidir." 
Dersim bugün bunun için yakılıyor, bom
balanıyor .. 1938'de de yeniden işgal ve ilhak 
eylemine karşı direndiği için jenoside 
uğratılmıştı . 
Yine aynı olgu, devlet propagandalarına karşı 
Kürt ulusal bütünlüğü içinde Kurmanc ve Za
zaların, devletin sömürgeci imha politikası 
bakımından hiç bir ayrıcalıkları olmadığını bir 
kez daha kanıtlamaktadır. 
Bir başka olgu da, devlet propagandalarına 
karşı Kürt ulusal bütünlüğü içinde olmalarına 
karşı "Alevi -Kürt köylülüğünden beslenen ra
dikal sosyalist örgütlenmelerin", objektif olarak 
Kürdistan ihtilalinin unsurları olmaları ko
nusunda yol ayrımına işaret ediyor olmasıdır. 
Kampanyanın Dersim boyutuna ilişkin sap
tamaları belki daha da genişletmek 
mümkündür. Fakat sürecin genel etkileri ve 
sonuçları bakımından irdelenmesine daha 
çok ihtiyaç var. 
Düzeni bozulan, üretim ilişkileri parçalanan, 
hele hele toprağından koparılan, Kürdistan 
köylülüğünün ; bu cezalandırma karşısında 
pasifize olacağı yılgınlaşacağı beklentisi 
boşunadır. Tersine bu,Kürdistan 
köylülüğünün siyasal radikalizmini en keskin 
öğeler haline getirebilecek bir olgudur. 

Özellikle Güney Kürdistan deneyimleri, yurt
sever köylülerin birçok kez evlerini ve 
köylerini yeniden inşa etmek durumunda 
kaldıklarını gösteriyor. Kuzey'de de köylerine 
yeniden dönme ve inşa konusunda ısrarlı gel
gitlerin yaşanması, bu yönde siyasal ey
lemlilikler örgütlenmesi pekala mümkündür. 
Öte yandan, Kürdistan'daki nufüs hareketleri 
köyleri haritadan silerken; ekonomik, top
lumsal, kültürel tüm dokusunu değiştirerek de 
şehirleri, KUKM'nin merkezlerine haline ge
tirme şansı yaratmasıdır. Bu olgu, Kürdistan 
tarihi açısından da bir dönüm noktası olabilir; 
Çünkü tercümesi ulusal devrimin şehirlerine 
kavuşmasıdır. 
Kürdistan tarihi, UKM açısından kırtarla kent
ler arasında sürekli bir karşıtlığın yaşana 
geldiğini göstermektedir. Kürt yurtseverliği ge
nellikle kasabalarda gelişir ve köylülükte 
taban bulurken -Diyarbakır istisna olmak 
üzere- Kürdistan şehirleri bu hareketlerin 
dışında dahası karşısında yer aldı. 
Çünkü, Kürdistan şehirteri yüzyıllarca Arap ve 
Osmanlı istilacılarının siyasal, idari, askeri Vt> 
kültürel üsleri oldu. Şehirlerin bu dokusu ulu
sal mücadelenin bu alanlarda boyutlanmasını 
engelledi. Doğu Mitingleri'nin kırsal tabana 
dayalı olarak -Silvan, Batman, Kozluk, si
verek, Lice- vb. gerçekleşmesi bu olguya 
tanıklık eder. 1970'1erde yine Diyarbakır 
başta olmak üzere Bitlis, Muş, Bingöl, Urfa 
gibi il merkezlerinde de şehir kökenli ulusal 
hareketlerinin, gençlik örgütlenmeiirinin 
yaygınlaşmaya başladığına tanık oluruz. Bu 
da metropollerden taşınan sosyalist ve ulusal 
demokratik nitelikli gençlik ha
reketeleriyle,Kürdistan şehir merl<:ezlerindeki 
tutucu toplumsal dokunun değiştirmeye 
başlamasıyla açıklanabilir. 
Şimdilerde süreç çok daha hızlanmıştır. Gerçi 
şehir merkezleri yine ordunun, Özel-timler'in, 
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Polis'in ve MIT'in karargahlarıdır. Ama 

şehirlerin eski dokuları tamamen 

değişmiştir, değişmektedir. Antep, Adana 

ve Mersin artık büyük Kürt kentleridir. 

Kars küçük bir kasaba haline gelirken, Er

zurum Kürtleşmektedir. Kadim Amed ise 

Kürdistan' ın kalbinde milyonluk bir ana

kent durumundadır. 
TC'nin kırsal alanı yurtsever kililelerden 

arındırma telaşının amacı gerilla 

mücadelesinin kitle desteğinden ko

pararak tecrit etmek gibi siyasal-askeri bir 

hedefinin yanı sıra, kitle pasifikasyonu ya

ratmak ve halkı cezalandırmaktır. Bu 

yakın amaçların dışında iki stratejik he

deften daha söz edilebilir. 
Birlncisi:Muhtemel bir Kürdistan'ın 

sınırlarını , şimdiden olabildiğince 

küçültmek ve daraltmak. 
ikincisi: Kürdistan'ı Kürtsüzleştirerek, top

rak sorununu gündemden düşürmektir. 

Topraksız, Kürdistan'sız bir Kürt so
rununun "Misak-ı Milli ve düzen sınırları" 

içinde çok daha kolay çözülebileceği var

sayılmaktadır. 

Sömürgeci stratejistlerin fena halde 

yanıldıkları bir nokta var. Kürdistan'ın 

demoğrafik yapısıyla oynamak, belki ulu

sal sorunu toprak zemininden koparır, 

ama kesinlikle çözmez. 

Birincisi: Yakın tarih pekala topraksızda 

ulus sorunu olabileceğine tanıklık eder. 

ikincisi: Ulusal-yerel bir sorunu ulus

lararası kanserli bir hastalık haline getir; 

Göçmen uluslar sorunu , bu yanıyla 

dünyamızda kanayan bir yaradır. Gerilla 

hareketine karşı sürdürülen "topyekün 

savaş'ta iki milyona yakın insanın 
göçettirilmesi, sorunu pasifize değil , ter

sine aktive eden bir etkendir. 

Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtleri asimile 

etmek için her yolu deneyen TC, Türkleri 

ve Kürtleri karıştırarak benzeştirmeyi de 

çok denedi. Son yıllarda da entegrasyona 

önem veriyor. Özellikle Kürt ser
mayedarlarının, aydınları, politikacılarının 

Türk metropolleriyle bağlarını 

sıklaştırılması ve böylece "Bağımsız 

Kürdistan" talebinin imkansız kılınması 

amacını güdüyor, entegrasyon politikası ... 

Ne var ki, metropollerde can havliyle 

yığılmakta olan Kürt göçü bir entegrasyon 

ve asimilasyon çarkının kırılıp, zem

bereğinden boşalmışcasına geriye doğru 

işletecek bir dinarnit fitili olabileceği unu

tuluyorl 
Unutulan bir başka gerçekte şu; 

Milliyetler birbiriyle kaynaşabilir ama mil

liyetçilikler asla!.. 

.. şehirlerin eski dokulan 
tamamen değişmiştir, 

değişmektedir. 

Milliyetçi politikalar, karşılıklı çıkarları 

örttüğünde uzlaşabilir, ama kaynaşmaz. Hele 

Türk ırkçılığı ve şovenizmi ile Kürt yurt

severliğinin yanyana yaşaması bile 

sözkonusu olamaz ... 
Türk toplumunda, son yıllarda devlet eliyle de 

kışkırtılıp geliştirilen güçlü bir anti-Kürt 

şovenist da:ga egemendir. Resmi propaganda 

araçlarıyla da planlanan, sömürge savaşına 

destek sağlamak, asker kaçaklarını önlemek 

için aileleri motive etmek gibi nedenlerle daha 

çok kışkırtılmaya başlanan bu şovenist kam

panyaya, MHP ve faşist harekete yeniden iti

bar kazandırma çabalarında da teşhis ede

biliriz. 
Metropollere göçen Kürt nüfusunun ulusal 

duyguları yükselmiştir. Ulusal kurtuluş; ha

reketinin kitleler üzerindeki psikolojik ve si

yasal etkisi, içsel bir olgudur. 

Kürdistan'da sürdürlan devlet terörüne karşı, 

ne din kardeşliği adına, ne de insanlık ve ne 

de sınıf kardeşliği adına Türk toplumundan 

güçlü protesto sesleri yükselmemesi, Kürt 

ulusu üzerinde Türk kitlesine karşı soğukluk 

yaratmıştır. Beklentilerinin karşılanmaması, 

bu hayal kırıklığını daha da arttırmaktadır. 

Kürt ve Türk toplumlarının psikolojik bir 

bölünme geçirmekte olduklarını 
söyleyebiliriz. 
Hiçbir evresinde Türk düşmanlığı temelinde 

gelişmemiş ve şövenist renkler taşımam ış 

olan Kürt yurtseverliği; ulusal kurtuluş 

örgütlerine egemen olan sosyalist siyasal 

kültür, çalışmaların bir Kürt ve Türk 

boğazlaşmasına dönüşmesini engelleyen en 

önemli iradi belirlenimdir. Belki bu şans gi

derek azalmaktadır. Büyük şehirlerde birbirini 

anlamadan ve çıkarları çatışarak yaşamak 

zorunda bırakılan yığınlar için saat geriye 

doğru daha da süratle ilerlemekte ... 

Şehir vareşiarına toplanmış, yoksulluğun uç 

sınırlarında, işsiz, kadersiz, aç yığınların; 

Kürt gettolarının yaratacağı depremler met

ropolleri her ana harabeye cevirebilir. 

Metropollerdeki Türk proleteryasının, şehire 

akın eden bu nüfusa en düşük ücretlerele, 

boğaz tokluğuna çalışmaya razı işgücü ola

rak; işşizliğin ekonomik kriz ve 
özelliştirmelerle hergün daha çok büyüdüğü 

bu şehirlerin yaşamında korkunç bir tehdit 

olduğu bu koşullarda düşman ve rakip olarak 

algılanacağına ve hiçde sempati ile bak

mayacağına kuşku yoktur. 
Burjuvazinin de bu yoksul yığınları , 

diğerlerine karşı tehdit unsuru olarak kul

lanmak isteyeceği açıktır. Şu halde met

ropollerdeki Kürt emekçi nufüsun, sınıf 

kardeşliği şemsiyesi altında kaynaşmasının 

önünde şövenizmden başka da ciddi engeller 

var demektir. 

Antep, Adana ve Mersin 
art1k büyük Kürt kent/eridir. 

Zaten çığ gibi büyüyen yoksulluk ve 

çevre sorunlarıyla boğuşan şehir 
halkının, yaşam alanını daraltan, 
kendi kültürel ve ahlaki değerleri, 

taşıdıkları sorunlarıyla beraber şehir 

yaşamının üzerine binen bu un-
surların, diğerleri tarlından problemin 

bir parçası sayılacakları ve TC'nin 
beklediğinin aksine kaynaşmanın 
değil, ayrışmanın katalizörü ola

caklarını görmek için kahin olmaya Kars küçük bir kasaba haline 
gelirken, Erzurum 
Kürtleşmektedir. 

Kadim Amed ise 
Kürdistan'In kalbinde 
milyonluk bir anakent 

durumundadi r. 
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gerek yoktur. 
Bu çatışmanın hiçde zor olmayan bir 

biçimde etnik boyutta yaşanacağı 
açıktır. Sonuç; 70 yıllık asimilasyon 

ve entegrasyon sürecinde Türklerle 

kaynaşm ış ve onlarla benzeşmiş olan 

iki kültür arasında kalmış ve kendisini 
Kürt olarak değil, daha çok "Doğulu 

olarak" tanımlamaya alışkın asimile 

kitlelerinin de 
taraf olmaya zor
lanacağı ve 
çözüleceği bir 
sürece gi
rilmesidir. 
Türkiye'nin her 
yerinde, başta 
Türk metropoileri 
olmak üzere 
Türk-Kürt 
karşıtlığı te-
melinde etnik bir 
boğazlaşma 
çılgınlığı 

yaşanabilir. 

Sonunda öfkeli 
Türk yığınlarının 
sadece doğum 
yerlerine ba
karak" kürtler 
Kürdistan'a" diye 
yürüttükleri tersine bir göçettirme kam

panyasıyla ifade edilen Kürt nüfusun "Türkler 

Orta Asya'ya" diye bağırdıkları şiddet 

gösterilerine tanıklık edebiliriz. 
TC'nin Kürdistan'ı boşaltma kampanyasanın 

sonuçlarını enine boyuna düşünecek du

rumda olmadığnı , savaş taeinerinin ve ge

leceğin Kürdistan'da haksız savaşa yatırmış 

olanların bunları düşünmek istemedikleri 

açıktır. 

Bize gelince .. 
KUKM güçleri olarak, bu saptamalar ışığında 

ne tür politikar üretebiliriz, neler yapılabilir? 

Amansız bir direnme savaşı içinde bulunan 

KUKM güçlerinin bir yandan ölüm kalım 

mücadelesinin pratik sorunlarına cevap ve

rirken, aynı zamanda hareketin teorik, stra

tejik-uzun erimli siyasal sorunlarını da ihmal 

etmemeleri gerekiyor. 
Üstelik göreceli olarak uzakmış gibi sorunlar, 

hızlı bir alt üst oluş içerisinde birden bire 

yakıcı bir gündem olarak her an karşımıza 

gelebilir. 
KUKM düşünsel olarak, eylemlilik yeteneği ve 

örgütlenme kapasitesi itibarıyla met

ropollerdeki bu dinamizmi kucaklayabilecek, 

onu devrime kanalize edebilecek bir yer

demidir? Yetersizliklerin ve yetmezliklerin 

olduğu açık. Bu sorunsalın çözüm yolları 

programiadınlması ve taktik yanlarının 

üzerinde KUKM örgütleri içinde enine boyuna 

tartışılmasında büyük yarar vardır. 
Kürdistan'ın dağlarından asla kopmayan, 

kırlarından asla kopmayan, en küçük bir kaya 

parçasına dahi inatla sarılan bir kurtuluş 

mücadelesi; bununla beraber yayıldığı her 

alanda, Türkiye ve Avrupa metroplleride dahil 

olmak üzere birleşik olarak geliştiriJip hareket 

ettirdiği bir ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadelesi karşısında TC'nin tutunması her 

zamankinden daha güç olacakt ı r. 

. ., . 
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BÖLÜCÜLÜKLE YARGlLANDI! 
7 Eylül 1994 günü Ulusal Demokratik __ K~_dı~. D~rneği 
yöneticileri Istanbul 4 No'lu mahkemede "BOLUCULUK'ten 
yargılandı.UDKD, Ağustos 1993'te kurulmuş ve Aralık 1993 
tarihinde kapatılmıştı. 
DGM sunduğu iddianarnede UDKD yöneticilerini "TC dev
letinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmayı 
hedef alan bölücülük propagandası yapmak ve Güneydoğu 
Bölgesinde yaşayan kadınları eğitip, bölinçlendirerek 
bölücülük yaptıklarını " ileri sürdü. 
UDKD yöneticileri bu iddianarnelere karşı ortak savunma 
yaptılar. UDKD başkanı Necla Tanrıkulu, Diğer yönetim ku
rulu üyeleri Birgül Kartal, Zeynep incesu, Ayşegül Karataş 
adına yaptığı ortak savunmada şunları söyledi: 
"Ulusal demokratik kadın derneği, demokratik işleyişli bir kitle 
örgütüdür. UDKD'ye yönelik uygulamalarının bir yönünü; 
devletin kitle örgütleri üzerindeki anti-demokratik uy
gulamaları oluştururken, bir yönünü de erkek egemen ide
olojinin baskı ve kuşatması oluşturmaktadır. 
Derneğimizin demokratik nitelikli, yığınsal ve bağımsız bir 

UDKD Başkanı Necla Taruıkulu, savunmasını 
yaparken .... 

kadın örgütlenmesidir. Her ulustan, her sınıftan ve katı 
mandan kadınlara açık olan ve sorunlarını gündemleştirmey~. 
bilinçlendirip harekete geçirmeyi esas alan dernek, Kürt 
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kadınlarının da bu anlamda sesi olmuştur. 
Kürt kadınları, gerek kürtlere yönelik resmi devlet po
litikalarının bir uzantısı olan, gerekse cinsiyetçi toplum 
yapısından kaynaklanan önemli sorunlarla karşı karşıyadır. 
Kürt olmak, kendi ulasal demokratik haklarını 
gündemleştirmek, sahip çıkmak devletin desmi şiddet po
litikalarıyla karşı karşıya kalmayı beraberinde ge
tirmektedir.Yıllardan beri karda, kışta karnındaki bebeğiyle 
köy meydanlarında toplanmak ve işkenceden geçirilmek, ge
ceyarısı evi basılarak, sorgusuz sualsiz kurşuna dizilen 
çocuğunun, kocasının ölüsüne bile sahip çıkamamak, ha
karet görmek, asimile olan Türkleşen çocuğunun hergün 
kendisinden biraz daha uzaklaşmasını, ulusal değerlerine 
yabancılaşmasını şaşkınlık ve çaresizlik içerisinde sey
retmek, Kürt kadınlarının adeta değişmez bir yazgısı 
olmuştur. Bunun sayısız örnekleri gazete haberlerine, ro
manlara konu olmuştur. Yine, Kürt kadını toplumsal ilişkilerin 
tüm alanlarında tecrit edilmişliğin acısını yaşamakta, zorla 
göçetmek zorunda bırakıldığı metropollerin kenar semt
lerinde en kötü koşullar altında yoksulluk ve setalet içinde kimi 
zaman fabirakalarda, atölyelerde ucuz işgücü olarak 
çalıştırılan, yaşamın bütün kahrını çeken Krüt kadını, dilzislik 
ve koyu bir yabancılaşmanın yarattığı tahribatlarla da karşı 
karşıya kalmıştır. 
Resmi ideolojinin ırkçı-cinsiyetçi politikalarının bir sonucu 
olarak zorunlu doğum kontrol uygulamaları dışında sağlık 
sorunlarıyla ilgilenilmemesi, hastanelerde türkçe bilmediği 
için horlanıp, aşağılınması , tedavinin yapılmaması, kürt 
kadınlarının karşı karşıya bulunduğu sorunların çarpıcı bir 
biçimde ortaya koymaktadır. 
Demeğimize yönelik baskı ve uygulamalar ile nihayet açılan 
bu dava ise yukarıda kısaca özetied iğimiz ve genelde tüm 
kadınlara yönelik resmi uygulamaların bır devamıdır. Bu da
vada açılan suçlamalar tamamen siyasi niteliktedir. 
Derneğimizin kapatılmas ı ve biz yöneticilerinin ce
zaland ı rılması talebi, toplumun örgütlü bir şekilde sorunlarına 
sahip çıkmasının engellenmesine, toplumun bir bütün olarak 
sindirilip duyarsızlaştırılmasına yönelik resmi programların 
bir yansımasıdır. Bugün Milli Güvenlik Konseyi'nde 
oluşturulan ve devletin değişik kuruluşları eliyle uygulanan bu 
program, muhalif kesimlere, ezilen, sömürülen, buna karşın 
haklarına sahip olan tüm kesimlere karşı topyekün saldırıyı 
amaçladığı ortadadır. Evrensel bir hak olan düşünce 
özgürlüğünün , örgütlenme özgürlüğünün olmadığının somut 
bir gerekçesidir. 
Özel nitelikli, olağanüstü siyasal mahkemeler olan 
DGM'lerdeki yargılanmalar ve genel olarak ataerkil düşünce 
ve değerlerden hareket edilen bir işleyişe sahipi olan tüm bir 
yargı, eskinin biz kadınlara bakış açısı, resmi ideolojinin 
erkek egemen kalıplarının dışında değildir. Faaliyetlerinden 
dolayı derneğimizin kapatılmak istenmesi ve yönetim kurulu 
hakkında ceza isteminde bulunulması, tamamen siyasi ni
teliktedir. Burada yargılanmak istenen bizlerin şahsında bir 
bütün olarak kadın kurtuluş hareketidir. • 
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Bi QetDam, Talan, Hilwetandln O Şewitandini 
Komara Tirkiyl Gundan Jl Mlrovan Vala Dike! 

KURD disa di welate xwe de li ser riya koçberiye ne. Diroka 
dinya ye de, tu milllet mina Kurdan li ser axa xwe ewqas mu
haciri nekişandiye. Diroka kurdan hinek ji diroka koçbereye 
O muhaciri ye. Bi gotinek din durxistina Kurdan ji Kurdistane 
bOye. 
Dewleta Tirk bi hemi Mzen xwe li Kurdistane de qirkirin O ta
lankirina hov daye. Bi erişen leşker Cı cerdavanan bi dehan 
kes ten kuştin O birindar kirin. Bi balafiran gundan hil
diweşinin. Bi nave tevgera hundirin (operasyon) li 
Kurdistane de gundan vala dike Cı bi politikayen qo
lonyalist Kurdan ji erd Cı waren wan qut dike. Bi 
yekOni ev eriş O rOxinen ku li hember gel 
O Mzen gerilla dimeşine, ji her hele de 
bihez berdewam e. Beri niha ew pelen 
Koçbariyen ku cih Cı waren xwe diqetiyan ber 
bi metropolen Tirkan diçOn, ni ha bere xwe dani 
Kurdistana başar. Di nav saleki de nehsed 
(900) gund hatine valakirin ji vana, huvde 
gunden Çolamerge neziki si hezar kes ji ber ku 
hezen leşkeri wan tehdit dikir ku gundO an cer
davaniye qebul diki an ji koçbiri ye qebul dikin; e ku cer
davaniye qebul nekirin bere xwe dan Kurdistana Başar. 
Bi hezaran malbaten Kurd ewen kumalen wan, gunden wan 
hatine bomba kirin, hatine hilweşandin, ji ber erişen KT stare 
davejin Kurdistana Başur, xwe li deveren bajaren Zaxo, Dihok 
O yen din girtin. KT, bi qetliama, zilm O zordariya li Kurdistana 
BakOr daye berxwe didomine. Bi metoden din wi heleki de ji 
qirkirinek wek ya Şex Seid, Seyid Riza, Geliyen Zilan, O yen 
din li dar bixe. 
Komara Tirk armanca xwe bi awayeki eşkere de nişan dide 
ku bi weran kirin, hilweşandin O şewitandine Kurdistane ji mi
rovan vala bike. Hezen leşkeri yen dagirker ew gunden ku 
lazimatiyan ne ji bo xwe, ji bo gerilla temin dikin, ew gundan 
xistine hesare. Ku gerilla desteka xwe ya lojistik winda bike 
O belav bibe. Ev şere pisokolojik, qirej O gernar bi nave tev
gera hundiren kirin! 

li Kurdistana. Başar de dest bi pilan O senaryoyen ku daye 
berxwe, xwe re kiriye armanc. 
Li Kurdistana Başar ku dewlete federe bi sazOmanen xwe re 

ku meşrOiyeta rezani girtiye, ji bana ku 
1ııı.. betesir bike, di navbera ve de ji xwe re 
\~ statiqo yem nO bidamezirine. 

Li Kurdistana Başar de heremek tem
poni O li wan de ran ji xwe re maqeren 
leşkeri bidamezirine. 

• Şere qirej O gernar ye ku li Kur
distana Bakur de bi nave tevgera 
hundir (operasyon) roj bi roj freh 
dibe. Erişen dewlete yen hovane 

tu sinoran nasnakin. Dewleta Tirk a 
dagirker li her dere tevgera hundir (ope

rasyon) dimeşine. Bi şere qirej O neheq dixwaze 
hezen radiqal o dinarniken şoreşger en TRNK'e bi

fetisine. Dewlata qolonyalist bi hernCı hezen xwe; bi par
lamentoya xwe, bi arteşa xwe, bi çapemeniya xwe ya "meh
metçik" o komalen xwe yen girse li dij gele Kurd erişek pirali 
didomine O hemO Kurdan daya berxwe. Tevahiyen Kurdan; 
jin, zarok, xort, pir O kal, hemO hedefen ve şeri ne. Valakirin 
O talankirina gundan, koçber kirin, kuştin O binçavkirinen gir
seyi tev parçeyek ji vi bernameya şere giştine gele Kurd bi 
tevayi nisibe xwe ji van erişa para xwe distine. 
Welaten Kurdan ji bere va şahid e qirkirina O qetliam mane. 
Dewlet bi biryara tunekirine serhildana Kurd dixwaze. Ji nO ve 
tune" li ber çavane. 
Gele Kurd li gor van amedekariyen dewlete bi hezen xwe ye 
çekdar ve amedeye. 
Dijmin bila bizanibin ku: Kurd ne Kurden bere ne, Kurdistan ji 
ne Kurdistana bere ye. HebOna Kurdistan di rojhilata navin de 
wek bombeyek mezin sekiniye. Kes nikare li ser vi bombaye 
kilaman beje O govende bigre. Pirs pirsa hebOna netewiye. 
Edi qetliam çare nine, le, dewlata Tirk a qolonyalist heya ku 
di nav xwina xwe de nexeniqe, ve rasti ye nabine! 

Ma ji xwe serok wezire Tirk Tansu Çiller bi eşkere di- .-~~ ..... ----------~------~-----llııl 
beje; Mezre, gund,navçe ten valakirin ku gerilla ni-
karibe xwe li ser çiya bigre ji bo pekanina ve li hember 
gundiyen Kurd bi alikariya cerdavanan erişen hov 
dimeşinin O gundan vala dikin. 
Terara dewlete li her dere milen xwe yen direj rava 
Kurdan dike, an Kurd li ku dere bin, terara dewlet li we 
dere ye. Kurden ku ji ber zulma dewlete, Koçber bOne 
o li metropolen Tirkiye bi cih bOne ji, bi her cure zilm 
o işkenceye re ji, rO bi rO ne. Li hererne Ege, Derya Sp i, 
Çukurova, Anedole, Stanbole O Derya Aeş de bi kurti 
Kurd li ku dere dibin bila bibin, malen wan li seren wan 
weran dikin. Ne tene dewlata Tirk van erişan li ser 
Kurdan dikin, li Avropa dewleten qolonyalist bi hezen 
xwe erişen Kurdan dikin. Komelen kurdan didin girtin, 
şoreşvane Kurda digrin bi meha O salan davejin zin
dana, gele Kurdi vi zilme ji be par ninin. 
KT, tevi hemO gaziyen aştiye, siyaseta xwe ya qir
kirine ya li hember gele Kurd didomine. Hezen leşkeri 
bi allkariya cerdavanan pekutiyen xwe didominin O li 
gor programek tunekirin~ Cı qetliamek li Kurdistane 
dimeşine. 
Careki din dirok nişan dide ku dewleta Tirk a hov 
aştiye naxwaze. Teslim kari a ixaneti gele kurd nax
waze. Roma reş care ki din nişan da rasti "Bexte Aome 
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VARTO AlE 
Geçen ay Kürdistan'ın önemli yurtsever potansiyelinin içinde 
barındıran Varto'ya gidip orada yaşanan son olayları yerinde 
gözlemledik. Türkiye'~en Kürdistan'a girişimizle birlikte işgal ordusu 
kendisini göstermeye başladı. Varto'ya kadar dokuz defa arandık. 
Aramalar olağanüstü yapılmakta, isimler yazılmakta, bütün bavullar, 
çantalar tek tek boşaltılarak resmen talan edilmekteydi., nereden 
geldiğimizi bir bir soruyorladı. Varto'ya girdiğimizde ilk gözümüze 
çarpan yol kenarındaki ölü hayvan leşleriydi. Biraz daha iler
Iediğimizde bütün Varto boydan boya, yere boyayla yazılan yazılarla 
doluydu. Genel olarak yazılanların bir kısmı şunlardı; "Apo'ya 
güvenme! Apo Ermenidir, asıl adı Agop'tur", "Devletine güven, onun 
yüce adefetine teslim ol,", "Ya teslim olursun ya da ölürsün.", "Teslim 
olmaktan başka çaren yok."vb. Ardından da kahve camlarına, 

dükkanlara, tırıniara çeşitli ilanlar asılmış, ilanların hiçbirinde imza 
yoktu. Afişler de, "Pişmanlık yasasından yararlan!" başlığındaydı. 
Ilginç olan bir resim vardı. Korucular tarafından yaşlı bir kadın 
saçlarından tutulmuş yerlerde sürükleniyor, bunun altında da "PKK 
terörünü gözlerinle gör!" diye yazmışlardı. 
Varto'nun her tarafı devlet güçlerince taranmış, camların çoğu 
parçalanmış, duvarlar delik deşik edilmiş bir haldeydi. Özellikle 
halkın gelir kaynaklarına yönelmişler, atların çoğunu yakmışlar, 
kavak ağaçlarının önemli bir gelir kaynağı olduğunu bildikleri için 
makinalı silahlarla taranmış, birçok kavak ağacı yerlere devrilmiş, 
kalanlarında hemen hemen tümü yaralanmıştı. Halk bu olaylar 
k<\rşısında suskun, kimin yaptığı ise hiç tartışılmıyordu. Çünkü kimin 
yaptığını açık açık söylüyorlardı. 
Bu arada birkaç kişiyle de görüştük. Hiç kimse adının yazılmasını 
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METROPOLLERDEKi 
KÜRT İŞÇiLERiNE 

RAHAT YOK! 
12 Eylül günü Adana'nın Tekirve Sürücek yayiaiarında 
Belde Karakol Jandarması tarafından saat 17:30 ci
varında çoğu Kürt olan 1 O işçi gözaltına alındı. Ayrıca 20 
kürt işçisinin kimliğine el konuldu. 
Gözaltına alınanlar 24 saat tutulduktan sonra serbest 
bırakıldılar. Fakat kimlikleri verilmedi. Çoğunluğu 
inşaatlar da çalışan işçilerin kimliklerinin sabah gel
diklerinde karakolda verileceği, akşam döndüklerinde 
işçilere iade edileceği iddiasıyla alındıkları öğrenildi. 
(Yani çalıştıkları bu yaylayı terkettiklerinde kimlikleri ken
dilerine verilecek.) 
Fakat orada çalışmaya giden işçi[er günlük çalıştıkları 
için karakol komutanı kimliklerini vermediği zaman 
mağdur olacakları açık. Üstelik Adana gibi, ikide bir de 
"şüpheli" olduğu savıyla insanların gözlatına alınıp 

günlerce tutulduğu bir yerde bu uygulamanın nelere ned
en olacağını tahmin etmek güç değil. Bu uygulama 
kürtlere hiç bir yerde yaşam hakkı tanımama politikasnın 
sonucudur. Köyleri yakılan, zorla göçettirilen insanlara 
yaşayacakları hiç bir yer bırakmamak için yapıldığı son 
derece açı k. 
Bu da sindirme, yıldırma, kendi kimliğine sahip çıkmama, 
kimliksizleştirme ve kişiliksizleştirmeye yöneliktir. 
Sterka Rizgarı/ ADANA 

ALT.INDA! 
istemiyor. Olayı biri şöyle anlatıyor: "Gece yaklaşık saat 23:00'dan 
itibaren silah sesleri gelmeye başladı. Bizler de çocukları da alarak 
arka odaya gidip yüzü koyun yere uzandık ve makinalı sesleri gel
meye başladı. Saat dörde kadar sürdü. Bu arada camlarımızdan 
giren kurşunlar duvarları delik deşik etmişti." dedi. Ondan sonrasını 
yaşlı bir kadın anlatmaya başladı . "Sabah erkenden hayvanlarıma 
bakmak için dışarı çıktım bütün kavak ağaçlarımız yerlerdeydi, du
varlar delik deşik olmuştu. Ah ıra gittiğimda çok şükür hayvanlarıma 
bir şey olmamıştı. Bu arada bir asısubay geldi, bana 'nasılsın, hay
vaniarına birşey olup almadığına bakmaya geldim. Dün akşam 
teröristler burayı bastı, sabaha kadar onlarla çarpıştık , niye hiç 
dışarı çıkıp yardım etmediniz? diye sordu . Ben daha cevap ver
meden gülerek, 'Hayvanlarına iyi bak bir daha ki sefere ölebilirler' 
dedi." 
Bir başkasıda şöyle anlatıyor olayı; " ... evimizi onlara yakındı. Silah 
seslerini duyduğumda hemen dışarı çıktım. Bir karpuz kamyonu 
orada duruyordu. Şeföre hakaret ediyor ve dövüyorlardı. Sonra 
şoförle birlikte birini daha hemen karşımızda akan kanalizasyon su
yunun içine soktular. Bu arada devamlı silah sıkıyorlardı. Subayın 
birisi silahını eline almış, göğsüne yumruklar vuruyor, parkesini yer
lerden yerlere atıyor. "Varto'lular bu akşam hepinizi öldürecem, 
ananızı si. .. m? diyordu. Sabaha kadar bu şekilde sürdü. Sabah er
kenden kanalizasyona koydukları şoförü çıkardık. Adam neredeyse 
donuyordu. Her iki bacağından kurşun yarası almıştı ve çok kan 
kaybetmişti. Hemen ardından geniş bir operasyon başladı. Bütün 
evleri didik didik arıyor, bütün eşyaları darmadağın edi
yorlardı.Varto'daki bütün gençleri toplayıp götürdüler." 
Sonradan gözaltına alınan biriyle görüştük. Bize gözaltında 
yaşadıklarını şöle anlatıyordu: "Sabahın köründe evımızı 

bastılar.Benimle birlikte kardeşlerimi ve amca çocuklarını da aldılar. 
Bizi jandarmaya götürdüler. Varto'yu teröristler bastığında bize 
neden yardımcı almadınız? Bizlere kurşun sıkan teröristlerin 
arasında sizler de vardın ız." dediler. Hemen hemen Varto'nun bütün 
gençleri oradaydı. Üzerimize soğuk tayzikli su sıkıyorlardı. Genelde 
köylerden getirdikleri insanlara daha yoğun işkence yapıyorlardı. Bir 
çoğumuzu bir kaç gün sonra bıraktılar. Biz köydene getirilenler 
dışında onsekiz kişi kaldık. Bizi Muşa götürdüler. Orada falaka, 
elektrik ve çeşitli işkence yöntemleri denediler. Yirmi gün sonra biz
leri bıraktılar, ama köylüleri tutuklayarak cezaevine gönderdiler. On
lara yoğun işkence ve hakaret ediyorlardı. Aralarında oydukça yaşlı 
insanlar dahi vardı." dedi. 
1-lerhalde, bütün baskılara rağmen, Varto'luların ilçeyi terk et
memeleri çok zorlarına gitmişti. Onun için intikam alıyorlardı. Son 
dönemlerde Belediye Başkanı'nın öncülüğünde alevi-sünni 
çatışması körüklenmeye çalışılıyor, herhangi bir eylemde sünniler 
kepenk kapatırken, aleviler kapatmıyor. Bu da sünnilerin üzerine 
daha fazla gitmelerine neden oluyur. Ama işkence uygulamalarına 
gelince devlet, hiç de alevi, sünni ayrımı yapmıyor. Halkın bir kısmı 
alevi-sünni çatışmasına karşı duyarlı olduğu da gözlemleniyor. 
Özellikle belediye başkanının bunu yaptığınıda söylüyorlar. Olay
dan sonra uzun bin süre silah sıkmamışlardı. Biz gittiğimiz akşam 
bir kaç silah sesi geldiğinde insanlar bayağı huzursuz oldular, "yine 
başlaycaklar" deniliyordu. Bir başkası da şöyle diyordu: " Olaydan bir 
gün sonra Kaymakam otlarımızın yakıldığını ve maddi hasarımız 
olduğuyla ilgili dilekçe verdi. Hemen ardından Emniyet 
Müdürlüğü'nden bizi çağırdılar. Müdür bize; " Kaymakama dilekçe 
vermişsiniz niye bize bildirmiyorsunuz? Sorunlarınııda bizleri il
gilendirir. Ama, siz bu olanların üstüne su için, zaten teröristlerin 
bastığı ortadadır." dedi. Biz de yapanın da yaptıranında belli 
olduğunu, buraya siz çağırdığınız için geldiğimizi belirttik." 
Devletin yeni provakasyon peşinde olduğu aşinadır. Olaydan sonra 
Kaymakam, Emniyet Müdürü ve Bölge Komutanı bölgeden 
alınmışlar. Bunların yerine yenileri atanmış. Ancak yenilerde es
kilerini aratmayacak gibiler... Sterka Rizgari • istanbul 
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ADANA CEZAEviNDE 
NELER OLUYOR? 

evıeun cewaviııdeiti öı:gtirttlk 
tutsaklarına yönelik saldırıları 
her dönem varolmuştur. Kim
liksiz, kişiliksiz, onursuz ve 

dünya görüşlerinden caymış, tövbekar 
edilmiş hale getirilmeye 
çaltşılmakradtrlar. Malatya Cezaevi'nden 
Devrimci Sol tutsaklan mahkemeye 
çıkarıldıklan gün daha önce hiç 
karşılaşmadıklan ayakkabılarını çıkanna 
dayatmasıyla karşılaştılar. Karşı 
çıkılması Uzerine dayaktan geçiriliyorlar, 
mabkemeye çıkantmıyorlar. Koğuşa gel
diklerinde akşam sayım yapılmasına en
gel oluyorlar. 16 Ağustos'ta koğuş ta
.ranıyor. Tutuklular eğildikleri için yara 
almıyorlar. Bu uygulamalrdan sonra açlık 
grevine başladılar. Koğuşun tarandığı 
gün gaz ve sis bombalan atılarak etkisiz 
hale getirilip feci şekilde dayak atJ!dı. 
Tutukluların kollannın. parmaklarının ve 
bacaklannın kınldığı öğrenildi. Tu
tukluların, talepleri kabul edilene kadar 
başlattıklan açlık grevinierini gerekirse 
ölü.m orucuna dönüştürebilecelderini 
açıkladıklan öğrenildi. Tutuklutann ai
leleri 17 Ağustos'da Ma1atya'da 
başladıkları açlık grevini, Ağustos'da 
Adana HADEP ilçe binasında devam etti. 
lfutuklu aileleri 5.9.1994 tarihinde SHP'de 

a~ık gre;1efini d~,'!ffi.TI"ettimıeye karar verip 
SHP'ye git~'er. Fakat SHP yöneticilerinden 
Sabahattin Oztunq'un ''burada açlık grevi is
temiyorum." diyerek polise haber verdiği 
öğrenildi. Gece gelen polisler grevdeki tutuklu 
ailelerini sokağa attılar. Fakat ertesi gün ailel
er yine SHP'ye giderek açlık grevleri ne devam 
ettiler. Açlık grevi hala devam ediyor. Fakat 
11.9.94 tarihende tutuklu ailelerinin Adalet 
bakanlığı önüne giderek tutuklutann talepleri 
çözilleneo kadar otunna eylemi yapmak 
yönünde bir kararları vardı. 
Bu tür uygulamalar neredeyse atışagelmiş 
uygulamalardandır. Cezaevindeki tutuk.Iulara 
saldınlar konusunda yerleşmesi gereken bir 
gelenek olmalı . Bir siyasi yapının tutsaklarına 
yapılan haskılara tüm devrimci tutsaklar ortak 
tavır koymalıdır. Bu anlamda Devrimci Sol 
tutsaklarına karşı yapılan baskılar bütüne 
yönelik baskıların bir parçasıdır. Tüm cezaevi 
baskılannı protesto niteti~inde ortak ey
lemlere gidilınelidir. Fakat DS'nin Devrimci 
Çözüm taraftartanna karşı olan lutumu da 
böylesi ortak çıkışlara engel etmenlerden bi
ridir. Kendisinden başka herkesi yanlış gören 
bu düşünce açıktır ki böylesi bütünlUklU 
çıkışlara engeldir. 

Sterka Rizgari • Adana 

ARAS KARGO 
DiRENIŞINI 

DESTEKLIYOR UZ! 

BASIN AÇIKLAMASI 

Aras kargo patronu Celal Aras, 2.5 milyon 
lira ücrek karşılığında günde 12-14 saat 
en kötü koşullarda kölece çalıştırdığı 
Kargo işçilerinin, insanca yaşama ve 
çalışma haklarını asgari de olsa elde et
mek için sendikasında örgütlenmesine 
tahmmül edemiyor. Ve işçileri kapı 
önüne bırakıveriyor.İşçilyer hakların al
mak için de mücadele yolunun seçince 
de"kanunsuz İşgal var." diyerek egemen 
ssınıfın devletini yardıma çağınyor. Di
renen işçilere polisi ve jandarmayı 
saldırtıyor. 
Ancak, Aras Kargo işçileri bütün bu 
baskılara, açlığa, susuzluğa,. karanlığa 
rağmen yiğitçe direniyorlar. Işçi sınıfına 
ve ezilip sömüıiilen bütün emekçi 
yığınlara hak almanın ve kazanmanın 
yolunun örgütlü mücadeleden ve mil
itanca direnmeden geçtiğini bir kez daha 
gösteriyorlar. Biz DSBP (Devrimci Sos
yalist Basın Platformu) olarak; Ankara 
DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ü~oWu~arı~~i~~udanArnskargo 
DEVRİMCİ BASINA BASKlLAR SÜRÜYOR ! işçiterinin haktı ve meşru eylemterini 

BASIN AÇIKLAMASI 

Egemen sınıflar Devrimci-Sosyalist-Devrimci
Yurtsever basına tahammül edemiyor. Halk
Iann gözü ve kulağı olan, gerçeği yazan, 
gerçeği yazmak için bütün bedelleri; ölümü, 
zindanı, işkenceyi göze alan Devrimci
Sosyalist-Yurtsever Basına saidırmadan du
rarnıyor. 

Her gün bir dergi yada gazete kapatılıyor, ya
zarlanna, sahiplerine, yazı işleri müdürlerine 
hapis ve para cezalan veriliyor. Teknik araç
gereçlerine el konuluyor. Yasal olarak cezaları 
ödenmediğinde, ödenemediğinde hapis 
yatılıyor. Kısacası "Hür" basın ya da "Meh
metçik Basın" dışındaki basma soluk 
aldırmamaya çalışıyor. 
Toplatınaya uğramayan dergi, gazete yok. On
Jarcası hergün toplatılıyor. Her gün bir dergi 
çalışanı ya da okuru gözaltına alınıp 
işkenceden geçiriliyor. Burada kısa bir liste 
vermek milrnkün değil. llk akla gelenleri ya
zalım: 
ÖZgür Ülke'ye yönelik baskılar dinirnek bil
miyor. Hemen hemen 20-30 gilnde bir Yazı 
işleri mildUrleri tutuklanıyor. Muhabirieri 
gözlatına alınıp işkencelerden ,geçiriliyor. 
Bürolan yağma ve talan ediliyor. Ozgür Halk 
Dergisi Yazıişleri Müdürü Emine Buyrukcan 
tutuklandı. Derginin Adana bürosu içerisinde 
üç kez Terörle Mücadele Ekipleri tarafından 
basıldı. ÇeşitH tarihlerde Diyarbakır, Ağrı, 
Mersin bürosu çalışanlan gözaltına alındılar. 
Sterka Rizgaıi Dergisi ve Kornal yayınevi 
basıldı. Kornal Yayınevi Genel Yayın 
Yönetmeni Recep Maraşlı ve Sterka Rizgaıi 
Teknik sorumlusu gözallina alınıp ağır 
işkenceden geçirildi. 
Gözaltına alınanlardan Nurcan Balcı'nın bel ve 
uyluk kemikleri, Yüksel Bekiroğlu'nun burun 
kemiği kınldı. Teknik araçlara (Bilgisayarlara 

İlon • Çinya Peşin 1 1994 • 5-6 

vs.) ve yayma hazırlanan dergi ve kitaplara el ko
nuldu. En son geçtiğimiz günlerde dergi dağıtan 
muhabirler gözaltına alınıp, ağır işkencelerden 
sonr.ı tutuklandı. 
Kızıl Bayrak Dergisi Merkez Bürosu basıldı. 
Çalışanlan gözaltına alınırken bile saldınlardan 
payını aldılar, yaralandılar. 
Emeğin Bayrağı Gazetesi kapakıldı. Açıldı. Ka
patıldı . Yazı işleri müdürlcri, genel yayın 
yönetmeni tutuklandı. 
Newroz Gazetesi'nin bütün sayılan toplatılıp, dav
alar açıldı. Yazı işleri müdürleri tutuklandı . 
Özgür Gelecek Gazetesi kapatıldı. Açıldı. Yazı 
işleri müdürleri tutuklandı. 
Odak Dergisi basıldı. Yazarlanndan Osman Dev
rez ve arkadaşlan tutuklandı. Derginin Ankara 
bürosuda basılarak yağmaland ı. 
Adana, Kayseri, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Ankara 

ve başka şehirlerde btirosu bulunupta baskına 
uğramayan Devrimci- Yurtsever Gazete ve dergi 
yok. Toplatmalar artık günlUk olaylardan, haber 
değeri taşımaz oldu. 
Egemen sınıflar devleti, "HOr Basın" dışındaki 
basma tahammül edemiyor. Kendisine muhalif, 
halkiara dost Devrimci-Sosyalist-Yurtsever Basma 
en olmadık yaptınınlan hayata geçiriyor.Öiümler, 
işkenceler, hapisler, milyarlan aşan para cezalan, 
kapatmalar uygulanıyor. 
Ama boşuna çaba harcıyorlar. Haksızlık, zulüm, 
işkence var oldukça kalemler gerçeği yazmaktan 
geri durmayacaktır. Şimdiye kadar böyle oldu, 
bundan sonra da böyle olacaktır. 
DSBP olarak, egemen sınıfların zulmüne uğrayan 
tüm Devrimci-Sosyalist- Yurtsever Basına yan
lannda olduğumuzu bir kez daha bildiriyor, en 
sıcak dayanışma duygulanmızı iletiyoruz. 

(Barikat, Devrimci Mücadele, Devrimci 
Yaşam, İşçini!J Yolu, Newr.oz Ateşi, Ser
ketin, Odak, Ozgür Halk, Ozgür Gelecek, 
Kızıl Bayrak ve Sterka Rizgari) 

sonuna kadar destekliyoruz. 
Aras Kargo ile iş yapan bütün kişi ve 
kurumlara ARAS ~ARGO İŞÇİLERİNİ 
DESTEKLEMEK UZERE MAL VER
MEMEYE kısacası; ARAS KORGO'YU 
BOYKOTA ÇAG IRIYORUZ. 

DEV~CİSOSYALfflT 
BASIN PLATFORMU 

(Barikat, Devrimci Mücadele, Emeğin 
Bayrağı, Devrimci Yaşam, İşçinin )'olu, 
Newroz Ateşi, Serketin, Odak, Ozgür 
Halk, Özgür Gelecek, Kızıl Bayrak ve 
Sterka Rizgari) 
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u Qirkirina Kurdq 
rezaniya dewleta Tirk O bi 
gelek dewleten dine ve ji 
daye qebOlkirin. 
Di diplomasiye de ve zordan 
.r.: ' t 0 

_ ' _ 1 ° 1 ° A 

-Bedengiya Cih·ane 
u {1IrKliiua x w e o ı oı na ve 
"demokrasl"ye daye qebOI 
kirin! Berx w dana netewa 
Kurd a dij ve zordarlya dew
leta Tirk, ev berxwedana pa
rastinl O meşrO ji bi nave 
"zorbazi"ye bi van dewleten 
hevpar daye qebOl kirin O 
ceger (cesarete) ji ve 
bectenglye distlne. 

etewa Kurd di pevajokek ase de dibore. Ko
lonyalisten Tirk bi hemO hez, kom O 
sazOmanen xwe erişi ser Kurdistanectikin. 
Gunda bombe dikin, mala dişewitlnin O 
gundlya terkewar dikin. Herema vala dikin O 
li dewsa c1h O waren van gunda leşkere xwe, 

hezen xwe yen xwedi hacet O dest bi xwin bicih dike. 
Kujtina merova, revandina merova O girtina merova be 
hesabe. Ji Kurdistaniya re di welate wan de sitar ji wan 
re nemaye. Her merov evare ku sax-selim be mala xwe 
(be bele O qede) şukra xwe dike. Her merov !ro li Kur
distane dibe "xwezi bi du h". 
Abora merova li Kurdistane hatiye hilweşandin. Kes 
nemadikare rez O feklye xwe hılıne. 
Zade xwe biçine O biçine. xwed1 tariş nema karin tarişe 
xwe bişinin çole O xwedl bikin. Ji ber kukijan merov li 
ser zevi , rez O ber pez ben ditin, yan ten kOjtin yan ji bi 
nave "zorbazi"ye ten girtin O dikivin tora dewleta Tirk. 
Ji ber ve yeke xizanl O perişan! bOye behevlyek pir 
mezin O netewa Kurdistan xistiye beçareti ye. 
Zorbaziya dewleta Tirk bi qasi merov O c1 waren wan 
çlya kevir, newal, dar O daristanen Kurdistane j1 his 
dikin. Ji bona bi cihkirina hezen erlşvan o zorbazen 
dewlete her mecal ten xebitandin. Bi sedbezaran hezen 
leşkeri dest bi xwin li Kurdistane. bi cih dibe O roj bi roj 
xofa wan, zorbaziya wan li ser gund O bajaren Kur
distan€ giran dibe O buhaya van ji netewa Kurd giran tect 
standin. 
Dewleta Tirk I kolonyallst li Kurdistane şereki bi qirej 
dimeşine. Netewa Kurd di astengek Osa teng deye ku 
nikare xwe, mal O milke xwe, gund O bajaren xwe ji ve 
zorbaziya dewleta Tirk bipareze O xwedi le derkeve. Ev 
kujtin, hilweşandin, talankirin O terkewar kirin bfiye 
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Ji bona çi, dinya li henher ve 
zorbazl, zordar1 O qirkirina ku 
li Kurdistane te meşandin O ji 
netewa Kurdistane re bOye 
jiyana rojani beding e? 
Bectengiya Dine, bedengiya 
sazOmanen mafen mirovan, 
sazOmanen bijljka yen nav
netewl, parlarneoten de
mokrat, nivlskar O roJ.: 
namevaneo demokrat, Jı 
heleke ve Netewa Kurdistan 
diponijlne; ji hala din ve jl 
cesarete dide dewleta Tirk O 
we hin betir har dike. 
Netewa Kurd li dij ve zordar1 
O hovitiye di berxwedanek 

meşru de ye. Welate me hatiye dagerkirin. Namusa Ne
tewa Kurd di bin lingen leşkere dewleten dagerker de te 
pelçiqandin.Li Kurdistane bi deste hezen dagirker her 
mafe mirovati yen an piçOk jl hatiye qedexekirin. Çand 
O dewlemendiyen Kurdistane bi deste dewleten ko
lonyallst ten talankirin. Bedela ve talankirine jl bi 
kuştin, bi bombebarina o bi rezaniyek terkewarkirine, 
qirkirine ji Netewa Kurd ten sitandin. Dewleten dine yen 
hevpare ve talankirine ji ber ve yeke becteng in. Çiqas ku, 
belısa mafe rnirovatiye O demokrasiye dikin ji, dema 
belısa Kurd O Kurdistane dibin dev !eve xwe dikin O ker 
O !al dibin. Şere Bosna-Herseke kirine pergal O li ser di
axivin, di binre jl çeka, berika Owd. difroşin van herdO 
netewen belengaz O liska xwe didomlnin. Li hemher raya 
gell navnetewl ji xwe "hezen dij şer" di din nişan O hezen 
xwc bi nave "hezen aşltlxwaz"iye li ve hererne bi dh 
dikin. Le dema belısa Kurdistan dibe ker O lalitiya wan 
dibe rezaniya wani dij Kurdistane. 
Petrota Kurdistane O proja GAP'e, ew kirine hevpare 
tevkuştin, talankirina Kurdistane O ve cezaniye bi 
bedengiya xwe didomlnin. Dewleta Tirk roj bi roj bi 
çeke hin girantir O moderntir dikernilinin O bera pesira 
Netewa Kurd ya beçar didin O raya gel ya navnetewl ji 
bi vi awayi didin xapandin. 
Wek ku te zanin; Kurdistan di Rojbilata Navin de xwe
diye mercikl stratejik O di aqareki giring de ye. Kurdistan 
li ser dewlemendiyen pir giran sekiniye. Nifta li Kur
distane di hererne de xwediye giraniyek mezin e. Dew
leten Super li ser ve ax O dewlemendiye pir disekinin O 
naxwazin ji deste xwe berdin. Ji ber ve yeke alikariye 
didin dewleten ku, Kurdistane di deste xwe de dibelin O 
wan ji hela abori, leşkeri O rezani de xwedl ~ikin O zor
dariyen van dewleten kolonyarıst (Tirklye, Iraq, Iran O 
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suriye), kirinen w an li Kurdistane vedişerin. 
Nemaze zor Q zordar1ya van dewleten kolonyal1st1 li 
Kurdistane carna ji bela van dewleten super de bCt 
mazate j:i, sebeba ve ne ku mafen Kurda diparezin; di ve 
de xwestina wan, pejirandina tiştin1 din yen nuh ku bi 
van dewleten kolonyalist ve bide qebfilkirin e. Pirs
gireka Kurdistane dikin pergal ji xwe re, heta ku van 
daxwazen xwe bidin qebOl kirin, heta ku di ve daxwaze 
de bigihijin arınanca xwe. 
Di v:ı wafı de arınanca van dewleten super a giring pa
rastina karsaz1, hatin Q talankirina dewlernendiyen li 
Kurdistane ye. Parastina van dewleten hererne ku no
tirvaniya van hatin O karsazıyen w an dilin e. Ji ber ve j1 
naxwazin qirkirin O tevkujtinen li Kurdistane ben 
bihistin Q haya gele wan je çebibe. Naxwazin ku haya 
raya gele dine je çebibe. 
Li Kurdistane bi dehhezaran rnerov dij zor Q zordariya 
dewleta Tirk dirneşe O aciz1ya xwe dide nişan. Bi deste 
leşker u pollzen dewlete ve ev merovana tev jin -kal Q 
zarokan ve ten gule kirin, ten girtin; le dlsa bi nave 
"zorbazi"ye belısa van meroven Kurd dibe. Li Kur
distanebi deste hezen dewleta Tirk roje bi dehan rnerov 
ten kujtin O ten revandin, qet meza tu kesi nakiş1ne. Li 
Kurdistane kujtina merova ji ya tebakl hin be qimettir te 
heseb. B ele li heremen din ji ber ku li hesaben wan te, 
kujtina merovelô bi roja tinin munaqeşe, belısa hejayiya 
merova dikin O li ser tofane radikin. Ev ji dide xwani ku 
di dine de dost Q destbirake Kurdan tunene O heta ku 
Kurd bi deve çeka xwe mafe xwe nekaribe bipareze, tu 
kes wan naparezin .. 
Parastina mafen merova ji diewleten su per re buye per
galek O di arınanca xwe de, di xizmeta rezaniya xwe de 
didin xebitandin. Li gora rezaniya xwe ya roj'in didin 
xebitandin. Hinek parezgeren mafe merova dema bix
wazin belısa kurd Q Kurdistane bik~n jl bi deste van 
dewleten su per dengen wan ten birin Q pirsa w an di qirka 
wan de dirıllne. Li ser gotinen wan munaqeşe çeııabe. 
Parastina mafen merova O tiştendin ji Kurdan re naye 
besihandin O ji bona Kurda bemane bOye. Dive em bi 
xwe karibin Yı tişti bidin xebitandin. Ya din jt dive em 
xwe nexapin in. Dinava 9 salade neztlô 12 hezar merov 
hatine kujtin. Ev jt te we mane ku roje 4 merove Kurd 
hatiye kujtin. 9 sale ev kujtin didomine O roj bi roj pirtir 
dibe. Bi sedan gund hatine bombe kirin, mal hatine 
şewitandin Q hilweşandin. Ji 50 hezafı zedetir merov 
hatine girtin. Zindan beta deri tijene. Neztki 4 milyon kes 
ji ci Q w are xwe koçbart heremen metropol e Tirklye bO ye 
Q di xizaniyek mezin de dijin. Gelek heremen Kurdistana 
Bakur bi deste dewleta Tirk hatiye vala kirin Q hezen 
leşkeri di virde bi cih bOne. Daristanen Kurdistane bi 
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malına ku "peşmerga vedişerin" 
te şewitandin O rOçke çiyaye Kur
distane te guhertin. Li henher van 
kirOya gişka ji cihan bedenge. 
Deng ji sazendiyen Parezgeren 
Mafe Merova, pariementen de
mokrat, niviskar, dirokvan, 
lekolanvan, hunermend Owd ... 
naye.Guhe xwe pembO kirine u 
çave xwe girtine. deng ji wan der
nake ve .. ! 
Netewa Kurd, pekanina pirsgireka 
xwe daye ber xwe O be şik di ve 
reçke de dimeşe. Deng ji de

mokrate dine derkeve, dernekeve, we netewa Kurd hey 
di reçka xwe de mesafe bistine. U ku, ev "dost O dest
birak" pişte bidin Netewa Kurd we binek bare Netewa 
Kurd sivik bi be. W e behnek kur bist1ne ... 
Di vi şen de we xiremeta azadi O serxwebOne pir gi
ranbOha be danin. U an dawi we le heja be. Netewen ku 
bi zor O zordariye, azadi O serxwebuna wan be zeft u 
bindest kirin, ew ji be dare zore u be xwin, azadi Q serx
webOn nakeve deste wan O nikarin bikar binin. Ev 
qanfinek civakl ye .. . İro Netewa Kurd ji di pevajokek usa 
de ye O bi biryar şere xwe Q berxwedana xwe didomine. 
Bare xwe ye netewi Q merovatiye tine cih .. Em gazi raya 
gel i dine, rojnamevan, pariementen demokrat, parti Q 
sazOmanen demokrat, hezen mafe merovatiye diparezin, 
niviskar, hunermend, lekollnzan Owd. dikin, bila ew ji 
ji bona Netewe Kurd baren xwe yen merovatiye binin 
clh ... 
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kendilerine ait hiç bir 
bağımsız kurumun 
meşruluğunu sa-

Parlamentonun Meşruluğu mu, 
Meşruluğun parlementosu mu? 

vunamazlar. Bir adım 
daha ileri giderek di-
yebiliriz ki; tıpkı 
Kürdistan'ın askeri 
işgaline karşı tavır al
mak gibi, TC sömürgeci 
parlamento-sunun 

on yıliann siyasal literatürtimüze 
iyici yerleştirdiği bir kavram var: 
meşruiyet ya da meşruluk .. 
Meşruiyet, yani tarihsel ve top
lumsal olarak haklı ve geçerli 
olma.. s 
Meşruluk; siyasal ve toplumsal bir 

durumun resmi yasalar, hukuk normlanna ters 
düşse de, evrensel olarak haklı, geçerli; sağlam 
bir hukuk zemininde olunabileceğini ifade et
mesi bakımından önemlidir. 
Hızlı değişen siyasal ve toplumsal dengeler 
karşısında üst yapıdaki bir takım hukuk norm
lan ya da bir çok "yasa" geçerliliğini yi
tirmektedir. Artık, toplusmsal, siyasal 
gelişmelerin hiçbiri bu eski norm ve yasalarla 
açıklanamaz, belirlenemez duruma gel
mektedir. Bu da, ideolojik, siyasal, kurumsal 
bütün boyutlarda ve bütün alanlarda bir 
meşruiyet tartışmasını gündemleştirmektedir. 
örrieğin, Kuzey Kürdistan'da ulusal kurtuluş 
mücadelesi, TC açısından yasadışıdır. Ama 
siyaset bilimi açısından meşrudur. Çünkü, ta
rihsel ve toplumsal bir meşruiyete sahiptir. 
Gerilla mücadelesi yasadışıdır, ama gizli-saklı 
değildir. Çünkü, geniş bir toplumsal tabana 
dayanmakta ve açık bir savaşım 

yürütmektedir.. Bu nedenle haklılığı ile birlikte 
gerilla mücadelesinin bulunduğu yer ne ya

sallıklyasadışılık, ne legalitelillegalite ve nede 
terörizm kavramlan ile açıklanamaz. 

KUKM'ne ait olguları yasallıklyasadışılık, Ie
galitelillegalite kavramlan içine sıkıştırarak 
haklı bir mücadeleyi haksız göstermek için 
yapılan tüm çabalara karşın, meşruluk sık sık 
başvurduğumuz bir kavram haline gelmiştir. 
TC'nin hiç bir siyasaViktidar aygıtı , askeri ve 
ekonomik hegemonyası Kürdistan toplumu 
karşısında meşru değildir . Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi kendi araçlannı , kendi 
kurum ve örgütlenmelerini gOndemleştirip, 
onlara sahip çıktıkça; artik TC'nin 
Kürdistan'daki varlığının hiç bir meşruiyet te
meli de kalmayacaktır. 

Parlamentonun 
Meşruluğu .. 
TBMM ara seçimleri ve TC'nin Güney 
Kürdistan Meclis seçimlerini - engelleme 
çabalan bir kez daha gündemimize parlamento 
ve meşruiyet konulannı sokmuş bulunuyor. 
Parlamentolann meşruiyeti onların de
mokrasinin bir aracı olarak var olmalanndan 
kaynaklanır. 
Seçimler ise, halkın yönetime katılımının de
mokratik bir biçimidir ve ulus bu katılımı 
seçilmiş temsilcileri eliyle kullarur .. Bu ne
denle, halk. oyuna dayalı ve serbest demokratik 
seçimlerle oluşturulmuş parlamentolar, bir ik
tidar aracı olarak geniş bir meşruiyet zeminine 
sahiptirler.. Bu temel özellikleri nedeniyle par
lamento, Anayasal sistemi, Meclise dayalı 

yürütme erkini, militarisı kurumlan ve onların 
eylemlerini de kendisiyle birlikte meşruiyet 
şemsiyesi altına almaktadır. 
TC sömürgeciliğinin yasama ve temsil orgaru 
olarak TBMM, Kürt Ulusu için hiç bi' 
meşruiyete sahip değildir. TBMM'nin Kürt 
Ulusu için de meşru bir organ olduğunun sa
vunulması , Kürdistan'ın uluslararası sömürge 
statüsünUn ve sömürge sav~ırun haklılığı/ 

meşruluğu anlamına gelmektedir .. 

TBMM'den darağaçlarına 
giden kısa yol .. 
TC'nin bütün siyasal tarihi, TBMM'nin, 
Sömürgeciliğin Kürdistan Ozerindeki askeri, 

siyasal ve ekonomjk hegemonyasını 
meşrul~tırma aracı olduğunu gösterir. Bu mec
listen Kürt Ulusu için "Takrir-i Sükün"lar, "Mec
buri İskan", "Tunceli Kanunu", vergilendirme, 
sürgün ve soykınmlardan başka hayırlı hiç bir 
karar çıkmamıştır. 
Sömürgeci parlamento, dışa 1 uluslararası dip
lomasiye dönük yüzüyle de, kendisini "Türk ve 
Kürt halkının ortak iradesini yansıtan bir temsil 
organı" olarak takdim eder. 1920'de ı. Meclis'te yer 
alan Kürt ağa, şeyh, eşraf ve mütegallibesi 
Lozan'da Ankara Hükümeti'nj ve Meclis' i "Türk ve 
Kürtlerin ortak meclisi olarak" savunmuşlardır. 
Cumhuriyetin kurumlaştınlmasının temelinde, 
Kürt ulusal iradesinin Meclis içinde böylesine bir 
eritilmişliği yatar. Hemen ardından bu ağa ve 
beylerin lstikHil Mahkemeleri'nde "yargılanıp", 
darağaçlanna gönderilmeleri de; Kürt Ulusu ile 
TBMM ilişkileri tarihinin kısa özeti gibidir. 
Ankara, 70 yıldır bütün ulusl ararası platformlarda 
"Kürt Sorunu"nda yapılan haskılara karşı kendisini 
bu meşruiyet temeli ile savuna gelmiştir. 
TBMM'nin kendisi varlık koşulunu ve gücünü de
mokratik seçimlerden değil, egemen iktidar blok
lanrun, militarisı bürokrasinin vesayetinden alır. 
Türkiye'deki siyasal iktidarlar da güçlerini hiç bir 
zaman seçilmiş parlamentodan almamış; tersine 
onu denetim ve vesayeti altında tutmuş, kolaylıkla 
devredışı bırakabilmiştir. Bazı kısa dönemlerde 
ise, seçilmişlerle atanmış ların uzlaşması 
sözkonusudur. 

l923'den 45'e akadar "Tek parti ,Tek Şer· 
döneminde parlamento Mustafa Kemal'in ve CHF 
yönetiminin tayini ile belirlenmiş adayiann An
kara'ya "seçimleri" ile oluşturulmuş "Daruşma 
Mec-lis"lerinden başka bir şey değildir. 
l950'de DP'nin katıldığı çokpartili seçimler, ik
tidann seçim hileleri ve şaibelerle dolu bir 
kargaşayı yansıtır. 1950'de "seçim oyununa" yenik 
dilşen militarisı bürolerasi buna en çok 10 yıl da
yanabilmiş, l960'da bir kısım aydınlara ve top
lumsal muhalefet kesimlerine sinyaller vererek, 
parlamento ordu tarafından kapatılmış, yeni bir 
"Kurucu Meclis" ve "Anayasa" oluşturulmuştu. 
1960 Darbesi seçimle oluşacak iradeyi denetlernek 
üzere asker-sivil bürokral elitin iktidannı ko
ruyacak bütün mekanizmalan sisteme 
yerleştirmiştir. 
12 Mart 1971 ve 12 Eylüll980'de toplumsal mu
halefeti bastırmak üzere harekete geçen milita- ri st 

bürokrasi,tüm sivil ku
rumlar gibi parlamentoyıı 
da "devre-dışı" bırak
mıştı. I 2 Eylül cu n tası, 

varlığına karşı tavır da 
ülkemizde radikalizmin 
ve reformizmin temel 
ayracıdır. 

Biz bu oyunu görmüştük .. 
yıl 1994. TC, yine Kürt milletvekilleri ni bu kez 
DGM'lerden darağacına göndermeye çalışıyor. 
Irkçı-Şoven ayinlerle parlamenter do
kunulmazlıklannı kaldınp, kürsüden cezaevine 
yolluyorlar .. 
Kuşkusuz "aynı biçimde tekerrür etmemektc di
renen tarih" bu kez başka türlü işliyor ... 
DEP milletvekillerinin TC parlamentosunun ni
teliğiyle, KUKM'nin meşruiyeti arasında ilişkiyi 
ve kendilerine yüklenen tarihsel misyonu çok da iyi 
kavradıklanru söylemek mümkün değildir. 
Iktidar, tutuklu DEP milletvekilierini ve HADEP'i 

seçimlere sokarak 27 Mart'taki yanlışlannı 
düzeltmeye çalıştı. Yasal şartlan yerine gel
memesine rağmen HADEP'in seçimlere sokulmak 
istenmesi; HADEP'siz bir seçimin meşruluğunu 
tartışıtır kılacağının ve 27 Mart'taki "boykot" 
tavnnın ne denli isabetli olduğunu göstermektedir. 
Bugün uluslararası diplomaside "KUrt Sorunu" 
nu meşru zeminlerde daha canlı gündemleştiren, 
parlamento ve hükümetin siyasal bunalımını 
değiştiren sonuçlara ulaşılması da 27 Mart'taki 
"boykot" eyleminin etkilerinin ne denli derin 
olduğunu kanıtlıyor. Çünkü, boykot eyleminde 
kimin ne kadar "boykot"a katıldığından çok, meşru 
bir gücün saçim-dışı kalmasının, seçim ortamının 
anti-demokratikliğinin seçimleri gayn-meşru 
kılacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Parlamentoda olmanın Kürtler açısından artık 
tartışılacak hiç bir yanı kalmadığına göre, 4 Aralık 
Parlamentoda olmanın Kürtler açısından artık 
tartışılacak hiç bir yanı kalmadığına göre, 4 Aralık 
94 seçimlerinin bir platform olarak kullanılıp kul
lanılamıyacağına bakmak gerekir. 

Asker miğferindeki 
seçim sandığı .. 
Herşeyden önce Kürdistan'da süregiden savaş ve 
militarisı şiddet, seçim ortamı yla taban tabana 
zı ttır. Bu şidd.et ortamında özgür seçimlerin 
yapılamıyacağı açıktır. TC dörtyüzbin kişilik or
dusu ve yüksek ateş gücü ile Kürdistanda hareket 
halindedir. Dağın taşın bombardıman edildiği, 
köylerin yakılıp, yıkılıp boşaltıldığı, namlulann 
ve tarıkiann gölgesinde sandıktan çıkacak olan 
halkın iradesi değil, "devlet terörü"nün iradesi 
olacaktır .. 
PKK'run "devletin kendisini bahane etmesini 

devleti yeniden organize 
ederk~n. Anayasa, yasalar 
ve tüm kurumlanyla halen 
yürürlükteki siyasal rejimi 
de ihya etmiştir. Halen, 
Milli Güvenlik Kurulu, par
lamentonun, hükümetlerin, 
yargırun üzerinde tek be-
lirleyici kurum olarak 
ülkeyi yönetmektedir. 
MGK, 70 yı l lık Cumhuriyet 
tarihinde Meclis ve asker
sivil bürolerasi ilişkisinin • 
somut bir yansımasıdır. 
Böyle bir parlamentonun 
Kürt Ulusu açısından hiç bir 
meşruiyetinin bu-

TBMM'nin me~ruiyetini reddetmeden, 
Kürdistan Ulusal Kurtulu~ Güçleri 

kendilerine ait hiç bir bağımsız kurumun 
me~ruluğunu savunamazlar. " 

Bir adım daha ileri giderek diyebiliriz ki; 
tıpkı Kürdistan 'ın askeri iigaline kar~ı 

tavır almak gibi, TC sömürgeci 
parlamentosunun varlığına 

lunmaması bir yana, Türk 
Ulusu açısından da de-
mokratik bir temsil aracı 

olmadığının altıru çizmek 
gerekiyor. 
TBMM'nin meşruiyetini 
reddetmeden, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Güçleri 

kar~ı tavır da ülkemizde 
radikalizmin ve 

reformizmin 
temel ayracıdır. 
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Artık Türkiye için bile büyük bir· 
yük haline gelen Ankara, bütün 

uygar dünyadan tecrit olmu1 
bir Bağdat ve Tahran, 

bir milletvekili çıkaramama so
nucunu bile verebilecektir. 
Sonuç olarak Kürt mu
halefetinin sokulmak istendiği 
seçim sandıklanndan "devlet" 
dışında hiç bir şeyin 
çıkmaması ıçın bütün 
önlemlerin alındığı bir seçim 
öngörüldüğünü unutmamak ge
rekir. üçlü idam fermanının 

ev sahibi~ Refah Partisi ve 
Kürtler için çözüm 

kapısı olmakfan çıkmıJiır. 
MHP: Makasın iki 
ağzı .. 

ÇiJzJlm Amed'de, 
Hewler'de, 

Melıabad'dadır. •• 

teşhir etmek" ya da "güvenli bir seçim 
ortamına" katkıda bulunmak amacıyla bir 
ateş-kes yapabileceğini varsayarsak bile, bu 
savaş ortamını ortadan kaldırmaz. Çünkü, 
Kürt Ulusu'na bu haksız savaşı dayatarak, onu 
terörize eden devletin kendisidir. Hatta tek 
yahlı bir ateş-kes, kendisini dengeleyecek bir 
güç olmaması karşısında baskı dozunu daha da 
arttıracaktır. 
KUrt Ulusu'nu doğrudan temsil edebilecek si
yasal örgütlenmelerin seçimlere katılmalan 
zaten söz konusu değildir. HADEP ve bağımsız 

anti-sömürgeci adayların ise serbest pro
paganda, kendini tanıtabilme koşullan yoktur. 
Yüzlerce aydının, gazeteci, yazann 
dUşüncelerini açıkladıklan için, yazıp
çizdiklerinden dolayı hapishaneleri dol
durduklan; DGM'lerin binlerce "düşünce 
suçu'' için karar kestiği; DEP milletvekiiJerinin, 
özellikle "seçim çalışmalan sırasındaki 

konuşmaları ve demeçlerinden dolayı" 
suçlandınlıp, dokunulmazlıklannın 
kaldıolarak cezaevine gönderildikleri bir 
hukuk sisteminde propaganda özgürlüğünden 
söz edilebilir mi? 
Oy kullanma, seçebilme özgürlüğü, sandık 
güvenliği de yoktur. Terörize edilmiş seçmen, 
istediği parti ve kişi seçime katılmış olsa bile, 
onu sandığa taşıyabilme ihtimali çok zayıftır. 
Çünkü, seçmen bu durumda kendisini devletin 
hedefi haline getirme tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Geçen birkaç yıllık dönem içinde 
HEP/DEP gibi partilerin seçmen tabanı olan, 
yurtsever potansiyelin bulunduğu yerleşim bi
rimlerinin bitmez tükenmez operasyonlara, 
baskınlara, bombardıman edilip, yakılıpl 
yıkılmalara, sürgünlere, gıda ambargolanna 
muhatap olduklan düşünülürse, durumun ve
hameti ortaya çıkar. 
Aday olma, seçilme özgürlüğü de yoktur. 
Çünkü, yurtsever, demokrat, devrimci adaylar 
Kont-Ge- riiJa'nın, Özel,Tim'in , Kontra
Korucu şebekelerinin hedefi ve cinayetleriyle 
karşı karşıyadır. Yalnız kenı•.ı.., ; değıı , tüm 
~evreleri ile birlikte caydıncı bir şiddetin he
defi haline gelmektedirler. Buna, adayiann 
seçilmeleri halinde bile can piivenlil '"rinin 
olmadığı, onlan cezaevlen ya da sürgunlerin 
beklediği hesaplandığında. a<I~Y olmanın be
delinin oldukça ağır oldugu da ortaya 
çıkmaktadır. 
Zorunlu göçettirme ve sürgün ~iyasetiyle yurt
sever tabanı dağıtılmış, seçim dışına 
çıkarılmıştır. 199l'in s• ·~en ı:ıbanıyla hesap 
yapmak. hatta 27 Mart 94 yerel seçimlerindeki 
seçmen tabanıru bile hesaplamak mümkün 
değildir. Diyarbakır'ın nüfusu birkaç kat 
artmış, buna karşılık Şırnak, Kulp, Lice, 
Cizre, Nusaybin gibi yerleşim yerleri ise 
boşalmıştır. Kimi yerlerde Özel-Tim, polis ai
leleri ile korucular başbaşa kalmıştır. 
tkibine yakın köyün boşaltıldığı, iki milyona 
yakın insanın metropoJe göçetiirildiği 
düşünülürse, kesinlikle yurtsever olan bu oy 
potansiyelinin sandığa yansımıyacağı alarnma 
gelir. 
Seçim sistemindeki yüksek oranlı ülke ve il 
barajlan da, başanlı olunan bir seçimden hiç 
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TC, Kürdistan'da kitle tabanını 
kaybetmiştir .. Bu gerçek de, si
yasal yenilginin bir ifadesidir. 
Düzen partilerinin hiç biri, -
başta SHP olmak üzere-
Kürdistan'da kitlelere dayanan 
bir örgütlülük içinde değillerdir. 
Birçok yerde adeta si-
linmişlerdir. TC devletinin 

Kürdistan'daki siyaseti artık iki parti ile temsil 
ediliyor. biri MHP, diğeri de Refah Partisi .. 
Milliyeıçi Hareket Partisi, Kürdistan'da Özel-Tim, 
asker, polis, kontr güçlerine, olann ailelerine ve 
korucu, muhpir, ajan Kürtlere dayanarak 
örgütleniyor. üzel savaşın siyasal sözcülüğünü 
yürütüyor .. 
Refah partisi ise, düzen dışı söylemine ve 
Türkiye'de başta Kemalist bürokrasi ve liberal 
burjuvazi siyasetçilerini ürkilimesine karşılık; 
devletin Kürt Ulusu ile tek eklemlenme/ilişki 
kurma kapısıdır. Onun için TC, Refah'ın büyük 
şehirlerde yükselişinden ve iktidara 
yürüyüşünden ne kadar rahatsızsa, Kürdistan'da 
taban bulmasından da o derece memnundur. Refah 
Partisi "düzen dışı" bir parti değil, radikal Islami 
hareketi ve Islam düşüncesine dönen toplumsal 
muhalefeti sistemle "uzlaştıran" bir düzen par
tisidir. İktidara taşınmak için düzen partileriyle 
daha çok benzeşmek ve kitle tabanını genişletmek 
için ideolojik-siyasal esnemeler göstermesi bu 
gerçeğin birer yansımasıdır. 
Resmi ideolojisi ve siyasetiyle Kürdistan'da iflas 
eden TC'yi, Ümmet anlayışıyla yumuşatmaya, 
yurtseverleri karşı almamaya özen gösteren 
üslfibuyla Refah partisi temsil edebilir duruma 
gelmiştir .. 
91 seçimlerinin .iki müttefiki Refah ve MHP'nin 
şimdi özellikle ÖZel-Tim'in faaliyeıleri konusunda 
"karşı karşıya" geliyor gibi görünmeleri aldatıcı 
olmamalıdır. RP ve MHP, sömürgecilerin 
Kilrdistan'da siyasal makasının iki ucudurlar. Ma
nivelası devletin elindedir. MHP'yi pompaladıkça 
RP gelişecektir.. Kürtler o makasa da gir
meyecekler, o makası tutan eli de devreden 
çıkaracaklani ır .. 

Seçim "tuzağına" 
devlet girsin .. 
Bugün ara seçimlere girme koşullan, 27 Mart 
seçimlerine oranla daha elverişsiz hale gelmiştir. 
HADEP'in ya da DEP rnilletvekilJerinin bu 
seçimlere katılmayı kabul etmeleri ; bu şaibeli 
seçimi kurtarmak yolundıı fC'y._ Japılacak en 
büyük yardımdır. Karşılığında bir şeyler 
alınabileceğini de kimse beklememelidir. Kürt 
milletvekillerinin yeri yine sürgündür, zındandır. 
Çünkü, Kürt Ulusu özgür olmadan, onun adına si
yaset yapanlar da "özgür" olamazlar. 
Ara ~ı!Çiınlere katılmak, TC'ye meşruiyet 
bunalımını çözmede yardımcı olmak ve ulus
lararası kamuoyunun Kürdistan Sorunu'nda TC'ye 
yönelik baskılarının hafifletilmesinde ona 
yardımcı olmaktan başka bir işe yaramıyacaktır. 
Ara seçimlere Kürt muhalefetini de sokma çabası 
içindeki sıkıntı kadar, batı başkentlerinin bu 
yöndeki isteklerini de karşılamaya yöneliktir. ABD 
Dışişleri Bakanı Cristopher'in "KUrtler yönetime 
katılma" uyansı da, Kürdistan'da ağırlık kazanan 
ara seçimlerle cevaplanmış olacağı düşünülebilir. 

O halde meşruluğun 
parlamentosu .• 
"Demokratik seçimler" ve "parlamento" ... 
Meşrulaşmanın bu iki aracı belirlendiğinde, 
TC'nin neden Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesi'nin ehlileştirilerek, TBMM ıçme 
almak istediği, ama buna karşılık neden Güney 
Kürdistan'da 1995 Mayıs'ında yapılması planlanan 
seçimleri sabote etmeye çalıştığı anlaşılır hale 
gelmektedir. TC'nin Güney Kürdistan'a yönelik 
potitikasının "Bağımsız Bir Kürdistan'ı" önlemeye 
yönelik olduğu, Şam zirvesinde bir kez daha 
yüksek sesle ifade edilmiştir. 
Çünkü, Güney'de yapılacak demokratik seçimlere 
sonucu oluşacak olan yeni Meclis, Kürt ulusunun 
kendi kendisini idare etmesinin meşru bir aracı 
olarak tüm dünya tarafından kabul görebilir. 
Bağdat rejiminin anti-demokratik, totaliter yapısına 
karşılık, Güney Kürdistan'da parlamentoya dayalı 
bir hükümetin siyasal ağırlıklı kuşkusuz daha fazla 
olacaklır.TC'nin bu meşru yönetimi görmezden 
gelmesi ve GUney'i "babasırun çiftliği" gibi kul
lanma serbestisi de daralacaktır.Zaten TC'nin 
korktuğu da Güney'deki fiili durumun hukukileşip, 
kalıcılaşarak Kürtler adına meşrulaşması halinde, 
eninde sonunda bu örneğin; tran ve Suriye gibi 
kendi karşısına da çözüm olarak gelip otu
racağıdır. 
Kürt ulusal Meclis'lerinin, birleşme, federasyon, 
bağımsızlık vb. ne tür kararlar alacağı kendilerinin 
bileceği bir iştir, ama herhalde bu karariann siyasal 
meşruluğu bugün kendilerine dayatılan 
çözümlerden çok daha sağlam meşruiyet ze
minlerine dayanacak tır. 
İşte TC, böyle korkulu bir gelecekten kaçmabilmek 
için Güney Kürdistan seçimlerini sabote etmeye 
çalışıyor. KDP/YNK arasındaki ilişkilere çomak 
sokma konusunda Iran'la Türkiye birbirleriyle 
yanşıyorlar. TC'nin PKK ile KDP arasındaki yeni 
çatışmalan provake etmeye hazırlandığının 
işaretleride alınmakla ... 
Sömürgecilerin amacı, hem bölgeyi güvensiz, is
tikrarsız, iktidar boşluğu bulunan bir alan haline 
getirerek her türlü yabancı müdahaleye açık tut
manın zeminin hazırlamak; hem de Kürt ulusunu 
kendi kendisini idare etmekten aciz, sömürgeciliğin 
vesayetine muhtaç ve kendi başianna 
bırakıldıklannda birbirlerine giren kabileler 
olduğu imajını yerleştirmektir. 
Kürdistani Cephe'nin TC ile ilişkilerinin vahim 

boyutlarını, özellikle PKK ile varolan olumsuz 
ilişkileri elbette kesin bir dille eleştirrnek ge
riletmek gerekiyor. Kürtlerin gelinen yerde kendi 
kendilerini demokratik bir olguyla yönetebilecek 
bir düzeyde olduklannı; bütün parçalardaki ulusal 
çıkarlan ortak paydalarda birleştirebilme ve ulus
lararası diplomasiye ortak duruşlarla çıkabilme 
yeteğinde olduklannı göstermeleri gerekiyor. 
Bunun temel çizgilerinden biri de Kürtlerin iç 
banşıdır. Kürtlerin kilrtlerle kardeş olmalandır. 
Bunun tarihsel vebalini ve zorunluluğunu tesbit 
etmek gerekiyor. Kuzeyi yakıp yıkan, tahrip eden, 
ama sömürgeci TC'yi açmaza sokan, sömUrgeci 
savaş koşullaona karşılık; Çekiç Güç 
gölgesindeki Güney'de ağır bir yoksulluk ve ahlaki 
çöküntü yaşanmaktadır ... 
Bir kaç tane Kilrt ulusu ve bir kaç tane Kürdistan 
yok .. Olguyu bütünlüklü olarak ele almak , ortak 
politikalara ulaşmak zorunluluğu vardır. Bunun 
yolu bütün parçalardaki KUKM güçlerinin ortak 
politikalarda uzlaşmalandır. Çünkü, Kürdistan 
uluslararası bir sömürgedir. 
Sömilrgeciler bunun bilinciyle Şam zirvesi'nde 
ortak politikalannı bir kez daha ilan ettiler. Bu 
ortak politika Kürt ulusunun hiçbir zaman 
özgürleşememesi, Kürdistan'ın ortak sömürge kal
masıdır. 
KUKM bugün gelinen aşamada, kurtuluş 
mücadelesinin meşruiyet zerninlerini yaratmıştır. 
Kürdistani uzlaşmanın temelini elbetteki 
sömUrgeci boyunduroğun kaldmiması ve kendi 
kendini yönetme hakkı oluşturur. Hem Kuzey'de 
hemde Güney'de bu meşruluğun ortak meclislerini 
oluşturmak mümkündür ve gereklidir. Çünkü, bu 
Kürt ulusunun kendi kaderine sahip çıkmasının can 
alıcı adımlanndan biridir. 
Artık Türkiy~ için bile büyük bir yük haline gelen 
Ankara, bütün uygar dünyadan tecrit olmuş bir 
Bağdat ve Tahran, üçlü idam fermanının ev sahibi 
Şam, Kürtler için çözüm kapısı olmaktan 
çıkmıştır. Çözüm Amed'de, Hewler'de, Me
habad'dadır ... 
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m 
oğu Bloku'ndaki depremler ve SSCB ardında derin tah
ribatlar bırakarak tarihe veda ederken, Körfez Krizi ile bir
likte dünya düzleminde kayda değer denge değişimleri 
göze çarpar hale geliyordu. 
En küçük bir denge değişikliğinden anında etkilenen Or
tadoğu'da ise mazlum Kürt Ulusu giderek dünyanın 

gündemini zorlamaya başlıyordu. Kuzey'den Güney'e, Doğu'dan 
Batı'ya tüm çelişki ve çatışkıların kesiştiği bir alan üzerinde bulunan 
Kürdistan, giderek, dünya çapında çözümü zor merkezi bir nokta 
olmaya başlıyordu ... 
Uluslararası sermayenin kalp merkezlerine pompalanan petrol da
marları Kürdistan topraklarını yarmak zorundaydı. Emperyalist çıkar 
ilişkileri ve büyük sermaye yatırımlarının güvence altına alınması 
gerekiyordu. Başta bölgedeki devletlerbirer birer zayıflatılmalıydı. 
Türki Cumhuriyetler üzerinde nüfusunu giderek artıran ve Turan 
hayalleriyle yanıp tutuşan Türkiye'nin gemlenebilmesi, irticai ha
reketinin tehdit eder boyutlarının kırılması, petrol diyarı Arap 
ülkelerinin konturpide tutulabilmesi zorunluydu. Tüm zenginlik 
kaynakları rahatlıkla kontrol edilebilmeli, bölgeyi kontrol edebilecek 
askeri bir güç te oluşturulmalıydı. Her.şeyden öte bir kurtarıcı 
sıfatıyla emperyalizmin dünyanın en hassas yollarının kesiştiği 
Ortadoğu'da mevzilenebilmesi için güçlü bir malzeme ge-
rekiyordu. 
Istenildiğinde masaya sürülebilecek, gerekmediğinde ise rafa 
kaldırılabilecek günah keçisi hiç kuşku yok ki Kürtler ve onların si
yasal örgütlenmeleriydi. · Elbette, Kurtlar sofrasına yem olmak 
Kürtlere görece avantajlar da sağlıyordu, ama son tahlilde, ezilen, 
horlanan ve giderek acı çeken yine Kürtler oluyordu ... 
Güney'de ve Kuzey'de kürtler palazlandırılıyor, bölge devletleri ta-
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vize zorlanıyor, Kürtler atağa kalktığında ise kafaları açıktan açığa 
eziliyordu. Böylesine derin zelzeleler ve çıkar ilişkileri arasında 
Kürdistani örgütlenmeler ise, günün geçici çıkarlarının verdiği im
kanları geleceğe feda etmede bir an olsun tereddüt 
göstermiyorlardı ... 

PiYANGODA AMORTi: 
GÜNEY KÜRDiSTAN 

Kürt Ulusu, ulslararası dengelerin bilerek ve isteyerek tarih dışına 
ittiği ve her saniyesi acılarla, talanlarla dolu bir çizgide yoğrula 
yoğrula tarihini kendi elleriyle yazmak istiyor, yüzyılların kini ve 
öfkesi zincirlerinden boşanırcasına tüm Kürdistan' ı sarsıyordu ... 
Tekrit-i Kasabı Saddam ve omuzları şeref madalyalarından ya
mulmuş generalleri Güney Kürdistan'ı kimyasal gaz cehennemine 
çevirirlerkan dünyanın çıtı bile çıkmıyordu. Bu seneryo ABD'nin 
anlı-şanlı Körfez çıkartmasının gerekçeleri olarak gözardı ediliyordu. 
Halepçe'de 5 bin cana mal olan katl iamın ardından milyonlar kur
tuluş dağlarda aramaya başlamıştı. Çoluk, çocuk, genç, ihtiyar in
sanlarımızın süt tozu ve ekmeğe saldırı fotografları insanlığın bir 
utanç tablosu olarak hala hafızalardadır ... Dağlarda gömülen körpe 
çocuk cesetlerine basa basa ilerleyen milyonların sesi, Vietnam'a taş 
çıkartan korkunç direnişi ne yazık ki, "süt tozu• ve "ekmek" de
rekesine düşürülüyordu. 
Bir ulusun haklı ve meşru mücadelesinin öte yüzünde ise 
önderiikierin yakalanan bu tarihsel fırsatı değerlendir melerindeki 
tutumları duruyordu. Eşkiya mantığından, ordu mantığına, aşiret 
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perspektiflerinden, devlet-ulus perspektifine ulaşamamanın fa
turaları, ulusal mutabakat ve birlik kaygılarının, muhtariyet 
ç,ı karlarına tercihiyle bir bir ödeniyordu ... 
Ote yandan Kürtler açısından, bölgede oluşan boşluklar ciddi avan
tajlar sağlıyordu. Nihayet Kürtlere piyangoda bir amorti vurmuştu. 
Sorun ,bunun ulus ve devlet çıkarları açısından nasıl kul
lanılacağındaydı. 
Senaryo, Kürt Ulusu'nun çıkarları üzerine kurlmamıştı, ama 
başroldeki Kürtler açılışı yanlış yapıyorlar, her yanından kan ve irin 
akan bir celladı, Saddam'ı öperek işin başından ipin ucunu 
kaçırıyorlardı. 
Süreç içinde hatası ve sevabıyla Güney Kürtleri uzun ve "başarılı " 
mücadelelerle oldukça ileri adımlar atıyorlar,bir federe devletin hal· 
kalarını bile yakalıyorlardı. Fakat, oluşan ulusal birlik, mutabakat 
bir hiç yüzünden bir kez daha dinamitleniyordu ... 

Kürtler bir kez daha zehirlerini içlerine akıtma "başarısını" 
gösteriyorlardı.. Tıpkı tarihteki diğer ulusal direnmeler de olduğu gibi 
film şeridi bir kez daha geriye sarıyor, ulusal potansiyel içeriden 
hançertenerek kırılıyordu. Bağımsızlık, onurlu ve özgürce yaşam 
umudu çok çeşitli nedenlerle oluşan " bağımlılıklar" ve "tiryakilikler" 
sayesinde bir kez daha yerini hüsrana terk etdiyor, olası bir Güney
Kuzey çatışmasının tarihsel temelleri de böylece atılmış oluyordu ... 

Bir Süryani tüccarı şöyle bir yakıştırma yapmıştı: "iki Süryani bir 
araya gelse, kesinlikle bir dükkan açarlar, iki ermeni bir araya gelse 
bir banka ya da uluslararası işletme açar, ama iki Kürt bir araya 
gelse biribirini boğar ... " Tarih bu espiriyi ne kadar doğrular bilinmez, 
ama durum Güney'de vehametini korurken, Kuzey'de de gelişmeler 
oek ic acıcı deqildi ... 

12 EYLÜL FlRTlNASI 

Genaraııer, emperyalıstıerın gunumuze sarkan çıkar ilışkılerını 
onların lehine çözmek için Türkiye'de yönetime nihayet el ko
yuyorlardı ... 
lik üç ayı sessiz (!) geçen darbe ertesi yıllar yılı sürecek olan kor
kunç bir terör ortamına giriliyordu. Bu terörün altındaki esas amaç 
ise, başta GAP'ın etrafının sağlamlaştı rı lması, uluslararası sermaye 
açısından böylesine bir yatırımın güvence altına alınması ve 
yatırımcılara da bu konuda kesin güvenceler verilmesi; Ortadoğu 
geneli için önerilen emperyalist çözümün ayaklarının oluşturularak, 
'Kürt Sorunu' nun sömürgeci devletlerin iç sorunları haline 
dönüştürülmesi bağlamında Kürdistan'ın parçalarının birbirleriyle 
kan bağlarının koparılması ve bu amaçla oluşturulacak Tampon 
bölgelerin ihdası ; Ortadoğu geneline yönelik koruyucu ve kollayıcı 
bir ordu gücünün yeniden oluşturulması yatıyordu... . 
Dşrbe ~rtesi Türkiye'deki muhalefetin durumu hazindi ... DISK ve 
TURK-IŞ gibi işçi sınıfının yoğunlaştığı kurumların dışında seyreden 
Türk muhalefeti, kendi siyasal pratiklerinde dikiş tutturamıyor ve 
gözlerini Kürdistan dağlarına dikerek postu hemen Kürdistan'a se
riveriyorlardı. Mayın tarlalarının öte yakasında ise , Türk "Sol"unun 
jetonu aniden düşüyor ve Kürt gerçeğine sığınmaları ile birlikte 
yılların şöven tezleri tuz-buz ouyordu ... 
Yanıbaşlarında soykırıma uğrayan "komşu' ulus Kürtleri görmezden 
gelenler, enternasyonalizm adına Fi-listin'in karmaşık ve çıkar 
ilişkilerine dayalı kaygan zeminlerinde tutunmaya çalışıyor,yıllar 
sonra bu entarnasyonalist dayanışmanın ardında savaş 
tüccarlığının, insan ticaretinin yattığı ortaya çıkıyordu. Para mus
lukları kapanınca da kıblelerini şaşıran grupçuklar, can havliyle 
kendilerini yeni bir serüvene, bu kez de sermayenin metropollerine 
atıyorlardı ... 
12 Eylül öncesi Kürt cephesinde ise tam bir kaos hakimdi. Met· 
rapollerden Kürdistan'a kumanda etmeye çalışan oportonizmin 
sağında ve solunda seyreden ekabir küçük bu~uva gruplar, ciddi bir 
ulusal mutabakatı hiç önemsemiyorlar, tersine, Türk "Sol"unun 
kokuşmuş mallarını Kürdistan sınırlarındaki hammallığını yaparak, 
sıradan bir gümrük kaçakçısı durumuna düşüyorlardı .. 
TKP, TSlP ya da THKPC'nin şubesini açma özentileriyle, Kürdistan 
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ihtilalinin muhtevasını dinamitleyen tezlerin basit bir versiygnu ola
bilmek için kıyasıya bir mücadele ve rekabet sürüyordu. Oylesine 
bir kopyelerne yarışı hakimdi ki, hedefi burjuva demokrasisinin ge
risinde seyreden UDC (Ulusal Demokratik Cephe) girişimi, 
Kürdistan'da UDG şeklinde ve fakat aynı muhtevada yankı bu· 
luyordu. Cephe sözcüğü yerine daha alt bir düzey olan Güçbirliği 
kavramı ancak iki platformu ayırdedebiliyordu. Böylesine bir sözcük 
~üçültmesi de herhalde "büyük abileri" gücendirmemek içindi. 
Ote yandan ülke gerçeklerine bir türlü ayak basamayan, Che, Fidel 
hayalleriyle mantar gibi 
biten grupların taşaraniuğu 
da Kürdistan topraklarında 
yapılıyordu .. Silahlı müca
dele anlayışı ithal tezlerle 
sulandırılıyordu. Silah ara
beskieşli rilm işti... 
Anti-Sömürgeci muhalefet 
ihtilalci özünden boşal
tılıyor, metropol soluna süt 
emziriliyordu. Bir yandan 
Karaoğlanlı, Keçeloğlanlı 
sömürgeci partilere prim 
verilirken, diğer yandan 
sosyal-şovenizmin iflah 
olmaz odaklarıyla flört edi· 
liyordu. Ezik sömürge 
aydın ı , Koçgiri'den, Ağrı' 
dan, Dersim'den, Zilan'dan 

Anti-Sömürgeci muhalefet 
ihtildlci özünden boşaltılıyor, 

metropol soluna süt 
emziriliyordu. Bir yandan 
Karaoğlan/ı, Keçeloğlanlı 
sömürgeci partilere prim 
verilirken, diğer yandan 

sosyal-şovenizmin iflalı olmaz 
odaklanyla flört ediliyordu ... 

yükselen ihtilalci geleneğine sırtını yaslayacağına, "ulus mu· etnik 
grup mu?", "sömürge mi ·ezilen halk mı?" gibi ipliği pazara çıkmış 
tezlerin yörüngesine s ıkışmıştı .. UKKTH gibi en temel hak ve ilke 
dahi pazarlık konusu yapılabiliyordu. Gösteriş ve şamatayla, bir 
devrimi ör-gütlemek; cesaret ve kararlılıkla, külhanbeyi tavırlar bi· 
riribirine karıştırılmıştı..Uiusal çıkarlar yerini birer birer örgüt fa· 
natizmine terk ederek, toplumsal muhalefet bir türlü Kürdistani ki· 
miliğine dönemiyor,döndürülemiyordu ... Silahlar, namlular sömürge 
imparatorluklara değil, tek suçları başka bir gruba sempati duymak 
olan kendi ulusumuzun evlat).arına çevri-liyordu. Sovyet ·Çin -Ar
navutlut'tan ibaret Sermuda Uçgeninde yan tutma zorunluluğu da 
bu kötü savruluşun tuzu ve de biberi oluyordu ... Hasılı 12 Eylül 
öncesi binlerce yılın hıncı ve öfkesiyle harekete geçmeye başlayan 
kitleler, dehşetengiz bir kaos içinde hedefsiz ve sahipsiz bırakılıyor, 
karşı devrim hareketine hazırlıksız yakalanılıyor ve polisin en çok 45 
günde posasını attığı en "güçlü" en "korkulu" örgütler soluklarını 
Suri'ye de alıyorlardı. .. 

ŞAM'IN ŞEKERi... 

General Evren'in düdüğünü öttürmesiyle birlikte, 
acıları,sevinçleriyle, hataları ve sevaplarıyla süren mücadele ana 
rahminden kopuyor ve Şam'a doğru "göç" başlıyordu. Aşırı panik, 
arkadaki tüm değerleri de alt-üst ediyor ve gözler böylece Or· 
tadoğu'nun en kaygan alanına dikiliveriyordu. 
Türk Solu ve Kürdistanlı hareketler alan ı tümden terk etme kararı 
alarak 12 Eylül ceheneminde kitlelerin hedefsiz ve sahipsiz 
bırakılmasına yeşilışığı baştan yakmışlardı. Kürt hareketleri içinde 
sadece Rizgari grubu kadrolarına ülkeden çıkış yasağı koyuyor ve 
3 yıl boyunca hem siyasal, hem de askeri eylemlerden gen adım 
atmıyordu.. Rizgari'nin direnişini uzun süre sürdürebilmesine, 
POL-DER (Polis Derneği) gibi demokratik kitle örgütlerinin içinde 
qrgütlenmesinin katkıları da azımsanmayacak ölçüdeydi ... 
Ote yandan, 12 Eylül rüzgariarına karşı örgütlü bir geri çekilme 
sağlanamadığı gibi, yurt dışına çıkışlar da programsız sürüyordu. 
Kaçakçı ilişkileri içinde mayın tarlaları "talebe"lerle kaynıyor ve en 
önde alanı terk eden de merkez kadrolar oluyordu. 
Aynı dönemde Irak-KOP ve YNK'nin merkez kadroları da Şam'a te· 
merküz etmişlerdi. Ve tabii, Türk "Sol"unun liderleri de aynı alan· 
daydılar. Yurtdışı ve hele hele Ortadoğu istihbarat örgütlerinin ege-

21 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



menli-ğindeki alanların yabancısı olan Kuzey Kürdlstanlı siyasi 
kadrolar, kurtlar sofrasına meze niteliğindeydiler.Ote yandan 
böylesine üst düzeyde bir araya toplanma büyük bir ıansdı ve ortak 
direnişin yeniden örgütlendirilebilmesinin ilk basamagını teşkil ede
bilecek nitelikteydi... 
Ama gel gör ki, eli tesbihli eyyam takımı, arap dansözlerinin alem
lerine kendilerini kısa sürede kaptırıyorlardı .. Orgütlerde korkunç bir 
yıkıntı yaşanıyor, ilk kez lider kadrolarıyla aynı evleri paylaşmak zo
runda kal~n siyasi kadrolarda ise moral ve ahlaki çöküntü at başı 
gidiyordu. Ilkeler vardı, uğrunda ölüm bile göze alınıyordu ... Hayaller 
vardı,uğruna her şey feda ediliyordu ... Oysa, örgütler farklı, yıllarca 
sırça köşklerden bir adım inmeyen yönetici kadrolar farklı, hayatın 
maddi gerçekleri farklıydı. Arkalarında bir dizi değer bırakarak or
tadoğu'ya panik halinde yayılan kadrolar sersemliyor, düşünce 
perspektifleri alt-üst oluyordu. 
Oysa sömürgeci TC'nin bütün vahşeti ve barbariiğı ortadaydı. Silah 
ve siyasetin reorganizasyon u sağlayacak merkezi kadrolar ıse küçük 
bir alanda iç içeydi, yan yanaydı. Sorunlar beş aşağı beş yukarı 
aynıydı, hayat tüm siyasi grupları hemen hemen her alanda ortak 
çalışmaya zorluyordu. 
Gözler Kürdistan'a çevrilmek zorundaydı . Boşalan alanlara, çaresiz 
ve başıboş kalan militaniara sahip çıkılrrı~lı ve her şeyden önemlisi 
güçler birleştirilmeliydi. Fakat, tersine Orgütlerde akıl almaz bir 
parçalanma yaşanıyor, yılgınlığa düşen kadrolarda ise yeni bir umut 
kapısı aralanıyordu.. . Yüzler süratli bir şekildi Avrupa'ya 
çevriliyordu. Merkez kadrolar da aynı rota üzerine oturuyorlardı . 
Böylece öncekinden daha korkunç bir "göç" kendiliğinden 

hazırlanıyordu. 
Evet, Avrupa KUKM'nin genel mücadele perspektifleri için önemli bir 
mücadele alanıydı . Diplomasi ve maddi destek hareket için ge
rekliydi. TC'nin bonbardımana tutulması için elverişliydi. Ama, bu 
amaçlar örgüt anlayışları ile değil, açıkça mücadeleden kaçış te
melinde gündeme geliyor ve Avrupa yolları tutuluyordu .. Hayatın ve 
ailenin yeniden örgütlendirilmesi ve bu anlayışla mücadeleden 
süratli bir kopuş, Avrupanın 

biselerinde; 1960'1arda D. Avcıoğlu ve YÖN ekibinin gündeme ge
tirdiği ve yıllarca sürecek MDD (Milli Demokratik Devrim) 
formülasyonunda da ifadesini bulan soy milliyetçilik de, THKP-C'nin 
"Kemalizm, küçük-bu~uvazinin anti-emperyalist tavır alışıdır" 
anlayışında, THKO'nun "Bağımsız Türkiye için M. Kemal 
yürüyüşlerin" de, parka ve postalın üzerine birde kalpak ·ekleyen 
"Kuvayı Milliye" ruhunun canlandırılmasında, Kürt Ulusu'nun Kendi 
Kaderini Tayin Hakkı 'nı, Bundizmle suçlayan, düşünceleri karartan 
karabasanlarda ve Lozan' ı ilerici, devrimci gören sakat mantık sil
silelerinde duruyordu ... 
Coca-Cola reklamlarını kırma, Amerikan askerlerini denize atma ne 
kadar tutarlı anti-emperyalizm idiyse, arap şovenizminin 
çığırtkanlığını yapan anti-siyonizm de o kadar tutarlıydı. Yanı 
başındaki komşu ulus Kürtleri her zaman yedek güç görme 
eğilimindeki Türk 'Sol"u, Ortadoğu pratiğinde de aynı sakat tavrını 
sürdürüyor ve bir kısım Kürt örgütlerini de bu manevra alanına 
çekmeyi başarıyordu. Bu öylesine kötürüm bir siyasetti ki, Adana, 
Mersin ve Hatay'd~n koyun sürüsü gibi toplanan işsiz kitleler dahi 
gerilla niyetine FKO'nün en ön cephelerinde örgütlerce yarı yarıya 
bölüşülen paralar karşılığ ı pazarlanıyordu ... 

Filistin pratiğinde , enternasyonalizm maskesi altında sürdürülen ve 
yüzlerce mil itanın hayatına mal olan pratiğin ilk cesur eleşiirisi ise 
yine Rizgari grubundan geliyordu. Her zaman olduğu gibi eleştirinin 
mantığına bakılmaksızın, Rizgari, gerek Kürdistan'lı ve gerekse 
Türkiyeli gruplar tarafından afaroz ediliyor, Mossad ajaniiğı ile 
suçlanıyordu. Yıllar sonra ise Rizgari'nin "Filistin Faciası• üzerine 
yazdığı tezleri tüm Kürdistan'lı gruplar tarafından utangaç bir 
biçimde de olsa kabul görüyor ve kimse hatifte olsa bir "özeleştiri " 
yapma gereğini duymuyordu. 

Filistin kaosu tüm şiddetiyle sürerken, muhacerat pratiğinin bir so
nucu olarak, 5 Kürdistanlı örgüt, UDG platformundan nüans 
farklılıklar gösteren, özünde burjuva demokratik bir temelde ko-

numlandırılan HEVKARI 
koşullarında kayboluş sürecini de 
hızlandırıyordu .. 
Ortadoğu'dan Avrupa'ya çı kışın mührü 
ise çöküntü içindeki siyasi hareketlerin 
elindeydi. Bu durum beraberinde bir 
dizi pragmatik ilişkiyi de sürece ege
men kılıyordu. Ulkeyi unutan ve Av
rupa'da kitle sayısını çoğalımaya 
çalışan siyasi gruplar arasında 
kıyasıya bir rekabet başlıyor, sayı 

Mayın tarlaları. tel örgüler, işkence tezgah/arı, 
cop sokulan insanlar, canlı fare yutturulan kadrolar, 

ezilen, lıorlanan köylüler, dipçik altmda 

çalışmalarını başlatıyorlar, yıllar 
boyu sürdürülen dişe diş 
mücadeleler sonucu ele geçirilen 
ideolojik mevzilerden çark edi
yorlardı . Ortadoğu'ya sığması 
mümkün olmayan 30 milyonluk bir 
Ulusun temel ve vazgeçilmez 
mücadele perspektifleri, Şam'daki 
Rükneddin Mahallesi'nin daracık 
sokaklarına hapsoluyordu. Hasılı 

inim inim inleyen körpe gelin/er, 
çocuklar, hepsi artık her biri bir yazar kesilen, 
siyasal "kadrolara" kitap malzemesi olmaktan 

'başka bir işe yaramıyordu .. 

artırma uğruna Avrupa'ya çıkış da 
plansız ve programsız yapılıyordu. 

Y AMALI BOHÇALAR: 
MUHACiR BiRLiKLERi! 

israil'in Lübnan harekatı , Ortadoğu'da dengeleri alt-üst eder ni
telikteydi. Rlistin harekatı ağır bir yenilgi yaşıyor, yenilgi beraberinde 
hareketi paramparça ediyordu. Suriye'nin FKO üzerindeki etkinliği 
de giderek artıyordu. Bekaa'ya kümelenen Türkiyeli gruplar 
açısından da fiili bir durum gündeme geliyordu. Çelişki ve çalışkılar 
görece avantajlar da sağlıyordu. 
Bütün çevreler aniden dehşetengiz enternasyonalist kesiliveriyor, 
Enternasyonalizm gibi, Cephe, Birlik gibi kavramlar da günübirlik 
Ortadoğu siyasetinin bammetresine göre tayin edilmeye 
Qaşlanıyordu .. 
U lke zemininde kötürüm bir teorik ve ideolojik geleneğin sahibi Türk 
"Sol"u, Filistin sorununda da Kürtleri kaygan bir zemine çekme 
cüceliğini göstermekte gecikmiyordu. Böylesine bir kötürüm ge
leneğin temelleri 1930'larda duruyordu .... 
TKP'nin Kemalizme giydirdiği anti-emperyalist, devrimci el-
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bir kez daha, hayat tarafından 
dayatılan bir arada duruş, yamalı bohça haline getiriliyor, bölgede 
günübirlik değişen siyasal nabza göre ayarlanarak idare-i masiahat 
ediliyordu. Ve ölü doğan Hevkari'nin fatihası ise daha sonra 
Stockholm'de okunuyordu .. 
Ortadoğu pratiğinde kayda değer bir başka birlik çalışması ise KUK 
ve Rizgari örgütleri arasında başlatılıyordu. Her iki örgütün de diğer 
örgüilere göre gerek Güney Kürdistan'da ve gerekse ülke sathında 
avantajları vard ı . KUK dağınıkta olsa ülkede ciddi bir potansiyele 
sahipti ve ülke dışında gerçekleştirdiği konferansıyla kadrolarını ta
zelemiş ve Kürdistan'da • sosyalist• bir çekim merkezi oluşturma 
kararı almıştı. Rizgari ise ülkeden kadro çıkarma yasağı uy
guladığından, örgütsel yapısını tamamıyla korumuş ve onunda 
ötesinde metropol merkezlerde silahlı eylemleri organize edebilecek 
kapasiteye ulaşmıştı .. KUK ve Rizgari birliğin ana prensiplerinde 
aniaşıyor ve Güney Kürdistan'da ana karargahı oluşturabilecek tüm 
ara bağlantıları düzenliyorlardı. Fakat, birlik sürecine sokulan 
çomaklar, görüşmeleri Avrupaya kaydırıyorve ülkeden uzaklaşan ve 
sırtını ülkeye çeviren bir kördöğüş içerisinde birlik çalışmaları infilak 
ediyordu. KUK ve Rizgarrnin Güney'de açmayı planladıkları 
oldukça stratejik bir sahada bulunan karargahı ise daha sonra PKK 
faaliyete sokarak , 1-KDP ilişkis ini tek başına sürdürüyordu .. 
Aynı süreçte Ala Rizgari grubu, muhtevası dışında bir avantaj sa
yesinde , sayıları 1 00-150'yi bulan eğitimli bir kadroyu Güney'de 
ikame etme olanağı buluyordu. Ancak, kısa sürede üç gruba 
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ayrılarak yöneticilerinin birbirleri ile olan çelişki ve 

çatışmalarınd~n ötürü kadroları telef ediyor ve alanları 

boşaltıyordu. Iran Kürdistan'ında ise, TKSP kadrolarını 

peşmerge kıyafetleriyle .birlikte Avrupa'ya t~ıma 

telaşına kapılıyor, KIP ise çeşitli hizıplerin 

çatışmasından başını bir türlü doğrultamıyordu. Bu 

hayu-huy içinde PKK ise, birer birer bo~alan alanlara 

kendi kadrolarını yerleştiriyor, Avrupa trafığini kapatıyor 

ve Filistin sürecinin tıkanmasından da yararlanarak 

güçlerini Güney'e çekiyordu.. Bu faaliyetlilik, ileriki 

süreçlerde PKK'ya oludukça büyük avantajlar 

sağlıyordu ... 

kulan insanlar, canlı fare yut

Ortadoğu devletleri ve Filistin hareketi turulan kadrolar, ezilen, hor-

önünde ~ıkliln der/i toplu lanan köylüler, dipçik altında 

sürüdürebilmerıin aracı olarak inim inim ınleyen körpe gelinler, 

oluşturulan birUkkr; bu keı , Avrupa çocuklar, hepsi artık her biri bir 

so,-al- deinokrasisi önündeki yazar kesilen, siyasal "kad-

... r 
rolara" kitap malzemesi ol-

pazar/ıldan arthrabilmenin aracı olarak maktan başka bir işe 

gündeme gelmeye bail~rilu. yaramıyordu .. 

Kürdistan teminiliile 'bir IJildiı:i 'dahi THKP-C kökenli hareketlerin, 

da~ıtmam'l iJrgiltler, Yfir!mmantar kürdistan'da gelişen radikal he-

biter gibi ~olalıygr VI ler reketler üzerinde etkinlik kuona 

Ortadoğu pratiğinin bir başka şaşaalı çalışması ise, 

~KBDC olarak ortaya çıkıyordu. PKK ve lideri Abdullah 

Ocalan, Kürt örgütlerinin uyguladığı tecrit siyasetinden 

dolayı (Hevkari pratiğinde yer alan çeşitli çevrelerin id

dialarına göre, PKK Hevkari'ye katılabilmek için altı 

aracılı~ıyla •g(ltliE.~ en/eri" çabala.n, öte yandan TKP, TiP 

çizilmeye çalıplıı. Çabalar ve TSlP gibi refoonizmin sadik 

açıkca anlatılmayac(Jk r kötü çıkar bekçile~ini~ . K~rdistan'daki 

ilişkilerinin kalkanları olmuşlardı! şubelerı uzenrldekı tasaKutları 
Avrupa sahasında da devam 

imzalı beyaz kağıt veoniş ve fakat üyeliğe kabul edilmemişti. Ayrıca, 

Avrupa'da çe~li köşeleri tutan bi.r kısım Kürt "şahsiyetleri" ve 

çevrelerince AbduRah ÖCalan'ın lsveç'e iltica başwrusu en

gellenmişti.) pratikte hiç bir varlık gösteremeyen, çalışmalarını Av

rupa'da çeşitli demokratik eylemlerle sınırlayan, deyim yerindeyse 

"şöhretler" ve "askersiz" genarallerden oluşan kıdemli Türk 

"Sol"culannın yanlarında mevzileniyor, Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesi'nin hiç bir yerine sığdırılması mümkün olmayan 

FKBDC'nin bizzat kurucusu oluyordu. 

UDC nasıl soyut bir anti-emperyalizm analıyı_şının ürünüdüyse, 

FKBDC de soyut bir anti-faşizm bo-razanlıgını yapıyordu. Di

mitrov'un 12 Eylül sonrası yatır haline gelen "Faşizme Karşı Birleşik 

Cephe" kitabının bir versiyonu daha kopyeleniyordu. Ama, bu 

kopyede Kürdistan gerçekliğine , (!nti-sömürgeci mücadelenin pers

pektiflerine yer yoktu. "MHP-UGD kapatılsın, Faşist yuvalar 

dağıtılsın" teraneleriyle örgütlenen yapıların tuz-buz olan pratikleri 

ortadayken, FKBDC yine aynı tezler üzerinde yükselmeyi he

defliyordu.. Bu mantıkda iktidarın devrimci fethi yerine, bu~uva ras

yonelleri içinde, bu~uva demokratik hakları koruma ve genişletme 

amacıyla mücadeleyi gevşetme ve gerçek rolasından saptıona du

ruyordu ... 

FKBDC ithal mantığında ısrar eden, Filistin ve Ortadoğu'daki güç 

dengeleri içinde yer edinebilmeyi amaçlayan, ülkeye sırtı dönük ve 

Kürdistan gerçeginden habersiz bir girişimdi. Kurulmasıyla, vefat 

etmesi arasında çok kısa bir zaman geçmiş, Filistin cazibesini yi

tirince, FKBDC'nin fesh edilmesi zahmetine dahi katianılmayarak 

kendiliğinden süreç içinde kaybolup g~işti. 

Yıllar sonra 1989'da Paris'te, PKK ve 4 Türkiyeli örg_üt (Şam'daki 

FKBDC girişiminin ortakları) sessiz sedasız "Devrimci Birlik Plat

foonu"nu ilan eder~k FKBDC sürecini fiilen Miriyorlardı. 

Açıkladıklan metinde; "Bizler bir dayanışma ve birlik platfoonunun 

ilk adımlarını atmış bulunuyoruz ..... platfoonumuz bir cephenin he

defini de kapsamaktadır .. Ancak bugün bir cephesel birliğin şartları 

henüz olgunlaşmamıştır" denilerek, FKBDC'de ifadesini bulan 

Cephe düzeyini inkar ediyor ve özeleştiriye bile gerek duymadan ve 

neden sürmediğini de açıklamadan yeni bir eklektik sürece adım 

atıyorlardı ... 

TARiHiN TEKERRÜRÜ 

SOl BiRliK 1 TEYGER 

Çantalar toplanıyor, barkiyeler çekiliyor ve ortadoğu'nun bekleme 

odalarından, Avrupa 'ya doğru akın akın "göç"e başlanıyordu. Bu 

aynı zamanda bir dizi grup ve çevre içinde sonun başlangıcıydı. 

Avrupa topraklannın sunduğu imkanlar sanıldığının tersine bunalımı 

tıonandınyor, değerlerden ani ve hızlı bir kopuşu da beraberinde 

getiriyordu. Mayın tarlaları, tel örgüler, işkence tezgahtan, cop so-
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ediyordu. 

TKP'nin Doğu Bloku'nda sağladığı avantajların çok küçük bir 

kısmından yararlanma hevesleri Kürdistan ihtilalinin vazgeçilmez 

hedeflerini karartırken, tecrit kompleksine kapılan ve Türkçe 

düşünme hastalığından bir türlü sıyrılamayan reaksiyoner gruplaF da 

KUKM'nin can damarlarına vuruyorlardı. 

TKP'nin Doğu Berlin'de gerçekleştirdiği kongresi Kürdistan ha

reketleri üzerindeyaratılmak istenen tezgahı ayyuka çıkarıyordu .. 

TKP'nin kongre salonu ince bir perdeyle ikiye ayrılıyor, bir bölüme 

Türkiye delegeleri konumlandırılırken, diğer bölümde ise, Avrupa 

delegeleri oturtuluyordu. Avrupa delegeleri arasında iki önemli Kürt 

"şahsiyetinin" bulunduğu ise daha sonra fısıltı 2azetesi ile ka

muoyuna ulaşıyordu .. (Bugün bu "şahsiyet/er •, TC nin KUKMYi "le

galleştirme • programı için sunulan ve palaz/andm/an unsurlaı ko

numunda tekrar gündeme oturlu/muş durumdalar .. As/mda, TC tatihi 

boyunca her zaman, gelişip serpilen Kürdistan'daki ulusal mu

halefeti freniemek amacıyla elinin altmda tuttuğu Kürt jokerlerl kul-

lanıyor. Böylesine bir girişime 12 Mart döneminde Kamuran /nan 

talip olurken, 1994'/ere geldiğimiz şu günlerde bizzat bir takım yı/gm 

ve yorgun Kürt "şahsiyet/er" taliptir ve bu tiplerle bazı işler kotan/mak 

istendiği açıkca görülmektedi(J 
Kürtlerin TKP'nin kongresine hangi pazarlıklarla gittiği merak ko

nusuydu ve tartışmalar boyutlanarak sürüyordu. N~ekim, TKP 

Kongresindeki muhalefet grubu yayınladıkları ayrılık bildirisinde 

sansasyonel tartışmalara son veriyor, Türkiye'ye dönüş hazırlığına 

başlayan TKP ve onun şahsında Türkiye'deki "sosyalist" hareketi 

eritmeye hazırlanan TC'nin Kürt hareketinin başına öonek istediği 

planfar da böylece açığa çıkarılmış o~ordu ... 

TKP muhalefeti .özetle şöy!.e diyordu: Kürt sorununda Fransa'dan, 

Almanya'dan ve lsveç1en (Omeğin, X, X, X, X) X' e kadar varan ajan

vari ulusal hareket oluştuona çabaları ve bunun için de diğer Kürt 

örgütlerine üye oldukları halde X gezileri sağlayarak, öyle ki ulus

lararası telefon konuşmalarının parasını ödemekten tutun da, Batı 

Avrupa'da dotanma olanakları sağlanarak Sol Birlik ~inde varolan 

Kürt örgütlerin(TKSP,PPKK) altının oyulmaya ça!ışıldıgı ve şu anda 

kimlerin bu angajmanlar içinde olduğu biliniyor. Ozellikle bu kişilere 

TKP'nin adı geçtiğinde dozajını kaçıonadan küfür edebilirsiniz ki, 

Kürtler içinde güvenirliğiniz artsın işareti- nin verildiği de biliniyor." 

Tezgah oldukça net ve açıktı ... Fakat,TKSP ve PPKK Sol Birlik 

içinde kalmakta direniyorlardı. Bu durum açılç,tan açığa Kürt ha-

r~ketinin reflekslerini kıonaya hizmet ediyordu. Ote yandan "Naylon 

Orgüt" gönüllüleri giderek artıyordu. Zaten ortadoğu'daki bekleme 

odaları yeterince Kürt camiasında tahribat yaratmış, Avrupa'daki 

pragmatik ilişkiler de bu çürümenin tuzu biberi olmuştu. Diğer yanda 

ise, TKP'nin Türkiye programı duruyordu. TKP denetlenmesi 

oldukça zor olan ve Avrupa'nın 9ri tonları arasında aniden "yurt

sever-demokratıaşan• kitleyi bir baŞka örgütlenme içinde eritme, 

denetleme ve TC'nin emrine sunma gayreti içindeydi. Işte Sol-birlik 

atraksiyonu böylesine bir zemini yakalama amacıyla gündeme ge

tirilmişti. TKP Ge-nel Sekreteri Haydar Kutlu, Ulusal Konferans 

Tezlerinde açıktan açığa "Türk Milleti'nin ,sınırlarıyla, ordusuy- la 

bölünmez bütünlüğü"nü savunuyordu. Sol Birliğin ideolojik olarak 

ana örgütü TKP idi. Hedef ise Sol Birliğe katılan Kürt örgütlerinin gi-
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giderek eritilmesi ve düşünülen naylon örgüte kadro transferi sağlamaktı .. Ekim Devrimi'nin 70. Yıldönümü Kutlama törenlerine Sol Birliğin katıldığı delegasyonun düzeyi ise, uygulanmak istenen planı deşifre eder nitelikteydi. TKP delegasyonda yoktu ve diğe~ iki Türk örgütü temsilci düzeyinde katılmışlardı. PPKK ve TKSP ıse, Genel Sekreterleri düzeyinde merasimdeydiler .. Bu açıkca atılmış bir yerndi ve Kürtler bir kez daha yemi yutmuşlardı.. Bütün çabalara rağmen Sol Birlik, gerek Türk ve gerekse.Kürt siyasi merkezleri tarafınqan meşru görülmüyori, TKP ve TIP bileşeni TBKP'nin Türk MIT'ine teslimi ile de Sol Birlik çöp sepetine atılıyordu. Her zaman olduğu gibi bu işin de sorumlusu belli olmuyordu .. Sol Birlik tarafları ne için kurulduklarını açıklamadıkları gibi,ne için feshedildikleri konusunda da Türkiye'deki demokratik kamuoyunu bilgilendirmiyorlardı .. PPKK • sine-i millete dönerken', TKSP ise, her zaman olduğu gibi işine gelmeyen konulardaki sessizliğini koruyor ve "zaman-mekana' ayak uyduruyordu ! 
Ortadoğu devletleri ve Filistin hareketi önünde pazarlıkları derli toplu sürüdürebilmenin aracı olarak oluşturulan birlikler; bu kez , Avrupa sosyal- demokrasisi önündeki pazarlıkları arttırabilmenin aracı olarak gündeme gelmeye başlıyordu. Kürdistan zemininde bir bildiri dahi dağıtmam ış örgütler, yerden mantar biter gibi çoğalıyor ve bu örgütler aracılığıyla 'güçlü cephe mizansenleri' çizilmeye çalışılıyordu.. Bu çabalar açıkca aniatılmayacak kadar kötü çıkar ilişkilerinin kalkanları olmuşlardı! Avrupa pratiğinin bir ürünü olarak 22 Haziran 1988'de sekiz örgüt TEVGER adı altında cephe kurdukların ı Brüksel'de ilan ediyorlardı.. Ala. Rizgari, PPKK, PSKT gibi Avrupa'da mültecileşen eski H EVKARl 'ci örgütler ile temelleri Avrupa'da atılan KUK-SE, PARHEZ, PDK-RN, ŞK ve YSK gibi 'yeni' mülteci örgütler, muhtevada Şam çalışmasının devamı olarak TEVGER adı altında bir araya ge-liyorlardı. . TEVGER'e, TSK, KUK, KAWA ve RIZGARI gibi radikal örgütler katılmıyor ve gerekçelerini şöyle açıklıyortardı: 

TSK: • ... Sıcak mücadele içinde oluşmayan, tabandan gelişmeyen ve çok sayıda radikal gücü dışiayarak oluşan cephelerin Kürdistan'da olaylara müdahale edebilme şansları yoktur .. .' KUK: • Bu 'birlik' Kürdistan devriminde bir sorumluluk üstlenemeyeceği gibi, misyonu gereği önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak olan gürbüz birliklerin önünde de ciddi engeller oluşturacaktı r. Ayrıca ulusal kurtuluş mücadelemizin garantisi olan birlik ve cep;he anlayışlarını tasfiye amaçlı olduğu içinde gericidir. • KAWA: "TEVGER, KUKM'ne önderlik edebilecek kudret ve nitelikte değildir. Tevger, bundan öncede oluşturdukları birlikler gibi kağıt üzerinde. kalacak ve pratik bir değer ifade etmeyecektir. • RIZGARI: • Brüksel'de kamuoyuna duyurulan 8'1inin bir ad ım olarak bile fazla önem taşıdığı kanısında değiliz. Politik bir ihtiyaç üzerinde şekillenmemiştir. Güdümlü bir şekillenmedir. PKK ile ilgili belirlemelerine bakarsak eğer, güdümlü olmanın ötesinde bağımlı bir şekillenmedir. Tevger denilen birlik ölü doğmuştur, törene gitmenin bir anlamı yoktu. Tevger emekler mi, sürünür mü bilemeyiz ama yürüyemez!' 
Tevger ernekleyemedi bile. Anlayış aynıydı ve mantıkda köklü değişikliklikler yoktu. Bugün gözünü TC parlementosundaki manevralara diken ve buna göre strateji saptayan; demokrasi paketleriyle, KUKM'sinin haklı ve meşru ~em.inini dinamitleyen anlayış ile, geçmişte Kürt hareketini SOL-BIRLIK'çi reformizmin peşine takan anlayış aynıydı, mantalite değişmemişdi. 12 Eylülsonrası gündeme getirilen, perspektifleri açısından oldukça kapsamlı ve .si~tematik olarak Kürdistan Komünist Partisi Merkez Organı YEKITI dergilerinde 6 sayı tartışılan , Kürdistanlı Sosyajistl~rin Siyasal Blrliği sorunu v~ ~u platforma denk düşen KURDISTAN KOMUNIST PARTISI girişimlerinin önüne, muhaceratın dayattığı ilkesiz ve eklektik Hevkari adlı birliği dayatan anlayışla, önüne bir devrimi!l örgütlendirilmesi ni koyacak olan ULUSAL KURTULUŞ CEPHESI yerine, varlıkları dahi tartışma konusu olan niceliklerle masaya sürülen Tevger çalışmasındaki anlayış aynı mantığın ürünüydüler .. 

Her biri ba~ıbaşına stratejik öneme sahip , güçbirliği, siyasi birlik, direniş birligi, cephe gibi kavramların içeriklan bizzat Kürdistanlı 
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muhalefet tarafından boşaltılıyor, deyim yerindeyse hurdaya 
çevriliyordu .. Bu yanıyla Tevger girişimi de diğer girişimler gibi 
sonuç vermiyordu. içinde yer alan gruplar, kısa sürede biribirlerini 
suçlamaya başlıyor ve ilk tepki Tev~er kurucu üyesi PARHEl'den 
geliyordu .. Mayıs 1989'da yayınladıgı bildiride PARHEZ üyeliğini 
dondurma kararı aldığını açıklıyor ve buna "TKSP'nin genelde anti
birlikçi, anti-Tevger tavır ve politikalarını• gerekçe gösteriyordu. 
Diğer Tevger taraftarları da birer ikişer görüşlerini açıyor ve Sol
Birlik sürecinden gelen PPKK ve TKSP'yi Tevger çalışmalarının 
yürüyemeyeceğine temel gerekçe gösteriyorlardı. 
Avrupa'nın sağladığı geniş imkanlara rağmen, ulusal kurtuluş cep
hesi niteliğinde bir girişim olarak piyasaya sürülen TEVGER ortak ve 
doğru dürüst bir yayın organına dahi sahip olamamıştı. Cephe 
çalışmalarını Orıe çıkarması gereken güçler, örgüt çalışmalarını öne 
çıkarıyor, Tevger düzeyinde yayın örgütleyemeyen güçler, Türkiye 
pratiğinde DEN~ gibi, Medya Güneşi gibi yayınları rahatlıKla pratiğe 
geçiriyorlardı. Ote yandan TEVGER, Avrupa pratiğinde ortak bir 
diplomasi ve ortgık bir kitle örgütlenmeleri konusunda da samimi 
davranmıyordu. Omeğin Almanya'da kitleSE:I desteğe sahip KOM
KAR, imkanlarını TEVGER'e sunacağına, kapılarını TEVGER 
üyelerine sıkı sıkıya kapatıyor; düzenlediği kültür gecelerinde dahi, 
diğer örgütlerin yayın standları açmasına biie tahamül etmeyecek 
kadar anti-demokratik davranıyordu. Almanya pratiğinde KOMKAR 
6 Newroz gecesi düzenlerken, TEVGER zar-zor bir gece 
düzenliyebilmişti. Tabanda meydana gelen rahatsı~lıklar karşısında 
TKSP, "Komkar'a müdahele edemeyiz" diyordu. Ulke topraklarına 

küçük bir adım atma zahm&iini göstermeyen TEVGER, Avrupa 
pratiğinde de, dar grup çıkarlarından gözleri dönmüş örgütlerce ne 
ortak bir diplomasiye, ne de merkezi göçmen örgütlenmelerine 
ulaşamamıştı. Ve çürümeye terk edilen Tevger platformundakt 
imzacı örgütler birer birer siyasal pratikte silinmiş, bazıları da 
üyelikten çekilmişlerdi. TEVGER bir yıl gibi çok kısa bir dönem sonra 
tamamen işlevsiz kalıyor. Ne için kurulduğu ve ne için dağıtıldığı 
konusunda da kimse kafa yormuyordu. Ulus kaygıları yerini dar grup 
kaygıianna açıktan açığa terk 
etmişti.. 

Bunlar yetmevniş gibi 
hemen aroından 
kanlı Newrozlar 

gündeme geliyordu .. 
Kürdistan tarihinde 
kara bir leke olarak 

anılacak 87 Newroz 'ları 

birlikte PKK, Irak-KOP'si ile ittifaka giriyor ve Rizgari -KUK ittifakına 
ayrılan alanlara birer ikişer yerleşmeye başlıyordu . 
Ve 1-KDP'nin , Kuzey Kürdistan'da etkileşim alanları olarak tut-
tukları bölgelerde askeri eylemiere hazırlanıyordu... · 
Bilindiği gibi Eruh ve Şemdinli bölgesi Barzanilere bağlı staratejik bir 
alandı. Bölgeyi baştan başa tutan ve bugün koruculuğu kabullenen 
Jirki'ler ise yıllar boyu TC zulmüne boyun eğmemiş ve teslim 
olmamışiard ı. 1971'de Barzaniye Trabzon lastiği gönderdiği için 
idam istemiyle yargılanan 70'lik ihtiyar Eruh bölgesindendi. Şemdinli 
ise her hal ve şart altında özellikle Güney için bir nefes borusu ni
teliğindeydi. 
1978 yılından itibaren sürekli ve sistemli olarak burjuva basınında 
manşetlerde tutulan PKK, 'emperyalizmin ajanı , feodal, gerici vb . ." 
olarak nitelediği 1-KDP ile Filistin yenilgisinin hemen ertesinde ittifak 
yapmakta bir sakınca görmüyor; ardından Irak-KOP'nin ve ona bağlı 
olarak bölgede etkinliği tartışmasız olan Jirki'lerin açık desteğiyle 
Eruh ve Şemdinli'ye baskınlar düzenliyordu .. 
Eruh-Şemdinli baskınları ,bir yandan bugünkü gerilla hareketinin 
temellerini atarken ; 1 ,5 milyon kapasite ile dev bir güce sahip TC 
ordusuna karşı da gerilla mücadelesinin verilebileceğini is
patlıyordu . Ama, berabe- rinde bir dizi tahribatı da getirmişti. Bu 
tahribatların hemen hemen tümü TC'nin Kürdistan için uyguladığı 
uzun vadeli programına kolaylık sağlayan tahribatlardı. En 
önemlisi, Kürdistan'ın kalbi sınır boylarının kısa bir dönem sonra 
TC'nin tampon bölgeleri durumuna gelmesiydi. KUKM açısından 
hayati öneme sahip ve mutlaka örgütlenmesi gereken alandaki 
yurtsever aşiretlerin birer ikişer devletin kucağına itilmesi ise bugün 
artık onarılması mümkün olmayan derin bir yara açmıştı. Bir başka 
sonuç ta, Kuzey Kürdistanlı örgütlerle PKK arasında düşmanlık 
düzeyin.e varan dalaşmaların temellerinin atılmış olmasıydı .. Kimine 
göre "lik Kurşun•, kimine göre "pravakosyon•, kimine göre 
"sömürgecilere hizmet•, olarak değerlendirilen 15 Ağustos 1984'deki 
karakol baskınları , hatası-sevabıyla Kürdistan tarihine kaydedilen 
önemli bir dönüm noktasıydı. 

( ... ) 
Madolyonun öte yüzünde sömürgeci devletler ve 
değişen dengelerle birlikte bölgede artık açıktan açığa 
kendi çıkar hesaplarıyla hareket eden ABD ile diğer 
emperyalistler duruyordu. 
TC, asla vazgeçemeyeceği "sömürgesi' Kürdistan'da 
uygulamalarını yasal kılıflar altında sürdürüyordu. 
Gündeme gelen ve 13 Kürdistan ilini kapsayan Bölge 
Valiliği, alanen 1927 yılında sadece Kürdistan'da uy-

Sonuçta TEVGER'e üye üç 
örgüt kalmıştı: TKSP, PPKK ve 
KUK-SE ... Bu üç örgüt de zar
zor bildiriler düzeyinde bir 
dönem daha T evger'i 
sürdürdüler. Ve TEVGER ko
mediyası "umutsuz bir vaka • 
olarak kendi haline bırakıldı, 
sürece elveda etmiş oldu .. Ka
muoyu yine "ahmak" yerine 
konularak, taraflar feshedilme 
dahil hiç bir şey açıklama ih
tiyacını duymadılar. 

bir dizi militanın hayatına mal olurken, 
Kürt hareketinin 

uluslararası 

gulamaya sokulan Genel Müfettişlik'lerin bir uzantısıydı. 
12 Eylül'cülerin uzun bir dönemdir tasarladığı ve bir türlü 
hayata geçiremedikleri ,Bölge valiliğinin hayat bulması 
için belirli şartların olgunlaşması bekleniyordu. 1983'ten 
beri tartışılan ve Kürdistan'ı zapt-u rapt altına alacak olan 
Sömürge Valiliği'nin inşası için gerekli malzeme nihayet 
1987 yılında bulunuyordu: • PINAACIK faciası!" Pınarcık 
olaylarının ertesinde kamuoyunda herhangi bir engelle 
karşılanmaksızın Sömürge Valiliği'nin inşasına 
başlanıyor ve görev de uzman bir kotntr-gerilla olan H. 
Kozakçıoğlu'na veriliyordu .. . 

ERUH'TAN 
KANLI 

NEWROZ'LARA 

damarlannı da 
lime lime ediyordu ... 

TC, Güney Kürdistan'a ilk cüretkar saldırısını 1983 Baharında 
gerçekleştiriyordu. 26 Mayıs 1993 tarihinde TC, Irak'ın onayı ile, 
30km. karadan ve 40km havadan Irak sınırları içine giriyor ve 
Kürdistan tohraklarında operasyona başlıyordu. Gerekçe •sınır 
güvenliği"ydi. S.aldırı dünya çapında derin protestolara neden oluyor 
ve TC görece ve geçici geri adım atmak zorunda kalıyordu. 
1984 Ağustos'unda PKK'nin organize ettiği Eruh ve Şemdinli ey
lemleriyle birlikte Türk ordusu yeniden alarma geçiyor ve tüm 
dünyanın gözlerinin içine baka baka Güney Kürdistan'ı alanen işgal 
ediyordu.. • . 
Diyarbekir Cezaevinde "Bave ldris Caş e!" (ldris'in Babası Hayindir!) 
nakaratıyla govendler tutulurken, Filistin hareketinin yenilgisi ile 
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(TC militarizmi daha önce de kürdistan için olağanüstü 
Hal Yasalari gündeme getirmişti. Eruh Olaylafi döneminde, Eruh'un 
etrafm1 kuşatlldiğml ilan ederek, yerli ve yabanci basm mensuplar/m 
olay yerine götürmüş, bir de parlamentoda grubu bulunan partilerin 
heyetlerini helikopterle Eruh kaymakamlik binasi üstüne indirmişti. 
Elinde telsiz bulunan Hayri KozakÇioğlu'nun 'her taraf gerillalar 
taratmdan kuşatiimlŞ, acil yardim gerekir' ferhaylaflm duyan mil
letvekilleri, gelip geleceklerine pişman olarak olay yerini terketmişler 
ve Diyarbak1r'a gelen heyetler hemen ortak bir açiklama yaparak, 
parlamentoda haz1r bekleyen 'Olağanüstü Hal Yasas1'nm biran 
önce Çlkanlmast gereğini 1srarfa belirfemişlerdir. Böylece mutabakat 
sağlayan iktidar ve muhalefet partileri oynanan oyuna iyi bir gerekçe 
haziriamiş/ar, "aclkll anlatm:ılanyla' basma demeçler verip ka
muoyunu oluşturmuşlardir. Ilginçtir, olay mahallinde bulunan bir 
Alman gazeteci ise (ki, Türkiye'ye girişi yasaklanmiŞtlr) elindeki fo
tograf makinasi ile silik biçimde etraftaki yüzleri egaller/e kapall bin-
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lerce unsurun asker giysili unsurlar oldu~unu tespit etmi~tir. Bu ga
zetecinin Istanbul Çikişında h1rpaland1g1 ve elmden b~rçok mal
zemesinin almd1ğ1 daha sonra kendi yazimlanndan anlaştlmtşttr. 
Gazete bu muhabirine uğrad1ğ1 baski ve gördükleri karş1sında içine 
düştüğü psikolojik rahatsiziiklar nedeniyle belli bir süre moral izni 
vermiştir.) 
TC baskı ve imha programını yasal kılıflara dayandırarak yavaş 
yavaş inşa ediyordu. Diğer yanda.n. "Kürdü Kürde kırdır~a· s~
yasetini de tırmandırıyordu. KUKM'nııçerden hançerleme sıyasetı 
on yıl-lardır TC Devleti'nin en temel karakteristiğiydi ... 
Eruh'un Milan köyünde, aralarında süt bebeklerinin de bulunduğu 24 
Kürdün katliam resimlerinin dünya televizyonlarından naklen yayını 
ise, TC'nin diplomatik düzeyde KUKM'ni yenme hesaplarının açık bir 
göstergesiydi. Aynı zamanda, TC militarizminin kendine nasıl 
gerekçeler uydurmak istemesinin de açık bir delili durumundaydı .. 
Herşeye karşın, Eruh-Şemdinli ve benzeri baskınlar Ulusal 
Mücadelede geriliayı yeniden tarihin gündemine oturtmuştu ve 
önemli bir dönemeç noktasıydı. Pınarcık olayları da,uluslararası 
diplomasi açısından en az Eruh-Şemdinli olayları kadar üzerinde 
durulması gereken önemli bir durakdı. 
Milan'daki olayların ardından, bölgede aşiretle_r ar~sı ç~lişkiler de 
hızlandırılıyor, Jirkanlar ve Goyanlar arasında ılk şıddetlı çatışmalar 
başlıyordu. 4 gün aralıksız süren çatışmalara devlet 

öte yandan kendine "aydın" sıfatını yakışııran ve Avrupa'da uzun 
süre kalmanın,Çevre edinme ve yabancı dil bilme avantajiarına 
sahip olan; her biri kendi başına "örgüt" ya da _çeşitli örgütlerin artığı 
bireyler ise, olaylar karşısında oldukça sessız ve fakat altan alta 
PKK'yı ve PKK ile özdeşleşen silahlı mücadeleyi ihbara kadar varan 
çalışmalarla provoke ediyorlardı. . . 
TC'nin çizdiği resim yavaş yavaş hayat buluyordu. Bır yandan bır 
takım yasal kılıflar altında Kuzey Kürdistan'daki işgalini 
sağlamlaştırıyor, silahlı eylemlerini tersine ç~~irerek, uluslarar~s~ 
kamuoyu nezdinde ulusal kurtuluş ı:rıücadelesının meşru temellerını 
dinamitliyor, öte yandan 'Kürdü, KUrde kırdı~ma" sjyasetini sü~~tle 
işletiyordu. Bu siyasetin uygulanmasında Surıye ve Iran'ın rollerı ıse 
azımsanmayacak düzey deydi. Tahribatların ardı arkası ke

silmiyordu ... Atina yakınlarında bulunan Lavrion Mülteci Kampında 
başlayan provakasyon kıvılcımları 87 Newroz'larında alev alev tüm 
Avrupayı sarıyordu. Uluslararası düzeyde Kürt hareketini~ belini 
kıran 87 Newrezları bugün bile ibretle irdelenmesi gereken bır başka 
önemli köşe taşıydı. .. . 
Kürtler, 12 Eylül öncesi sakatlıkları Avrupa'ya taşı ya dursun, Turkıye, 
iran ve Suriye genel bir ittfakla bölgede ciddi temizlik hareketlerine 
girişiyorlardı. Kürt hareketlerinin sorumsuz davranışları sonucu 
meydana gelen sisli-puslu hava, sömürgecilerin içten içe 

sürdürdükleri imha ey
seyirci kalıyordu. Yerinden kalkmaya aciz siyasal 
örgütlenmeler ise,olup-bitenleri dahi yo-
rumlayamıyorlardı."Kürt Kürde kırdırılı-
yor"KUKM'nin silahlı direniş geleneği dünya ka
muoyuna "süt bebelerini" katleden terörizm ve 
vahşet olarak sunuluyordu .. 
Ardından Pınarcık'da 30 Kürt sivil öldürülüyordu. 
Devletin şakşakçılığını yapan TV kanalları, radyolar, 
gazeteler, her ne hikmetse olay yerine yıldırım 
hızıyla ulaşarak, olayı "kitle katliamı ' olarak dü~ya 
kamuoyuna sunuyorlardı.. Avrupa basını ıse, 

Günlük yaşanan olayların tozu-dumanı arasında 
ana stratejik hedefler üzerine hiç mi hiç kafa 

yorulmuyor, vatan borcunu yerine getirmek ve 
Türkiye"de legal siyaset sahasında yer kapmak 

çin kıyasıya bir taviz siyaseti gündeme geliyordu. 
Barbar orduya paralı askerlik için 10 bin mark 

ödemek bile meşru bir davranışdz artık! 

lemlerini kamufle etmeye 
yetiyor, artıyordu bile ... 
Lavrion Mülteci 
Kampında sahnelenen 
olaylar tam anlamıyla bir 
rezaletti. Silahlar bir kez 
daha, gerici iktidariara 
çevrileceğine, 'suçları• 
sadece başka örgüilere 
mensup olmak olan si
yasi kadrolara çevriliyor 
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Tavizler öyle bir boyuta ulaştyordu ki, 
TC Elçilikleri önünde protesto gösterileri 

yapmak bile abes bir vaka haline geliyordu! 
'Pınarcık Olayları "nı manşetten "katliam" olarak veriyordu.. ve bir kez daha sömürgecilerin ekmegine tereyagı suruıuyordu. 
PKK ise her zamanki rahatlığıyla, dünya düzleminde KUKM'ne Atina tahribatları sürerken, dikkatler bu kez Avrupa'ya çevriliyordu. 
böylesine bir dezavantaj sağlayan olayı üstlenmekten geri durmuyor PKK'nin yöneticilerinden birinin, Almanya'da bir evin 9. katından 
ve birbirini dışiaiayan açıklamalarda bulunuyordu. Belçika'nın atlayarak intihar etmesi ya da ettirrilmesi ile PKK ve diğer Kürt 
başkenti Brüksel'de basına açıklama yapan PKK sözcüsü M. Çiya, örgütlerine karşı haçlı seteri başlatı lıyordu. Almanya'nın ope-
' Pınarcık olayları 80 kişilik bir gerilla birliği tarafından gerçekleştirildi' rasyonları sonucu Kürt muhalefeti sendeleme~e başlıyo rdu. Olof 
diyor ve sorulan bir soru üzerine de "halk savaşıdır, çocuk da ölür, Palme cinayeti ertesi, bizzat Kürtlerin kayıtsızlıgı ve sorumsuzluğu 
kadın da' diye ekliyordu. ile nasıl bir ulusun haklı mücadelesi terör derekesine indirildiyse, 
Aynı günlerde başka bir PKK sözcüsü ise, Yunanistan'ın başkenti PKK'ya karşı Alman operasyonu ondan daha kapsamlı boyutlarda 
Atina'da basına açıklama yaparak, 'Pınarcık olayları 'nı bir pr~- devam ediyordu. 
vakosyon olarak niteliyordu. Hüseyin Yıldırım açıklamasında: "MIT Bunlar yetmezm iş gibi hemen ardından kanlı Newrozlar gündeme 
bu tür olaylarla halkımızın şanlı önderi PKK'yı yıpratmayı amaçlıyor" geliyordu.Kürdistan tarihinde kara bir leke olarak anılacak 87 New-
diyor ve ' Pınarcık olayları' ile ilgili manevra yapayım derken bir rez'ları bir dizi militan ı n hayatına mal olurken, Kürt hareketinin ulus-
başka hataya düşerek, diğer Kürt örgütlerini karşısına alıyordu. lararası damarlarını da lime lime ediyordu ... 
H.Pseyin Yıldırım basın açı~lamasında sorulan bir soru üzerine: Kürtler yanlışı-doğrusuyla Avrupa'da atakdaydı lar. Enstitüler ku-
"OY,KUK, KAWA ve RIZGARI hayin ve uşakdırlar' demeyi de ihmal ruluyor, çocuk yuvaları açılıyor, Kürtçe yayınlar yapılıyor, radyo 
etmiyordu. yayıniarına geçiliyor, demokratik kitle örgütleri kuruluyor ve giderek 
Manzara korkunçtu .. 'Türk ··sol"unun tahribatları ile Şam-Sofya bir Kürt lobisi oluşturmanın zeminleri yakalanmaya başlanıyordu . (O 
hattının kirli takozlarına bir de uluslararası diplamaside yenilen to- günlerde PKK bu yaptian/an kmadt ve hatta yer yer suçlayarak, 
katlar ekleniyordu. Kürt Ulusu resmen katlediliyordu. Dünya ses- engel olmaya çalişti. Ama, bugün Tüm Avrupayt kapsayan böylesi 
sizdi. Fakat, 'Pınarcık Olayları" aniden tüm dünya basının bir nolu /ega/ biçimleri o günden daha kapsamli olarak gündeme getirmiş 
haberi haline getirilmişti. TC'nin uzun vadeli yürürlüğe koyduğu durumdadir.) Ayrıca Türk ordusunun Güney Kürdistan'ı işgal ha-
uluslararası siyaset ve diplomasi artık verim vermeye başlıyordu... reketi de Avrupa'da derin protestolara neden oluyor, Kürdistan So-
1984 yılından itibaren KUKM'nin haklı ve meşru taleplerini PKK ile runu Avrupa ülkelerinin parlementolarında tartışılır hale geliyordu. 
özdeşleştirmek için yoğun çaba harcayan Fakat, Newrez gecelerine saldırılar bir kez daha Kürtleri kendi ken-
Te, ' PınarcıkOiayları'yla birlikte istenilen mizanseni artık çizmişti. , di ne hançerieliyor ve gündeme gelmiş olan Kürdistan Sorunu, 
Yok olma tehdidi altında bulunan bir ~lusun haklı ve meşru TC'nin ve bölge devletelerinin yoğun çabaylarıyla gündemden 
mücadelesi yerine, "durmadan sivilleri öldüren bir terör şebekesi" düşürülüyordu. 
geçirilmiş ve KUKM üzerine istenildiği zaman giydirilecek bir Münih'te bir yurtsever öldürülüyor.. . Deventer'de Newrez kul-
gömlek hazırlanmıştı... lamalarında görevli 6 kiş i ağır yaralanıyor... Beilefeld'de texas vari 
Kürt cephesinde ise, tam bir hantallık hakimdi. Bir yanda, pro-sovyet köşe kapmacalarla çatışmalar uzun süre devam ediyor ... Frankfurt 
reformist gruplar başı-kıçı belli olmayan birlik çalışmalarına Avrupa ve Hamburg'da iki Kürt derneği kundaklanıyor... ve Kürdistan'a ve 
sokaklarında bildiriler düzeyinde devam ederken, öte yanda alanda Kürt Ulusu'na çalışmalarıyla değerli katkılarda bulunmuş, yurtsever 
tek başına sıkışan ve tecrit olmanın verdiği reflekslerle hareket ve namuslu Bir Kürt aydını olan Avukat Mahmut Bilgili'nin 

eden PKK'nin ardı arkası kesilmeyen hataları duruyordu. KUKM'nin öldürülmesiyle politik cinayetler tırmanarak doruğa ulaşıyordu .. " Bil-
siyasal perspektifleri mezralara resmen hapsolmuştu .. gili'nin ölümü eşine rastlanılmayacak hazin bir sondu. Once 
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boğulup, sonra da kanala atılan Bilgili'nin bugün adı bile 
anılmıyor. .. 
( ... ) 
Olaylardan sonra, ortak bir konsensus yakalayacaklarına biribi~lerini 
suçlayan Kürt örgütleri, TC'den sonra, Almanya, Fransa ve lsveç 
gibi devletlerin hakemiikierine de rıza gösteriyorlarqı ... 
Bir defa Kürt hareketlerinin z~afı ele geçirilmişti. MIT bo~ durı:nuyor 
,Avrupa'da baştan başa MIT kaynaklı bildiriler dagıtılıyor ve 
örgütler arası çatışmalar alevlendiriliyordu. PKK, TC'nin hedefi olan 
siyasi güçlerle dirsek temasına gireceğine, bu güçleri karşısına 
alıyor ve diğer siyasi güçleri "hain, milis, Evren'in piçleri" türünden 
tamiri mümkün olmayan tabirlerle sıfatlandırıyordu. Kültür ge
celerinde dahi diğer hareketlerin yayın standları açmasına müsade 
etmeyen TKSP'nin "şımarık' tavırları, PKK'de imha siyaseti haline 
dönüşüyordu. Kendi Kurucu MK üyelerini -biri hariç- "ajan' ilan ede
rek Avrupa sokaklarında kurşuna dizen mantık, bu kez de diğer Kürt 
yurtsever çevrelerine dönüyordu. Ve oluşan kaos Kürt hareketin 
uluslararası düzeyde yarattığı dinamiklerini alt-üst etmeye yetiyor, 
artıyordu bile ... 

bürosunda "Talabani'nin kendisine TC ile Güney Kürtleri arasında 
aracılık yapmasını önerdiğini" açıklamakta da bir mahzur 
görmüyordul 
Güney önderliklerinin TC ile kurduğu eklektik ilişkiler devam ede 
dursun, Kuzey cephesinde ideolojik infHakların ardı arkası ke
silmiyordu. Pratikte radikal duruş gösteren örgütlerin birer ikişer 
Misak-ı Milli sınırlarının kıy ılarına demir atmaları için, ilericisi, de
mokratı , mukedesatçısı ile TC topyekün taaruz halindeydi. Kürt ha
reketinin uluslarararası düzeyde sağladığı diplomatik mevziterin 
imhası için de ne gerekliyse, TC tarafından hayata geçiriliyordu ... TC 
bu konuda da ulusal bir mutabakat sağlamıştı. 
Psikolojik bom.pardıman altında Kürdistan'lı kadrolar giderek ser
semliyorlardı. Oyte ya "Kürdistan nasıl kurtulacaktı ' , • kurtulsa bile 
Stockholm ya da Paris metrosunu Diyarbakır'a inşa etmek SO yıl 
alacaktı ", 'buna da insan ömrü yetmezdi!" "Ya merkezi ısıtma, sıcak 
su sorunu nasıl hal edilecekti? Duşsuz, tuvale! kağıtsız bir hayata, 
hayat mı denir di?' • Ama her şeye kadir bir emperyalizm ve onun 
alt-birimleri vardı . Bizim adımıza her türlü sorunu hal ediverirlerdi. 
Öz güce, cephe savaşına, gerillaya, mayın tarfalarına vurmaya, hele 
hele cezaevine tekrar girmeye nasıl tahamül edilecekti!" Günlük 
yaşanan olayların tozu-dumanı arasında ana stratejik hedefler 
üzerine hiç mi hiç kafa yorulmuyor, vatan borcunu yerine getirmek YENi DÜNYA DÜZENi. ... 

YENi TAKTiK: 
BÖL. YÖNET AMA EHLiLE$TiR! 

Abdullah Öca/an'm Türkiye koşullarında 
"terbiye/i" bir siyasetçi haline 

getirilebilmesi açıkca amaçlanıyordu. 

ve Türkiye'de legal siyaset sahasında 
yer kapmak için kıyasıya bir taviz si
yaseti gündeme geliyordu. Barbar or
duya paralı askerlik için 1 O bin mark 
ödemek bile meşru bir davrar1ışdı artık! 
Tavizler öyle bir boyuta ulaşıyordu ki, TC 
Elçilikleri önünde protesto gösterileri 
yapmak bile abes bir vaka haline ge
liyordu! Artık, Elçilikler önünde sıraya gi
renler Türkiye'ye geri dönmek için hazır 
formları imzalamakla tereddüt 
geçirmiyorlardı. Bu forumlar "bir daha 

Rakipsiz kalan emperyalizm dünyanın "tek 
efendisi"ydi. Etrafa gülücükler saçarak 
dünyayı yeniden paylaşmaya başlamıştı. Bu 
"Yeni Dünya Düzeni" Onüne çıkan engelleri 
ise, militarisi çözümle değil, "ehlileş- tirme', 
"legalleştirme" ve "terbiye etme" yoluyla ba
rajlamaya çalışıyordu .Diğer yandan ise Ulus

Diğer radikal Kürt örgütleri ise 
derli toplu bir manevra yapacaklarına, 

gerillaya sahiplenecek/erine, bıyık altından 
smt mayl tercih ediyorlar ve 

olup bitenlerin canlı tanıği olarak 
-seyirci kalıyorlardı .. 

lararası sosya list hareketin bir türlü kendini yenileyememesi, 
bunalımını doruklaştırması , muhalefet cephesinde sağa kayışı 
hızlandırıyordu. 
YDD'nin mimarları , rejim muhaliflerini silahlarını bırakmaya 
çağrıyorlardı. Dün tamamen unutulmalı , gelecek asla 
düşünülmemeli, bugünü yaşamakla yetinilmeliydi. Güleryüzlü em
peryalizm, her şeyi çözmeye kadirdi! YDD'nin yarattığı kaostan ve 
devrimci cephelerde gluşturduğu panikten Kürdistan da nasibini 
alıyordu. Turgut Ozal hanedanlığının, "Federasyon bile 
tartışılmalıdır" türünden attığı küçük bir kemik, ipini koparmış bir dizi 
yorgun süvari tarafından iştahla yalanmaya başlıyordu. Uğrunda 
ölümlere gidilen Kürdistan ihtilalinin star~tejik tezleri birer ikişer rafa 
kaldırılıyor, 'çağdaşlık" adı altında Avrupa'nın yarattığı yorgunluk ve 
bıtkın-lığın getirdiği çaresizlikle, emperyalizmden medet umulmaya 
başlanıyordu .. Açıktan söylenmese de, dört gözle "bu işler bitsin", 
"Türkiye'ye gidelim" isteniyordu. 
TC'nin programı açık ve netti. Kuzey Kürdistan'daki ulusal muhalefet 
Misak-ı Milli sın ı rları içine çekilerek terbiye edilmeli ve Kürdistan 
Sorunu 1938 ertesinde olduğu gibi uzun yıllar ertelenmeliydi! Bunun 
için, Kürdis- tan'da dağları tutmuş ulusal isyan ruhunu fren
Ieyebilecek !;>azı alternatiflerin olgunlaştı rı lması gerekiyordu. 
Türkiye'nin Ozal ile birlikte sistemli bir şekilde gündeme getirdiği Kürt 
hareketini ' terbiye etme" operasyonu- na .. Kürt cephesinden 
katılanların sayısı azımsanmayacak ölçüdeydi.Ozal Programı mey
vesini veriyordu ... 
Kuzey muhalefeti üzerinde oynanan oyunların ilk sinyali, her zaman 
olduğu gibi bay sakal "Birand'dan geliyordu. Kürt siyasi kul
varlarında dedikodu düzeyinde değerlendirilmesine karşın, Birand'ın 
1988 yılı Nisan ayında Tahran'dan gazetelere geçtiği ve manşetten 
verilen," ... bazı Kürt liderleri Tür-kiye'yi Kerkük'ün istilası için davet 
ediyor!', "Türk ordusu gerilla savaşı yapamaz, biz gerilla savaşı 
yaparız! " açıklamasının altında YDD'nin Kürtleri topyekün eh
lileştirip, piyonlaştırma programının başlatıldığı alarmı duruyordu ... 

Birand, kendisine bu taahütleri veren liderlerin adlarını 
açıklarnamakla ise ısrar ediyordu. Daha sonra bay. sakal, PKK 
üzerine yazdığı kitapta, 88 başlarında Paris'te, ıran-KOP'nin 
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Türkiye'de siyasal çalışmaya katılmayacağına dair" sözler ver
mekten tutun, daha birçok konuda •yardımcılık" görevlerini de 
içeriyordu. Gerek örgütler ve gerekse Avrupa açısındanTürkiye için 
birçok operasyon bilgileri, Türkiye'ye gönüllü gitmek isteyen ve form 
dolduran unsurlardan sağlanıyordu! 
( ... ) 
Kürt hareketi önünde radikal barajlar bir bir patıatılmalı ve legalizme 
yavaştan yer açılmalıydı. Kürdistan'da pratikte sayıları binlerle ifade 
edilen gerilla birlikleri ile PKK, KUKM'nin sulandıniması önünde 
önemli bir radikal barajdı. Teorik-idelejik ve programatik düzeyde 
ise, Kürt hareketlerini derinden derine etkileyen sağlam bir teorinin 
üzerinde şekillenmiş PRK!Rizgari bir diger radikal mevziydi. 
KUKM'nin temel ve vazgeçilmez tezlerine her saldırıyı, tahribatı ve 
provokasyonu bütün araç ve gereçleri ile teşhir ediyordu. PAK/ 
Rizgari, stratejik tavizlerden ısrarla kaçınıyor, bu tutumundan dolayı 
c;!a troçkizmden, stalinizme terfi ettiriliyordu. 
Ote yandan bay saka! Birand'la açılan ve Çandar, Perinçek ve Küçük 
ile sürdürülen Şam operasyonlarına ilk tepki de yine PAK'den ge
liyordu. PAK, PKK'nin, Abdullah Ocalan'ın şahsında su
landırılmasına karşı sert bir çıkış yaparak, PKK'yi ve geriliayı sonuna 
kadar destekleyeceğini, gerilla mücadelesinin haklı ve meşru 
olduğunu açıklıyordu. Bu tavrından dolayı da 'PKK şakşakçısı" ola
rak suçlanıyordu ve fakat tavrından vazgeçmiyordu. Oysa, diğer 
gruplar kendi çıkar ilişkileri iç[rıde açıktan PKK övgüsü 
yapıyorlardı.. Parti yayınları ,A. Ocalan ile kendi liderlerinin fo
tograflarını basma yarışındaydılar. PRK!Rizgari, PKK'yi des tek
Iemekten kalıcı mevzileri n oluşturulmasını amaçlıyordu. Diğerlerinin 
övgüsü ise geçiciydi (belli de oldu) ve kendi programatik hedeflerinin 
uygulanmasını sağlamak için PKK bir tahtaravalli olarak kullanılmak 
isteniyordu. Çünkü, PRK/Rizgari radikal bir haraketti ve silahlı 
mücadeleyi sonuna kadar destekliyordu, bağımsızlıkçıydı, Silahlı 
mücadelenin PKK ile özdeşleştiğini ve silahın Kürdistan'da ye
nilmesinin Kürt hareketini Şeyh Sait yenilgisinden daha da gerilere 
götüreceğini ısrarla belirtiyordu. PKK'nin "legalleşmesi" ya da 'eh
lileşmesi' Kürt hareketinde derin tahribatlar açacaktı. Diğer gruplar 
ise açıkça böylesi bir değişimi PKK için ısrarla istiyorlardı, ama bunu 
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açıktan söylemiyor ve dışa vurmuyorlardı. 
Bu nedenlerden dolayı PRK/Rizgari 'ye her yandan saldırı vardı. 
Ama, PAK radikal muhalefeti Misak-ı Milli sınırlarına demirlemişti.. 
PRK/Rizgari'nin radikal hattının solundan kırpılarak, sağlaştırılması 
karşısında, 1991 PAK konferansında açık bir mücadele verildi. 

Tümü de uzun bir süre Avrupa'da bulunan bir takım unsurlar 
tarafından PAK'nin • illegal kabuktan çıkarak , legal alanlarla ilgili 
program değiştirmesi' öneriliyordu. 'MK'ya PB 'ya artık gerek yoktu'. 
'Silahlı mücadele günümüz şartlarında anlamını yitirmişdi'. 'Ozal'ın 
açtığı kapılar sonuna kadar arenmalıydı'. • Avrupa'da bulunan bir dizi 
yorgun ve yılgın Kürt 'şahsiyetleri' ile de birlik yapılmalı ve PAK ta
rihin sayfasından silinmeliydi..." Sağ tasfiye 1991 Konferansında 
yeterli başarıyı gösteremedi, PAK konferans sonrası daha da der
lenip-toparlanarak hem legal alanlarda ve hem de örgütsel inşada 
kalıcı atakları hayata geçirdi. 
Bir olgu olarak kökleri 71 DDKO duruşmalarında duran sağ akım 
ise, çok daha değişik biçimler altında sürecine devam ediyordu. 
'Şam güzergahından yollara düşenlerle, sömürgecilerin çengeline 
takılmaktan kurtulanlar, Irak'ta cemaatin 'yeni biçimini' vaftiz ettiler. 
Yollardan toplanan koltuk deynekli ehli keyfler, Türkiye'deki legal 

platformlara dönme cesareti dahi gösteremediler. Ama, mal-mülk 

Bu arada PKK'nin stratejisinde de garip değişiklikler hasıl olwordu. 
"Aralık konuşmaları" olarak seri halde yayınlanan yazılarda, Ocalan, 
gerek ülke çapında gerçekleştirilen ve gerekse 87 Newrez'unda 
planlanan eylemlerinin tümünü sert bir dille eleştiriyor ve 'suçu" ilgili 
alanlardaki siyasi kadrolara yüklüyordu. "Türk Devleti'nin 
gü21ülüğünden' 'Türkiye'den toprak talebi olmadığına" kadar 
~gişik görüşler öne sürüyordu. 
Işte, tam bu noktada bay sakal Birand, Şam-Brükser-Tah ran -
Ankara arasında hızlı bir tura başlıyordu. Hemen parelelinde ise 
Talabani, 'tüm Kuzeyli örgütlerle PKK arasındaki ilişkileri düzeltme 
amacıyla' , "PKK ile diğer Kuzeyli örgütlerin barışmaları' çağrısında 
bulunuyordu .. 
Film bütün heyecanıyla devam ediyordu! Birand'ın Tahran seferinin 
ardından şok bir haber gazete manşetlerindeydi: "Bazı Kürt liderleri 
Türkiye'nin Kerkük ve Musul'u istila etmesini onaylıyor!' Ardından 
Talabani'nin PKK ittifakını arkasına alarak ABD ziyareti gündeme 
geliyordu. Her olguyu rasyonelleştirmekte usta reformcular ise, 
geçmişte, ABD'de vefat ettiği için 'suçlu ve hayin" ilan ettikleri Bar
zani'yi unutuyor ve Talabani'nin ABD seferini, "Kürt tiareketine 
ABD'nin kapıları açılıyor" şeklinde yorumluyorlardı .. 
Her zaman olduğu gibi, Talabani'nin Kuzey'li örgütlere oynadığı 

edinmek için Türkiye'yi müteaddit kereler ziyaret 
konusunda da büyük telaş gösterdiler ! Ve bütün 
sert iliegalite eleştirileri ve 'gırgırlarına· karşın, son 
durak niteliğindaki 'illegal' bir örgüt çadırıyla ( 'zo
runlu') El·mahkum yetindiler. llegal bir yapılanma 
olarak çıkış yapılmasına ise, gerekçe olarakta 
TC'nin icazet vermediği gösteriliyordu!! Elbette, 
Orgüt artıklarıyla inşa edilmeye çalışılan 'yeni' 
yapılanma zordu. Bu en başta bir kadro işiydi. 
TC'ye karşı hangi düzeyde olursa olsun mücadele 

Ortadoğu'da siyaset zor işti, 
çetin bir işti ... 

oyuna ilk ve tek tepki 'Kuzey'in asi çocugu" Riz
gari'den geliyordu. Rizgari, yazdığı Açık Mek
tup'ta, Talabani'yi sert bir dille eleştiriyordu. Riz
gari, "T alabani'nin Kürt örgütlerinin iradelerini 
çiğnediğini" vurgulayarak şu görüşlere yer ve
riyordu: • ... PKK her biri başlı başına suç olan fa
aliyetlerinin henüz hesabını vermemiştir. Ama 
vermek zorundadır. Bu hesabı sizin arcılığınızla 
ilettiği birlik mesajları ile değil, Kürdistanlı mark
sistlerin, yurtseverlerin, demokratik güçlerin 
oluşturacakları bir kurul önünde vermelidir. Bu 
bağlamda önce PKK gölgesine sığındığı devletin 

"Kimin elinin kimin cebinde 
olduğu" belli olmayan 

fedakarlık gerektiriyordu. Birçok şeyden 
vazgeçmeyi, sabrı, mütevazi olmayı ge-

bir ortamda, para ve silah her 
şeye kadirdi.Ayak üstü 
alış-verişlerle satm

1 
alınamayacak hemen hemen 

hiç bir değer yoktu ... 

rektiriyordu .. KUKM için bütün programatik he-
defleri önünde taraf olarak durulabilir ve dil ve kültür özerkliğinden 
bağımsızlığa kadar her kesimin talepleri gündemleşebilirdi. Ama, 
çok aşağılarda önerilen programların bedeli fazlasıyla ödenmişti.. 
Bağımsızlıkçı kesimlerin talepleri de mücadelenin 9ereklerindendi 
ve en ~eçerli taleplerdi. 35 milyonluk bir ulus i için bagımsızlık bugün 
en doğal talep sayılmalıydı. Bunu hayal görmek, ulaşılması zor 
mücadele perspektm olarak sunmak, ve fakat kendi önerilerini 
vazgeçilmez göstermek ulusal birliğin ve mücadelenin dar kalıplara 
sığıdırılmasıydı. Nitekim, TC'nin azgın saldırıları ve Güney'deki 
'umutların' çöküşü, sağa savrulan birçok kadroyu şimdilerde de
rinden derine düşündüre dursun, KUKM'nin ıslah, terbiye ve eh
lilişetirme sürecinde, TBKP'nin Sol Birlik ittifakındaki Kürt 
örgütlerinden 'terbiyeli bir Kürt örgütü çıkarma' girişiminden sonra, 
piyasaya yeniden sürülen ve Türkiye'de demokratikleşme 
mücadelesi vereceğini iddia eden girişim, hayatın maddi 
gerçeklerine çarpıp tuz-buz oluyordu.. Radikal hareket ise, bir kez 
daha Misak-ı Milli'nin denetimine girmekten kıl payı kurtarıyordu ... 
Esas sorun ise, PKK barajıydı.. Çok çeşitli devlet çıkarları hesap 
edilerek bu barajı n mutlaka patıatılması gerekiyordu. Bu nedenle 
Şam trafiği giderek yoğunlaştırılıyordu ... 
Abdullah Ocalan'ın Türkiye koşullarında 'terbiyeli" bir siyasetçi ha
line getirilebilmesi açıkca amaçlanıyordu. Diğer radikal Kürt örgütleri . 
ise derli toplu bir manevra yapacaklarına, geriliaya sa
hipleneceklerine, b!)'ık altından sırıt mayı tercih ediyorlar ve olup 
bi~enlerin canlı tanıgı olarak seyirci kalıyorlardı.. _ 
MIT müsteşar yardımcısı Hiram Abbas ile birlikte Ozal'ın ilk Şam 
çıkartması 'PKK operasyonu'nun başlangıç noktalarından biriydi. 
Suriye fırattan pompalanan 500 metreküplük suyla köşeye 
sıkıştırılıyor, PKK'nin yontulmasına Suriye göz yumuyor, böylece 
Türkiye'ye TBKP'nin yumuşak iniş yapması sağlanıyordu. TBKP'nin 
dönüşünün kamuoyu nezdinde rasyonelleştirilmesi için 'Güney ve 
Doğu'da silahlar kısa bir süre de olsa susmalıydı. Bunun için de PKK 
Güney sınınndan daha da gerilere çekilmeliydi. YNK, PKK'yı soran 
bölgesine çekebilmenin en önemli odak noktasıydı. Nihayetinde olan 
oluyor ve PKK,' emperyalizmin ajanı' olarak nitelediği Talabani ile 
bir protokol imzalamak zorunda kalıyordu ... 
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denetim ve kontrolünden ve Bekaa Vadisinde 
çıkmalıdır.... Bir de asıl PKK lideri, devrimci .güçlerle yüzyüze 
görüşecek kadar cesur olmalıdır. Biz, sorunlarımızı kendi kurulsal 
yapı ve işleyişierimiz içinde çözeriz .... PKK ile giriştiğiniz bu ittifak 
bizde ciddi endişeler uyandırmıştır. Umarız ki tarih sizi haklı çıkartır. 
Umarız ki, bu ittifaktan Kürt ulusunun bağımsızlık ve özgürlük 
mücadelesi zarar görmez. Umarız ki bu ittifak Kürt hareketinin bir 
parçasını Ortadoğu'daki bazı güçlere bağımlı hala getirmez .... • 
Talabani, Rizgari'nin "oyun bozar" açık_mektubuna tepkisini yıllar 
sonra, Kemal Surkay ve Abdullah Ocalan'ı biraraya getirme 
törenlerinde, Rızgari'den sağa doğru savrulan ve Hevgirtin'da çadır 
açan eski bir kadroya, "Yahu ben sizleri 88'de birleştirecektim. Ama, 
siz öyle bir mektup yayınladınız ki, yapacağı ma, yaptığı ma pişman 
oldum• şeklinde dile getiriyordu ... 
( ... ) 
Komünizmi yıllarca tapulamış TövBeKP'nin legalizme dönüşünün 
faturası, biryanıyla hatası-sevabıyla döğüşen Türk 'Sol"u gruplarına 
çıkartılırken, olayın Kürtlerle ile ilgili ya_nı da uygulamadaydı. Bu 
şaşırtıcı gelişmeler arasında, Abdullah Ocalan Bekaa'nın kapılarını 
"bir gece ansızın" misali bay Birand'a sonuna kadar açıy9rdu. Bi
rand Şam havaalanına H. Yıldırım ile birlikte inerek, Suriye Istihbarat 
örgütü El- Muhaberat'ın denetiminde Bekaa vadisine ulaşıyordu .. 
Başından geçen 'olayları" çarpık bir _anlatım ile kitap haline ge
tirmeyi de ihmal etmiyordu. Abdullah Ocalan ise ,ilk kez çıktığı Türk 
basını karşısında, 'Türk ordusu güçlüdür, onu yenemeyiz. Zaten 
öyle bir düşüncemiz de yoktur. Türkiye'den toprak talebimiz de yok. 
Biz eşitlik istiyoruz" şeklinde 'terbiyeli" bir lider olarak kendini su
nuyordu. Bu arada Galatasaray'lı olduğunu da eklerneyi ihmal et-

, miyordu .. 
Kürt hareketi üzerine örülmek istenen çoraplar giderek be
lirgenlişiyordu. Terbiye etme, ehlile-ştirme taarruzu da büyük bir 
süratle devam ediyordu... Birand ertesi Şam trafiği giderek 
yoğunlaşıyordu... . 
12 Eylül öncesi Doğu Perinçek ve TIKP çevresinin 'Kürt Sorunu'nda 
takındıkları tutum biliniyordu. Aydınlık, gerek Türk "Sol'unu ve ge
rekse Kürt solunu jumalleme kürsüsü haline getirilmiş, özellikle 
Apocular-UKO'cular1a ilgili açık ihbarlar bu gazete aracılığıyla 
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yapılmıştı. 15 Ağustos Eruh-Şemdinli Olayları ertesinde Doğu 
Perinçek çevresinin teorik yayın organı SAÇAK dergisi Kasım 1984 
tarihli 1 O. sayısında PKK'yi şöyle değerlendiriyordu: 
"Apocular, son bir kaç ay içinde, doğu bölgemizde, kasaba basarak, 
askeri araçlara pusu kurarak ve ordu mensuplarını hedef alarak 
on'dan fazla subay, er ve sivil yurttaşları öldürdüler.( ... ) Apocular, 12 
Eylül öncesinde doğu bölgemizde ayrılıkçı bir örgüt olarak ortaya 
çı _ktılar. Başlapgıçta, kim fazla b~edel öderse ona hizmet edecek BIR 
KIRALIK KATILLER TOPLULUGU görünümündeydiler. Yerel toprak 
ağalarının esrar tarfalarına bekçilik edip ... :.feodal gericilikten bes
lendiler.12 Eylül'den sonra cinayetlerini Avrupa'da 
sürdürdüler ... Şunu hemen belirtelim ki, Apocuların ne halkla, ne 
solculukla bir ilgisi yoktur.Bu örgüt vatanın, ulusun, solun ve de
mokrasinin düşmanıdır ... Halk Apocujardan nefret eder, bir Apocu 
kahveye girse kahveyi terk eder ... Onemli olan, köylü vatandaşı 
Apocu'dan kesinlikle ayırma, Apocunun dehşetine karşı , ona müşfik 
insan elini uzatmaktır. Köylü vatandaşın gönlü terah olursa, Apo
cunun içi kararır .. ." 
C.) 
TIKP çevresi Kemalizim'in ırkçı ve şoven tezlerinin temsilciliğine 
açıktan adaydı. Fakat her ne hikmetse, kısa bir zaman dilimi 
içerisinde, TIKP'in PKK ile .ilgili tezleri hiç bir açıya denk düşmeyen 
değişikliklere uğramıştı. TIKP ve" ak sakallı" lideri Perinçek, "Kürt 
hareketleri içinde tek ciddiye alınacak gücün PKK olduğunu• ısrarla 
ve inatla vurguluyor, ardından 2000'e Doğru dergisinde çarşaf çarşaf 
"kiralık katiller topluluğu" ile resimler-ropörtajlar yayınlanmaya 
başlıyordu ... . 
Birand'dan sonra sayın Perinçek'in . Şam turları sonucu, TIKP 
çevresinin görüşlerinde açıktan "köklü" değişikler hasıl oluyordu. 
"Köklü" değişiklikler ise, sahnelendikçe anlamını ve amacını 
netleştiriyordu. .. Perinçek'in D!Y,arbakır cezaevi macerası da bu 
süreçte başlıyor, "bayram degil, seyran değil" misalı PKK'Iilerle 
Perinçek cezaevi direnişlerinde ve basın toplantılarında sık sık bi
rarada görülüyordu .. 
Perinçek, PKK Başkanı Abdullah Ocalan'ın "Bende Kürtlük Aşkı 
Yok!" sözlerini manşete çıkarıyor ve PKK'yı "Kürt örgütleri içinde en 
.yerli olanı , Anadolu topraklarına ve Türk halkına en sadık olanı .. ." 
şeklinde değerlendiriyor, Kürt örgütleri arasında "trafik ko
miserliğine• soyunuyordu. Perinçek, seçimler ertesi hazin yenilgiye 
kadar da, Kürt örgütleri arasında kışkırtıcı bir tutum izliyor ve her 
fırsatta "PKK dışında Kürtler arasında ciddiye alınacak bir örgüt 
yok", "Otonomist örgütler emperyalizmin oyuncaklarıdır! " şeklinde 
seviyesiz değerlendirmelere 
giriyordu. Görev süresi seçim 
eretesinde tamamlanan, Kürt 
hareketini . terbiyeleme de 
başarı kaydedemeyen 
Perinçek, dağlarda kleşlerin 
karanlığı parçalayan sesleri 
arasında hafiften hafife 
köşesine çekiliyordu ... 
Hiç şüphesiz Perinçek'in 
özerk hesapları da vardı ve 
bu hesaplar da tutmamıştı. En 
azından DEP'in yakaladığı 
kendiliğinden 15 mil-
letvekilliğini PKK'yı ~r-
kalayarak tez elden TKlP 

Dörtsakiıl operasyonu 
Kürt Harekennin P,Ôlitik 
pfspekıiflerini aliiboi-a 
iderek. o.narılması güA 

zararl.ar veriyor ve • 
'J,'C'nin radikal barajları 

patiatma programı'lı 
•uygulamaila büyük 
ya arlar sağlıyl?nlu. 

adına kapmak nasip olmamıştı . TC'nin ABD ve diğer güçlerle pa
zarlıklar sonucu siyaset değişiklikleri Perinçek'i de dıştalamayı ge
rektiriyordu. Kendi hatası ve geçmişteki zaafları da önemli bir de
zavantajdı. Atina'da Kürdistan Pres muhabiriyle yaptığı ve 
yayınlanmayan geçmiş bir röportajda Perinçek bugünlerin sin
yallerini vermişti. ~endısine sorulan birçok soruyu yanıtsız bırakan 
Perinçek özellikle Istanbul'da üst düzeyde yapılmış "Etap" otel top
lantılarına katıldığını ve fakat bununla ilgili "çocuklar bu işin üstüne 
varmayın, o toplantılarda önemli şeyler görüşüldü, ama belgelerinin 
açıklanması yasaktır, söz verdik. Ayrıca orada konuşulanları ak
taramam" diyerek geçiştiriyordu. Ama, toplantılarla ilgili bilgilerle 
hareket ettiğini de gizleyemiyordu .. ( ... ) Bu toplantılar ki, TC'nin 
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özellikle ulusal mutabakat için çare aradığı ve "Kürt Sorunu" ko
nusunda somut siyaset oluştu rmak için çabaladığı toplantılardı ve 
Ecevit'lerin,büyük iş :ıdall]larının -Perinçek'in beyanına göre- ,birçok 
gazeteci, eski solcu ve MIT-ordu -üst düzey bürokratların ı n katıldığı 
toplantılardı. TC'nin uygulamalarının esas rotası ve stratejisi burada 
çizilmişti .. 
( ... ) 
YDD'nin mimarları lokal deği l , global programlar üzerinde dünyayı 
inşa etmekteydiler ve TC önüne konulan programı harfiyen uy
gulama durumundaydı. Türki Cumhuriyetlerde yaşanan hazin ye
nilgi, Arap alemiyle i lişkilerde kontakbozukluğu, borularda bekleyen 
binlerce ton petrol, milyarl ık GAP projesinin frenlenmesi vb. ne
denlerle hasıl olan "başarısızlıklara", "Doğu ve Güneydoğu"daki 
otorite boşluğu eklenmemeliydi. Ne yapı lırsa yapılsı n, çıban başı 
Kürtler ve mücadeleleri ile özdeşleştirilen PKK ıslah edilmeliydi.. 
Şam seferleri aralıksız devamdayd ı. .. Bu kez de, çatlak seslerle si
yaset sahnesine inen Yalçın Küçük, Türk halkına, Türk toplumuna 
fazla katkılarda bulunamadan, "Toplumsal Kurtuluş" adına cılız da 
olsa bir ses veremeden Kürtlere hocalığa soyunuyordu. Sayın 
Küçük'ün süreç içindeki ani "atılım"ları ve izlediği rota, bilim 
adamlığıyla siyaset adamlığının ne kadar farklı şeyler olduğunu ve 
siyasetin nemenem zor bir zenaat olduğunu ispatlar nitelikteydi .. 
Küçük, tıpkı kendinden öncekiler gibi, Kürt siyasal tarihini sıfırlıyor, 
oldukça kompleks ve ara bağlantılar üzerinde yükselen KUKM'ni at 
gözlüğüyle değerlendirmekten de geri durmuyordu. Küçük, 1989 
yılında Sokak dergisiyle yaptığı bir söyleşide, PKK askeri ka
rargahını ; • ... Kampta bol bol Hafız Esad'ın resimleri 
asılı ..... aralarında çok titiz ve dikkatli bir ilişki var .... PKK, geleneksel 
Suriye-Türkiye sürtüşmesinde, Şam hükümetine manevra imkanı 
veriyor .. ." diyordu .. Ancak, bu degerlendirmesini kısa sürede unutan 
ya da herkesi ahmak yerine koyan Yalçın Küçük, kısa bir süre içinde 
ve hiç bir veriye ya da_değişime dayanmadan, gönlünün istediği gibi, 
PKK lideri Abdullah Ocalan' ı "sevgili kardeşim, sayın başkanım" 
statüsüne oturtuyor ve ekliyordu: "Marksizmi, Leninizmi mücadelede 
bir silah olarak kullanan ilk Kürt hareketi PKK'dır ... !" "Bütün Kürt 
başkaldı rıları bir başka güce dayanarak ortaya çıkıyor. PKK 
hariç ... • 
Yalçın Küçük değerlendirmelerinin biribirini dışladığını unutuyordu, 
belki de Kürt muhalefetini küçümserneye devam ediyordu. 
Küçümseme ve Kürtleri her zaman yedek bir güç olarak görme 
hastalığı Türk aydınlarının karekteristik bir özelliğiydi. Yalçın 
Küçük'de böylesi bi,r miras üzerinde yükseliyordu. Her şey bir yana, 
sayın Küçük'ün, TIP yayın organı Yürüyüş dergisinde yazd ığı ma
kalelerde sergilediği tablo, -yeni yeni gelişen Kürt hareketlerini ne
redeyse polisiye girişimler olarak nitelemesi ve ayrı bir güç olarak 
yükselmelerini hazınedememesi vs.- hala hafızalardaydı... Bekaa'yı 
son ziyaretinden sonra dönüşte zengin arşiv belgelerini TC 
gümrüğünde "bırakmak zorunda kalan "Küçük'ün, o belgelere da
yanarak TV ve basının yaptığı yıpratıcı yayınlardan da ne kadar et
kilendiği tahmin etmek zordu, ama, değişim için niceliksel bir birikime 
ihtiyaç olduğu biliniyordu. Nicelik paHamasının ise birer haftalık Şam 
turlarıyla hasıl olması ise bilimsel verilerle izah edilecek bir vaka 
değildi... 
Beşikçi zındanlarda çile çeke dursun, karakolda hafif bir tar
taklanmadan sonra Küçük netesi Paris'te alıyor ve Türkiye 
gündemini etk11eme alanının dışına düşüyordu ... Şam seferleri ise 
tam gaz devam ediyordu... _ 
Bay Çandar'ın durumu oldukça açıkdı. Türkiye'de "Ozal 'ın kuryesi" 
olarak nam yapan Çandar'ın eski bir Suriye ya da Bekaa müdavimi 
olduğu biliniyordu. THKO döneminden beri oraları "iyi bilen" Çandar, 
PKK karargahını da ziyaret etmeyi ihmal etmiyordu. Vejin grubunun 
açıklamalgırına göre, "Çandar'ın ziyaretinde karargahta bulunan M. 
Şener Ocalan tarafından görüşmede bulunmaması için dışarı 
çıkarılmış ve tüm itirazlarjna karşın -MK üyesi olduğu, tanık olması 
gerektiği vb .. - Çandar-Ocalan Qörüşmesine katılamamıştı." Bu 
görüşmede • bir mektup getirildigi ve aynı düzeyde cevaben bir 
mektup götürüldüğü" belirtiliyordu .. 
Hasıl ı "Dört saka! operasyonu" Kürt Hareketinin politik pers
pektiflerini alabora ederek, onartlması güç zararlar veriyor ve TC'nin 
radikal barajları patiatma programını uygulamada büyük yararlar 
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sağlıyordu. Parlamentoda zamanın içişleri Bakanı için açılan gen
soru tartışmalarında milletvekillerinin "4 sakalı açıkla, 4 sakalı 
açıkla" önerilerini Bakan • ... adları bizde mahfuzdur, devletin 
güv~n.li~i açısından sakınca ~ va~d~r, açıklayamam• diyerek 
geçıştınyer ve her zaman oldugu gıbı, ulus kaygısı yerine, grup 
kaygısından hareket eden Kürt cephesi ise bu ince değişiklikleri 
anında saptayıp, müdahaleci olacağına ya da en azından kendini 
koruyacağına, YDD'nin çizdiği siyasi arenada fasiller çizerek yoluna 
devam ediyor, günübirlik ajitasyonlarla uzun vadeli stratejik he
defleri gözardı ediyordu ... 

KÜRTLERiN ARAFAT'I: CELAL TALABANi 

Ortadoğu'da siyaset zor işti, çetin bir işti."Kimin elinin kimin cebinde 
o~d~ğu" b~ Ili _olmayan. bir ortamda, para ve silah her şeye ka
dırdı.Ayak ustu alış-verışlerle satın alınamayacak hemen hemen hiç 
bir değer yoktu ... 
Güney Kürtleri, rahmetli Mustafa Barzani'nin arkasında bıraktığı 
uluslararası zengin bir mirasa konmuş !ardı . Avrupa'nın , Amerika'nın 
ve Arap aleminin keşfi Güney önderlikleri için oldukça eskilere 
dayanıyordu.... Bu yanıyla Kuzey'de siyasi bilinç düzeyi yüksek 
ol~asına rağmen, uluslararası düzeydeki imkanlar açısın- dan 
Guney, Kuzey kprışısında her zaman avantajlıydı.. Bir de dağlara 
yıllardır tırnaklarıyla yapışmış peşmerge güçleri ve kurtanimış alan
lar da eklenince, Güney önderlikleri "zemzem suyunda" yıkanmış, 
her hata ve zaafları kabullenilir düzeye gelmiş oluyorlardı... Diğer 
p~rç~!~rda~i .~ü~le~, Gqney önderli~~erinin sömürgeci devletlerle 
gırdıgı ılkesız ıışkılerı dahı onaylıyor, gormezden geliyor ve hatta sa
vunuyorlarcfı. PKK-Suriye ilişkisini gündemin baş eleştiri maddesi 
h~line getiren bir diz.i Kuzeyli grup ve parti, Güney'de olup-bitenleri 
gormemede ısrar edıyorlardı. Bu ısrar hala devam ediyor ... 
Böylesine bir avantaj deyim yerindeyse Güney önderliklerini tam da 
bır ·şımarık çocuK· gıbı davranmaya ıtı-yor ve dıger parçaıardal<ı 
örgütlere rağmen , tüm Kürdistan adına konuşma ve davranma 
hakkına da kavuşturuyordu. 
Irak-KOP açısından eskiden beri bir problem yoktu, her parçada 
kendine bağlı partiler kurmuş ve bu örgütlenmeler aracılığıyla o 
parçaya "rahatça• müdahalelerde bulunabiliyordu. YNK ise, diğer 
parçalarda bir takım "entrikalara· başvurmuşsa da bu konuda ciddi 
zorluklarla karşı karşıya idi. Buna karşın YNK lideri Celal Talabani'n 
ciddi iddiaları vardı ve erişilmez hayali Kürtlerin Arafat'ı ola
bilmekti.. 
C. Talabani'nin Kuzey'e ilk kapsamlı müdahalesi 1978 yılı başında 
meydana geliyordu .. Kuzeyli örgütlerin birleşik bir güç oluşturma 
çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde Siverek'te yapılan ve Ta
labani'yi temsilen katılan bir delegasyon toplantısı ertesi, Kuzey 
sathında örgütlü tüm güçlerde ardı arkasına ayrılıklar hasıl oluyor, 
bu parçalanmaların ardındaki esrar perdesi ise yıllar sonra ara
lanabiliyordu. Siverek toplantısına Talabani'nin temsilcisi olarak 
katılan bir unsurun Kürdistan Press'in merkez bürosu Stockholm'de 
yaptığı açıklamalar müdahalenin boyutunu gösteriyor ve siyasal 
açıdan miğde bulandırıyordu. Silah ve para ilişkileri içinde, -TKP 
taktikleri kullanılarak- çeşitli örgütlerin üst düzey yöneticileri "ayar
lanıyor• ve Türk devletine karşı kozları arttırmak amacıyla Güney'e 
bağlı bir örgütlenme yaratılmak isteniyordu .. 
Kuzey Kürdistan'lı pro-sovyetik örgütlerin, Türk "Sol"uyla ilişkilerinde 
elde ettikleri pragmatizm anlayışı, daha fazla imkanlpr içinde hareket 
eden Güneyli örgütler karşısında tam da bir körlüğe dönüşüyordu ... 
Kuzey bir türlü iflah olmuyordu. Muhakk.ak bir yerlere tutunarak 
yürüme alışkanlığı, Kuzey'de kişilikli bir siyaset yürütülmesinin 
önünde ciddi bir engeldi. Defalarca Kuzey'de atılımın ön şartları 
oluşuyor ve fakat adım bizzat Kürtler tarafından engelleniyordu. 
n'lerde Rizgari grubunun "Ulusal Birlik"i yaratma amacıyla önerdiği 
"Anti Sömürgeci Birlik Deklerasyonu"nun tartışma toplantılarında iz
lenen tutum onlarca örnekten sadecebirini teşkil ediyordu .. 77'1erde 
qöylesine bir Kürdistani Birliğe adım toplantılarında, örneğin 
Ozgürlük Yolu grubunun UDC perspektiflerine sıkı sıkıya sarılması, 
bu birliği sağlamak için yoğun çabalar içinde olan ve siyasal 
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yaşamında her zaman sakin davranabilen ismail Beşikçi'y i dahi 
sinirlendiriyor, toplantıları terk etmesine neden oluyordu ... Ardından 
bilindiği üzere UDC kopyesi, UDG ilan ediliyor, Aizgari grubu da 
habersiz dıştalanıyordu ... 
Türk "Sol"unun etkileşim alanın ın yarattığı tahribata, 78'1erde bu kez 
Güney kaynaklı müdahaleler ekleniyordu ,potansiyel bir "hiç" uğruna 
harcanıyordu.Celal Talabani ve Mesut Barzani'nin Kuzey'e 
müdahaleleri 78'1erden sonra aralıksız devam ediyor, Güney 
Kürdistan'da Federe Devletin temelleri atıldıktan sonra tek nefes 
borusu Habur'dan, Ankara'ya açılma zorunluluğu ile birlikte Kuzey 
ü~e!inde tam et~inlik kurma yarışı değişik boyytlarda hızlanarak 
~~~uyordu .... Af!lerı~a.ve .. ~~rupa sef~rl~ri, !ürk MIT'i ve Dışişleri ile 
ıkılı ya da uçlu gızlı goruşmeler, bırbırlerı ile karşılıklı çatışmalar, 
PKK'ye saldırı, TC'den yardım talebi ile alana Türk halikopteri ile 
dönme girişimleri vb .. politik çevreleri derinden derine ürkütüyor ve 
tehlike sirenieri tüm hızıyla çalıyordu ... 
1-KDP, silinen TKDP'yi Türkiye normlarına uyarlama mücadelesi 
verirken, Talabani kendi kozlarını .öne sürme mücadelesini 88'deki 
başarısız girişimi ardından, 93'te konjunktürel değişimlere parelele 
bir kez daha gündeme getiriyordu ... 

BURKA Y ŞAM'DA 

Kürdistan'da Kürt siyaset merkezleri aslında "Türk filmi"ni oy
nuyorlardı. Konu belli, figuranlar belli, her şeyden öteye tilmin sonu 
belliydi. Bu~ yanıyla Kürdista~'da_ olup biten bir tekerrür değil, pers
pektıf darlıgıydı. O kadar banz bır oyun oynanıyordu ki, Kürt siyasi 
m_er~ezlerinde de iflah olmaz bir salgın hastalık göz göre göre 
buyuyordu. Her şeyden önemlisi sonu belli bir tilmin liguranlığına 
soyunma cüceliğinden asla vazgeçilmiyordu ... 
Kaos ve keşmekeş hat safhadaydı ve Talabani bir kez daha 
Kuzey'de ooy verıyordu .. 
Stocholm'de ise heyecan doruktaydı ... PSK Genel Sekreteri, Ta
labani ile yaptığı telefon görüşmesi ertesinde "apar-topar" Şam'a 
hareket ediyor ve Talabani'ni.rı tarihsel arabulucuğuyla "Evren'in 
piçi' Surkay ile "Terörist-katil" Ocalan buluşuyorlardı. Tarih tekerrür 
etmiyordu, sadece seneryosu önceden yazılmış bir film oynuyordu .. 
Arafat hayalleri içinde, Habur'dan Ankara'ya açılan Talabani 
böylesine bir görüşme zeminini öteden beri zaten oluşturuyordu .. 
1993 yılı başlarında YN.K lideri Talabani, TC Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanı'na bir mektup ileterek 'PKK liderinin bir açıklama yaparak 
legalleşme koşulu ile silahlı mücadeleye son vereceğini' açıklryordu. 
Kürt ka-muoyunda şok etkisi yapan bu açıklamanın, Türk ka
muoyunda kabuledilebilir ve inandırıcı olabilmesi için Kürt mu
halefetin top yekün "Yeni Dünya Düzeni'nin programatik hedefleri 
içine çekilmesi gerekiyordu. Bu yöndeki en açık çalışmanın 91 
yılında PAK saflarında gerçekleştirildiği biliniyordu. Bu kez alan Si
verek değil , Almanya'ydı. Talabani'nin görüşmeleri ile hazırlanan 
birçok insan, şartsız-tercihsiz PAK konferansında ayınlık koyuyor ve 
Türkiye'de legal çalışmalara soyunmak isitiyorlardı. Birçok örgütten 
kopuşmalar zaten hızianıyor ve Türkiye'nin kabul edebileceği bir 
"Milli Kaolisyon" Partisi gündeme geliyordu. Fakat evdeki hesap 
çarşıya uymuyor, PKK gerillalarının giderek güçlenen mücadelesi 
"oyunları' alt-üst ediyordu... Bu nedenle PKK'nin fiziken eh
lileştirilmesi gerekiyordu .. : Türkiye'de reformlarla, demokratik 
dönüşüm paketleriyle Kürt muhalefetinin sınırlandırrlması, 
kleşinkofların Kürdistan dağlarında gömülmesi ve her şeyden öte 
PKK adıyla anılan Kürt muhalefetinin Türk kamuoyu nezdinde kabul 
edilebilir hale getirilmesi gerekiyordu. Bunun için Misak- ı Milli 
sınırları içinde demokratik 'reformlar' uğruna partileşen ' illegal 
Hevgirtin' yeterli bir dönüşürrı aracı değildi. Oysa ,Kemal Surkay 
yıllar ve yıllar boyu süren TIP çalışmaları içinde Türk 'aydınları ' 
tarafından tanınan, şair ve edebi yönleriyle de sunulabilecek ve 
PKK'nin 'taktiksel" dönüşümünü kamufle edebilecek nitelikteydi. 
Talabani bunun için özel bir çaba harcıyer ve her zaman olduğu gibi 
bir kez daha diğer Kürt örgütlerinin iradelerini çiğneyerek Ocalan ile 
Burkay'ı birararaya getiriyordu ... 
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Aslında Türkiye'nin uygulamak istediği programın ilk sinyalleri Bi
rand'ın gezi sonuçlarında beş aşagı beş yukarı ortaya 
çıkmıştı... Program, 92 Newroz'unda kitlesel patlamalarla sokaklara 
kendiliğinden dökülen Kürdistan i muhalefete rağmen yürürlüğe so
kulan gteşkes süreciyle daha da berraklaşıyordu. PKK Başkanı 

sayın Ocalan zaten bir çok defa çeşitli demeçlerinde " legalleşme 
şartıyla' silahın bırakılabileceğini vurgulamıştı. Nihayet, 17 Mart'ta, 
kurtanimış alanları bulunmayan ve bu yanıyla kendini koruması 
oldukça zor olan gerillanın, dünya ulusal kurtuluş mücadeleleri ta
rihinde ilk kez rastlanan tek yanit silahı bırakması gündeme ge
liyordu ... Aynı günlerde ,TC sınırları içindeki Kuzey Kürdistan'da ise, 
kan gövdeyi götürüyordu. Sömürgeciler Newroz'dan öcü gibi kor

kuyorlar ve dünyanın pür dikkat izlediği Newroz olaylarında herhangi 
bir tersliğin olmaması için çok özel tedbirlere baş vuruyorlardı. 21 
Mart yaklaştığında ise Kuzey Kürdistan uluslararası heyellerle dolup 
taşıyor, TV ve radyo istasyonları biribirlerinden haber çalma 
yarışına giriyordu. Bütün dünyanın gözlerini diktiği bir aşamada 
ateşkes süreci nedeniyle Newroz "tatlı" geçiyor, bir kaç hareketin 
cılız gösterileri dışında, gazeteciler haber yapamadan geriye 
dönüyorlardı. Olağanüstü Hal valisi Erkan ise, neşeli vaziyette halkın 
içinde govend tutarak Newroz'u kutluyordu.. Sömürgecilerin uy
kusunu kaçıran Newroz ise, dünya basının gözleri önünde böylece 
sönük geçip-gidiyq,rdu ... 
Ardından Surkay-Ocalan protokolü açıklanıyor ve tartışmalar Kürt 
siyasi çevrelerinde hızlanarak büyüyor- du. Kafalarda birçok soru 
işareti oluşmuştu . 'PKK neden ataşkese ihtiyaç duydu?, Ateşkes 
kararını neden PSK gibi reformcu bir örgütlenme ile pekiştirdi? 
Dağdaki gerilla nasıl kendini koruyacaktı ve ateşkese onay vermiş 
miydi? Neden Kuzey'de faaliyet gösteren diğer örgütlenmelere bil
gilendirme düzeyinde 9lsa da haber verilmemişti? vb ... • 
19 Mart'ta açıklanan Ocalan-Surkay protokolünün ilk maddesi, her 
şeye rağmen, bütün geçmiş sorunlara rağmen hem Kürt siyasi 
çevrelerini ve hem de Kürt kamuoyunu sevindirir nitelikteydi. Kürtler 
bütün içten pazarlıklara, uluslararası istihbaratın provakasyonlarına 

rağmen aralarındaki sorunları 'diyalog yoluyla çözme", 'biribirlerinin 
varlıklarına saygı gösterme' ilkelerinde anlaşarak, 'modern 
dünyanın gereklerini 'yerine getireceklerdi.. 
Gerek Kürdistan'da ve gerek uluslararası düzeyde yüksek düzeyde 
bir kitle desteğine sahip PKK'siz bir Ulusal Birlik'in 
oluşturalamayacağı biliniyordu. PKK'nin diğer irili-ufaklı Kürt 
örgütlenmelerine bakış açısı da bilinen bir başka gerçeklikti. Fakat, 
imzalanan protokoldeki ilk iki madde Ulusal Birlik'in kapılarını açar 
nitelikteydi , geçmişteki bütün zaaf ve hatalara rağmen des
teklenmesi gerekiyordu. Çünkü, gerçekten sahipsiz ve dostu ol
mayan bir ulus olan Kürtlerin birlik ve beraberfiğe ciddi bir şekilde 
ihtiyacı vardı .. 
Protokolün diğer noktaları ise oldukça kaygı verici ve 
düşündürücüydü. Sorun PKK'nin PSK çizgisine kaymasınd_ş. ya da 
PSK'nin PKK'nin etkileşim alanına girmesinde durmuyordu. Orgütsel 
kaygıların, yokolma tehdidi altında bulunan bir ulusun kaygıları 
önünde tartışılması ya da tartıştı rı lması gerekmiyordu. Sorunun can 
alıcı noktası Kürtlerin tek korunakları ve pazarlık araçları olan dağın 
v_e silahın nasıl konumlandırılacağında duruyordu. 
Ote yandan, TC ile zorunlu evlifiği ya da Misak-ı Milli sınırlarını temel 
alan "demokratik' dönüşümler paketi niteliğinde diğer protokol il
keleri Kürt siyasi çevrelerini ra-
hatsız eder nitelikteydi. Beraberinde 

gelişt irilerek, Kürt kamuoyu önünpe ve Kürt siyasi çevreleriyle bir
likte tartışt ı rt lması gerkıyordu. lik etapta Kürtleri sevince boğan 
böylesi bir gelişim, ne yazık ki tüm siyasi çevrelere ulaştırı lacağına, 
PKK lideri Ocalan ile imza atma yarışına dönüştürülüyordu. Panik ve 
telaşın ulusal mevzilerde ne kadar derin tahribatlar yarattığı bir kez 
daha pratikde ispatlanıyordu ... 
Hevgirtin, hangi amaca hizmet ettiği bilinmeyen , PKK ile çıkardığı 
yarım sahifelik bir bildiri ile PKK-PSK protokolünü dekiere ediyor, 
PKK ise daha henüz yeni kurulan PRNK ile PSK protokolü ile taban 
tabana zıt ve radikal önermeleri içeren bir başka protokol 
imzalıyordu .... 
Ve büyük bir çoşku içinde bekleyen kitlelerde soru işaret leri giderek 
ş.rtıyordu .... 
Işte böylesine acaba ve fakatların giderek yoğunlaştığı bir dönemde 
tek başına ateşkes kararı alan PKK; ulusal birlik çağrıianna , PSK 
ve Hevgirtin'a rağmen 33 erin öldürülmesiyle bu kez de fiilen 
ateşkesi tek yanit ortadan kaldırıyordu. Gelişmelerden oldukça he
yecanlanan ve birbirlerine müjdeler yağdı ran; valiılerini hazırlayarak 
Türkiye'ye dönmeye hazırlanan bir dizi yorgun ve çaresiz "de
mokratın" da hayalleri böylece kursaklarında kalıyordu .. 

KiTLESEL BiR PATLAMA: 
29 MAYIS MiTiNGLERi ... 

Kürt örgütleri arasında PSK-PKK prot9kolü ertesinde sıcaklaşan 
hava kitlelerde morali yükseltiyordu. üzeilikle Avrupa'da bir ha
reketlilik alm ış başını gidiyordu. Yıllardır uyıklayan bir dizi "şahsiyet' 
hafiften hafife uyanmaya, faaliyetiilik içinde durmayan bir dizi siyasi 
çevre de kütüphanelerde toz tutan yayın organlarını birer birer 
çıkararak, en az on yıl geride kalan Cephe ve Birlik tezlerinin 
nesrivatı na başlıyorlard ı. Ortada fol yok yumurta voktu! Ama, Her 
şeye rağmen Kürt siyasi çevrelerindeki bu hareketlilik olumlu bir 
gelişmeydi, biçimiendirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyordu. 
Tüm Avrupa sathında Ulusal Birlik sloganı etrafında bir miting 
düzenlenmesi işte böylesine bir ortamda gündeme geliyordu. Uzun 
yıllar ortak çalışma pratiğinden uzak 11 örgütün böylesi bir çalışmayı 
örgütlendirmeleri, gerek Avrupa'da ve gerekse Kürdistan sathında 
kitleleri çoşturuyor ve morali arttırıyordu. Muazzam bir direnme ge
leneğine sahip Kürt insan ı nın ortak bir çalışma etraf ı nda çoşkuyla 
kenetleneceğini 29 Mayıs mitingleri ispatlıyor, özellikle Almanya'daki 
miting Vietnam'a destek mitinglerinin de ötesinde kitlesel bir pat
lamaya dönüşüyordu .Avrupa insan ı da tüm Kürt örgütlerinin el ele, 
omuz omuza bir arada, güçlü bir kitle desteği alarak yürümesini 
saygıyla selamlıyor ve 'Kürt Sorunu" konus_unda tüm A~rupa duyarlı 

kılınıyordu.29 Mayıs mitingleri, Almanya, Ingiltere ve lsveç olmak 
üzere 3 alanda düzenleniyor ve onbinlerce insan akın akın gelerek 
miting alanlarını dolduruyordu ... 
Diğer yanda ise,Kürt örgütlerinin hala tarihten ders çıkarmadığı ve 
geleneksel dar grup kaygılarıyla hareket ettikleri gerçekliği du
ruyordu. Bir ulus fiziken yok olma tehdidi altındaydı. Hiç bir dönem 
siyasi örgütlenmelerini yaln ız bı rakmıyordu. Ayrıca tüm Kürtler hep 
birlikte ulusal bir birliğe ulaşamamanı n sancısını çekiyor- lardı. Ve 

böylesine bir adımın atıiabilmesi için 
geçmişteki tüm tahribatları unutmak is· 

kitlesel teslimiyeti ve ihtilalin in
tiharını getireceği gerçekliğini 
taşıyordu . 
Bir başka temel sorun da, ' siyasal 
diyalog' yoluyla Kuzey'li örgütlerin 
bir araya gelebilmesi ve bir araya 

Sorun PKK'nin PSK çizgisine kaymasında 
ya da PSK'nin PKK'nin etkile1_im alanına 

girme$/nde durmuyoidu. 
ÖrgütSel kaygılahn, yokolma tehdidi altında 

bulunan bir ulusun kaygıları önünde 
tartışılması ya da tartı1tırılması 

tiyordu. Bu özlem ve talep karşısında ulus 
kaygısın ı öne çıkarması gereken siyasi 
örgütlenmelerde ise,tam bir amatörlük göz 
lemleniyordu ... Bir takım pratik ve basit so
runlarda dahi uzun uzadıya süren bıktırıcı 
tartışma gelenekleri, gösteriş ve caka, 
kendi kendini tatmin salgıniiğı körpe çocuk 
refleksleri ile sürdürülüyordu ... 

gelişi 'Ulusal Birlik' ile 
taçlandırmaları konusunda ne 
kadar samimi olduklarıydı. Bu 
yanıyla da, PSK-PKK protokolünün 
ilk iki maddesi sulandırılmadan, 
geçmişteki güvensizlikleri ortadan 
kaldırıcı yöntem ve davranışlar 
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ger~kmiyordıL Sorunun can alıcı noktası 
Kürtlerin tekJorunaklan ve pazar, tk 
araçları o/an,dağın ve silahın npsıl 
konumlandırılacağında du~uyordu. 

Kırmızı, sarı , yeşil ve ortasında küçük bir 
güneş bulunan ve 4 parçada ulusal olarak 
Kürt bayrağı olarak kabullenilmiş bayrağı 
kabullenmede dahi mütevazi bir tavır iz-
lenmiyor, izlenemiyordu. Stocholm'deki mi-
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tingde durum utanç vericiydi. Haftalar öncesi en ince ayrıntısına 
kadar hesaplanması , kortejlerin saptanması ve alınan kararların 
imzalanmasına rağmen,mi!ingte lsveç polisi önünde bir takım 
örgütler biribirine giriyor, ltişme ve kakışmalar oluyor, kavgalar 
meydana geliyordu. Oysa yıllar sonra ilk kez bir araya gelişin 
hatırına da olsa, ortak davranma ve bir uzlaşma sorumuluğuyla 
hareket etmek gerekirken, dar grup fanatizminin çıkmaz so
kaklarında yürümeye devam ediliyordu. Kürt bayrağının kortejin en 
önünde taşınmasına PKK'den eylem alanında itirazlar geliyor, Kürt 
bayrağı miting alanında sağından solundan çekiştirilerek, yurt
severler önünde ilk dersde başrısız ve oldukça kötü bir tavı r ser
gileniyordu. Sonunda küçük bir Kürt bayrağının taşınmasına ikna 
olunuyor (!) ama, yüzlerce yurtsever bu tavrı protesto ederek miting 
alanından çekilip gidiyor, yürümüyordu. Ardından kortej 
sıralamasında da tartışmalar baş gösteriyor, önde yürümenin çok 
Qüyük bir iş olduğu kanısında olanlar, gerilimi giderek arttırıyordu. 
üzeilikle PRK/Rizgari ve YEKBUN sorumlularının gösterdikleri aşırı 
soğukkanlılıkla olaylar büyümeden çözümleniyor ve ulusal birlik 
adına bir arada yürümesi gerekenler, aralarına geniş mesafeler ko
yarak mitingi tamamlayabiliyorlardı. 

SSCB 'nin çözülüşünden sonra, "Yeni Dünya Düzeni"nin can 
damarı bir alan üzerinde ve oldukça stratejik yolların kesiştiği bir 
noktada bulunan Kürdistan, bu yanıyla da dünyanın gündemini 
zorluyorçju. 
Suriye, ısrail'le anlaşmak zorunda bırakılıyor, Filistin gündemden 
düşürülüyçırdu .. lrak'ta korkunç bir yıkım yaşanıyo[du ve devre dışı 
bir güçtü. Iran, kendini freniemek zorundaydı. .Belini yasiayabiiecek 
bir dostu kalmamış, tecrite uğramıştı.. Belki Iran'ın Türkiye içinde 

belli bir güçle flörtü vardı ama, Ortadoğu'ya getirilmek istenen •yeni 
düzen• için TC'nin de iranla ilişkileri baskı altındaydı ve kendi içinde, 
özellikle ordu cephesinden gelecek iran türü değişime rıza 
göstermesi mümkün değildi. Arkadan Azerbeycan tehdi*ardı ve 
kendi derdine düşmün Afganlı fanatiklerden bir hayır yoktu. Onde ise 
ortadoğu'da süper güç hayalleriyle yanıp-tutuşan 1,5 milyonluk or
dusuyla Türkiye vardı. · 
Türkiye Avrupa'ya açılan kapı olma özelliğinden dolayı daha temkinli 
ve programlı hareket ediyordu. Yakaladığı bir iki halkayı yerli yerine 
oturtmak zorundaydı . En azından milyarların yatırıldığı GAP ulus
lararası burjuvazi için çekim merkezi haline gelmeliydi. Bu nedenle 

GAP'ın etrafı boşaltıimalı ve güvenceye 
Almanya mitinginde de pratik olarak 
kitlelere ortak duruş mesajları verilmesi 
gerekirken, aynı şekilde güncel çıkarlar 
öne çıkartılıyordu. PKK, Avrupa'da 
"terörist• damgasını üzerinden ata
bilmek için her nedense PSK'ye şartsız 
uyuyor, PSK'de askeri bir gücü de olan 
PKK'yi arkasına almanın avantajlarıyla 

Türki Cumhuriyetle'ide denetim sağlanmalı, 
Arap petrolleri ile Türki petr~ler, 
Türkiye'yi zenginliğe boğmalıydı .. 

alınmalıydı. Bu bölgede meydana gelecek 
rahatsızlıklar, uluslararası sermayeyi 
kaçıracaktı .. Türki Cumhuriyetlerde denetim 
sağlanmalı, Arap petrolleri ile Türki petroller, 
Türkiye'yi zenginliğe boğmalıydı.. En 
azından Turizm cenneti olarak dünyaya 
açılınmalı ve her şeyden öte Avrupa'ya en
tegre olunmalıydı. Ama, bütün bunların ola
bilmesi için bir engelin ortadan şu ya da bu 
biçimde kalrdırılması gerekiyordu: O da 
Kürtlerdi.. Kürtlerden dolayı Türkiye "de
mokrat• bile yetiştiremiyordu. Avrupa stan
dartlarına ulaşmak amacıyla Tansu Hanım 
2,5 milyona ehliyet dağıtıyor, 400 bin 

Avrupa'da kendini hiç yoktan 

En azından Turizm cenneti olarak dünyaya 
açılmmalı ve her şeyden öte Avrupa'ya 

entegre olunmalıydı. Ama, bütün bunların 
olabilmesi için bir engelin ortadan ; u 

"Kürdistan'da ikinci parti" olarak sun
manın sevdasına kapılıyordu. PKK'nin 
gözleri ise, askeri mücadeleyi ,hiç bir 
protokol hükmü olamadan yıllardır il
kesel açıdan destekleyen Kürt 

ya da bu biçimde kalrdırılması gerekiyordu: 
O da Kürtlerdi.. 

Kürtlerden dolayı Türkiye 
"demokrat" bile yetiştiremiyordu. 

örgütlerini bir türlü görmüyordu. PSK ise, eklektik ilkelerle 
sağlanacak ıJzlaşmaların uzun vadede nelere patiayacağını 
düşünmek bile istemiyordu. Bu anlayışların iç içe geçtigi miting 
alanında, kimin mesajının önce okunucağından tutunda, Şivan Per
ver'in sahneye çıkartılmamasına; slogan yarışından tutun da, ulusal 
birlik perspektiflerini zedeleyen bir dizi davranışa kadar olmadık 
~matörlükler kitlelerdeki çoşkuyu kırmaya yetiyor, artıyordu bile ... 
Ote yandan kitle baskısı önemliydi ve sorunlar kitleler önünde 
açıktan tartışılarak zaaflar aşılmalıydı. Aşılmalıydı ki, samimi bir bir
liktelik, Kürt Ulusu'na güven verebilecek bir birliktelik hayat bu
labilsin. Ama, her zaman olduğu gibi kitleler önünde cereyan eden 
zaafların hesabı kitabı verilmiyar ve kitleler "ahmak" yerine ko
nuluyordu .. Ulusal Birlik çalışmalarının önünün açılması için Kürt 
örgüneri tüm sorunların üzerine sünger çekerek bir araya ge
!iyorlardı ... Bir araya geliş de kendi içinde başarı sayılıyordu .. Fakat, 
Izlenecek yöntem ve her şeyden öte ilkesel bir sorun olan güven 
konusunda siyasi çeverelerin tümünde bir kuşku da hakim hale ge
liyordu ... 

TARiHSEL BiR ADlM: 
ZiRVE TOPLANlYORI 

Kürt ulusunun tarihi aynı zamanda direnmeler ve başkaldırılar ta
rihiydi. Dünyada eşine az rastlanır bir zulüm cenderesinde, asi
milasyon ve jenosidlere karşın ulusal varlığını koruyabilen, dağlarını , 
topFaklarını , en ufak yerleşim birimlerini dahi terk etmeyen, kanı 
pahasına, canı pahasına ulusal küUürünü, dilini ve tarihi değerlerine 
ko~abilen ender bir ulusdu ve belki de dünya çapında tek örnekti... 
Birlige, kardeşliğe ortak direniş mevzilerine ihtiyacı vardı . Her 
başkaldırısı, her direnişi düşman tarafından değil, bizzat içerden 
hançerlanerek yıkıma ve yenilgiye dönüşüyordu . Artık bu geleneğe 
bir dur demek gerekiyordu. 

öğrenciyi imtihansız Universitelere yerteştiriyorsa da, esas çıoan 
başı bir türlü deşilemiyordu.. Sonunda, ulusal mutabakat ile mil
liyetçilik galeyana getirilerek, Kürtlere karşı militarisi çözümde karar 
kılınıyordu ... 
Bunun bedeli çok yüksekti. TC'ye pahalıya mal olacağı belliydi. Hem 
ekonomik ve hem de siyasal olarak tarihinin en zor geçitinde, üstelik 
kanlı geçitte bulunan TC; bir yandan şanlı devletinin ve ulusunun 
gösterişli yanlarını ayyuka çıkarıyor, diğer yandan da açlık ve sefillik 
başını almış gidiyordu .. Türk parası piyasadan kalkmış, piyasayı 
bırakınız, halk bile dolar ve markla işlerin i yürütür olmuştu. Ulusal 
mutabakat adına dinci ve bozkurtçu eğilimler aklanarak, devletin te
QE!Sine oturmaya başlamıştı. Bu da TC için büyük tehlikeydi.. 
Ozal ile birlikte ll. Cumhuriyetçiler olarak anılan atılımın ise, de
mokratik geleneklerden uzakta seyreden Türk toplumu içinde yerli 
yerine oturması mümkün görünmüyordu. Cem Boyner ile devam 
eden ve Türklerin tersine Kürtler arasında ilgi ile izlenen girişiminin 
ise ne kadar tutunabiieceği şimdiden belli değildi. . Türk bur
juvazisinin liberal kanadının , Avrupa'ya entegre olabilme 
mücadelesinin unuttuğu temel gerçek Kürtlerin bir ulus, Kürdistan'ın 
uluslararası bir sömürge olaşuydu. Bu öylesine temel bir sorundu ki, 
Türkiye'nin geleceğini de içinde barındırıyordu. Bu ulus geleceğini 
kendisi özgürçe tayin etmek istiyordu. Bunun temel ve asgari iki 
koşulu vardı: Ozgürlük ve bağımsızlık .... 
Gerçi C. Boyner'in kalın hatlarla ve hemen hemen "Kürt Sorunu"nu 
baz alarak yaptığı çıkışlar, kendi içinde ve çizgisinde netti. Ayrıca, 
günlük siyasetle haşır neşir olan, o çizgiden bu çizgiye geçişi ra
hatlıkla kıvırabilen dönme Türk aydınlarının tutumundan onlarca kat 

· daha tutarlıydı . En azından Boyner, Kürdistan dağlarında "Ne Mutlu 
Türküm Diyene• kireç yazılarının ne kadar anlamsız olduğundan, 
"dışkı yiyen, coplanan, yakılan köylülerin düşmanlaşacağından• 
dem vuruyordu. Çünkü, YDD'nin global siyasal değişimlerini çok 
yakından biliyor ve ses tonunu buna göre yükseHiyordu. En basit 
hesabıyla Kürt dilinin serbest bırakılması halinde, 10 milyon Kürtçe 
klavyeli daktilonun ya da alfabenin tüketilebileceğini anlıyordu. Li
beral burjuvaziya böylesine bir matematiksel hesap dahi çok cazip 
geliyordu ... Şehirleri ve dağları tutmuş binlerce gerillanın varlığı, her 
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alileden verilen en az bir şehit ve bir cezaevi kurbanının yükselttiği 
kin ve nefret, Kürdistan'da potansiyel güç oLarak yükselen radikalizm 
şu an için düşünülmek bile istenmiyordu. Ustüne üstlük, görevi sa
dece öldürmek olan ve sayıları 50 bine varan eaşların nasıl bir tavır 
takınacağı ise şimdiden kestirelemiyordu .. . 
Karmayık ilişkiler, özellikle Kuzey ve Güney Kürtleri için boşlukların 
yarattıgı görece imkanlar da ortaya çıkarıyordu . Güney'deki imkan 
bir federe devlet statüsü ile sonuçlanıyor ve fakat Güney önderlikleri 
bu şansı kullanmada oldukça beceriksiz kalıyorlardı . 
Kuzey için de belirli şartlar olgunlaşıyor, 15 milyonluk bir potansiyel 
artık kendisini her yanıyla ortaya koyuyordu. Böylesine dinamik bir 
potansiyel maalesef temsil gücünden yoksundu. Dolayısıyla pa
zarlık gücü yoktu ve taraf da değildi. Hep birileri 15 milyon adına 
konuşuyor ve karar veriyordu. Artık kendisinin karar verme zamanı 
çoktan gelmiş, geçiyordu bile ... 
Bu bilinçle hareket eden Kuzeyli güçler 18 Haziran tarihinde Av
rupa'da en üst düzeyde delegasyonlarla bir araya nihayet ge
liyorlardı .. Ve bir ulusal cephenin kurulacağını müjdeliyorlardı. 
Bunca avantajın olduğu bir dönemde bir araya geliş Kürdistanlı 
kitlelerde çoşkuyu ve direnme azmini yükseltiyordu.. Ortak ve tek 
bir sese ulaşabilmek için asgari müştereklerde bu bir araya geliş 
gururla selamlanıyordu .. 
18 H~iran'da biraraya gelen Hevgirtin-PDK, Kawa, KUK-RNK, 
KKP, PIK, PKK, PRK-rizgari, PRNK, PSK, TSK ve YEKBUN ve ile
riki toplantılarda Tekoşina Sosyalist'in katılımıyla sayıları 12'ye çıkan 
tüm Kuzey Kürdistan'lı örgütler yaptıkları ortak açıklamada şu 
görüşlere yer veriyorlardı: 
"Halkımızın büyük beklentisi olan Kuzey Kürdistanlı siyasi güçlerin 
tarihi buluşması gerçekleşti. 18-19 Haziran'da bir araya gelen siyasi 
güçler, Ulusal Cephe'nin gerçekleşmesi için, tarihimizi ve bugünkü 
mücadelemizi de göz önüne alarak yeni bir sayfa açmışlar; görüş ve 
karar birliğine varmışlardır. Ulusal Güçler örgüt kaygısı ile değil, ulus 
kaygısı ile hareket etmişlerdir. 
Ulusal Güçler birliği bir Ulusal Cephe şeklinde taçlandırma ko
nusunda ortak görüş birliğine varmışlardır .... Cephe kurulması için 
gerekli hazırlıklar yapılmış ve gerekli iş bölümü yapılmıştır. 
Mücadelemizin ve zaferin en büyük teminatı olan Cephe birliğini, 
bütün bu hazırlıklar sonucunda ve yakın bir gelecekte halkımıza ve 
uluslararası kamuoyana resmen ilan edileceği inancındayız ... ' 
Her ne kadar 29 Mayıs mitinglerinde geçmişin rahatsızlarından ha
reket edilmişse de, kamuoyuna yapılan bu açıklama, artık Kürt ha
reketlerinin olgunlaştığı izlenimini uyandırıyordu. Bu yanıyla siyasi 
çevrelerde oluşan kuşku giderek yerini "ya tutarsa" anlayışına hızla 
terk ediyordu... Birde islami hareketin cephe çalışmaları içine 
çekilmesi bu kanıyı giderek güçlendiriyordu. 
Kürt örgütlerinin önlerinde çözmesi gereken bir yığın sorun vardı. 
Ama, örgütler artık karar vermişlerdi, birliklerini "bir Ulusal Cephe ile 
taçlandıracaklardı!... • 
Artık bir UDG, bir 5'Ji, bir TEVGER durumuna düşülmeyecek, kitleler 
içinde tartışıla tartışıla gerçek bir birliğe ulaşılacakdı. Buna dünya 
düzleminde yaşanan değişikliklerin yarattığı avantajlarda ek
lenmeliydi. Kürtler artık Güney ve Doğu parçasına göre oldukça si
yasallaşmış ve 15 milyonluk bir güce sahip Kuzey'de tüm Kürdistan 
genelinde umut olabilcek kapıları aralayacaklardı ... 

TEHLiKE SiNYALLERi 

Cephe kurulacağı yollu açıklamaların maddi temellere oturabilmesi 
ve giderek geniş halk yığınları içinde kök salabilmesi, güven du
yulabilecek ulusal bir temsil kurumu halil')e gelebilmesi için yatay 
çalışmanın hızlandırılması gerekiyordu. lik etapta çeşitli siyasal 
örgütlenmeler içinde tercih yapmış kadroların , kitlelerin 
kaynaştırılabilmesi için pratik faaliyetliliği artırmak ve her alanda 
ortak taaruz cephesi ajitasyonunu işiemek gerekiyordu. Bir de dev
rim saflarında hasıl olan gizli jşsizler ordusunu harekete geçirmek 
önemli sorunlar arasındaydı. Orgütsüz geniş yığınlar ve bir dizi en-
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tellektüelin böylesine bir çekim merkezinde mevzilendiriilebilmesi 
diplomaside önemli bir çıkış noktası olacaktı . Demokratik kitle 
örgütleri ortaklaştırılarak ma~inal imkan ve olanaklar UKM'sinin em
rine ve hizmetine verilmeliydi ve her şeyden önemlisi 77'1erden beri 
denenen ve içeriği boşaltılarak hurdaya çevrilen Birlik, Cephe gibi 
temel, stratejik hedeflerinin altının doldurulabilmesi için ana rah
minden kalkış yapılması gerekmekteydi. Diğer tüm denemelerin 
muhaceratın psikozları arasında güme gittiği bilinmekteydi ... 
Cephe üyesi örgütler ilk bildirilerinde önemli bir vurgu yaparak, ulus 
kaygısından yola çıktıklarını , özel sürtüşmeleri öne 
çıkarmayacakları nı taahhüt ediyorlardı . Bu bile tek başına umut ve
rici bir gelişmeydi. Bunun maddi bir gerçekliğe dönüşebilmesi için de 
sorunlarımızın bizzat Kürt kamuoyu içinde enine boyuna 
tartışılabilmesini zorunluydu. Eskisi gibi ajitasyonlar arasında ölü 
doğacak bir oluşumun cenazesini kaldır- ma zahmetine kat
lanmama anlayışından kurtulabilmek gerekiyordu .. 
Siyasette yalan, korkaklığın , ikiyüzlülüğün ve her şeyden öte ken
dine güvensizliğin ürünüydü. Kürdistan ta-rihi, boş ajitasyonlarla 
kitleleri seferberliğe çıkarmanın nelere mal olduğunun en canlı 
tanığıydı. Bu nedenle açık diplomasi kurallarıyla kalkış yapabilmenin 
olgunluğu gösterilmeliydi... 
Bir diğer sorun da güçler dengesiydi. Cephe üyelerinin hemen 
hemen tümü -Hevgirtin' ı saymazsak- programlarıyla sosyalizmin 
sağında ya da solunda yer alıyor, yalnız islam partisi isitisna teşkil 
ediyordu. Bu yanıyla Cephe platformu tüm toplumsal kesim ve kat
manları temsil etme yeteneğinde değildi. Fakat Kuzey'de çalışma 
yürüten örgütlenmeler bunlardı ve yanlış ta olsa mevcutla hareket 
etme zorunluydu .. Terazinin bir kefesinde ise, PKK duruyordu. Bu 
noktada açık bir kabullenme gerekliydi ve PKK'ya özellikle bu 
aşamada büyük görevler düşmekteydi. Olaylara ve gelişmelere 
bakışta, tavır ve davranışlarında kitlesel açıdan büyük örgüt 
olmanın hotzotçuluğuyla değil, tersine mütevazi ve büyük örgüt 
olmanın sevecenliği ile yaklaşabilmeliydi ... 
Kavranması gereken en önemli halka da geçmişden ders 

Cephe çalışinalarının 
üstünden tamilamma 

15 ay geçmişdi 
ve fakat Cephe 'nin 

vitrini boştu, 
15 ayda ortak imzalı 

bir kaç bildiriden 
mütevellitti. Ama, 
her örgütün vitrini 

giderek süsleniyprdu .. 

çıkannama inatçılığından vazgeç
mekte duruyordu. Grup çıkarı, inat 
ve kaprislerin, geçmiş tahribatların 
üzerine sünger çekme ya da hesap
vermeden kaçınma gibi eski 
alışkanlıkların ve hastalıkların süreci 
tıkarnaya hizmet edeceği açıktı .. 
Tahribatlar üzerinde de cephe, birlik 
gibi ciddi ve önemli bir olgunun 
oluşması mümkün değildi. 
işte, bu ve buna benzer yığınla sorun 
Kürdistan'lı siyasi kadroların ve 
örgütlenmelerin önünde duruyordu ... 
Peki gidişat ne alemdeydi? Kürdistan 
Ulusal Demokratik Cephesi'nin muh
tevası gerçekten Kürdistan devletinin 
proto tipi olarak örülüyor muydu? 

Geçmişin bir zaafı olarak kamuoyu "ahmak" yerine konulmaya 
devam ediliyordu ve tartışmalar resmi bilgilerle değil, fısıltı ga
zeteleriyle sağa sola yayılıyordu.Tozlu arşivlerinden çıkarılan Cephe 
program ve tüzük taslaklarını yarış halinde örgütler dergilerinde 
basıyor, bundan öteye bir şey söylenmiyordu .. Yaı;ıılan yanlışlar 
karşısında ise sus-pus, idare-i masiahat ediliyordu. Ilişkiler • dostlar 
alışverişde görsün" misali sürdürülüyordu. Herkes halinden mem
nundu. Zaten ağır jenosid uygulamaları ahında inim inim inleyen 
Kürdistanlı kitlelerin hesap sorma.şartları yoktu.Avrupa'dakiler ise 
valiılerini hazırlamışlardı. Sorulacak sorulara ise cevap hazırdı: 
"Birlik kuracağız, daha ne yapalım ı· 
Cephe çalışmalarının üstünden..tamıtamına 15 ay geçmişdi ve fakat 
Cephe'nin vitrini boştu, 15 ayda ortak imzalı bir kaç bildiriden 
IJlÜtevellitti. Ama, her örgütün vitrini giderek süsleniyordu .. 
Ulkeye ise Cephe hiç konamamıştı. Oysa, kitleler Ankara'ya 
yürümeye hazır hale getirilebilecek bir potansiyeldeydiler. Siyasal 
örgütlenmeyi bir yana koyarsak, legal platformlarda dahi ortak ulu
sal bir tavır izleme zahmetine katlanılamıyor, legal partilerde 
çalışma i 12 Eylül öncesi sakat mantık silsilelen ile yarışa 
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dönüştürülüyor, Türk Devleti'nin hakemliğine bir kez daha rıza 
gösteriliyordu. Bırakalım ortak bir yayının örgütlendirilmesini, mevcut 
çizgi yayınlarında bile Cephe haberleri küçük puntolarla sunuluyor, 
herhangi bir yayın organı Cephe üyelerinin görüşlerine küçük de 
olsa yer vermiyordu ... 
Cephe çalışmaları henüz bir kaç ayını doldurmadan bu kez de eski 
uslüp ve yöntemlerle örgütler arası seviyesiz polemikler hasıl olu
yordu, Kawa ile PSK arasında süren polemikler, PSK ile PKK 
arasında başlayan ve direkt Türkiye'de legal çıkan yayın or
ganlarındaki açık sürtüşmeler, daha sonra gündemleşen ve ajanlık 
suçlamasına kadar vardırılan Hevgirtin-PDK ile PKK arasındaki 
tartışmalar negatif nostaljinin küçük örneklerini teşkil ediyordu ... 
Gariplikler başını alıp gitmişti. Topyekün bir katliam la karşı karşıya 
olan Kürt Ulusu'nun içinde bulundugu durum bir yana itilerek, günlük 
küçük ajitasyonların boğucu havasında sorumsuz davranılıyordu. 
Türk basını önünde el ele, omuz omuza duran siyasi !iderler, pro
tokollerle ifade edilen anlaşmalara rağmen, yersiz , sQrece ve 
ilişkilere ters bel!rlemelere bir kez daha baş vuruyorlardı. Ocalan'ın 
Surkay'la jlgili ; 'Iyi bir şair, edebiyatçı ve hatta genel sekreterlik bile 
yapıyor. Ulkeye bir askeri tim göndermeye de çaba sarf ediyor. 
Kendisine yardım ediyorum. Fakat siyasette başarılı olmak öyle 
kolay değil' türünden açıklamalarına, Burkay'ın; 'Ben hiç bir zaman 
PKK'ya terörist demedim.... Ben de dağa çıkabilirdim' şeklinde 
cevap vermesi, ilişkilerin ne kadar da pamuk ipliğine bağlı olduğunun 
açık göstergelerini teşkil ediyordu. Kimse telafuz etmek istemiyordu. 
Ama, tehlike çanları acımasızca çalıyordu ve kimin için çaldığı da 
malumdu .. 
Ardından, Kürdistanlı'ların lanetle andığı her şeyden en korkuncu ve 
istenmayeni olan kardeş kanının akıtılmasJ gündeme geliyordu. 
Tekoşina Sosyalist kadrolarından Kamer Ozkan' ın ve ardından 
KKP üyesi bir başka kadronun öldürülmesi; nihayetinde 6 TDKP 
militanın öldürülmelerinin üstlanilmesi Cephe önünde ciddi en
gellere gebe bir düzey oluşturuyordu .. 
Birileri Kürtlerin bir Cephe kuramasalar dahi bir arada durmaları ndan 

ipin ucu bir kez kaçmış, 
i§in şirazesi bozu/Jnuştu .. 
Orgütler arası sorunların 

"siyasi diyaloglarla" 
çözülmesi ilkesi, bizzat 
bu ilkenin altına imza 

atan örgütler tarafindan 
çıtneniyordu. 

dahi rahatsızdı. Her ne kadar 
Cephe girişimi dış 
müdahalelerle meydana 
gelmişse de, 12 Kürt 
örgütünün bir arada düzenli 
toplantılar sürdürmesi ya da 
Cephe olgusunu ciddiye al
maları bir takım merkezleri 
rahatsız eder nitelikteydi ... 
Gerilim ülkede legal alanlarda 
zaten öteden beri hızla 
tırmandırılıyordu. Fakat, bu 
kez illegal alana da 
sıçratılmak isteniyordu. 
Adana bölgesinde PAK ile 

PKK'nin silahlı müdahalelere varan anlaşmazlıkları bunlara küçük 
bir ömekdi. Gerek PKK ve gerekse PAK merkezinin sorumlu 
tavırlarıyla olaylar büyümeden yatıştırılmışıt.Ama, kadrolar arasında 
Cephe ile birlikte oluşan yakınlaşma da zedelenmişti... 
Bir başka garip olayda Türkiye'de yayımlanan Azadi gazetesinin 
manşete çıkardığı bir haberdi. Yeri gelmişken bu habere de kısaca 
değinmekte yarar var. Azadi, ' PRK/Rizgarrden çirkin saldırı! " 
başlığıyla lokal ve sıradan bir olayı manşetten verme gereği 
duymuştu. Böylesine bir haberden neyin amaçlandığı ise pek kes
tirilemiyordu. Aynı şekilde, Yunanistan'da Hevgirtin imzası ile 
dağıtılan bir bildiride de, PAK ·merkezi ağır belirlemelerle 
suylanıyordu.. Muhatap alınmaması gereken bir düzey olmasına 
ragmen, PRK/Rizgari Cephe'nin selameti açısından sorunu 
açıklayan 14 sayfalık bir bildiriyi CepiTe platformu aracılığı ile üye 
siyasetiere göndererek, gerekli uyarılarda bulunuyor ve kamu oyuna 
açıklama yapmıyordu. Kürtler arasındaki iç çelişmelerin içinde bu
lunulan dönemde dışa dönük tartışılmasının ne kadar dezavantaj 
durumlar yaratacağı belliydi. 
Olayların ardı arkası kesilmiyordu. Bu kez deGüney Kürdistan'da 
olaylar patlak veriyordu. PSK'nin evinde bulunan ve daha sonra 
ayrılık koyan 3 kadro kurşunlanıyar ve aralarından biri ölüyordu. 
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Olaylar karşısında oldukça hassas davrandığını iddia eden Azadi 
gazetesi ise, ölümle sonuçlanan böylesine bir olayı kıyısından 
köşesinden dahi haber yapmıyordu.. PSK ise, ısrarlı bir biçimde 
~çıklamalardan kaçınıyordu. _ 
Ipin ucu bir kez kaçmış, işin şirazesi bozulmuştu .. Orgütler arası 
sorunların "siyasi diyaloglarla' çözülmesi ilkesi, bizzat bu ilkenin 
altına imza atan örgütler tarafından çığneniyordu . 
Ardından Cephe içinde tarafiaşmaiar baş gösterdi. Ekim 93'de 
Hevgirtin, RNK, Tekoşin ve Yekbun imzalı bildiri sorunların Cephe 
içinde olgun bir mantıkla çözülemediğinin göstergesiydi. Adı geçen 
örgütler ERNK Avrupa sözcüsü Kani Yılmaz' ın demeçlerini 
eleştirerek, Cephenin adının PKK'nin sık sık tekrarladığı gibi 
'Kürdistan Ulusal Bi rleşik Cephesi' olmadığını , doğrusunun 
~Kürdistan Ulusal Demokratik Cephesi' olduğunu açıklıyorlardı. 
Ilginç olan bir başka açıklama ise şöyleydi: 'ERNK örgüt olarak 
cephe platformunun taraf larından birinin sıfatını taşımaktadır. Ak
sine, Cephe görüşmelerinde PKK tarafından dile getirildiği ve bizzat 
cephe platformu taraflarınca yeterli görülmese bile kabul gördüğü 
üzere, ERNK, PKK'nin kitle çalışmalarını yürüttüğü Demokratik bir 
kitle örgütlenmesidir. Bu sıfatı ile, ERNK'nin cephe platformu 
çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi aktarması doğru olmadığı 
gibi, ceptie çalışmalarını bağlayıcı da değildi r. • 
Orgüt kaygısı yerine, ulus kaygısından hareket edeceklerine söz 
veren ve birliklerini Ceph~ ile taçlandıracaklarına kararlı örgütlerin 
bu seviyede ve üstüne üstlük cephe çalışmalarının başlamasından 
sadece 4 ay sonra polemiklerle hareket etmesi, siyasi çevrelerde 
oluşan çoşkunun yerini güvensizliğe terk etmesine ne-den oluyordu. 
Neden sorunlar üst düzeyde delegasyonların katıldığı toplantılarda 
halledilemiyordu? Bu kadar olgun davranmak dururken, geçmişin 
karanlık yöntemlerinde ısrar nedendi? Madem ERNK 'demokratik 
bir kitle örgütü' ise, neden kapıları nı diğer demokratik kuruluşlara 
açmıyordu? Ve sorunlar toplantılarda çözülemiyorsa, kitlelere 
hesap verme gereği neden duyulmuyordu? 
Cephe çalışmaları daha 4. ayındayken bu kez bir başka girişimle 
tıkanmaya yüz tutuyordu. ·sosyalistlerin Bir1iğı' Cephe çaıışmaıarı 
önüne çıkartılarak, konsantrayon bozuluyor ve hedef şaşırtılıyordu . 
Belki Cephe 'sosyalist' bir motorla gerçek hedeflerine 
uluştırılabilirdi. Ama, bırakalım ülkede faaliyet yapmayı, daha 
henüz adını bile duyuramayan Cephe birlikteliğini askıda tutarak 
nasıl ve ne için örgütsel birlik yapılacaktı? Bu manevra PKK'nin kit
lesel gücü karşısında komplekse kapılan yapıların, biribirierine ya
malanma faaliyeti değildiyse, hangi amaca hizmet ediyordu? Işin 
garip yanı kendini 'Marksist-Leninist olarak ifade eden PKK' 
böylesine bir çalışmaya davet edilmiyordu. Nedenleri ise 
açıklanmıyor ya da açıklanmaya gerek duyulmuyordu! 
Diğer yandan Cephe'nin ha bugün ha yarın açıklanacağı yazılı ol
masa da sık sık dile getiriliyordu. Program'da aniaşan taraflar, tüzük 
de de belirli bir anlaşma düzeyi tuturmuşlardı. Peki öyleyse Cephe 
neden açıklanmıyordu? 

NEDEN CEPHE AÇIKLANMIYOR? 

Cephe'nin ilan edilmemesinin nedenlerinin uzun uzadıya ir
delenmesi gerekirken, böylesine bir sorumluluğun gerek kitleler 
tarafından sorgulanmaması ve gerekse siyasal örgütler tarafından 
'ciddiye alınmaması' önemli bir zaaf olarak sürüyor. 

. Dergimizin Cephe üyesi örgütlerle yaptığı _röportajlarda da tatmin 
edici gerekçeleri bulmak mümkün değil. One sürülen ana nokta 
pratikte hasıl olan ve güveni sarsan güncel ilişkiler ... Bu tür so
runların aşılması için 15 aydır aralıksız sürdürülen tartışmalar yeterli 
değilse, ne yeterli olacakdır, bilinmiyor!. ... . 
Neden Cephe ilan edilemiyar sorusuna, KIP ve PRNK 'sorunlar var, 
ama aşılacak' şeklinde bir yanıtla so-rulan soruyu cevapsız 
bırakırken, Hevgirtin-PDK; 'Orgütler arası güven ilişkilerinin 
sarsıldığını,ihanet türün-den suçlamalarla seviyesizleştiğini, tüzük 
konusunda anlaşma sağlanamadığını' belirtiyor. PSK; 'Masa 
başında kurulacak birliklerin, pratik de doğal olarak tıkanacağını' 
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söylerken, TSK tartışmalara değişik bir boyut getirerek, "Kürdistanlı 
örgütlerin Cephe birliğine uygun olmadığını , güç ve eylem birliği 

düzeyinde bir araya gelmeleri gerektiğini" açıklıyor. RNK-KUK; 
"örgütlerin tutumunu, başta atılan yanlış adımların ve güçler den
gesinde eşitsizliğin" gerçek nedenler olduğunu vurgularken, PRK
rizgari "Dar-grup çıkarlarının ve örgüt hesaplarının öne 
çıkartılmasının" Cephe ilanını erteleyen neden olduğunu belirtiyor. 
Kawa ise; "PKK'nin Cephe'ye taktiksel yaklaşımını ve güç den
gesinde izlediği siyaseti, Hevgirtin-PDK ile PSK'nin Cepheyi re
formize eden anlayışların ı• temel neden olarak gösteriyor. 
Cephe çalışmalarının pratik güncel ilişkilerde yaratılan negatif ha
valarının tesiriyle tıkanıklık geçirdiği siyasi örgütlerin ortak kanısı, 
çözüm yollarını ise gelecek günler gösterecek ... 
Sterka Rizgarl, KUKM açısından ort~k bir taarruz cephesinin 
oluşturulmasına hayati bir önem veriyor. Bu nedenle böylesi bir 
cepheleşme hareketinin oluşturulması önündeki engelleri de
rinlemesine araştırıyor. KUDC'nin kitlelerle iç içe tartışılarak yerli 
yerine oturtulmasına inanan redaksiyonumuz, tıkanan cephe 
çalışmalarının, tıkanma nedenlerinin açıkyüreklilikle ortaya ko
nulmasına ve mutlaka çözüm yollarının bulunarak, "tek bir bayrak 
altında, tek bir amaç için, tek bir ordu olarak" safların 

sıklajtırılmasına bugün her şeyden fazla ihtiyaç ve hatta zorunluluk 
oldugu bilinciyle hareket ediyor .. Cephe'nin kuruluşunun ta
mamlanarak kamuoyuna açıklanmasının biraz daha geçiktirilmesi 
konusunda ciddi kaygılarımız var. Bu kaygıların en önemlisi cephe 
içindeki örgütlerin süreç içinde hızlı bir değişime uğradıklarıdır. 
Bırakınız taktiksel sorunları, birçok örgütün stratejik olarak bile plat
form dışına düşecek düzeylere geldiği gözlemleniyor. 
Muhteşem bir siyasal potansiyeli içinde barındıran, Kuzey 
Kürdistan'da 15 ay emek verilen böylesine bir birlikteliğin ilanın da 
bir an bile tereddüt göstermernek konusunda kitleler ısrarlı, kararlı. .. 
Görüştüğümüz çok çeşitli katmanlar, her an ve her aşamada 
doğabilecek irili-ufaklı zaaflar karşısında umutsuzluğa kapılmamak, 
tam tersine sorunlar üzerine cesaretle gidilerek, yakalanan 
böylesine bir şansı n, böylesine bir ortak duruşun akıllıca kullanılması 
gerektiği kanaatinde birleşiyorlar .. 
Ote yandan, Cephe'nin neden açıklanmadığı Kürt kamuoyu 
tarafından ciddi bir şekilde merak edilmektedir. Kürt siyasal örgütleri 
fısıltı gazeteleriyle kitlelere ulaşan , ulaştırılan ve kitlelerde umut
suzluğu körükleyen ve giderek kitle pas~izmini hortlatan 
"değerlendirmeleri" kırabilmek için yoğun çaba göstermelidirler. 
Bunun en temel yolu da kapalı kapılar ardından sürdürülen 
anlaşmazlıkları n, kitleler önünde açık yüreklilikle tartıştı rı lmasından 
geçmektedir. Böylesine bir tavır, beraberken hoş, ayrıldıktan sonra 
küfürbaz olma alışkanlığını da tedavi edecektir. 
Gerek cephe üyesi taraflarla yaptığımız görüşmelerde ve 
röportajlarda ve Qerekse çeşitli siyasi çevreler içinde yaptığımız 
araştırmalarÇa yıgınla "yıpratıcı", tartışılması bile abes bilgiyle 
karşılaştık. Içinden geçtiğimiz şartların nazikliğini kavrayan re
daksiyonumuz, belgelere dayanmayan bu tür değerlendirmelere ve 
"yazılı metinlere• yayın yasağı koydu. Ayrıca böylesine bir 
tartışmanın kapılarının açılması görevi ve sorumluluğu siyasi 
örgütlenmelere düşmektedir kanısındayız. Umarız siyasal örgütler 
böylesine bir sorumluluktan kaçınmazlar ve toplumun vijdanını hiçe 
sayan davranışlar göstermezler. Hesap sorarken, hesap ve
rebilmek mütevaziliğine kavuşmadan, demokratik bir toplumun 
nüvelerinin atılacağı inancında değiliz ... 
V ayına girdiğimiz ana kadar Cephe üyesi örgütlerden, PKK,KKP ve 
Tekoşina Sosyalist röportaj soruları- mıza henüz cevap vermiş 
değil. Bu örgütlerin görüşlerine sayfalarımııda yer veremiyoruz. 
Ayrıca, YEKBUN, "Cephe DelegasY.onunun alanda olmaması • ne
deniyle cevap veremiyeceğini bıldirmiş olduğundan, onun da 
görüşlerini veremiyoruz. Gerek YEKBUN ve gerekse PKK, KKP ve 
T ekoşina Sosyalist'in görüşleri elimize ulaştığı takdirde gelecek 
sayımııda yer vermeyi qüşünüyoruz .. 
Hevgirtin-PDK, PRNK, PIK, PSK, PRK-rizgari, KAWA, RNK-KUK ve 
TSK örgütlerinden ald ı ğımız yanıtlarını hiç bir kısınt ıya uğratılmadan 

aynen yayınlıyor, sorunlarımızın açık yüreklilikle kitleler önünde 
tartıştırı lması gerektiği umudunu koruyoruz ... 
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NASIL BiR CEPHE? 

Kürdistan'da ulusal kurtuluş sürecine ani ve 
kalıcı müdahaleler yapmak, oldukça yakıcı bir 
görev olarak tüm siyasal muhalefet odak
larının önünde durmaktadır. Bu yanıyla Ulu
sal Birlik bir istemden, bir arzudan ya da bir 
tanlaziden öte, gündemin dayattığı ve ke
sinkes çözülmesi gerekli asal bir sorundur .. . 
Doğrudur, ulusal birliğe gidecek yol samimi, 
açıkyürekli ve her türlü ideolojik-programatik 
ambargolardan arındırılmış taşlarla 
döşenmelidir. Hiç bir aceleciliğe, hiç bir da
yatmaya, bastırılmış dar-grup fanatizmine bu 
süreçte izin verilmemelidir ... 
Ulusal Birlik bir taktik sorun da değildir. Tam 
tersine Kürdistan ihtilalinin en temel ga
rantisidir ... Ulusal kaygılar öne çıktığı oranda, 
ulusal birlik bir anlam ifade edecektir. Aji
tasyon derekesine düşürülecek birlik fa
aliyetleri ya da birarada duruş, Kürt Ulusu'nun 
bağrına basacağı cepheleşme hareketinin 
içeriğini boşaltmadan başka bir şeye hizmet 
edemez, sadece kitle erozyonunu artırır ... 
Kürdistan tarihinde örneklerine defalarca 
rastladığımız, taktiksel birliklerin ulusal isyan 
perspektiflerini açıkca barajladığını net 
görmemek için kör olmak gerek ... 
Siyasette uzlaşma bir sanattır.... Ancak 
uzlaşmayı, karşılıklı çıkarların dengelendiği 
ortak bir nokta olarak anlamak gerekir. Tabir 
yerindeyse, Kürdistan'da uçan kuşu dahi 
örgütlernek zorunda olan Cephe ha-reketinde 
tek taraflı ödünler yaşam koşullarını 
kısaltacaktır. Demokratik ,sevecen ve her 
şeyden öte Kürdistani geleneklerle cep
heleşme hareketinde bir balans tutturabilmek, 
günümüzün siyasal örgütlenmelerinin temel 
görevleri arasında görülmelidir. · 
Kürdistan ihtilalinin uzunca bir süreci kap
sayacağını sıradan bir Kürdistanlı dahi biliyor. 
Bu nedenle, pazardan mal kaçırır misali, aji
tasyonlar öne çıkarılarak, yakalanan böylesine 
bir şans acelecilikle güme götürülmemelidir. 
Tabii, aşırı hantallığın da gerici bir engel olduğu 
unutulmamalıdır. 'Ham bir elmayı dalından 

• PKK'ye kan veririz" mantığı ters bir manttkdır ve 
aşağılık kompleksinin ürünüdür. Gerillalara sahip çıkmlık, 

her askeri eylemin ya da PKK'nin onayianmasım da gerektirmiyor. 
Gerekli olan çiçeği bumunda, gençliğini dahi yaşamadan 

şehitler kervanına katılan Kürdistan ihtilalinin 

koparırsanız yiyemezsiniz, sonradan pişmanlık 
fayda etmez, bir kez daha elmayı dala asa-
maısınız '. Bu nedenle, "kumaşı kesmeden 
önce yedi kez ölçmek" gerekir diyor ve ek-
liyoruz, cesaretli olalım , kararlı olalım, mutlaka kazanacağız ... 
Bir başka önemli nokta da çok çeşnli eğlimlerin ortak paydalarda bir 
araya getirilebilmesi sorunudur. Ayrılık noktaları bilinmeden, birlik 
olunacak noktalar anlaşılamaz. Ayrılık noktaları öne çıkarılarak, bi
riliklerin oluşması da mümkün değildir. Bu nedenle, asgari 
müştereklerde birlik noktalarını öne çıkararak yürümek gerektiği 
kanısındayız ... 
Her ittifak, özünde siyasal bir uzlaşma ise, her siyasal uzlaşma 
karşılıklı tavizleri gerekli kılar. Birlikler bu şekilde güçlenir, yol alır. 
Taviz ya da geri adım ~ibi kavramlar, ulus kaygısından yola çıkan 
siyasal örgütlenmeleriçın artık ürl<ütücü kavramlar olmaktan çıkmak 
zorundadır. 
Cephe, güç birliği ya da eylem birliği gibi düzeylerden hem biçim ve 
hem de muhteva olarak derin ayrılıklar taşımaktadır. Cephe, 
oluşabilecek bir bağımsız devletin prototipi olarak algılanmalı ve 
örgütsel mantığı buna göre şekillendirilmelidir. Devlet aygıtlarının 
prototipierinin inşası ise, ne grup kaprislerini, ne örgüt çıkarlarını ve 
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yiğit çocuklarına sahip çıkmak sorunudur. 

ne de fuzuli ajitasyonları hazmedebilir. Eğer bir ihtilal 
örgütlendirilecekse, bu , ulus çıkarları temelinden ve Ortadoğunun 
ortasında patlamaya hazır dev bir mayın gibi duran Kürdistan 
gerçekliğinden hareket etmek zorundadır.. Kürdistan ise ulus
lararası bir sömürgedir ve Kürt Ulusu'nun en doğal hakkı kendi ka
derini özgürce tayin etmesidir. Bunun ön koşulu ise ulusun özgür 
karar verabiieceği şartların, bağımsız kurumlarının oluşturulmasıdır. 
Böylesine bir çıkış mücadele içinde ortaya çıkabilecek diğer çözüm 

' yollarını dıştalam az, taktiksel geri çekilmeleri dıştalam az ... 
Bu bağlamda, cepheleşmeda , 15 milyonluk güçlü bir potansiyeli 
içinde barındıran Kuzey Kürdistan'a program verilirl<en, mümkün 
olandan değil, gerçek olandan hareket etmeyi esas almak ge
rekmektedir.En geniş mücadele biçimleri kabul edilmeli, uyduruk kör 
döğüşlerinden kaçınılmalıdır. Ve en önemlisi de kendiliğinden gelme 
potansiyeli bir ihtilal hareketine dönüştürel:iilme refleksiyle hareket 

edilmelidir .. 
Cephe hareketinin üzerinde oldukça hassas durması gereken bir 
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Umarız_);ıtlannı mücad~~veren 
siyasidUlerler baytesine öir:uıusal 

m!ft®ataıın ):aratıf' · ~ ~ 
azafni]eflel&ırlığı göSJertrıel4~n 
, ~, w "'kaçınmazlaf.. ., 
Uliıarız politik örgi!tlf!Tımeler 

böylesi bir sorumluluğu(! a!tına girmeye 
bir an bile tereddüt göstertnezler. •• 

,.UmaT~z, Kürdistan , t.JJusal , 
Denıo~ratik Cephesi~rıin ·vitri~i ~e~ 

anıbarı d(l çağın ve diinyanın;", · 
gerekelerine uygıı;,n n;ıodttm '', 

bit ulusal kurtuluş mücadelesinin"' 
ar;qçlarıyla donatılır:., .. 

Ve umarız kil ~ ~ 
M bir dil§ ük daha YJ!pmaz ... 

diğer önemli noktada ordulaşmadır. Yıllardır dağlarından ve si
lahlarından başka güvenecekleri dostları olmayan Kürt Ulusu'~a~ 
belini yasiaya-biieceği gerçek bir kurtuluş ordusunun temellerını 
atmasını bilmek gerekmektedir. Askeri hareketın meşrululuğundan , 
haklılığından zerre kadar geriye adım atılmamalıdır. Kürt örgütleri 
grup kaprislerinden, beceriksizliğin verdiği kendine güvensizlikten 
kurtulmalı, mevcut silahlı potansiyelleri harekete geçirmelidir. 

Her siyasal örgütlenmenin askeri hareketlar yapması, gerilla birlikleri 
oluşturması gerekmiyor. Böylesine hassas bir noktada, grup 
çıkarlarıyla altı boş ajitasyonlara girmek, sahiplerine bir şey ka
zandırmaz. 

Bugün Kuzey Kürdistan'da dağlara tımaklarıyla yapışmış gerillalar 
vardır. ERNK gerilla birliklerine -hatası,sevabıyla- Kürdistan'ın ortak 
değerleri olarak sahip çıkmak tüm Cephe üyesi örgütlerin temel 
görevi olma~ zorundadır. "PKK'ye kan veririz" mantığı ters bir 
mantıkdır ve aşağılık kompleksinin ürünüdür. 

Gerillalara sahip çıkmak, her askeri eylemin ya da PKK'nin onay
lanmasını da gerektirmiyor. Gerekli olan çiçeği bumunda, gençliğini 
dahi yaşamadan şehitler kervanına katılan Kürdistan ihtilalinin yiğit 
çocuklarına sahip çıkmak sorunudur. Bu eleştiri hakkını ortadan 
kaldırmı~or, sadece mantığın düzeltilmesine hizmet ediyor. PKK'nin 
gösterdigi hırçın tavırlar gerekçe gösterilerek gerillalara sahip 
çıkmamak, doğru bir tavır olmasa gerek ... 

Ayrıca dostun da, düşmanın da artık kabullendiği 10 yıllık savaş 
pratiği orta yerde durmaktadır. Bu~uva ordularında dahi 1 o yıl 
aralıksız savaş yürütenler general rütbesine ulaşmaktadır. ERNK 
gerillaları da ortak bir değerimiz olarak, -yanlışları ve hataları 
eleştirilerek- horlanmadan, küçümsentneden rütbelendirilmelidirler. 
Artık Kürdistan'da Dr. Baran, Osman Ocalan, Şemdin Sakık, Murat 
Karayılan, Gernil Bayık gibi generallerin yetiştiğini ve var olduğunu 
görmek ve gerilla kıyımına dur demek gerekmektedir ... 
Kadroların, özellikle askeri kadroların kolay kolay yetişmeyeceği 
bilince çıkartılmalıdır. Gerillanın taktiklerini, saldırı hedeflerini 
eleştirrnek bir şeydir, bizzat mücadeleye katılarak hatayla, zaafla 
dolu savaş pratiğini değiştirmek başka şeydir. En ufak bir saldırıda 
TC'nin ulusal mutabakat sağladığı bilinmesine rağmen , Kürtlerin 
hala cakayla-pozla, devletçi tavır takınmamakta ısrarları anlaşılır 
değildir. 
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Aynı tav ı r ve davranışların , kuruluşunu 1983 yı lı nda tamamlayan 
YRNK'yeı (Yekitiya Rizgariya Neteweyi Kurdistan) karşı da 
gösterilmesi ulusal birlik ve mutabakat için en önemli koşullardan 
biridir. Yaptığı eylemlerle Türkiye metr.opoll~rind~ ~ko~omik ve t~
ristik hedefleri imha eden YRNK şehır genila bırlıklerıne ortak bır 
değer olarak sahip çıkmak, korumak tüm Kürdistanlıların görevleri 
arasındal ele alınmal ıdır. Ayrıca şehir ve kırların ortak bir ko
ordinasyona alınması dağdaki geriliayı da oldukça rahatlat~cak, 
dağlara llojistik desteği artıracaktır. Daglarda yıllarca tutuna~ bır_ g~
rillanın, şehir yaşam ıoa ayak uyd_urmasın ın ~e kadar çetın. bır ış 
olduğu bilinmektedir. Oyleyse, şehır ve kır gerılia larmı ortak bır cep
hede bir an önce koordine edilmelidir ... 

Bir başkahassasorun da uluslararas~ diplomasidir. Bu noktada ul~s 
temelindie duruş göstermek, topyekun ~ald ı rılara k~rş!_, topyek~n 
göğüs g1ermek hayati ö~~.m ~rz _etm~kted!!·. ~a_ş~bo~, ~nune ~ele~~~ 
istediği ~ı ibi demeç verdtgı , bır gun soyledı~ını, ıkıncı gun tekzıp ~ttigı 
bir diploımasi felaket demektir. Ayrıca dıplomatları~da seçımınde 
dikkat edilmelidir. Arkasında kamburlar, kara lekeler taşıyanların , 
onurlu bir mücadele veren ve direnişten asla vazgeçmeyen kürt 
ulusu adına konuşmalar-ı abestir, gereksizdir ... Yıllarını avrupa'da 
demleye~nlerin ve bunun yarattığı avantajlarla köşe başı tutan_ların da 
aynı şelkilde söz hakları sını riand ı nimaiıdır y~ da ortak ılkelerle 
kuşatılmalıdı r. Kürdistan uluslararası diploması de ne kadar tutarlı 
sunulursa, ihtilalin başarı şansı o kadar artacakdır ... 

Ayrıca bilinmektedir ki, uluslararası sermaye yöntem değiştirmişti r. 
Kaba v~e bariz perspektifleri süratle terk~d~rek, ulusal ~kurtuluş 
mücadelelerini terbiyeleme yolunu seçmıştır. Bu ~at~ga sap: 
lanmamaya özen gösterilmeli, öz gücümüzle ve her_ ~urlu vesayetı 
red edı~rek ülke topraklarından k~lkış yap_mayı ogrenmek z~
rundayı;z ... Akıntıya kürek çekerek, ruzgara gor~ yel~e~ açara~, _bır 
ay çiçeiği gibi güneşin vurduğu yere göre ezılıp buzulerek ıhtılal 
örülemeız .. 

Kürt uluısu derin yaralar ve ızd ı raplar içinde direnişine devam edi· 
yor ... Yakılan-yıkılan köyler, panzerlerle paramparça edilen insan 
cesetleri, bombalar, kitle katliam ları, kurşuna dizmeler bu halkın di
renişini engelleyemiyor. Sorun böylesine kararlı bir direnişin motor 
gücünüın oluşturulmasında! Böylesine bir motor güç de hiç şüphe 
yok ki sağlıklı ve dürüst ilkeler üzerinde yükselen ulusal mutabakat 
olacaktır, ortak taaruz cephesi olcaktır. 

Umarız yıllarını mücadeleye veren siyasi liderler böylesine bir ulusal 
mutabakatın yaratılmasında azami fedekarlığı göstermekten 
kaçınmazlar ... 

Umarız politik örgütlenmeler böylesi bir sorumluluğu n altına girmeye 
bir an bile tereddüt göstermezler ... 

Umarız,, Kürdistan Ulusal Demokratik Cephesi'nin vitrini de, arnbarı 
da çağıın ve dünyanın gerekelerine uygun modem bir ulusal kurtuluş 
mücade~lesinin araçlarıyla donatılır .... 

Ve umarız ki, KUKM bir düşük daha yapmaz ... · 
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KAWA 
1. Kuzey Kürdistan Ulusal güçleri arasında 
Cephe çalışmaları bir yılı aşan süredir 
devam etmesine rağmen, kamuoyuna 
yönelik ayrıntılı bir açıklama yapılamadı. 
Çalışmaların başladığı dönemde varolan 
olumlu hava ve bunun sonucu olarak 
oluşan beklenti, yerini belirsizliğe, bazı 
yönleriyle de karamsarlığa bıraktı. Bunun 
esas sebeplerinden birisi, çalışmanın, 
tartışılan konuların , Cephe'nin 
oluşmasının önündeki engellerin ka-
muoyunun da takip edebileceği bir şekilde 
açık yürütülmemesidir. KAWA, başından 
itibaren sorunların devrimci kamuoyuna, 
halka açılması gerektiğini savunmuştur. Bu 
tavır, KAWA'nın savunduğu Kürdistan'da 
hakim olması için mücadelesini verdiği 
devrimci-sosyalist çizgisinin vazgeçilmez 
bir gereğidir. 
Cephe çalışmaları gelinen yerde 
tıkanmıştır. Taraflar, Tüzük-Program. 
üzerinde anlaşmalarına, Cephe'yi ilan 
edecek aşamaya gelmelerine rağmen, 
bazı parti ve hareketlerin CEPHE'nin 
önemini ve içinden geçmekte olduğumuz 
dönemin özelliklerini yeterince dikkate al
mamalarının sonucu olarak , çalışmalar 
şimdilik durma noktasına gelmiştir. 
Cephe'nin tıkanmasında, çalışmalarda or
taya çıkan hatalı iki eğilimin belirleyici yeri 
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vardı. Birincisi; PKK'nin izlediği çizgidir. PKK, 
Cephe çalışmasına "taktik siyaset• açısından 
yaklaşmıştır. Cephe'yi Ulusal kurtuluş 
Mücadelesi'nin vazgeçilmez bir aracı , onu ik
tidara taşıyan, iktidarı bugünden örgütleyen, 
mücadelenin en üst ve temel araçlarından bi
risi olarak görmemiştir. Davranışı, pro
pagandası bu yönde olmamıştır. Daha çok 
kendi cephesini, ERNK'yi öne çıkartmıştır. 
PKK, bugünkü mücadelede belirgin bir rol oy
namasının da kendisine verdiği rahatlıkla, 
kendini dayatmıştır. Diğer güçleri "yedek 
örgütler", "kendilerine tabi" olarak görmek is
temiştir. Aynı şekilde; cephe çalışmalarına 
rağmen, eski söylemine, " işbirlikçi", "ajan" türü 
suçlamalara bazı parti ve hareketler nezdinde 
devam etmiştir. Gerçekte ise, kamuoyu bu 
konuda bir özeleştiri beklemekteydi. Hatta, 
çalışmaların devam ettiği bir dönemde, KAWA 
ve Tekoşina Sosyalist adına Dersim'de faaliyet 
yürüten Kamer Ozkan' ı katletmiştir. 
Ikincisi; Sağcı-reformisı eğilim ve güçlerin iz
lediği çizgidir. KDP-Hevgirtin, PSK gibi re
formist güçler ve zaman zaman bu akımların 
etkisine giren parti ve hareketler, Cephe fa
aliyetinin gerektirdiği ortak eylem çizgisine, 
ortak kampanyalara yanaşmamışlardır. Yerel 
seçimlerde, legal siyasi faaliyette, Turizm 
boykotu gibi eylemliliklerde ısrarla kendilerini 
dayatmış, ulusal çizgiden, rejimle uzlaşmayı 
arayan bir çizgiye doğru eğilim 
göstermişlerdir. Bu yönelimde söz konusu 
güçlerin reformist çizgilerinin belirleyici bir rolü 
olmakla beraber, PKK'nin sekter tavrının da 

rolü olmuştur. Cephe çalışmalarına reformist 
güçler de gereken önemi vermemiş, Cephe'yi 
herhangi bir olayda ya da belli bir dönemde 
gündeme gelen "eylem birliği , güç birliği" de
rekesine düşürmek istemişlerdir. 

Açık ki, bu iki eğilim de genel olarak ulusal 
kurtuluş mücadelesine olduğu kadar, özel 
olarak cephe çalışmalarında üstünde 
anlaşılan Program ve Tüzük'teki anlayışa 
terstir. 
Cephe'nin önünü tıkayan bir başka önemli 
etken, Cephe platformunda yer alan örgütler 
arasındaki güç dengesizliğidir. PKK ile diğer 
örgütler arasında ciddi boyutlarda güç farklılığı 
vardır. Bu olumsuz bir duruma neden ol
maktadır. Güçler arasındaki bu dengesizlik, 
ulusal birliğimizin Kuzey-Kürdistan'da ku
rulması önünde ayrı bir engeli oluşturuyor. 
Politik güçlerin birbirlerini samimi ve de
mokratik temelde kabullenme sorunu hala 
mevcuttur; önemli ölçüde hazımsızlığın 
olduğu açıktır. Böyle koşullarda Cephe ku
rulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, kitlelerin 
birlik beklentisine ve Kürt Ulusu'nun tarih bi
lincine cevap verilememiştir. Şunu da eklemek 
gerekir; bir çok parti ve örgüt, birlik yapma, 
Cephe gibi önemli bir mücadele aygıtını ya
ratma sorununda henüz hazır değildirler, sa
dece PKK değil. Bütün bu sebepler, cephenin 
kuruluşunu engelleyen etmenlerdir. 

Bu olumsuz gelişmelere rağmen cephe'yi ku
racak bir zemin ve örgütlü güçler vardır. Zemin 
ulusal-demokratik çizgi; örgütlü güçler ise bu 
zemini kendilerine temel alan Cephe çalışması 
içindeki parti ve hareketlerdir. Gelinen yerde 
Cephe tarihsel bir zorunluluk olmakla 

. kalmıyor,mücadelenin ve halkın ihtiyaçlarının 
güncel bir gerekliliği olarak kendini dayatıyor. 
KAWA, bu konudaki ısrarcı tutumunu devam 
ettirecektir. Tüm güçler, kısa dönemli çıkarlar, 
grup ve parti eğilimleri yerine, halkın ve 
mücadelenin ihtiyaçlarına öncelik verirlerse 
sorunlar aşılabilir. 
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2-Bugünkü durumu baz alarak konuşursak, 

cephe çalışmasını yürüten güçler Kuzey
Kürdistan'daki mücadeleyi ve halkın siyasi 
temsilini esasta ifade ediyorlar. Ancak, bu 
temsilin tam ve gerçek bir temele otur
tuiabilmesi için, Cephe kurumlarının kit
lelerin içinde, üretim ve yerleşim bi
rimlerinde oluşturulması gerekiyor. Temsil, 
ilk başta merkeziyetçi temelde yukarıdan 
oluşsa da, giderek halk demokratik bir te
melde, aşağıdan kendi kurumları ve tem
silcileri aracılığıyla Cephe'yi belirlemelidir. 
Bu süreçte siyasi parti ve örgütler, 
mücadele ve kitle içindeki gücüne göre 
temsil edilmelidir. Bağıntılı olarak 
Cephe'de, Kürdistan'daki etnik ve dinsel 
azınlıklar, kadın ve gençlik gibi kesimler de 
temsil edilmelidir. Cephe, gerçek 
kimliğine, ülkemizdeki anti-sömürgeci tüm 
kesimleri kapsadığı , kitlelerin mücadele 
ve yönetim kurumu haline geldiği oranda 
kavuşacaktır. Bu temelde, ulusal, dinsel 
azınlıklara temsilde olanak, örneğin kon
tenjan sistemi sağlanmalıdır. 
Cephe çalışmasının öteki parçalara 
yansıması istenilen ve ülkemiz 
gerçekliğinin zorunlu kıldığı bir durumdur. 
Bu gerçeklik, ülkemizin tüm parçalarını 

kapsayan ULUSAL KONGRE'nin top
lanmasını, ULUSAL MECLIS ya da ULU
SAL KONSEY 'in kurulmasını gerektiriyor. 
Ne var ki, bu günkü gerçeklik, Kürdistan'lı 
güçlerin politik yaklaşımları , parti ve 
örgütler arasındaki anlaşmazlıklar, bunun 
hemen gerçekleşemiyeceğini gösteriyor. 
KAWA, temel politik hedefinin de gereği 
olarak, çalışmaların öteki parçaları kap
sayacak şekilde yürütülmesinden yanadır. 
Şu da bir gerçek ki, ülkemizin , toplumsal
siyasal konumlanışı ve içinden geçmekte 
olduğumuz süreç tüm ulusal-demokratik 
güçleri buna zorunlu kılıyor. Bu zorunluluğa 
uygun davranmayan güçler, başka ze
minlere, ulusal kurtuluşa zarar veren it
tifaklara kayıyorlar. 

3-Silahlı , barışçıl, legal-illegal, kitlesel ve 
diplomatik mücadele birbirine bağlı olarak 
ele alınmalı ve iktidar hedefine tabi 
kılınmalıdır. Silahlı direniş , gerilla 
savaşını, giderek topyekün ulusal savaşı m 
ve ayaklanmayı gerekli kılan, sömürgeci 
işgaldir. TC ve öteki işgalciler askeri zoru, 
şiddeti esas alıyorlar. Halkın istemlerine, 
uluslararası demokratik kamuoyunun 
baskısına,Kürdistan'lı akımla-
rın çözüm ve barış çağrıianna şiddet ve 
kitliamla cevap veriliyor. Şiddete başvuran, 
bunu sistemleştiren, demokratik yolların 

önünü tıkayan sömürgeci rejimdir. Bu 
koşullarda silahlı mücadele, ayaklanma 
şiddetin öteki biçimleri meşru ve haklıdır. 
Barışçıl çözüm ya da siyasal anlaşma yo
lunu da silahlı direniş açacaktır. Ancak, 
silahlı mücadele ile kitle mücadelesi , 
savaş ile halkın durumu arasında gerçekçi 
bir bağ ve denge kurulmalıdır. Silahlı 
mücadele, siyasi mücadeleye bağlı olarak 
ele alınmalıdır. Ama şunun altını çiziyoruz: 
tek tek parti ve örgütler "silahlı 

mücadeleden vazgeçtiklerini" açıklasalar 
da, sömürgeci işgal ve egemenlik devam 
ettiği müddetçe, direniş, silahlı savaşım ve 
ayaklanma kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Ilon • Çiriya Peşin 1 1994 • 5-6 

Kuzey-Kürdistan'da, kendi içinde demokratik , 
yeni savaş odağının kurulmasına ihtiyaç 
vardır. Başka bir çok şeyin yanı sıra, böylesi 
bir merkez teslimiyeti engelleyen önemli ba
rikatlardan birisini oluşturacaktır. Ayrıca, silahlı 
savaşıma da dayanmadan, Kürdistan'da si
yaset yapmanın şartları ciddi boyutlarda 
zayıflamıştır. Birçok örgütün başta gelen 
çıkmazı budur. Silahlı mücadele arkaya 
alınmadan, siyasi güç olmanın bu süreçte 
zorluğu görülmelidir. KAWA, silahlı ey
lemlerine kırda ve şehirde devam edecek, gi
derek sürekliliği sağlanmış bir gerilla ey
lemliliğini oluşturacaktır. Öteki mücadele 
biçimlerini küçümsemeden ve döneme göre 
yeterli önemi de vererek, silahlı mücadelede 
hedef ulusal ordu ve halkın silahlı ayaklanması 
ile iktidarı almaktır. 

Diplomatik mücadelenin de önemi giderek 
artıyor. Yerel savaşlar uluslararası bir 
güzergaha kayıyor. Aynı zamanda, sömürgeci 
rejim savaşı uluslararası desteği ile yürütüyor. 
UKM'de diplomatik mücadeleye gereken 
önemi vermelidir. Ne var ki, diplomatik 
mücadele, silahlı mücadelenin karş ıs ı na ko
nulamaz. Aksine, diplomatik mücadele 
ülkedeki mücadeleden güç almal ıdır. Ülkede 
her alanda mücadele etmeyen, güç ve irade 
sahibi olmayan bir halk, diplomatik i l işki de 
geliştiremez. Reformist güçlerin, ülkedeki 
mücadeleden güç almayan, kendisini em
peryalistler arası çelişkiye dayandıran ve 
ancak emperyalist güçlerin yönelimi kadar is
temlerle sınırlayan anlayışı yanlıştır. Dip
lomasiye, bugünden özgür kürdistan'ın 
bağımsız dış siyasetini ve kurumlarını 
oluşturan anlayışı ile yaklaşılmalıdır. Aynı za
manda başarılı bir diplomatik çalışma, ancak 
ulusal kurumlar aracılığıyla yürütülebilir. Tek 
tek parti ve örgütler kendi programlarının 
kısıtlılığıyla bu çalışmayı başarılı 
yürütemezler. 

S. Fırat 
KAWA Merkez Komitesi Üyesi 

17.8.1984 

1- Cephe çalışmalarında sorun kağıt üzerinde 
veya masa başında yaşanmadı . Kağıt 
üzerinde ve masa başında yaşanan sorunlar 
belli noktalarda uzlaşılarak aşı ldı. Henüz daha 
aşılamayan, ya da öyle gözüken sorunlar 
varsa da, bunların da aşılabileceğine 
inanıyoruz. 

Ancak, asıl güçlük ve sorun pratik iş de, tavır 
ve tutumda yaşandı . Cephe çalışmalarının 
önünü bunlar tıkadı . Bunların aşılabilmesi 
içinse belli bir sürece ihtiyaç vardı. Pratik iş 
içinde kadrolar yakınlaşmadan, yılların ayrılık 
ve güvensizlik ortamı yeni sürecin gerektirdiği 
bir tarzda sorgulanmadan ve taban bu yönde 
eğitilmeden masa başında oluşabilecek bir 
birlik, ya da cephede sorunlar kaçınılmazdı. 
Şimdi hep birlikte şu soruları yanıtlamalı, 
sonuçlar çıkarabilmeliyiz. Birlikte yol alma ni-

yetiyle ortaya çıkılmasına rağmen, henüz de 
döneme, sürece uygun düşmeyen tavı r ve ni
telemeler, suçlamalar yerinde midir ? Savaşın, 
kıyım ve imhan ın yaşandığı bir ortamda örgüt 
isimlerinin s ı ralanmasında doğan güçlükler, 
asıl yapılması gereken işten daha da mı 
önemlidir? Herhangi bir konuda farklı tavı rlar 
sergilendiğinde bunlar karşılıklı suçlamalara 
neden olmalı mıdı r? 
Sorunları çoğaltmak mümkün. Ancak sonuç 
olarak şunu diyoruz: şayet bu sorunları 
aşabilirsek, ortak işe başlayabilirsek, birbirimizi 
gözeten bir tutum sergileyebilirsek, güven 
ortamı tüm taraflar arasında karşılıklı gelişir. 
Yurtsever saflardaki her örgütün, kendisini 
nasıl değerlendirirse değerlendirsin, gücünü 
nasıl görürse görsün, kendisine ne tür payeler 
biçerse biçsin, halkın özgürlüğü ve ülkenin 
kurtuluşu için bir diğerine ihtiyacı var. Bu 
gerçekliği kavramadan bir santim bile yol ala
mayız.Önemli olan şimdi bunları giderme ko
nusunda sorumlu bir tutum takınmak, 
dağ ı nıkiiğı gidermek, ortak noktaları ön plana 
çıkararak birlikte iş yapabilmektir. 

2-Sorunuzu Kuzey kürdistan olarak alg ılarsak, 
kuşkusuz evet. Kaldı ki, Kürdistanı temsil etme 
yeteneğine sahip olmayan bir cephe, cephe 
değildir. Olsa olsa belli bir süreçte, belli 
çalışmaları yürütmek , belli işleri kotarmak için 
oluşturulmuş bir güç veya eylem birliği olur. 
Oysa bakıyoruz, Kuzey Kürdistan'da farklı 
eğilimleri temsil eden, irili-ufaklı tüm parti ve 
örgütler, ülkenin kurtuluşu, halkın özgürlüğü 
amacıyla biraraya geliyorlar. Eğer böylesi bir 
amacı onune koyan bir birlik 
gerçekleştirilebilirse, bu parçayı temsil ye
teneğine de sahip olur. 
Diğer paçalardaki yurtsever güçlerle ilişkilere 
gelince. Öncelikle her parçadaki yurtsever 
güçlerin kendi aralarında birliği gerekir. Bu bir
liktelikler oluşturulduktan sonra tüm yurtsever 
güçlerin ortak amaçlar uğruna biraraya gel
meleri, çalışmaları eşgüdümlü olarak 
sürdürmeleri, hatta giderek tüm Kürdistan ge
nelinde bir ulusal otorite, bir ulusal kongre 
oluşturmalarında yarar var. Ancak böylelikle 
Kürdistanı aralarında bölüşen sömürgeci dev
letlerin plan ve oyunları boşa çıkarılabilir, 
halka ve dünya demokratik kamuoyuna olumlu 
bir mesaj verilebilir. 
3-Kürt halkının ulusal boyunduruğa karşı 
verdiği mücadelenin gerektirdiği tüm araçların 
belli bir uyum içinde kullanılması gerekir. Ne 
biri küçümsenmeli, ne de diğeri abartı lmalı , ön 
plana çıkarıl-
malıdır. Sorunun çözümünde belirleyici olan 
politik mücadeledir. Silah, politik mücadelenin 
emrinde olması gereken bir araçtır. 
Kürt halkının baskı ve zulme, kırım ve imha 
politikasına karşı ülke içinde verdiği haklı 
mücadele- sinin dış destek ve dayanışma 
çalışmalarıyla beslenmesi gerekir. Bu 
mücadelenin başanya ulaşmasında dünya 
demokratik kamuoyunun, dost güçlerin katkı 
ve desteği küçümsenmemelidir. Günümüzde 
hiçbir ulusal kurtuluş mücadelesinin bu desteği 
almadan başanya ulaşma şansı yoktur. 
Içerde, ülkede verilen mücadele, dış destek 
ve dayanışmayla bütünleştiği oranda 
sömürgeci güçlerin suyu kaynıyor, özgürlük 
şafağı sôküyor demektir. 

PSK 
12.8.1994 
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1-Bir yıldır çalışmaları sürdürülen, program 
ve tüzük taslaklarının şekillendiği "Ulusal 
Demokratik Cephe"nin ilan edilmemesinin 
nedenleri çeşitlidir. Ancak, bunları ana
hatlarıyla şu şekilde özetlemek 
mümkündür: Her şeyden önce 1970'1erin 
ortalarından itibaren şekillenen Kuzey 
Kürdistan'lı devrimci-yurtsever güçler 
arasında kalıcı ve uzun vadeli güçbirlikleri 
oluşturulamadı. Tersine, bu uzun süreçte 
meydana gelen örgüt-içi ve örgütlerarası 
sorunlar, kardeş kavgasına ve bunun da 
kan davasına dönüştüğü; karşılıklı sağ ve 
"sol" tasfiyeci anlayışın uzun yıllar 

sürdürüldüğü devrimci-yurtsever ka
muoyunca bilinmektedir. Işte, birbirlerinin 
varlığına tahammülsüzlüğün, karşılıklı 
düşmanlığın, kardeş kavgasının ve tas
fiyeci anlayışın sürdürülegeldiği ve bu 
alayışiarın tamamen terkedilmediği 

böylesi bir dönemde, 1993 başlarında bi
raraya gelen ulusal -demokratik güçler, 
böyle bir ortamda cephe çalışmalarına 
başladılar. Yani, özcesi, ulusal güçlerin 
bağrında taşıdıkları örgüt-içi ve 
örgütlerarası sorunlar; Cephe gibi, bir ulu
sunihalkın geleceğini yakından ilgilendiren 
önemli bir çal~mada siyasal süreci 
değerlendirmeyi ve sorunlara kaynaklık 
eden nedenleri açıklığa kavuşturmak ge
rekiyordu ki, bu yapılamadı. Doğaldır ki, 
bu yaşanan olumsuz sürecin 
değerlendirmesini yapmaktan kaçınan 

anlayışlar; varolan güvensizliği ve dar grup 
çıkarlarını kolay kolay bırakamıyordu. 

Yaşanan cephe çalışmaları süreci de; 
TSK'nın ta kuruluşundan beri savunduğu 
güç/eylem birlikleri ile cephesel birlikler 
hakkındaki düşüncelerini de bir kez daha 
doğruladı. Halbuki böyle bir zeminde bi
raraya gelen K. Kürdistan'lı 12 siyasal güç, 
döneme tekabül eden bir güç-eylem 
birliğini öncelikle oluşturmaları daha uygun 
ve gerçekçiydi. Merkezi bir güç-eylem 
birliği oluşturularak belli bir sürede 
karşılıklı güven temeline dayanan sağlam 
bir zemin yaratılır ve bu zemin üzerinde 
Cephe kurma çalışmaları kolayla- şırdı. 

Ne yazık ki, böyle bir yöntem izlenilmedi ve 
gelinen aşamada belirli bir tıkanıklık söz 
konusudur. 
Cephenin şimdiye kadar ilan edilmemesine 
kaynaklık eden asıl sorun budur. Bu 
tıkanıklığı aşmak ve varolan karşılıklı 
kaygıları gidermek için çalışmalarda yer 
alan tüm tarafların özveride bulunmaları 

ve ulusumuzun genel ulusal-demokratik 
devrim çıkarlarını önde tuturak, merkezi 
bir güç-eylem birliğini ve bunu izleyen 
sonraki aşamada da cephe birliğini ya
ratmaları mümkündür. TSK olarak bu ko
nuda bize düşen görev ve so
rumluluğumuzu yerine getireceğimizi ve 
özverili çalışma göstereceğimizi derginiz 
aracılığıyla devrimci-yurtsever kamuoyuna 
duyurmak istiyoruz. 
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2- 12 siyasal yapının "katıldığı cephe 
çalışmaları Kürdistan'ı temsil etme yeteneğine 
sahip" olup olmadığı sorunuzun soruluş 
şeklini öncelikle düzeltmek gerekiyor. Ku
rulması düşünülen cephe, Kuzey Kürdistan'ı 
temsil etme iddiasını taşıyor, tüm Kürdistan 
parçalarını değil. Halbuki siz, sorunuzda ge
nelleme yapıyorsunuz ki, bu yanlıştır. Bu 
durum, Kürdistan'ın içinde bulunduğu siyasal 
konjonktürden, yani sömürgeci bölge dev
letleri arasında dörde bölünerek parçalanması 
ve sömürgeleştirilmesi nesnel gerçekliğinden 
kaynaklandığı ortadadır ve bunu gözönünde 
bulundurmak gerekiyor. Elbette ki cephe 
çalışmalarının olumlu sonuçlanması ve 
yaşaması; belirli bir takım zorluklar, yet
mezlikler ve sorunlarla birlikte Kuzey 
Kürdistan'ı temsil etme yeteneğine sahip 
olacağına inanıyoruz. Varolan yetmezlikler, 
sorunlar ve zorlukların süreç içinde 
aşılabileceği kanısındayız . 

Çalışmalarımızın diğer parçalarla olan 
ilişkilerine gelince; Kürdistan'ın her parçasında 
yürütülen ulusal-demokratik mücadele, bizi 
yakından ilgilendiriyor ve bunlar bizim stratejik 
bağlaşıklarımızdır. Sorunu bu bazda ele 
aldığımızda, yakın gelecekte 
gerçekleştirilmesi mümkün olmasa da, ge
lecekte Kürdistan'ın tüm parçalarındaki ulu
sal-demokratik güçlerin ortak bir otorite (ulusal 
konsey) etrafında biraraya gelmelerini sa
vunuyor ve siyasal çalışmalarımızı da bu 
doğrultuda yürütüyoruz. 

3-Biz TSK olarak kuruluşumuzdan beri silahlı 
mücadelenin zorunluluğunu ve gerekliliğini 

savunduk, savunuyoruz. Bu uğurda da 
attığımız adımlarda onlarca şehit verdik. TSK 
Genel sekreter yardımcısı, ORK (Ordiya Riz
gariya Kurdistan) Askeri Konsey üyesi ve ORK 
Komutanı değerli önderimiz Urfan Alpaslan'ı 
(Serdar Ararat-Ağrı eski belediye başkanı) 
şehit vermemiz, savunduğumuz politikanın bir 
sonucuydu. Özellikle silahlı mücadelenin zo
runluluğunun,Kürdistan'ın nesnel ko
numundan kaynaklandığını belirtmek gerekir. 
Ve bu durum, Kuzey Kürdistan'da sömür- ge

cilere ait en ufak işgalci kurum ve belirtiler 
sürünceye kadar zorunlu olarak gerekecektir. 
Bizler sosyalistiz ve belirtmeye bile gerek yok 
ki, dünyanın en hümanist kesimleri sos
yalistlerdir. Ülkemizin ve ulusumuzun içinde 
bulunduğu somut koşullar, politikanın bir 
devamı olan silahlı mücadeleyi stratejik olarak 
savunmamızı zorunlu kılıyor. 

Kürdistan Sorunu siyasal bir sorundur ve 
bunun çözümü için de bütün mücadele 
yöntemleri , araç-gereçleri, birbirini ta
mamlayan ve gerekli olan nesnel bir du
rumdur. Altını çizerek vurgulamalıyız ki, 
Kürdistan'ın bağımsızlığını savunuyoruz. Dip
lomatik çalışmalırımızı da Bağımsız De
mokratik Kürdistan Cumhuriyeti'ni yaratma 
mücadelesi bazında ele alıyoruz. Tek kutuplu 
ve küçülen bir dünyada yaşadığımızı 

gözönünde bulundurursak; her zamankinden 
daha çok diplomatik çalış- malar da önem 
kazanmaktadır. Fakat diplomatik ve askeri 
çalışmalarda da başarılı olmamız ıçın, 
sağlıklı bir siyasal çalışma ve buna uygun bir 
örgütlülüğü yaratma ve bunun bir ürünü ola
rak başta Kürdistan işçi sınıfı ve yoksul 
köylülük olmak üzere geniş emekçi halkın 

örgütlendirilmesi, ciddi bir güç haline gelmesi 

ve haklı davamızın kendi ayakları üzerinde 
durabilmesi ve kendini dünya kamuoyuna 
kabul ettirilmesi gerekli ve zorunludur. Dip
lomatik çalışmaların da başarılı olmasının 
önkoşulu, Kürt halkının özgücünü temel alan 
ve dünyadaki güçler dengesini iyi he
saplayabilen bir mücadeleden geçtiğinu unut
mamak gerekir. Sorunu böyle bir perspektifle 
ortaya koyduğumuzda, genel olarak kürt ha
reketinin ve özel olarak da Kuzey Kürdistan' lı 

yurtsever-devrimci güçlerin başarılı, kişilikli 

ve bağımsız bir politika sergileyemedikleri, acı 
da olsa bir gerçektir. Unutmamak gerekir ki, 
uluslararası diplomatik ilişkiler de karşılıklı 
çıkariara dayanıyor. Kendi parti programında 
bağımsızlığı savunduğu halde uluslararası 
kamuoyu karşısında "biz bölücü değiliz", 
"Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yanayız• 

vb.. yaklaşımlar oldukça hüzün vericidir ve 
halkımızın bağımsız bir devlet kurma temel 
talebi olan istem için birer talihsizlik 
örnekleridir. Ikiyüz yıldır otonomi ve fe
derasyon için savaşan ve bu uğurda mil
yonlarca şehit veren Kürt halkından başka bir 
halkı örnek göstermek dünyada mümkün 
değildir; bu da halkımızın diğer bir ta
lihsizliğidir. Sorunu bu bazda ele alarak 
bağımsız ve kişilikli bir dış politika izliyor ve 
diplomatik çalışmaları da bağımsızlık 

mücadelemizin bir parçası olarak alıyoruz. 

15 Ağustos 1994 
Tevgera Sosyalist a Kurdistane 

(TSK) 

ı PRNK 
1-KUKM'de cephe, çok önemli bir mevzidir. Bu 
anlamda cephenin oluşması belli ölçüler, ku
rallar en önemlisi katılımı sağlayan örgüt ve 
partilerin çatışan değil, çakışan yönlerini temel 
alır. Kuzey Kürdistan'lı siyasal güçlerin cephe 
çalışmalarında da esas alınan bu oldu. 
Program ve tüzük hazırlandı. Ancak cephenin 
ilan edilmeyişini , tamamıyla kilitlendiği 
anlamında ele almak yanlışı-na-zaafına 

~üşmemek gerekir. Henüz çalışmalar sürüyor. 
Ozverili, sağduyulu ve kararlı olmak gerekir. 
Biz, PRNK olarak bu çok önemli zaman ke
sitinde cephenin ilan edilmeyişinin sebep ve 
nedelerini katılımcı örgütlerin belli kesitlerine 
yönelik eleştirilerle sonuç alıoacağına 

inanmıyoruz. Varsa eğer sorunlar, cephe 
platformu düzeyinde ele alınmalıdır. Ancak, 
biz Partiya Rizgariya Netewiya Kurdistane 
(PRNK) olarak tüzük ve programın bizi bir 
bütün olarak bağlayıcı olduğuna, cephenin 
tüzük ve programı gereği taahhütlerimizin 
gereklerini yerine getirmeyi ulusal ve siyasal 
sorumluluk olarak görüyoruz. 

2-12 yurtsever siyasi örgüt-parti ortak he
defleri saptamış, perspektifini açmıştır. Cephe 
ilanından sonra da cephe içinde yer alabilecek 
güçlere yönelikle çerçeveyi beliriemiş ve genel 
kabul görmüştür. Cephenin genişlemesine 
yönelik programsal olarak engel yok. Program 
ve tüzüğü ile cephe Kürdistanidir. Kürt 
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halkından soyutlanamıyacagına gore 
temsil yetkisinin tartışılması düşünülemez. 
Biz Kürdistanı bir bütün olarak 
görmekteyiz. Ancak suni sınırtarla 
parçalanmış şekliyle ele alacak olursak 
Kürdistan'ın diğer parçalarındaki , ulusal 
kurtuluş güçleri KUKM'nin di- namik 
güçlendir. Bu parçalardaki örgüt ve partileri 
dost ve kardeş siyasal örgütlenmeler, 
Bağımsız, 3irleşik ~ "'emokratik 

ürdistan orununun stratejik hedef 
uşundan dolayı da bu hedefe varmak 

ıçısından ulusal bagımsızlıkçı güçlerı 
stratejik müttefik güç olarak gorüyoruz. 
Doğal olarak çalışmalarımııda dıger 
parçalara yonelik) bu partı ve 
örgütlenmeleri hesaba katmaktan geçer. 
öte yandan uluslararası aıanda 
Kürdistan'ın temsilini saglayacak ulusal bir 
konseyin oluşturulması zaruri ve önemli 
hedeftenmiz arasındadır. u lusal konsayin 
temel güçleri de 4 parçadaki ulusal kur
tuluş güçlerinin tek şemsıye alt ı nda top-
lanmasıdır. Bu bağlamda dığer 
parçalardaki çalışmalarım ız bizler 
açısından önemlidir. 

3-Silahlt mücadele siyasal mücadeleye 
bağlı ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. 
Bağımsızlık mücadelemizde, silahlı 
mücadele tartışılmaz, vazgeçilmez temel 
ilkelerimizdendir. Ülkemizi sömürgeliştiren 
sömürgeci ordular gözönüne alındığında 
sömürgeci işgalci güçleri ülkemizden kov
manın temel koşullarından biri de silahlı bir 
gücün oluşunda yatar. Silahlı mücadeleyı 
salt Kürdistan'da yürütmek ve Kürdistan'ı 
savaş alanına dönüştürmek gibi bir zaafa 
düşülmeyecek, anti-sömürgeci ulusal kur
tuluş savaşımııda silahlı mücadelenin 
önemli bir ayağıda Türk top- raklarında 
olacaktır. Kısacası ülkemiz sömürge 
statüsünden bağımsızlığa ulaşıncaya 
değin, düşmana karşı silahlı mücadele 
tartışılmaz ilke olacaktır. 
Diplomatik ilişkilere gelince, partimiz 
karşılıklı olarak ulusal egemenliğe saygılı, 
iç işlerine karışma- ma, karşılıklı ulusal 
çıkarlar temelinde bir dış ilişkiler politikası 
benimser. Dünyayı dost ve düşman olarak 
iki kampa ayırmak gibi bir zorlamaya git
mez. Ulusal çıkarlartemelinde bağımsız ve 
kişiliidi politikayı esas alır. 

Partlya Rizgariya Netewlya Kurdistan 
(PRN K) 

Avrupa temsilciliği 
18 ağustos 1994 

· Hevgirtin/ 

PDK 
1- Cephenin ilan edilmemesiyle ilgili so
runuzun yanıtı na geçmeden önce sorudaki 
bir bilgi eksikliğini gidermek gerekiyor. 
Önemli bir noktadır. Soruda, "Program ve 
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tuzük sonuçlanmasına ragmen Gtıphe'nın ilan 
edilmemesinin nedenleri nelerdir? • di
yorsunuz. Bu ifade durumu tam yansıtmıyor. 
Program üzerine yapılan çalışmalar 
sonuçlandırıldı. Ancak, tüzük çalışmaları 
henüz sonuçlandı- rılmam ıştır. Programı da 
bazı örgütler, görüş ve oneriferiyle uyuşmayan 
c nemli noktaların varfıgı na ragmen "çeki nce• 
koyarak kabul etmistir. Ömeğın, bizım par-
mız, programda "siyası hedef" bolümünü çok 

eklektik bulmuş, bunu diger örgutlerle 
artışmaya çalışmıştır. Ancak, cephesel birlik 

onünde engel oluşturmamak ve geçen yıl 
Kuzey Kurdistan orgutlerı arasında başlayan 
olumlu dıyalogun ır lrlık hareketine 
yukseltilmesıne katkıda bulunmak ıçın, prog· 
ramın <ımaç maddesıne A dıger bazı nok
alarına çekınce belırterek ımza koymuştur. 
Bizim gibı başka orgutler de bu yontemi kul
landı. Bu tümuyle, bırlioe verilen önemden 
kaynaklanıyor. Yerı gelnıışken şunu da be
lirtelim: geçen yı l ceohe çalışmalarının ilk 
bırkaç ayında tüm partı ve orgutler ıyı niyetli , 
olumlu bır çaba gosterdiler Kuşkusuz cephe 
oluşturma çalışmaları baştarken de,yurtsever 
c,rgütler ara- sırıda onemli görüş ayrılıkları 
v~rdı. Ancak, herkes daha çok uzlaşma nok
talarını öne çıkarmaya çalışıyordu. Ne ki bu 
olumlu hava , giderek yerını 'soru işaretler i ve 
acabalara" bıraktı Dersim'de Kamber 
Ozkan'ın ve TDKP'lilerin oldürülmeleri olay
larından sonra , kanımızca guven i lıskıleri belli 
ölçülerde gerildi. Bu olaylar, tüzük 
tartışmalarını yapıldığ ı bır döneme rastladı. 
Tüzük, cephe'de hak ve görevlenn belirlendiği, 
örgütlerin karş ılıklı ilişkilerin in düzenlendiği 
kurallar bütünüdür. Bu kurallar saptanırken, 
doğal olarak hem örgütlerin anlayışları , ni
yetleri, hem de geçmiş ilişkiler ve mevcut po
litik durum , tartışmalarda gözönüne alınıyor. 
Buna ek olarak Kürt yayın organlarında çıkan 
bazı yazıların da ilişkileri olumsuz etkilediği 
dile getirildi. Yazılı ve sözlü tartışmalar, bir
birimizi "ihanet• vb.. talihsiz kavramlarla 
suçlama düzeysizliğine dönüşmedikçe ya- rarlı 
ve gereklidir. Kanımca Kürt örgütleri bu ol
gunluğu da gösterdiler. Örneğin; PKK Genel 
Sekreteri A. ÖCalan, yurtsever örgütler 
arasında diyalogun başlamasından kısa bir 
dönem sonra, "diğer örgütleri yurtsever safiara 
çektiği" şeklinde görCışler dile getirdiğinde, 
diğer örgütler, bu talihsiz görüşler nedeniyle 
birlik çalışmalarını terk etmedi. Kimse bu tür 
suçlama niteliğindaki görüşleri tartışma ko
nusu bile etmedi. 
Yukarıda çok kısa değindiğimiz nedenlerle 
cephe oluşturma çalışmaları bir duraklama 
dönemine girdi. Duraklamaya neden olan so
runlar giderilmeye çalışılıyor. Şunu da be
lirtelim: Kuzey Kürdistan yurtsever örgütleri, 
bugüne kadar, değişik yurtsever örgütleri, top
lumsal ve politik güçleri çatısı altında top
layan bi r birlik örgütü oluşturamamışsa, 
bunun çok çeşitli nedenleri var. Kürdistan 
toplumunun ve ulusal kurtuluş mücadelemizin 
içinden geçtiği sürecin sosyolojik ve politik 

özelliklerinden kaynaklanan etmenler be-
lirleyici bir rola sahiptir. 
Özetle, cephe oluşturma çalışmaları henüz 
ilan etme aşamasına ulaşmamıştır. Tüzük 
üzerindeki tartışmalar sonuçlanmamıştır. Zor
luklarımız var. Ancak, geçen yıl Kuzey 
kürdistan yurtsever örgütleri kendi aralarında 
olumlu bir diyalog başlattılar. Bu sürecin 

kazanımları Korunmalı ve geliştirilmelidır. 
Yurtsever örgütler kendi aralarında olumlu 
ilişkilere sahip olmalıdırlar. Geçmişte tüm 
yurtseverlerı üzen, düşman ın işine yarayan 
hatalardan sonuçlar çıkarmalıyız. Yurtsever 
birliği ve dostluğu güçlendirecek· tutum ve 
tavırlar halkımızın özlemıni duyduau ve 
onayladığı bır anlayıştır. 
2-12 orgutun yurüttüğü cephe oluşturma 
çalışmaları, olumlu bir sonuca ulaşırsa, da
mokratik ışleyışe sahıp, fonksiyonel bir ulusal 
birlık orgütu oluşturulabılirse; yanı bu bırlık 
orgutu dünyadakı, Ortadoğu ve ulkemızdekı 
degışımı aorebılen, buna uygun ılkesai ve ayn ı 
zamanda gerçekçı bır politika sergıleyebilirse, 
Kuzey Küıdıstan ulusal hareketini temsil etme 
yeteneğıne sahip oıur. Halkı- rnızdan ve ulus
lararası dost guçlerden ciddi destek de bulur. 
Sorunuzun ikinci bölümü ili ilgiii şunu be
lirtelım:.Partim iz , program ında da açıkça be
hrtildiğ i gıbı Kuzey Kürdistan daki ulusal 
mucadeleyi önüne amaç olarak koymuştur. 
Part imızın örgutsel çalış- malarını 
Kürdistan' ın diğer parçalarına kaydırma , 
yayma diye bir amacı ve çalışması yoktur. Biz 
böyle bir çabayı doğru bulmuyoruz. 
Kürdistan'ın dığer parçalarında vurtsever 
orgütler vardır; oradaki mücadeleyı kendi 
koşullarına uygun sürdürüyorlar. Bız ancak 
diğer parçalardakı kardeş yurtsever orgütlerle 
sıkı bir dayanışma içinde oluruz. Bu tür ı l i 

şkilerimiz de var. Örneğin, Güney 
Kürdistan'dakı devletleşma mücadelesine 
büyük önem ve rıyoruz. Olanakl.arı m ız el
verdiği ölçülerde dayanışma gorevlerımızı ye
parçalarındaki mücadeleyle dayanışma 
görevlerimizin , bir de ulusal bir boyutu vardır. 

Oralarda yaşayanlar da halkım ızın bir 
bölümüdür. Ama, partimiz kendi mücadele 
coğrafi alanını çok net tanımlamıştır. 
Partimiz için, Kuzey Kürdistan 'da halkımızın 
ulusal haklarına kavuşması ve Türkiye'de de
mokra-sinin gelişip güçlendirilmesi yaşamsal 
politik amaçlardır. Kürdistan'ı aralarında 
paylaşan ülkeler- den hangisinde olursa olsun, 
buralarda demokrasinin gelişip güçlenmesi, 
kökleşmesi çok önemli politik amaç olmalıdır, 
Kürt yurtsever güçleri için.. Çünkü, bu 
ülkelerde demokratik bir gelişme 
sağlanmadıkça, Kürt halkı baskıcı rejimterin 
devamlı tehditleriyle yüz yüze olacaktır. 

3-Uiusal mücadele yurtsever güçlerin zora 
başvurma konusundaki partimizin görüşleri 
programı- mızda ve 1992 yılında yapılan 
"birlik Kongremizde" alınan kararlarda dile 
getirilmiş ve kamuoyuna açıklanmıştır. Sizce, 
devletin Kürt halkının varlığını ve meşru hak
larını inkar politikası, Kürt ulusal güçlerini il
legal örgütlenmelere ve politik mücadelede 
zor yöntemlerini kullanmaya itmiştir. Bu 
gerçeğin bir boyutu. 
Madalyonun öbür yüzü ise şudur: Bugün 
Kürdistan'da bir savaş sürüyor. Kan akıyor. 
Halkımız ata toprağından göç ediyor. 
Kürdistan'ın doğası tahrip ediliyor. Bu yıkım 
savaşının bir an önce durdurulması gerekiyor. 
Savaş ve şiddet, bir dönem politikada etkili bir 
yöntem gibi görünse de , sürekli kılınamaz. 
Sürekli bir savaş ve şiddette ısrar, çözüm 
değildir. Tam da bu noktada, diplomasi 
çalışmaları büyük önem kazanıyor. Dünyayı 
kendimizle , haklı isteklerimizle ilgilenir hale 
getirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir süreci 
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rine getiriyoruz. Kuşkusuz Kürdistan'ın 

diğer yaşıyoruz. Kürdistan'da kanın 

akması durdurulmalı, yeni vahşet fo· 

tograflarıyla yüz yüze gelmemeliyiz. 

Türkiye ve Kürdistan , politik ve toplumsal 

istikrara, güven ortamına ulaşırsa, Türk 

halkına da, Kürt halkına da, Türkiye ve 

Kürdistan'da yaşayan otuzu aşkın etnik 

topluluğa da yeter, artar bile. Düşmanlık ve 

kinin yerine, herkesin meşru haklarına 

ulaştığı demokratik bir dünya köşesi için, 

hepimiz; Kürt ve Türk demokrat ve dev

rimci güçleri, bu zor günleri aşacak politik 

yaratıcılığı göstermeliyiz. 
Hevgirtln/PDK 

Cephe çalışmaları delegasyonu adına 
Aziz 

16.8.199 

• 
PIK 

Bersiva pirsa 1- Pirsa cephe di xebata gele 

Kurd de yek ji giringtirin daxwaz ü 

pediv1yEm rojaneye. Hemu partiyen ku 

hene ji destpeke de bi dilgerrni rawestini 

o te de kar dikin. 
Eger ev cephe ternam bubya we beguman 

bihata diyarkirin. Hinek probleman hin 

mane ü nehatinin çareserkirin. Dema ku 

van asteng ~ re ben rakirin, we ev xebat 

biçe serı. 

Partiye islamiya Kurdistan (PiK) dixebite 

ku van astengan bizutirin dem ji orte rake 

ü bere (cebhe) cihe xwe bi gor daxwaz o 
armancen gele Kurd di xebate de ciM 

xwe bigre. 

Bersiva pirsa 2- Beguman di Bakure Kur

distane de van parti li meydana hene, gele 

Kurd ji pişgirlya van partiyan dike. ~n ku 

pirsa Kurdi iro dane ber xwe evin ü 

beguman we bi wezife ya netewi rabin. 

Bir O bawerlya partiya me ev e. Eger ku 

ev bere (cebhe) biçeseri we nCınerlya gele 

Kurd li Kurdistane bike. 
Partiya islamiya Kurdistan-PiK, li gel ve 

xebate ji zu ve dixebite ku bo teviya kur

distane o li gel hemu h9zen Kurden yen 

ramyari (siyasi) yeki tiya netewi Cı Kur

distani durist bike ü ji bo ve armanclı du 

caran li London e li gel hinek hezen Kurdi 

bo amadekifina "Kongra Netewi ya Kur

distani'' civinen fireh o bi rek o pek dirist 

kirin. Eve ji reç O rabaza Partiya islami ya 

Kurdistani di xebata netewi de diyar dike. 

Bersiva Pirsa 3- islam ola (dine) aşitiylı ye. 

Daxwaza islamlı parastina mafen mi

rovana bi hişdari, birayeti, dadmendi O bi

hevreyi O hatina islama bo derxistina mi: 

rovan ji koletiya mirovane ü bo azadkirina 

meriv ü netewa ne Cı islam hatiye ku mirov 

tene bo xw6de te ala seriyen xwe 

biçeminin (xwar bikin) 
islam O zordarl bihev re nabin. Ne zor

darlya netewi O ne ji ya çini. Beri her tişteki 

islam her o her reya aşitiye daye ber xwe. 

Nave islama ji selam (aşiti) hatiye. Le 

dema zordaran sulh ü aşiti nepejirandin O 
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reyen diplomasi girtin, we gave reya 

paşvedana seterne (zilme) cihad e. 

Partiya islamiya Kurdistan, ya ku bawerlye 

xwe bi islame tine, dibine ku şungireki (al 

ternatifeki) di bo ve prensibe islami nanase 

ü napejirlne .. 
O silava Xwede teala li we be o birninin bixer .. 

15 Ağustos 1994 
PARTIYA iSLAMIYA KURDISTAN 

KUKIRNK 

"93 Baharı• ile başlayan yakınlaşma, dostluk 

ve birlik eğilimi kürt örgütleri arasında yeni bir 

süreci başlatıyordu. Bu, son yıllarda Kuzey 

Kürdistan Ulusal Hareketi saflarında yaşanan 

en olumlu gelişmelerden biriydi. "93 Baharı " 

tüm yurtsever çevreleri ve halkımızı hem se

vindirdi hem umutlandırdı. Halkımız birlik is

tiyordu. Uzun bir ayrılık döneminin ardından 

bir bütün olarak Kürt örgütleri nihayet ulusal 

güçlerin birliği için adım atmaya hazır ve ka

rarlı olduklarını söylüyorlardı. 

Birlik çalışmaları sürecinde şimdiye kadar 

program onaylanmış, tüzükte ise büyük ölçüde 

anlaşma sağlanmış bulunuyor. Ancak aradan 

bir yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına 

rağmen, cephe çalışmalarında hala pratik bir 

sonuç alınmış değildir. Elbette bunun önemli 

nedenleri vardır. Çalışmalar ilerledikçe bir 

"cephe" kurmanın önündeki zorluklar ve gi

derek sorunlar ortaya çıktı. Diğer yandan 

görüldü ki, örgütler hala doğrudan bir •cephe" 

için hazır değildirler. Oysa, "Cephe 

çalışmaları• istekli ve hatta heyecanlı bir or

tamda başlamışdı. 
Bize göre işin başında taraflar gerçekçi dav

ranmadılar. Bir kere birlik çalışmalarının 

sağlam bir zemine oturabilmesi için öncelikle 

geçmişin değerlendirilmesi ve bu bağlamda 

varsa geçmişten kalma sorunların 

çözümlenmesi, örgütlerin hem kendilerine 

karşı ve hemde biribirilerine karşı gerçekçi ve 

açık olmaları gerekiyordu. Cephe anlayışı , bu 

süreçte cephenin önünde sorunlar ve zorluklar 

tartışılarak ortaya konulmalıydı . Bunlar 

gereğince yapılmadı. Kimi örgütlerde 

başından beri cephe sorununa taktik bir 

yaklaşım egemendi. "Cephe" çalışmalarının 

önündeki sorunların çoğu esasında başta 

atılan yanlış adımlardan kaynaklanıyor. 

Geçmişte örgütlerin bir kısmı biribirileriyle 

çatışmaya kadar varan sorunlar yaşadılar. 

Birbirini yurtsever görmeyen örgütler vardı . 

PKK, kendisi dışındaki yurtsever güçleri 

tanımıyor ve onlara karşı düşmanca bir tutum 

izliyordu. Mart 93'ten itibaren PKK'nin tavrında 

nisbi de olsa bir değişme oldu. Bir araya gel· 

menin yolunu açan, PKK'nin tutumundaki bu 

değişmeydi. Ama, PKK bu açıklamalarında ne 

kadar samimiydi? Diğer yandan, örgütler bir 

cephe kurmak için ne kadar hazırlıklıydılar? 

Tüzük çalışmaları başladığında genel olarak 

örgütlerin bir cephe için hazır olmadıkları 

görüldü. Dersim'de yaşanan olaylar ve bunun 

Cephe Platformu'ndaki tartışmaları ise gerçek 

durumu, sorunları ve zorlukları daha da gün 

ışığına çıkard ı. 

Uzun bir süreden sonra, ilk kez bu düzeyde ve 

tüm örgütlerin katıldığı bir birliktelik 

sağlanıyordu. Ama, biribirini tanımak ve birlikte 

iş yapmak için zamana ihtiyaç vardı. KUK 

dışında diğer tüm örgüt temsilcileri hemen bir 

"cephe" kuralım diyorlardı. Biz KUK örgütü 

olarak baştan beri; "Doğrudan bir cephe için 

koşullar olgunlaşmamıştır. Belli bir süreyi kap

sayan bir geçiş dönemine, bir ara aşamaya ih

tiyaç vardır" dedik. Bu tutumumuz, cepheyi Is

temediğimizden veya bir cephenin gereklerini 

yerine getirip-getirmeyeceğimizden dolayı 

değildi. KUK 4. Kongre'sinin en önemli ka

rartarından biri de Kuzey Kürdistan ulusal 

güçlerinin cephesel birliğini sağlamaya 

yöneliktir. Kürdistan'da yurtsever güçlerin cep

hesel birliği ulusal kurtuluş hareketimizin temel 

ve vazgeçilmez koşullarından biridir. Bizim için 

bu görev bugün de gündemdedir. Fakat bir 

ş_eyi istemekle onu yapabilmek ayrı şeylerdir. 

Orgütlerin birbirlerini tanıması, kabullenmesi, 

birlikte iş yapma alışkanlığını geliştirmeleri 

gerekiyordu. Cepheyi de hedefleyen bir 

işbirliği/güç ve eylem birliği ile birlik sürecini 

derinleştirmek en uygun olanıydı. Cephe için 

subjektif koşullar bu yoldan olgulaştırılabilirdi. 

Kaldı ki, güçler arasında büyük bir dengesizlik 

vardı. Cephe çalışmalarını etkileyen nesnel 

faktörterden biri de budur. Bu noktada 

örgütlerin gerçekçi davranmaları lazımdır. 

Bize göre hala Kürt örgütleri gerçekçi 

düşünmeye alışamadılar. Belirtmek gerekir ki , 

"Cephe" çalişmaları oldukça heyecanlı, diğer 

taraftan grup çıkarlarının, taktik yaklaşımların 

ve ideolojik davranışların ağır bastığı bir at· 

mosterde başladı. 

Özetle, cephe çalışmalarının hala 

sonuçlandırılamamış olması; örgütlerin tu

tumundan, başta atılan yanlış adımlardan ve 

güçler arasında dengesiziikten kaynaklanıyor. 

Aradan geçen süre bunu doğrulamıştır. Tabii 

ki, cephe konusundaki görüş farklılıkları da 

önemli bir etkendir. Bugün de doğru olan 

Ş\.ldur: "93 Baharı" ile başlayan süreç ne 

pahasına olursa olsun korunmalı, üzerinde 

anlaşabileceğimiz ve birlikte gerçekleş

tirebilceğimiz hedefleri programlayan bir 

işbirl iği 1 güçbirliği ile bu süreç de

rinleştirilmelidir. Ancak böyle bir süreçten cep

hesel birliğe varabiliriz. 

"Cephe çalışmaları Kürdistan' ı temsil etme 

yeteneğine sahip midir?" sorununa gelince; bir 

kere çalışmalar hala hukuki anlamda tüzel 

kişilik kazanabiimiş değildir. Bundan kasıt 

"Cephe" hala kurulabiimiş değildir. Bu nedenle 

biz mevcut düzeyi "Cephe Platformu• olarak 

tanımlıyoruz. Genel bazı şeyler dışında 

"Cephe platformu•, onu oluşturan tarafları her 

alanda bağlayıcı bir düzey kazanabiimiş 

değildir. Mevcut düzeyi ile "Cephe çalışmaları 

Kürdistan' ı temsil etme• durumunda değildir. 

Cephe hem mücadele aracıdır, hem de temsili 

bir organdır. Temsil misyonuna kavuşabilmesi 

için cephenin hukuki ve pratik bir anlam ka

zanması lazımdır. Çalışmaların sürmekte 

olduğu -hele bazı temel noktaların 

aşılamadığı- bu süreçte "Cephe platformu"na 

böyle bir misyon yüklemek büyük bir yanlışlık 

olur. 
Bu aşamada, cephe çalışmalarının başka 

parçalara kaydırılması, Kürdistan'ın diğer 

parçalarıyla "Cephesel" bir birlik söz konusu 
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değildir. Biz, Kürdistan'ın diğer 

parçalanndaki yurtsever güçlerle ikili 

ilişkilerimize dün olduğu gibi bugünde 

büyük önem veriyoruz. Bugün için bunun 

düzeyi dayanışma, yardımlaşma ve birlikte 

davranmadır. Dört parçadan yurtsever 

örgütler arasında "Ulusal Konsey"i he

defliyoruz. Bu aşamada çabalar ve 

ilişkilerin yönü, birlik ve dayanışma bir 

yandan da buna hizmet etmelidir. 

"Silahlı mücadele ve diplomasiye bakış 

açınız nedir?" sorusu güncel sorunlardan 

biridir. Doğrusu , Kürt ulusal hareketi 

bugüne kadar "silahlı mücadele" ile "dip

lomasi" arasındaki ince dengeyi kurabilmiş 

değildir. Kürtler de zaman zaman silahlar 

siyasete kumanda etmiştir, kimi zamanda 

koşullar gerekli kıldığı halde silahlı 

mücadeleye başvurulmamıştır. Kürt ulusal 

hareketi silahlı mücadele ile diplomasi 

sanatını ustalıkla birleştirmek zorundadır. 

Ezilen bir ulus için tüm boyutlarıyla 

mücadele bir bütündür, biri diğerinin önüne 

koyulamaz. Her koşul altında siyasal 

mücadele esas alınmalıdır diyoruz. Silahlı 

mücadele, siyasal mücadelenin yol ve 

araçlarından biridir. Belirli koşullar altında 

silahlı mücadele kendisini dayatan 

kaçınılmaz bir yol olur. O zaman, onun ge

reklerini yerine getirmek zorundasınız. 

Dünden bugüne Kürt halkını silahlı 

mücadele yoluna iten onun içinde bu

lunduğu koşullardıdır, sömürgeci dev

letlerin dayattığı politikalardır.Yoksa Kürt

ler silahlı mücadeleyi sevdiklerinden dolayı 

bu yola baş vurmamışlardır. Kürt halkının 

önüne başka seçenek bırakılmamıştır. 

Şiddet karşıt şiddeti doğurur. Bugün de 

olan budur. Osmanlıdan bu yana Kürtlere 

hep şiddet ve savaş dayatılmıştır. 

Kürdistan'da acımasız bir imha savaşı 

sürdürülmektedir. Bu savaştan ve 

sonuçlarından Türk devleti sorumludur. 

Burada bir noktayı açıklıkla belirtmekte 

yarar vardır: Başka bir seçeneği ve yolu 

yoksa; ulusal ve demokratik haklarından 

yoksun bir ulusun, baskı altındaki dini ve 

etnik bir grubun, bir topluluğun silahlı di

renme hakkı vardır. Bu meşru bir hakdır. 

Bu hakkı kimse yadsıyamaz. Veya bunu 

"terörizm• ile karıştırmaya kimsenin hakkı 

yoktur. Önemli olan bu hakkı uygun zaman 

ve koşullarda ve meşru bir yolda kul

lanabilmektir. Bu bağlamda bize göre, Kürt 

halkı kendisine dayatılan koşullar 

sürdükçe, silahlı mücadele dahil her türlü 

mücadele yolunu denemek zorundadır, 

buna hakkı vardır. 
Kürt ulusal hareketinde hala iki yanlış 

eğilim vardır. Biri silahlı mücadeleyi 

fetişleştiren ve her şeyi ona bağlayan 

eğilirndir. Diğeri, özellikle son dönemde, 

diplomasiyi tek yol olarak gören eğilim. Kürt 

ulusal hareketi ne zaman kadar bu iki ters 

eğilimin etkisinde olacaktır? 
Son 10 yılda ve bilhassa 1990'1ı yıllarda 

Kürt sorunu uluslararası alanda Onemli bir 

mesafe almıştır. Kürt ulusal hareketinin 

bugüne kadar fazla başarılı olamadığı ve 

hatta boş bıraktığı diplomasi mücadelesi 

oldukça önem kazanmıştır. Diplomasi bir 

sanattır ve Kürtler bu sanatı en iyi şekilde 

ôğrenmelidlr1er. 17.8.1994 
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PRKI 
Rizgari 

1-Cephe üzerine devrimci kamuoyunda ve 

bazı yayın organlarında olumlu olumsuz çok 

şey söylendi ve hala söylenmektedir. Üzerine 

toplantılar, seminerler yapıldı . Ancak, 1 yılı 

aşkın bir süredir çalışmaları devam eden 

Cephe toplantıları , henüz bir platform düzeyini 

aşamadı. 

Doğaldır ki, onyıllardır birbirinelen ayrı durmuş, 

ideolojik ve siyasal farklılıklar içerisinde ko

numlanmış birçok hareketin bir-iki toplantı ile 

bir ulusun kaderini yönlendirecek 

örgütlenmeyi gerçekleştirmeleri mümkün 

değildi. Öncelikle katılan örgütlerin cephe 

anlayışlarının netleşmesi, grup da

yatmalarından arınmaları , en önemlisi ara

larında geçmişten gelen uzlaşmazlıkların gi

derilmesi gereki yordu. Ancak, böylelikle ortak 

bir siyasette birbirlerine yakınlaşmaları 

sağlanabilirdi. Bunun ne kadar 

başarılabileceği sorusuna ise, maalesef olum

lu cevap vermek mümkün değil.. 

Tartışmanın diğer boyutu ise, tartışmaları 

henüz sürerken basın-yayın organlarında 

cepheye yüklenen fonksiyonların 

değerlendirme alanına çıkmasıydı. Böylesine 

değerlendirmeler, toplantılardaki 

tartışmalardan habersiz kamuoyunu anlam 

veremediği sonuçlara ulaştırırken, kadroları 

da bağlı bulunduğu örgüt bazında yorumlara 

itiyordu... "Demokratik Cephe", "Birleşik 

Cephe", "Avrupa Cephesi", "Diplomasi Cep

hesi" gibi adlandırmalar yanında, "Bu cephe 

çalışmalarının sonu yok" anlamı çıkan yo

rumlamalara da sık sık rastlandı .. Cepheye 

biçilen bu adlandırmalar ve yorumlar katılan 

örgütlerin cephe karşısındaki duruşlarını 

yansıtması bakımından önemlidir. 

Biz parti olarak, bu tartışma ve yorumlara 

karşın hiçbir açıklama yapmadan sabırla 

bekledik.. Çünkü, yapılan çalışmalara gölge 

düşürmernek gerekiyordu .. Gelinen aşamada 

program sonuçlan.ınış, tüzük ise, platform 

düzeyinde sonuçlanmakla birlikte örgütlerin 

onayını beklemektedir. Ancak, onay sorunu 

da tıkanmış ve tartışma kilitlenmiştir .. Ama, 

cephenin açıklanması tüzük ve program so

rununda durmamaktadır. Zaten gerek prog

ram ve gerekse tüzük üzerinde azami nok

talarda anlaşmak mümkün değildi (bazı 

örgütler ve programları açısından Cephe 

programı azami görülebilir ). Asgari düzeyele 

bir anlaşma sağlanarak, üzerinde 

aniaşılamayan konularda örgütlerin şerh koy

ması koşuluyla belli düzeylere ulaşılabildl. 

Peki esas sorun neydi ? 
Birincisi ve bizce en önemlisi üzerinde asgari 

düzeyde ele olsa anlaşılan program ve tüzük 

örgütlere bazı bağımlılıklar ve sorumluluklar 

yüklüyordu. Başta bunlar görülemedl. Ya da 

herzaman olduğu gibi "hallederiz" mantığı ile 

geçiştirildi. Ömeğin, ilk toplantılarda ortak 

basın açıklaması yapan protokolcu 

örgütlerden PKKIPSK ve PDK-Hevgirtin bir

birleri ile tam aniaşmış bir görünüm ser

gilediler. Diğer örgütleri toplantılarda gamitör 

olarak sundular. Ancak,süreç içerisinde 

protokolcu örgütlerin aralarındaki ilişkinin 

biçimden ibaret olduğu bütün açıklığı ile ortaya 

çıktı. Cephe toplantıları kimilerinin üzerindeki 

suçlamaları atmaya çalışması, kimilerinin 

kendi amaçları doğrultusunda kan alması 

düzeyine getirildi, çıkar ilişkileri egemen oldu. 

Cephe çalışmalarının kendilerinden ne 

götüreceği ya da kendilerine ne getireceği iyi

den iyiye hesap edilmeye başlandı. Böylesine 

oluşan bir odakta örgüt çıkarlarının yanında 

"ulus çıkarları· bir söylemden ibaret kaldı .. 

Bunlar yanında , katılan güçlerin dengesizliği, 

örgütler arası güven sorunu, cephe mi değil 

mi tartışmalan kendini dayattı .. 

Zaten güçler dengesizliği daha başından bi

linen bir şeydi, ortaya yeni çıkan bir sorun ola

rak gösterilemezdi. Sorun bu tür den

gesizliklerin nasıl dengeleneceğiydi. Bazı 

örgütlerin daha başından matamatiksel olarak 

örgütler arası güç dengesini ortaya sürmeleri 

platformun önünde ·açık bir yanılgıydı ve bu 

ortaya açıklığı ile çıktı. Herşeyden önce şu 

bilinmeliydi, bu platform bir şirket kuruluşu 

değildi, "hisse senetleri"nin azlığı ya da 

çokluğu, kamuoyunda örgütlere biçilen pa

yeter, TC'nin kendi programına uygun 

sunuşları tümüyle izafi bir durumdu. Muhteva 

önemliydi ve bunu oluşturulacak cephe tayin 

edecekti. Esas olan eşit ve genel temsildi. Bu 

anlaşılamadı ... 
Bunun gibi güven sorunu da soyut 

algılanamaz. Bizi bağlayan (asgari de olsa) 

cephenin üzerinde ittifak edilen hukuku 

olmalıydı. Bu hukuka göre hareket so

runlarımızı çözümleyebilirdi. Bu, oluşum 

sürecinde ya da daha sonra hiçbir sorun 

çıkmayacak anlamına gelmiyor. Elbette so

runlar çıkacaktır. Zaten cephe platformunda , 

yönetiminde, uygulamalarında birçok sorun 

çıkacaktı. Önemli olan bunun belli kurallara 

bağlanması ve çözüme ulaştınlabilmesiydi. 

Eğer örgütleri ideolojik ve siyasal olarak tehdit 

eden boyutlar oluşursa, o zaman örgütler kendi 

kaderlerini tayin ede-bilir1erdi. Çünkü, cephe 

bazı örgütlerin keyiflerine denk düşen bir plat

form değildi, KUKM'nin içinde bulunduğu 

sürece denk düşen bir zorunluluktu. 
Bu konuda özet olarak şunu söyleyebiliriz: 

Cephenin şimdiye kadar açıklanmamasının en 

somut nedeni örgüt çıkarlarıdır. Ve platform 

dışında yapılan hesaplardır. Eğer örgütler 

çıkar ilişkilerinelen çekilebilir ve bazı hesaplar 

yapılmazsa bu cephenin açıklanmasının 

önünde bir engel yoktur .. 
PRK/Rizgal'i olarak kendi durumumuzu 

açıklarsak, biz başından beri tavrımızı is

tikrarlı olarak devam ettirdik, hiç bir çıkar ilişkisi 

öne sürmedik, hiçbir hesap içinde olmadık. 

Bütün gücümüzi.i cephenin oluşumuna verdik, 

birçok sorunda da geri adım attık.. Bu 

çalışmaların adını başından koyduk ve şimdi 

de aynı karardayız: bu bir cephe örgütlenmesi 

olmalıdır. Bugün her zamankinden daha çok 

ulusal bir konsensusa Ihtiyacımız olduğu bi

lincindeyiz ve bu nedenle bizi programatik ola

rak tatmin etmese dahi bu cephenin 

oluşmasını zorunlu görmekteyiz. Bize karşı 

geliştirilen topyekun saldırı ve haksız savaşa 

karşı topyekün direniş ve savunmanın ge-
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rekliliği böyle bir cephP. hatt ı nın 
oluşmasın ı dayatıyor. Ama biz ideolojik 
ve sıyasal ayrılıklarımızın da farkındayı7.. 
Bu nedenlerle cephenin olusumunun bızını 
partımizden gotureceğı bır şey olmayacağı 
kanısındayız. Tersıne KUKM'nın çok cıddi 
bir kazanım ıçıne gireceğı gorlışundeyiz. 

En azından asgarı de olsa birlıkte tıcıraket 
hareke etmerııl" olanaklarını ya
kalayabıleceg 

2-Cephenın temsı gucunu ve yetenegıni 
ıse, tuzuk ve programını esas alarak 
degeriandırrnek gerel<ir.Basta şun be· 
IIrtelim kı, cephenın tuzi.ıl, ve programında 
önemli boşluklar var. Bunun nedenı ııı d 
yukarıda açıkladık Olmaması mumkun 
oeğıldı. Tuzlık ve program kamuoyuna da 
açık-lanmadıgı içm tartışmakt ouçli.ık 
çekıyoru 
Bi,· sorun da cepheye yukıenen fonk
sıyonlana ııışkılıdır Bu da örgutlerın bakış 
açılarını yakından ilgilendirmektedir 
Örneğin biz , ORTAK BIR TAARRUZ 
CEPHESI dıyoruz Oysa olusturmaya 
çalıştıgımız cephe ıse buna tekabül et
memektedır. Çunku, bıze göre> katııan orgu 
tlerin tum güçlerını ortak bır noktada te· 
merküz etmelerı geıekiyor. Ya , topvekün 
saldırıya karşı topyakün direniş hatlınır 
oluşturulması oemektır bu. Daha· açık ifade 
edersek, tum ideoloıik ve sıyasal ayrılıklar .. 
karşın bütun ulusal ve toplumsal 
güçlerimizın ülkemızın askerı işgalden 
arındırılması stratejık hedefine yönelik 
birleştirilmesı gerekıyor. Bu heaef cepherılA 
gerek ulusal ve gerekse uluslararası 
düzeyde temsil duzeyını güçlendirır. 
Örgütlerin stratejik hedeflerine 
bakı ldığında ise, çok önemli farklılıklar 
görülmektedir Bazıları Kurdistan'ın 
bağımsızlığından yana tavır alırken, 
Kürdistan Sorunu'nun uluslararası bir 
sorun olduğunu iddia etmektedirler, diğer 
bazıları ıse, "Kurt Sorunu" olaraK çozumCı 
Türkiye'nın demokratikleşmesinde 
gbrmektedırler.. Hatta federasyon 
çözümünün mumKun olmadığını one 
sürenler oldugu gibi, Federasyon çözümü 
onerenler biıe vardır. Bu emen sorunun 
TCırkıye nin bır iç sorunu oldugunu, 
çözümünde buna göre ele alınmasını sa
vunmaktadır. Bu ve benzeri farklılıklar ne· 
denıyle azamı duzeyoe anlaşmak oldukça 
zordur. Asgari duzeyde bır anlaşma zernın 
yaratmak istenildiginde de elbette temsil 
düzeyı ancak çızilen sınırla bağlı Ka· 
lacaktı r. 
Bunun gi bı diger parçalarla ilişkiler de 
onemli açmazlar ıçeriyor. Bugün öyle bir 
noktaya gelinmıştı ki,"gerçekçiliK" adı 
alt ı nda Kürdistan'da dört ayrı ülke ve dört 
parçaya ayrı çözüm önerileri egemen hale 
gelmektedir. Ülkenın bütünlüğü, biriaşı 
Kürdistan önerileri se "hayal ya da ''zor
lama" ulus teorileri olarak gösterilmeye 
çalışılmaktadır. Yani, özeesi Kürdistan So
runu sömürgeci devletlerin bir iç sorunu 
olarak tartışılmaktadır. Kürt hareketlerinin 
birçoğu da 70'11 yıllarda hararetle tartışılan 
ve Türk "Sol"u tarafından savunulan 
Misak-ı Milli görüşüne gelmişlerdir. 
Bizim ıçın Kürdistan'ın bütünlüğü, 
Bağı msız-Birleşik ve Demokratik bir 

Kürdistan gbrüşu oldukça hayatıdır. bu 
bağlamda ortak çözumler oluşturulabilmesi 
için de diğer parçalarla ilişkiler önemlidir. Biz, 
tek yanlı ilişkilerle, emperyalıst sıstem 
karşısında bir yere varılacağı gorüşunde 
oeğıhz ÖRNEG IN; Guney kürdıstan F-eder 
Devletı parlamentosunu oluşturan ıkı buyük 
partının tek yanlı ve yalnızca çıkarlarına d 
vanarı ilişkilerı çok tehlıkelı boyutlara varmıştı. 
Ve bu ıılışkııer onar ıçin ae bır çozum ge 
tırmeyecektı Bu tehlikeli i. şKıler Gunevın 
kun.mP' s ddına görınemezlıkten gelinıyo 
Ya da l:luneye endeksli siyasetler i.ıretılıyor 
Eı elle bun ters olarak "Guneyı ışga' te 
orilerı d~ yan 
'ı ukarıdan berı anialmaya çalıştıgırrıız bırçok 
sorun çozumu kendın dayatmış du 
rumaad Bu sorunların ortak ilişkıleri 
çozumu ancak bize yol aldıracaktır Yoksa bi• 
ıkı orgutun kendı çıkar hesaplarına uygun 
ılişkileri belir1eyıci degıld·r. Bu görüşierın şoyle 
ya da boyle diger örgütlere dayatııması da 
yanlıştır.. Eğer Kuzey Kurdistan'lı örgütlerin 
oluşturacakları cephe UKM'ni temsil duzeyıne 
ulaşabılırse, dört parçayı kapsayan ulusal 
kongre ya da bir konferans oluşturulması da 
gerek!' olacaktır. Bızce KUKM nın 
butunsellıginı korumak ve güçlendirmek çok 
önemlı r. 

3-Bir ulusal kurtuluş hareketi silahlı mücadele 
verir mı , vermez mi sorunuza gelince, oiz bunu 
tartışmaK istemıyoruz. Bızim tartışacağımız 
sorun ıse, bütün Kürdistan'ı Kapsayan silahlı 
bir mucadele gereklı mı gereksiz mi sorusu 
olacaktır. Çunkü, Kürt hareketlerı içorisınde 
legalleşme, sosyalizm vb .. sorunları g:bi bu 
sorun da yogun biçimde tartışılmal<tadır .. Oyle 
ki, legalleşme ve çözümu Turkiye'de arama 
düşullcesınde olan birçok örgüt bu tanışmalar 
içerısınde ya kendılerini baskı altında tutmakta 
ya da gostermelik silahlı mücadele ıle ilgilı 
görüşler belirtmektedirler. Hatta liderlerıne 
mont giydırerek sılatı faktırarak basına 
fotoğraf veren örgütler bile büyük bır yarış 
sergilemektedirler. Bütün bu göstermelık dav· 
ranışıara karşın eğilimler netleşmektedir. Bu 
ba9lamda Kürdistan Sorunu 'na onarilen 
çozümler KUKM'de stratejik bır sorun olarak 
duran silahli mücadeleyi de vakında i -
gilendırmektedır. 
Bizim gôruşümi.ıze göre, sılahlı mucadele 
yalnız gerekli degil, zorunludur da 
1990 yılından bu yana KUKM "Yenı Dünya 
Duzenı nın programiarına bağlı olarak eh
lileştirilmek ve bu yolla teslım alınmak ıs 
tenıyor. Emoeryalıstlerııı ve somurgecıleren bu 
yondeki "çozum" onerilerıne can simidi gıb' 

sarılarak , meşru savunma araçlarımızı ve 
mucadelemızi teslım e-demeyız. Bu aynı za· 
manda uluslararası dıploması ıle de yakından 
ilinti ı bir olaydır. Kürt Ulusu kendisine 
dayatılan haksız ve kirli somurge savaşı 
karşısında silahı kullanıyor diye "cani" 
gösterilemez. Burjuva basınının ve te
levizyonlarının görüntüledikleri fotograflara 
baktımızda bugün Kürdistan'daki vahşetin bo· 
yutu eşine emsaline rastlanılmamış korkunç 
bir manzara arzetmektedir. Kendisini bu zor
balık karşısında savunmak zorunda kalan bir 
ulusun meşru direnişi topyekün terörist ilan 
edilemez. Elbette sorunun çözümünü siyasal 
görüyoruz, ama silah ın da siyasetin bir aracı 
olduğu asla unutulmamalıdır 

Sizce silahı kirnın kullandıgı önemlı değil ir 
Onemli olan nasıl kulla nıld ıgıdıı. Buoım 
KUKM nde silahın caydırıcılığı vardır ve br 
ihtiyaçtır. Hedefleri de mutlaka ona gore tesp 
edilmelidir. Eger cıddı biçımde kullanıınıaz v 
hedeh ıyi saptanamazsc.o b su re sonra sı a ı 
mucadele aracı da elirnızde pas tutab 
Bildıgınız gıbı, gerek sılahı rnucadeıe v 
rekse dıplomas konularında bır brıtuns 
ıcınde göriışlerımızi yayın organlarırı 
bırçoK kez açıkladık. Diplaması konus 
one çıkardıgımız en önemli yan o k 
lomasıdir. Bunun onemini ve gereklıhg 
falarca açıkladık. Örgutlerın kendı strat 
hedeflerıne gofe yüruttükleri dıplornasın 
ıstemez b•r ayağı diğer orgütle e 
ışleyecektır. Bu da zaman zaman "haın 
varan suçlamalara kadar uzanmakt d 
nedenlerle kürt Hareketlerinin bir butun o 
ortak dıl ve ortak dıploması de ısrarlı o m-ı 
zorunlulugu açıkça gorüimei<ted r .. Dıge y n 
da diplomaside Kurdistan Sorunu nun ı 
anlatılacağı ve hangi taleplerin diploma 
one çıkarılacagıdır. Omeğin, Avrtıp 
oırçok kuruluş tarafından "demokratıkıeş e
paketi" kabul görmektedir. Buna bağlı ola• · 
bazı örgütlerın bu kuruluşları kendi ilışKt e 
çıkarları çerçevesinde "ürkutmeme• ve çozum 
önerilerini kabullenme düzeyinde bir diplomas 
anlayışı sergıledikleri gözlemleniyor ve hatta 
bu tur kuruluşlara empozeler bıle 
yapılmaktadır. Velhasıl diplomasi "ne 
koparırsan kardır" anlayı şına indirgenmiştir. 
Bu da Kurdistan Ulusal kurtuluş Mücadelesı 
için bir dıploması anlayışı de9.ildir. Oysa 
"kişilikli" bir diplamasıden bahsedıliyorsa, Kurt 
hareketlerinin ne istedikleri ve sorunu nasıl 
koyacakları konusunda mutlaka 
anlaşılmalıdır. Elbette devletlerin de cıkarlar 
vardır. Devletların dostlukları kendi çıkarlarına 
dayanmaktadır. Bu ulusal çıkarlar içinde he 
orgutün kendıne mahsus diplomasi yüıiitmesı 
hem kendı açılarından ve hem de gene 
mücadele açısından içinden çıkılmaz sonuçlar 
doğuracak ve bizım zararımıza işleyecektır 
Özeesi KUKM'nin çıkarları ve. kullandığ 
araçların meşrulugu öne çıkarılmadan dip
lomaside başarı saglanamaz. Verilenle ye
tınme mantığı süratle terkedilmelıdir. 

Teşekkl.ır ederiz 

PRK/Rizgari 
PARTiYA RiZGARIYA KURDISTAN 

AVRUPA SORUMLUSU 
10.8.1994 
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... 30 Mayıs 1941 gecesı yoldaşıAPOSTOLOS SANI'OS 
ile birlikte . dünyanın yedi harikasmdan bin olnn 

ve Yunanlılann simgesi haline gelrn.ış AKROPOL'de 
asılı bulunan Alman bay rat} mı yıriarak 

ulusal kahraman haline gelen 
M. Glezos ile Sterka Rizgari okuyucuları için gôn1ştük .. 

-S.Rizgari :Kürdistan Ulusal kurtuluş Mücadelesi 
ile ilgili düşünceleriniz nelerdir ? 
-M. Glezos: Dünya savaşı döneminde bir taraftan 
Hitler'in düşünceleri vardı. Amacı, bütün halk
larave tüm dünyaya egemen olmaktı. Bu anlamda, 
!talyan ve Japon faşistleriyle de anlaştı. Bi
liyorsunuz, amacına ulaşmak için de belli bir 
denge oluşturarak, tüm Avrupa 'yı , Asya'nın bir 
kısmını ve Güney-Doğu Asya'yı işgal ettiler. O 
dönem çok korkunç bir dönemdi. Birçok kurban 
verildi. Amaç, "Deutschland uber alles", yani, 
"Almanya herşeyden önce" düşüncesinin 
gerçekleşmesiydi.. Bu tiranlığa ve faşist ideolojiye 
rağmen halklar ve uluslar kendi ideolojilerini 
oluşturdular. Bu da her ulusun kendi hükümetini 
seçme hakkına denk düşüyordu. Ve her ulusun 
kendi kaderini kendisinin tayin etmesi hakkına 
te~bül ediyordu .. Zaten böyle bir hakka her ulus 
sahiptir. Bu bir gelenek olarak i fadesini buldu ve 
nitekim gelenekselleşti .. 
Savaş dönemi içinde bir de uluslararası bir örgüt 
oluşturuldu. Bu Birleşmiş Milletler' di . . Bu 
örgütün üzerinde yükseldiği temel ilke, uluslann 
kendi kaderlerini tayin etmeleri hakkına sahip 
olduklanydı. Yani, biz, uluslann kendi kaderlerini 
kendilerinin belirlemeleri için mücadele edi
yorduk. Sonuçta, uluslar ve halklar mücadele 
ettiler ve amaçlarını gerçekleştirmek için bu yolda 
milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Bu, Ulusların 
Kendi Kaderlerini Kendilerinin Tayin Etmesi 
Hakkı idi.. 
Savaş bitttiğinde ve Hitler yenildiğinde, buna bağlı 
olarak faşizm ve nazizim yenildiğinde, BM tekrar 
ve başka biçimde oluşturuldu. Yine, en önemli 
ilke olarak Ulusların Kendi Kaderlerini Ken
dileripin Tayin Etmeleri Hakkı'na sahip olmalarını 
önüne koydu. Bu , aynı zamanda sömürgeciliğin 
de kaldınlmasıydı. Sömürgeci baskı ve zulüm 
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altında olan bütün uluslar, sömürgecillgi kovarak 
kendi bağımsızlıklarına kavuşmak için mücadele 
ettiler .. 
Hemen hemen bütün Afrika bağımsızlığını elde 
etmeyi başardı. Birçok Güney-Doğu Asya ve Asya 
uluslan bağımsızlaştılar. Ama, bu mücadele 
süreci bütün uluslar için tamamlanamadı. BütQ.n 
Uluslar Kendi Kaderlerini Kendileri Tayin ede
mediler.. Bunlar arasında bağımsızlığına 
kavuşamayan ve Kendi Kaderini Kendisinin Be
lirlemesi Hakkı'na sahip olmayan bir ulus da 
vardı: KÜRT ULUSU .. 
KÜRT ULUSU iki büyük düşmana sahip. Birincisi, 
Kürt Ulusu dört devletin yönetimi altındadır. 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye .. Bu somut durum 
mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Zorlaştırmaktadır 
çünkü, bu devletlerin birisi, örneğin bazı haklar 
vermekte Kürt Ulusu'na. Ya da verir gözükmekte. 
Diğeri ise, çok zor koşullar ve savaş siyaseti ile 
Kürt Ulusu'nu baskı altında tutmaktadır.. Kürt 
Ulusu çok zor koşullar altında mücadele et
mektedir. Bu da taktik açıdan Kürt Ulusu'nun 
bütünleşmesini engellemektedir .. Stratejik an
lamda ise, tabü ki, dört parçada da Kürt 
Ulusu'nun birlik içinde Kendi Kaderini Tayin Et
mesi söz konusudur. Ama, taktik anlamda 
mücadele ise, Kürdistan'ı bölüşmüş olan her 
ülkeye göre değişmekte, bu da somut olarak 
mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu açık bir zor
luktur. 
Diğeri ise, Kürdistan'ı bölüşen dört devlet de 
gerçek bir demokratik medisli yönetime sahip 
değil. Görünüşte bazılannın meclisi var, ama 
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özünde di.ktatörlükle yönetiliyorlar. Bazılan çok 
baskıcı rejimlerdir. Kürt Ulusu 'nu öyle koşullar 
altında tutmaktadırlar ki, Kürt Ulusu'nun Kendi 
Kaderini Tayin Etmesi Hakkı'nı ifade etmesine bile 
izin vermemektedir ler .. 
İşte, bu iki zorlukla bu ulusun kendisini ifadesi ve 
mücadelesi zorlaşmaktadır. Biz Yunanlılar, ti
ranlıgın ne oldugunu çok iyi tanıdık ve biliyoruz. 
Binlerce yıl demokrasi için mücadele ettik. Bu 
nedenle, kürt Ulusu'nu çok iyi anlıyoruz ve 
mücadelesini destekliyoruz. Kürt Ulusu'nun Kendi 
Kaderini Tayin Etmesi Mücadelesi'nin zo
runlulugunu hissediyoruz ve bunun için mücadele 
ediyoruz. 

Sorun şu, biz küçük bir ülkeyiz, büyük bir güce 
sahip degiliz. Keşke büyük bir güce sahip olsaydık, 
başka yöntemlerle de yardım etseydik. . Ama, -
Yunan Ulusu Kürt Ulusu'nun yanındadır. Hangi 
hükümet olursa olsun en azından Yunan 
Ulusu'nun kararlı tavrı karşısında en azından 
Kürt Ulusu'nun yanında olmaya macburdur. Ya 
da Kürt Ulusu'nun karşısında . olmamaya , en 
azından tarafsız durmayı saglayabilmeli ve Kürt 
Ulusu'na düşman bir düzeye gelmemelidirler. 
Bunun yanında Kürt Ulusu'nu direkt des
teklerneyi de saglayabilirler. Yani, Yunan 
Hükümetleri tüm yanlanyla Kürt Ulusu'nun 
yanında olmaya mecburdurlar, bu yalnız Yunan 
Ulusu'nun iradesini kabul etmeleri nedeniyle 
degil, başka nedenlere de baglıdır. . Yunan 
hükümetlerinin bu destek de çıkarlan da var .. 
Çünkü, Türkiye . , 

-M.Glezos: Mücadelenin yöntemi ve çozumü o 
ulusun kendisinin karar verecegi bir haktır. Bizler 
bu ulusun dışında güçler olarak onun ne ya
pacagına kanşamayız. Bu karar pazarlıksız Kürt 
Ulusu'nun kendi hakkıdır. 
Eger bu ulus bazı haklar için varoldugu ülkelerde, 
ömegin meclisiere girerek bazı çözüm 
yöntemlerini seçmişse ya da silahlı mücadele ve 
ona baglı olarak bagımsızlıga karar vermişse, bu 
sadece onun hakkıdır. 
Biz, sadece bir şey yapabiliriz. Bizler kendi 
mücadele deneyimlerimizi aktarabiliriz. Bu da 
bizim mücadelede yaptıgımız hatalan yap
mamalarını saglamak ya da bizim yenilgilerimizi 
onlarında yaşamamalarını sağlamak için olur. 
Biz, burada Kürt Ulusu'nun bulundugu 
ülkelerdeki yönetimler için de mücadele ediyoruz. 
En azından demokratik bir ortamın o ülkelerde 
oluşması ve Kürt Ulusu'nun kendi isteklerini 
rahatça ifade edebilmesi için de mücadele edi
yoruz. 

-s. Rizgari: Sorun şu: Kürdistan dünya'daki en 
son sömürge ve 30 milyonu aşkın bir nüfus po
tansiyeli var. Ama, henüz bir devlete sahip degil. 
Avrupa kendi çıkarlan dogrultusunda bir çözüm 
önermiş durumda. Kürt Ulusu için bazı kültürel 
hakların verilmesinden yana görünüyor. Bu ulu-
sun 30 milyondan fazla nüfusuyla sizce 
gerçekten bagımsızlaşması gerekmez mi? 
-M. Glezos: Evet. Kendi kaderini kendisinin belli 
etmesi dedigirniz zaman , dogal olarak bir bütün 

bize karşı sürekli 
bir düşmanlık ve 
savaş içindedir. 
Kürt Ulusu'na yar
dım direkt Yunan 
çıkarlarına yardım 
demektir. Ama, 
ben kişi olarak 
yalnız bunu söyle
miyorum. Ben 

Her zaman mücadele ederek kazanıp, olu1turmayı 
bilmek gerek. Bıqarmak için mücadele etmek gerek.. 
Mücadeleyi kendin tayin edip, kendin bitiriyorsun. 

olarak bagımsızlıgı is
tiyorsa buna sahip 
olmalıdır. Dışandan 
Kürt Ulusu'na ya
pılacak herhangi bir 
müdahale ne ya
pacagı ile ilgili bir 
ulusu başansızlıga ve 
felekate götürecektir .. 
Sorun, Kürtlerin ken
dileri ne istiyor. Bizim 

Hiç bir 1ey hediye edilmiyor •• 
Kürt Ulusu hangi biçim içinde mücadeleyi 

. sürdürüyorsa, ben her zaman 
onun yanında olacağım." 

diger kısmına ba-
kıyorum ve diyorum ki, Kürt Ulusu'nun 
mücadelesi Yunan Ulusu'nun yardım ve destegini 
kazanmalıdır. Çünkü, Kürdistan Ulusal kurtuluş 
Mücadelesi haklı bir mücadeledir. Çünkü, Yu
nanlılar ve Yunanistan her zaman hak için 
mücadele etmiştir. Bu nedenlerle ben diger yanını 
incelemiyorum. Ama, Yunan Hükümetleri diger 
yanını da incelemelidirler .. 
Biz, bu amaçlanınızla Yunanlılar ve Kürtlerle bir
likte YUNAN,KÜRT DOSTLUK BİRLİG İ'ni kur
duk. Ki, Kürt Ulusu'na mücadelesinde destek 
vermek ve dayanışma içinde olmak için.. Kendi 
gücümüz oranında çaba göstererek bunu ya
pacagız. Ve Kürt Ulusu 'nun mücadelesine daha 
fazla destek vermek için de çaba gösteriyoruz . 
-S. Rlzgari: Yunanlı dostlarımız Kürdistan'daki 
Mücadelede neyi savunmaktadırlar. Kürdistan'da 
bagımsızlık çizgisi dogrultusunda bir silahlı ra
dikal mücadele var, bunun dışında bir de bazı 
haklar için mücadele.. Siz hangi çözüme 
inanıyorsunuz ? 
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ne istediğimiz değil .. 
Biz, kendi açımızdan Kürt Ulusu'nun istekleri 
doğrultusunda onun yanında olmakla 
yükümlü yüz. 
-S. R,Jzgari: Kürdistan'da iki ayrı çizgi var. Özel 
olarak Kuzey Kürdistan'da.. Bir çizgi, 1ürk Dev
leti'yle anlaşmaya giderek, bazı haklar alıp bu işi 
çözmek istiyor. Diger çizgi ise, silahlı mücadeleye 
ağırlık vererek, Kürdistan'daki işgalin kaldırılması 
için bunu gerekli görüyor ve siyasi çözümünde bu 
yolla olacağını ve bagımsız bir Kürt Davleti'nin 
oluşmasını istiyor. Ki, bu çizgi bugün çoğunlukla 

. Kürt Ulusu'nun tasvip ettiği bir çizgidir. Kürt 
Ulusu'nun Kendi Kaderini Kendisinin Belirlemesi 
Hakkı nedeniyle bagımsız bir devlete ve özgür bur 
topluma sahip olması gerektigi bu çizgi tarafından 
savunulmaktadır. Başta Amerika ve bazı Avrupa 
devletleri ise, silahlı mücadelenin karşısındalar. 

TC'nin silahlı güçleriyle Mazlum Kürt Ulusu 
üzerindeki imhasım degil, ona karşı direnen 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
karşısındalar ve bunu terörizm olarak mahkum 
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ediyorlar. Oysa, 1ürkiye Cumhuriyeti her düzeyde 
Kürt Ulusu'na karşı terörizmini sürdürmektedir . 
Siz bu konuda neler söyleyebilirsiniz ? 
-M. Glezos: Deminde söyledigim gibi, mücadelenin 
biçimi ve tercihi Kürt Ulusu'na aittir. Biz , bu 
seçimde Kürt Ulusu 'nun yanında olmaya ve onu 
desteklemeye mecburuz. Ama, Kürdistan'ın bir 
parçası bazı haklar için mücadeleyi önüne 
koymuşsa, diger parçasında Kürt Ulusu silahlı 
mücadele ve bagımsızlık yolunu seçmişse, Kürt 
Ulusu her parçada ortak amaçlara sahip olmalı, 
birlik içirıde olmalıdır. Ortak amaçlar mücadeleyi 
başanya götürür. Diger biçimiyle parçalanmışlık 
sonuç alınmasını engelleyecektir. Sonuç 
alamıyacagız .. 
-S .Rizgaıi: Tekrar sormak istiyorum. Siz nasıl 
görüyorsunuz, hangi çözüme irıanıyorsunuz ? 
-M.Glezos: Bir dakika, eger ben neye inandıgımı 
söylersem, belki Kürtleri yönlendirmek istedigim 
söylenecektir. Bunu istemiyorum. Eger Kürt 
Ulusu silahlı mücadeleyi tercih etmişse,ben buna 
hayır demem. 
Dikkat edin. Biz, 1ürk işgali altındayken silahlı 
mücadele veriyorduk. Bizi o zaman hırsızlar. 
eşkiya, kansız olarak adlandırdılar. Fakat, biz bir 
mücadele veriyorduk. Kürt Ulusu silahlı 
mücadele demişse, ben buna hayır demem. Her 
tür mücadelesinde ben Kürt Ulusu'nu des
teklerim. Biz Yunanlılar, Kürt Ulusu'nun 
mücadelesinde onu desteklemeliyiz. Bizi, size 
terörist demeleri engellemez. Dogru olan ise, 
Kürt Ulusu'nun mücadele yöntemini kendisinin 
seçmesidir. Biz de, desteklemek zorundayız. 

Sonuçta Kürt Ulusu birlik içinde kendi kaderiyle 
ilgili karar almalıdır. . 
Bir konuya dikkat edin. Biz neden Kıbns'ta 

başarıya ulaşamadık. Çünkü, ortak bir karar 
yoktu. Ayn düşünenler vardı. Yunanistan 'da 
başka düşünceler, Kıbns'ta başka düşünceler 
vardı. . Bu nedenle başaramadık. Çünkü, hala 
Türkler Kıbns'ı işgal altında tutuyorlar. Eger ortak 
ve birlik içinde karar verseydik ve mücadele et
seydik başan bizim olacaktı. 
Uluslara her zaman aynı mücadele kalıplarını 
öneremeyiz. Ben, Kürt Ulusu'nun mücadalesinde 
onun kendi tercihinin yanında her zaman olup, 

ona destek verecegım .. 
-S. Rlzgari: Kürt Ulusu'na iletmek istediginiz bir 
mesajınız var mı? 
-M. Glezos: Kürt Ulusu her zaman şunu bilerek 
hareket etmelidir: Hem kendi deneyimlerimden , 
hem de tarihi ıncelemelerden söyleyebilirim, hiç 
bir şey kendiliginden bagışlanmıyor .. Her zaman 
mücadele ederek kazanıp, oluştunuayı bilmek 
gerek. Başarmak içirı mü cad el~ etmek gerek .. 
Mücadeleyi kendin tayirı edip, kendin bi
tiriyorsun. Hiç bir şey hediye edilmiyor .. 
Kürt Ulusu hangi biçim içirıde mücadeleyi 
sürdürüyorsa, ben her zaman onun yanında 
olacagım. 
-s. Rlzgari: Teşekkür ederiz. 
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Fabrikatörün biribirinden güzel •dört 
kızı varmış. Fakat bir türlü ev
lenemiyorlarmış. Böylesine güzel 
kızcağızların evlenemarnesi fabrikada 
merak konusu imiş. Iki işçi aralarında 
sohbet ederken nihayet merak gi
derilmiş. 
Biri diğerine, "Yahu bunları patron 
neden evlendirmiyor?" diye sorunca, 
öteki dayanamadan cevap vermiş: 
"Neden olacak canım, patron top-

tancıdır, kızlarımı teker teker ev
lendirmem! diyor" 

Toptancı mantık kendi içinde görece 
tutarlılıklar taşısa da, ulusal kurtuluş 
aşamasında affedilmez bir haşerattır. 
Yamaları yorgan iplikleriyle 
sağlamlaştırarak, taptancılık 
mantığıyla biribirinden niteliksel 
ayrılıklar gösteren adımları "bu da 
aradan çıksın" mantığıyla oldu bitliye 
getirerek, idareyi maslahalla "namım 
yürüsün" gafletine kapılarak ulusal 
kurtuluşçu bir sosyalist alternatife 
ulaşabilmek çok güç, belki de ola
naksız. Çünkü, mücadele acımasız, 
mücadele sonsuz ... Bu hatta durdurak 
yok ... 
Dünyada belki de en zor şey 
çaresizlik... Olaylar ve olgular 
karşısında seyirci kalmak, bariz 
yaniışiara eyvallah demek, şartlar ve 
imkanların darlığının doğurduğu 
sonuçlara katlanmak, doğrulara 
rağmen, nereye koştuğu belli olmayan, 
Yeni Düzeni'nin şeflerinin çizdiği alan
larda görece avantajlar yakalayanlara, 
dayanılmaz cakalara selam durmak 
zor iş, çetin iş ... 
Çaresizliklerle, vuruşa direne yol ka
tediliyor. Inat etmek, direnmek ge
rektiğine vurgu yapmaya gerek yok. 
Vurgu yapılması gereken neyi niçin 
yaptığımıza karar verme bit
mecesinde. Böylesine bir bitmecenin 
çözümü de matematiksel değil. Çok 
bilinmeyenli denklemlerle dolu, hayın 

tuzaklarla dolu, gericiliklerle, bilumum 
psiko-hastalıklarla dolu ... 
Ulusal Kurtuluş Cephe'sinin tartışmaya 
açılmasının üzerinden birbuçuk yıla yakın 
bir zaman su gibi gelip geçti. Politik 
örgütlenmeler hantallıkta ısrarlı gö
rünüyorlar. Adım adım yol ka
tedeceklerine, kızların tümünü toptan ev
lendirme telaşında bir o yana bir bu yana 
sallanıp durmaktalar. Böylesine bir top
tancı mantığın ne kadar tutarlı olacağı da 
tartışma konusu bile değil. O kadar top
tancılık hakim ki, daha henüz ortak bir 
afişleme yapmayı dahi örgütle
yemeyenler, canhıraş feryatlarla örgütsel 
biriikiere yönelmektedirler. Nasıl olsa bir 
kaç ayda bir cephe toplantılarında se
lamlaşıyoruz, arada örgütsel birlikleri de 
yaparız manntığı, "bu da aradan çıksın" 
gafleti bünyeyi sarmış durumda. Nasıl 
yapılacağı, ne için yapılacağı meçhul 
adımları , biribirinden niteliksel ayrılıklar 
arzeden adımları, aynı torbada pa
ketleyerek piyasaya sürme cehalet 
gösterisinden başkaca da bir şey değil... 
Defalarca belirledik bir kez daha be
lirleyelim. Kürdistan toplumunun 
inşasında motor güç kapitalizme al
ternatif, çağdaş dinamik perspektifiere 
sahip, insanın insan tarafından 
sömürülmesine karşı , doğanın tahribine 
karşı, çocukların yarınlara güvenceyle 
bakabilecekleri, yaşanılabilir-katlanılabilir 
bir modeli önüne koymuş bir örgütlenme 
olacaktır. Bunun adını da açıkca koymak 
gerekir: Sosyalist Çağdaş Kürdistani bir 
parti... Bunun lamı cimi yok. sağa sola 
çekmenin, liberal rüzgarlar altında o yana 
bu yana savrulmanın gereği ve anlamı 
yok. Tutarlı ve açık bir politika belki kısa 
zaman dilimleri içinde görece gerilernelere 
neden olacaktır. Onun bunun kucağına 
oturulmadığı için, ekonomik sıkıntılar 
içinde sessiz sedasız kalacaktır, ama, 
tarih şahittir ki, ciddi ve teknik donanımlı 
bir kadro hareketi kitlelerin uzun vadede 
itibar edecekleri son duraktır. 
Nereden başlamak gerekir? Bir kere ya
bancı bir dili yeni öğrenmiş birinin doğal 
olarak gösterdiği telafuz etme bo
zukluğundan kurtulmak gerekiyor. Ke
limeleri, kavramları yerinde, zamanında 
ve içeriğine uygun telafuz etmek gerekir. 
Örneğin özeleştiri derken, horozlanmayı 
anlamamak gerekir. Birlik derken, 
patlıcanları , kabakları, sarımsakları üst 
üste ya da yan yana dizerek tırşik yapma 
huyundan arınmak gerekir. Sosyalizm 
derken de, asosyal yetmiş yıllık de
neyimleri anımsa-mamak, anımsat
mamak gerekiyor ... 
Renklerin karıştığı, elierin ve parmakların 
çalıştığı bir ortamda gerekirse cepsiz 
paritalonlar diktirrnek zahmetine kat
lanmak sa{llıklı bir çıkışın ilk köşe taşı 
olacaktır. Orgütsel birliklerle Kürdistan'
daki en geniş kitlelere ulaşabilmek için 
bağımsız bir iradeye, kendi gücüne 
güvenen bir kişiliğe, özgür çalışan be
yinlere ihtiyaç var. Bir şeyler yapalım, 
kortejlerimizde kitleler yürüsün, namımız 
yürüsün mantığı bir şeydir, Kürdistan'ın 

dağını , · taşını, kuşunu 
örgütleme, hasılı bir 
devrimi tüm ara 
bağlantılarıyla örgüt
leme başka bir şeydir. 
Bu anlamda renkleri 
kesin hatlarla ayırmak 
gerekmektedir. Ara ton
larda seyretme, yok 
olma tehdidi altındaki 
bir halkın evlatlarının 

işi olamaz, olmama
lıdır ... 
Sürmekte olan Cephe 
çalışmaları ile, örgütsel 
birlik çalışmaları ara
sındaki fark açık hat
larla ortaya ko
yulmalıdır ki, kitleler 
sosyalistlerin nereye 
koştuklarını anlaya-
bilsin. Yok eğer kelle 
sayısı artırma çabala
rının ürünü olarak bir araya gelinecekse, 
tüm güçle Cephe çalışmalarına asılmak 
gerekir. Tersi açık bir provakasyondur... 
Ayrıca kendine sosyalist demekle sos
yalist olunmuyor. Sosyalizm bir yaşam 
biçimi, bir hayat anlayışı. Buna karar ver
mek ve sosyalizmi içeriğine uygun telafuz 
etmek günümüzün en yakıcı görevi. 
Şimdi, sosyalizm kavramını telafuz et
mekte dahi ürküntü duyanlar, nasıl ve 
hangi gerekçeyle kitleler önünde, sos
yalist bir alternatifi inşa edeceklerdir? 
Öte yandan iyi bir tırşik ustası olmak bir 
şeydir, iyi bir örgütcü olmak başka bir şey. 
Bir takım örgütlerin toplamı sosyalist bir 
alternalitin çıkış noktası olamaz. Yani, 
Kawa+Rızgari-Yekbun gibi aritmetik bir 
toplam belki kısa vadede ajitatif çıkışlar 
sağlayabilir, ama, son tahlilde gürbüz bir 
çocuğun doğum sancılarını dahi ya
kalayamaz. Marksistlerin birlikten 
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anladıkları, adların ve namların arit- 1 

metik birliği değildir. Marksistlerin birlik 

anlayışı ve mantığı, biribirine ya

malanmış eklektik parçaların zoraki bir 

arada tutulması değil,ömrü biraz daha 

uzatma değil, tam tersine bu yapıların 

elenerek, örneğin, Kawa'daki, 

Rızgari'deki, Yekbun'daki sos-

yalistlerin bir araya getirilebilmesi 

retasında durmaktadır. Tıpkı, mark

sizmin temel öngörülerinden biri olan 

devletin sönmesi gibi, bir dönem sonra 

örgütlerin kendilerini yadsımasıyla, gi

derek sönmesiyle ve gereksiz hale 

gelmesiyle, sosyalist kadroların önleri 

açılacaktır. Bunun için siyasal eylem 

pratiğini süratli bir şekilde artırmak ge

rekmektedir. Kadrolar pratik içinde 

yakınlaşarak, yaban otları pratik içinde 

ayıklanarak, sağlıklı uzun erimli bir 

partileşma hareketi doğabilir. Üç'lü, 

Beş'li çıkarmaya gerek yok. "Milli Ko

alisyon Partileri" kurmaya · gerek yok. 

Uzun ve kalıcı hedeflere yönelik ciddi 

proğramlara ihtiyaç var ... 
Şimdi , Kürdistan'da bir takım örgütler 

sosyalist bir parti kurmak için bir araya 

geliyorlar. Iyi, güzel. Örgüt enflasyonu 

azaldıkça Kürdistan'da renkler daha 

bir berraklaşacak. Sarı, zühtü sarısı 

olmaktan, kırmızı , pembeleşmekten, 

yeşil hizbullahlaşmaktan kurtulacak. 

Fakat, belirttiğimiz gibi ayırım nok

talarını açık ortaya serrnek gerekiyor. 

Örneğin adı işçi partisi olan PKK 

böylesine bir çalışma içinde neden 

değildir? Kendine sosyalistim, hatta 

Leninistim yakıştırmasını yapan 

PKK'nin durumunu çıkacak sosyalist 

bir örgütlenme açık ve net ortaya koy

malıdır. Ve ya PSK neden sosyalist 

değildir ve neden bu çalışmalarda 

yoktur sorusuna da doğru cevap ver

mek gelecek örgütlenmelerin sıhhatli 

yürümesinin önemli bir noktasıdır. 

Madem sosyalizme inanılmış. Sos

yalist bir Kürdistan için kollar sıvanmış. 

O zaman, marksizmin verilerinden ha

reket etmek gerekiyor. Her kes, her 

şeyi aklına geldiği veya canı istediği 

gibi yorumlarsa, ortaya baş edil

meyecek bir manzara çıkar ki, bir daha 

yenilmeye tahamülü olmayan 

kürdistanlı kitlelerin hedefleri kararır, 

karartılır. Bilinmelidir ki, daldan daia 

atiayan kel aynak kuşlarını sey

retmekten kitleler şaşı olmuş bir va

ziyette. Artık hangi dala konulacağına 

karar vermek gerekmez mi? 
öte yandan, sosyalistler dünyanın en 

hümanist ve en mütevazi unsurları 

olmak zorundadırlar. Berlin 

duvarından yuvartanan kerpiçlerden, 

kafamızda kırılmadık yer kalmamıştır. 

Öyleyse ciddi bir hesaplaşmanın 

kapılarını aralamak zorunlu bir görev. 

Bunun için Kürdistanlı sosyalistler il

kokul sıralarına oturma mütevaziliğini 

göstermek durumundadırlar. "Sos

yalizmin Alfabesi" ile "Politzer'in Fel

sefesiyle" makinenin dikiş tutmasının 

mümkünatı yok. Hele hele teknolojik 
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Tıpkı, lnarksizmin temel 
öngörülerinden biri olan 
devletin sönmesi gibi, bir 
dönf!n& sonra örgütlerin 
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giderek sönmesiyle ve 

gerJicsiz hlıle gelmesiyle, 
sosy~ılist kadroların örıleri 

açılacaktır. B unun için· siyasal 
eylem pratiğini süratU bir 

~ekilde artımuılc gerekmektedir. 
Kiulroltu pratik içiride 

yakınl41arak, yaban otltırı pra-. 
tik içinde aytklanara!fı . sağlıklı 

uzun erimli bir piiitile~me 
.. litıreketi doğabilir. 
Uç 'lü, 'Be1 'li çıkarmaya gerek 

yok. ''Milli Koalisyon Partileri'' 
kurmaya-gerek yok. Uzun ve 

kalıcı l#ıedeflere yönelik 
ciddi proğramlara ihtiyaç var. .. 

baskının dünyayı artık çıldırtma nok

tasına getirdiğ i günümüz şartlarında, sa

mimi ve yürekli adımtarla geleceğimizin 

işleyen teorisini, -ülkemiz şartlarına in

dirmek değil- ülkemiz şartlarından kalkış 

yaparak inşa etme asli bir görev, görevin 

ötesinde ciddi bir sorumluluktur. 

Gelin biraz daha somutlaşalım: 

Doğan bir çocuğun hemen yürümesi nasıl 

bir mucize ise, birlik adımların ın niteliksel 

dönüşümlerini hemen beklemek böylesi 

bir mucizedir. Izlenecek yöntem kafalarda 

olgunlaştığı oranda, Kürdistanlı kitlelerin, 

hopla, kop arasında kalmış kitlelerin ha

rekete geçirilmesi, emeklemekten, 

yürümeye geçiş sağlamaları olanaklı ola

caktır. Sosyalistler bu nedenle önlerine en 

azından dört aşamalı bir süreç koymak 

zorundadırlar. Düşünün ki, bir yabancı dil 

öğreniyoruz. Bir insan kazanacağız. 

Bunun için normal bir insanın en azından 

dört devreli bir kursa, dört termine, dört 

etaba ihtiyacı vardır. Ülkemizin insanları 

için belki daha uzun zaman dilimlerine ih

tiyaç olacaktır, ama biz somut bir nok

tadan kalkış yapmalıyız. 
Sosyalist kimliğini açık-seçik savunan 

Kürdistanlılar, örgüt ayırımı 

gözetmeksizin ağır ve kararlı adımlarla 

etaplan tamamladıkları oranda, ciddi bir 

çekim merkezine ulaşılmış olacıktır. 

"4X4" şeklinde formüle edeceğimiz birlik 

yönteminde, ilk etap, sosyalizmin bir hayat 

felsefesi olduğuna kanaat getiren 

örgütlerin, en geniş delegasyonlarının bir 

araya getirilmesidir. "Kürdistanlı Sos

yalistlerin Konferansı" geçmişin derli toplu 

bir özeleştirisi ile, Kürdistan'a yönelik 

kalıcı bir programatik düzeyle, hasılı kit

leler nezdinde güven verebilecek bir birlik 

deklerasyonuyla kendilerini ortaya koy

malıdırlar. Böylesine bir konferans so-

nucu ulaşılacak sosyalizmi en ince hat

larıyla ortaya koyan bir deklerasyon, güçlü 

bir çekim merkezinin kapılarını ara

layacaktır. 

Böylesi bir anlaşma düzeyinin ard ından 

ikinci etap, güçlü bir yayının (illegal-legal} 

örgütlendirilmesidir. Kesintiye 

uğramayan, aksamayan, halkın an

layacağı bir espriye dayalı yayın, örgütleri 

ve kadroları biribirine yaklaştıracak, buz 

dağlarının erimesini sağlayacaktır. 

Üçüncü etap ise, kadroların kendilerini 

deneyecekleri, ortak çamlışma 

alışkanlıkları kazanacakları legal alanlar 

ve diplomasidir. Ortak yayın, ardından 

ortak diplomasi ve kitle örgütlerinde ortak 

duruşla beslenmelidir. . 
Birlik kongresinin taçlandırılmasından 

önce, uygulanması gereken ve hayati 

önem arz eden dördüncü etap ise, askeri 

faaliyetlerin ortaklaştırılmasıdır. Örgüt aji

tasyonunundan çıkarak, ordulaşma aji

tasyonuna geçiş birlikler için zorunlu bir ön 

koşuldur. 
Böylesi aşamalardan geçerek, kaynaşan 

kadroların , yamalı bohça gibi dur

mayacakları, ortak dile kavuşacakları ve 

bir kongre ile hak ve yetkilere 

kavuşacakları aşikardır. 

Yol uzundur doğru . Kestirmeleri seçmek 

bugüne kadar pek yarar sağlamadı. 

Presüdürü uygulamak, sağlıklı ku

rumlaşmaların önünü açacaktır. 

öte yandan sosyalist bir çekim merkezi, 

cephe çalışmalarını soyutlamamalıdır. 

En azından Kürdistan'da ciddi bir po

tansiyel güce sahip PKK'nin eli 

bırakılmamalı , Islami hareket ulusal kur

tuluşun temel ittifakçısı olarak 

görülmelidir. 
Izlenecek yöntem, atılacak adımlar ko

nusunda açık yürekli olmak gerekir. Ya

malanma anlayışından sıyrılarak, al

ternatif örgüt olma anlayışına ulaşmak 

gerekir. 

Bütün bunlardan öte, Kürdistan'lı sos

yalistler birlik tartışmalarının yoğunlaştığı 

günümüz koşullarında kendilerine üç sa

mimi soru sormalı ve her üç soruya da üç 

samimi cevap vermelidirler: 

-Koltuk değnekleri mi arıyoruz? 

-Çin-Sovyet-Arnavutluk yörüngelerini kay-

bettik, bunun verdiği yalnızlıktan mı kur

tulmak istiyoruz? 
-Sürmekte olan "Cephe"çalışmalarını 

tıkayıp, "PKK!nin psikolojik am

bargosundan"mı kurtulmak istiyoruz? 

Yoksa ciddi, elit bir öncü çekim merkezi, 

bir kurumlaşma harekatını mı ma

yalayacağız ... 

Sorulara doğru cevaplar verdiğimiz oran

da, sosyalizmin motoru su kaynatmaktan 

kurtulur! 
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MAYIS94 
7 Mayıs- Bingöl/Genç; Karzel mezrasını basan askerler 15 
yaşındaki Keziban K::ılka'y ı öldürdüler 
14 Mayıs- Mardin/Derik; Devlet güçleri tarafından yapılan baskında 
gözaltına alınan ve gördüğü işkencelerden dolayı döl yatağı düşen 55 yaşındakı Sabıha Karakaş ve diğer yaşlı kadınlar, maddi du
rumları iyı olmadığı ıçin tedavı olamıyorlar. 
1 4 uyıs .), Geçırdiği trafik kazasında iki kaburgası ve eli kırılan 50 y şındaki Asya Eriş'in tedavi parası olan 11 milyon lira ve 400 Ma na evlerıni basan polisler tarafından örgut parası deniterek el 
KO ı.;du 
6 ayıs- B.tıısrratvan, SSK Hastanesr nde çalışan Nevın Çoban g zaltına alındı. 

16 Mayıs- Bitlıs!Atılat; Yoğurtyemez Köyü'ne baskın düzenleyen devlet guçlennce gozaltına alınan Nazlı Aslan'dan henüz haber 
aıınamıyor. 

25 Mayıs- Dıyarbakır/Baglar; Fatıh Mahallesi'nde bır eve baskın duzenlenen bır basKında gözaltı na alınan Besra Yılgın (35), 12 saatlik yoğun ışkenceden sonra serbest bırakı ldı. 
25 Mayıs- Adana; Ceyhan Özel tip cezaevi'nde tutuklu bulunan bir 
yaKınını zıyarete gıden 1alime Aksu isımli aşlı bir kadıın Jandarmalar taralından gözaltına alındığı öğrenildi 
27 Mayıs- Batman; 23 Mayıs günün gözaltına alınan 9 kişiden 7 kişı 
·ı:ırbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar gözaltı !';Üresince yoğun 
i!=:kence gördüklerini belirtirlerken, diğer iki kişı Bedia ve Emel adlı 
ı..ışılerin gözaltında tutulduğunu belirtiyorlar. 
27 Mayıs- Diyarbakır/Lice; Devlet güçlerince Derkam (Yukarı Kuru) 
Köyü'ne yapılan baskında gözaltına alınan Asiye Sanisi (18), serbest bırakıldı. 
28 Mayıs- Antalya; Gündüoğdu mahallesinde bir eve baskın düzenleyen Terörle Mücadele Ekipleri Rahime Ertan'ı (20), gözaltına 
alrlığı gib çayizlerine de el koydular. 
29 Mayıs- Istanbul; Songül Polat'a gözaltındayken tecavüz edildi. 
30 Mayıs Cizre; 13 Mayıs günü gözlatına alınan Şirin Koç'un gözaltı 
süresinın dolmasına rağmen hala serbest bırekılmadığı öğrenildi. 
31 Mayıs Diyarbakır/Lice; Liçok ve Zenge köylerinde gözaltına 
alınan Rahime Pehlivan (65), Kıymet Kaya (25) ve beraberindeki iki 
kişi Lice Jandarma Taburu'nda tutuluyor. Rahime Pehlivan'ın 
gözaltına alınmadan önce hasta olduğu ve tedavi gördüğü 
öğrenildi. 

HAZIRAN 1994 
1 Haziran- Diyarbakır; Silvan'ın köylerine 25 Mayıs günü baskın düzenleyen devlet güçlerinin 12 yaşındaki 'NK'nın elbiselerini 
yırttıkları ve işkence yaptıkları öğrenildi. 
1 Haziran- Batman; Bilayder Köyü'ne 30 mayıs günü baskın düzenleyen devlet güçleri 2 yaşındaki W.Y adlı çocuğu belden 
aşşağı yakarak yaraladılar. 
29 Haziran- Bitlis; Merkeze bağlı Samo Köyü'ne operasyon düzenleyen askerler tarafından Emrullah Zeybek ( 1 O) ve Hikmet 
Argün (13) adlı çocuklar öldürüldü. 
29 Haziran- Nusaybin; Bir mahalle arasına döşenen mayına basan 
9, 10 ve 13 yaşlarında üç çocuk yaşamını yitirdi. 
29 Haziran- Gebze; Gebze'deki evinde gözaltına alınan Sultan 
Doğan'ın yoğun işkencede olduğu öğrenildi. 

TIMMUZ 1994 
3 Temmuz- Ağrı ; Zado (Eğribelen) Köyü'ne Ağrı Emniyet 
Müdürülüğü'ne bağlı sivil polisler tarafından düzenlenen baskında, 
polislerin aralarında Birgül Çabuk'unda bulunduğu kadınları dayaktan geçirip cinsel taeizde bulundukları öğrenildi. 
6 Temmuz- Şırnak; Silopi ve Uludere Ilçelerine bağlı köylerden devlet baskıları sonucu göç ederek Güney Kürdistan'a yerleşen köylüler 
burada da delet terörüne maruz kaldı. Türk askeri güçlerinin Güney 
Kürdistan'ın Şeranişe bölgesine attıkları bomba sonucu 15 yaşındaki 
Peyru Ören yaşamının yitirirken, aralarında Fatma Ören'inde bu
lunduğu 6 kadının yaralandığı bildirildi. 
11 Temmuz- Mardin/Ömerli; Fafil (Beşikkaya) Köyü'nün 28 haziran günü devlet güçlerince basılp yakılmasından sonra köyden kaçan 
bir kişi, baskın sırasında 70 yaşındaki fosla adlı bir kadın ile 15 
yaşındaki Hayri Yüksel'in açılan ateş sonucu öldürüldüğünü söyledi. 
16 Temmuz-Batman; GAP Mahallesi'nde 13 temmuz günü polisler 
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tarafından düzenlenen baskında Zeynep Tilbe (45) gözaltına 

alındı 

17 Temmuz- Siirt; Merkeze bağlı Kıtmı (Yerlibahçe) Köyü'ne 15 

Temmuz günü baskın düzenleyen Siirt Alay Komutanlığı'na bağlı 

askerler, köy halkını topladılar. Buna engel olmak isteyen kadınlar 

askerler tarafından dıpçiklerle ve tekmelerle dövüldüler. Bu 

kadınlardan Şükruye Aslan ın kolunun ve dişinin kırıldıqı öğrenildi 

17 temmuz- Adana; Topçular Toolama Karncı'nda dogum sancılan 

çeken Yavladere Köylulerinden Emıne çelikoz ısımli hamile kadınn·-ı 

kamotan cıkarılmasına ızın verilmedigi gıbı bunaıtıcı sıcağ n altınoa 

kamp meydanında cıogum yaptırıldıgı ve askorlerindE' dogum 

sancıları ıçindekı kacflnı ızladikleri ogren ı 

23 Temmuz- Elazıqı 13 l emmuz dan bt yana surdurten o e
rasyonlarda Gülsever Ozturk, Arzu Güde Sulta Merıç (doktor), 

Cevrıye Zarış gozaıtına alındı. BunlardAn bır kısmı kabadaya ve 
tehditten sonra seroost bırakılırken Gülseven 6ıtürk l.l'l ev· A a 
rakol kuruldugu ogren· d 
24 Temmuz- Diyarbakır/Han · Topçular Toplama Kampı ndan KU

tulan köylüler yerleşlikleri Adana'da yaralarını sarmayn çalısıyor 

7Temmuz gunü Şaloheyda Köyü'nun basıtması sırasında topluca 

koy dışındaki Çemşel Köyü yşakınlarına göturulen köoylulerden 70 

yaşındakı Halıme Aydın, 4 saat kızgır kurnun uzerind ~. 

letildıklerinı, 3 aylık torunu Ayhan'ın kızgın kum ve sıca'< uneş 

altında kala derısınin soyulduğunu ve yCızünun değişik Vt :.ı nır 

yandıgı belirtildi. 
24 Temmuz- Istanbul; Kartat'da 20 Temmuz genel eylemı sırctsıııda 
polislerin coplu saldırısı sonucu gozaltınn alınanlarcan Çıgdem 

Şahın (20) ve Guzel Şahin (43), IHD'de yaptıkları lıasın 
açıklamasında; ışkence sonucu mide kanaması geçıren Guze 

Şahın'ın hastaneye kaldırıımadıgını , Çıgaem Şahın'ın ıse darbeler 

sonucu sol kol kemiğının çatladığını belirttııer 
28 Temmuz- Mardin; Merkeze bağlı Kurdise Köyü 'nun 18 Temmuz 

günü askerler taratından yakılmasından sonra Adana'da 

yakınlarındaki yakınlarının yanına göç edene köylüler, köyun 

yakılması esnasında askerlerıo kendilenn işkence yapıldığını be

lirttiler. Köylülerden Şirin Çiçek'in 4 yaşındai<ı KlZI Jıyan Çıçek"ın 

saçlarını çakmakla yaktıklarını ve Şirin çıçek'in askerlerce agaca 
asılarak boğmaya çalışıldığı öğrenildi 

AG USTO,J 1994 
3 Agustos- Diyarbakır, Sismil'ın Akpınar Mahallesi'deki evler devlet 

güçlerı taratından bambalanmas sonucu Gültekin Acet (10) 

adındaki çocuk öldü Netise Acet (20) ve 4 yaşındaki A.A ya
ralandı 

8 Agustos- Hakkari; Dağgol mahallesindeki Gülüreşk Baba Mc 

zarlığı 'nda kimligi belirlenemeyen, vücudunda işkence ızlen bulunan 
25 yaşlarında bir kadın cesedı bulundu 
9 Agustos- Batman/Hasankeyf; Marvaniye KÔvü'nde mayına basan 
Behiye Sincar isimli kadının ayağı koptu 
10 Ağustos- Diyarbakır; Topçular Toolama Kampı'nda doğum yap 

mak zorunda bırakılan Emıne Çelik'in (38), bebeğı oldu. Yıne ayn 

kampta Züheyla Çelik' e askerler tarafından yogun işkence yapıldığı 
öğreniidı. 

11 Agustos- Siirt/E ruh; Tılmışar (Çımenci) Köyü nde devlet guçle•i 
taratından gözaltına alınan Çimen Çiçek'ın (35), hayatından endıvse 
ediliyor .-
14 Ağustos. Diyarbakır/Kulp; Duderya (Kunuklu) Koyu ne devlet 

güçlen taratından düzenlenen bombalı saldırı sonucu Mumıne 
Zümrüt (19), Hatici Coşkun (14) adlı kışıler öldu . Mugtezer Zümrüt 

(35) ve Habibe Coşkun adlı kadınlarda yaralandı 
15 Ağustos- lzmir; üzel timler tarafından bir eve yapılan baskın so

nucu Xanime (17) ve Teyyibe (23) ısimli kadınlar kurşunlanarak 
öldürüldüler 
16 Ağustos- Adana~ Narlıca Mahallesi'nde gozlatına alınan Sevda 
Yıldırım ve Hangül Ozbey gördükleri ağır işkence sonucu ahstaneye 
kaldırıldığı öğrenildi. 

22 Ağustos- Batman; Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir eve yapılan 

baskında Halime Balkan ve Hazal Balkan adlı kadınlar gözaltına 
alındı 

25 Agustos- Dıyarbakir/Dicle; Verdiyan Köyü'ne yapılan operasyon 

sonrası arta kalan merrnilerin patlaması sonucu altı çocuk yaşamını 

yıtirdi. Yaşamının yitiren çocuklar şunlar; Savaş Ateş (11), Halit (13} 

ve Bayram Güneş (13), Vedat Balta(12), isa Can( ı 5) ve ismi 
öğrenilemeyen bir çocuk. 
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26 Ağustos- Diyarbakır; Alipaşa Semti, Lalebey Mahallesı'nde satırlı 

saldırıya ugrayan Nazmiye Kazan Yaralandı. adana barb •os Ma

hallesi'nd ı 15 Ağustos'ta gözaltına alınan Hatice ve Fe ırr Sari< n 

adlı kişilerden haber alınamıyor. 
26 Aöustos- Mardin; Ozgur Ülke Muhabırle n 

Husnıye Tekin ın gazaltında agır ır,ekenCP. ı 1 m 

oğrenild 
26 Ağustos- Gunev Kurdıstan'da KOP ve sım · ..,, 
Nureddın ve Rarışwan Koyu n~ ya o• k M • d 
(25) adlı koylükadına r 
26 Agustos- Hatmanf(,erct ş Hattın Kı m 
kadın kortıcula taralınd<tıı koyur 
27 Agusto lstanbu · ı-iadt>p Ma e 
gözlatı aa 
29 Agustos- DıyarbaKır, blık Ma 
gozaltına alınan Hanıfe Tumrüt'ten h 
30 Agustos Adana· Kurkçulor Ce a v 

Ad·IA Kurana itırakı olm ı çın cına 

yap• y 
31 A§'ustos Dıyarbaı·ar/Dağk oı 
31 Agustos- f:.rzıncan/Çaglayc. 

PKK"ye uve oldu u ge ekçe" 

r BASKlLAR BiTMiYOR 
2 Eylul Cuma gunü Kanarya Sögiıtlü Çeşme'de bir Kürt kadı 

komşuları tarafından dövü!dfı. B.Ç adındaki kadını çeşmeden 

almak için sırada beklerken, o sırada komşuları sıra beklemeden 

doldurunca ıtiraz etti. Bunun üzerıne komşuları "Bu çeşme bizim 

sen kim oluyorsun, bize sıraya gir dersin?" deyip KQrt kadını üıer 

yürüyüp dövdoter. Arkasından da "Biz Türküz, yann ·en 
bıçaklayacağız• diyerek -tehdit ettiler ve olay yerinden kaça 

uzaklaştılar. 

11TiYATRO MEDYA" 
ULUS ARA ASI TiYATR 

FESTiVALiNE K TILDi. 
Kuruluşundan -Ekim 1990- bugune değin çalışmalarını su , 
Kürt kadınları tıyatro grubu Tıyatro Medya • Ağustos 
landiya'nın Temerlrors şenrinde yapılan Uluslararası Tiyat 

tivaline katıldı. Sunduğu göste•ilerle çok kültürlü oluşun 

parçası olurken politık fyatro, ortak kültiir kavramı üzerine t 
gündemı oluşturuldu 

Serpil Inanç'ın oynadıgı tek kışilik oyunda Meral Gündoğu 
aslstanı. L. Asp senograf olarak yer aldı. Oyunun ana tema ı 

kadınının özgürlük, sevgi, aşk, kahramanlık tOrküfer!nl her türi 
liama karşın surdünnesiydi. Ayrıca Tiyatro Medya tarafınd 
disl< Forum'da başlatılan kampanya da ("Leyla lana ve di 
letvekillmerine özgCirülül<", "Tork turizmini boykot• ve "Katlı<! 
burada da surdOrüldu. 
Jin Dergisi Haber MerkezUStockholm 

EKB'DE KAMUO U 
ZORUNLU BiR AÇIK 

Emeçi Kadınlar Birliği yaptıkları bir açıklamayla O 
okuru kadınların 22.8.1994 tarihenden itibaren •v 
bağının kalmadığını kamuoyuna açıkladı.Özgürlük D ı • >kt.n.ı 
kadıniann EKS'yl kendi yedeklerinde gördulderinl Kl3 t.ız1 yı:: 
ortaya çıkmalarını tipik bir "yavuz hırsızı• anlay \lrn cıi~tt,ll,ler"nı 

belirttiler. Yine bu "çevrenin üç, beş taraftarı kadın'a ı..m gru~ rı 
karşısına alarak EKB ismini kullanmalarına ·zıf' ~enr.s~ aceg mızı. 

EKB adını kullandıkları her alanda siyasal to~tıır yapacağ•n'll41 

devrimci-demokrat kamuoyuna duyuruyoruz • ded:ıer. 
Stirf<a Rlzgar'lliST ANBUL 
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DEP 
MiLLETVEKILLERiNiN 

. SAVUNMA STRATEJiSi 
NE OLM~LIYDI? 

Gerek iç ve gerekse uluslararası ka
umuoyunun ilgiyle beklediği DEP 
davası ne yazık ki; bir savunma stra
tejisinin yokluğu nedeniyle, umulanın 
aksine sömürgecilerin yargılandığı bir 
platforma dönüştürülemedi. 
DEP Davası'nın TC'nin Kürdistan po
litikaların ın, özel savaşın teşh ir edi
leceği bir platform olacağına dair 
öngörüler bu nedenle iyi niyetli bek
lentiler olarak kaldı. 
DEP milletvekillerinin TBMM 
tarafından dokunulmazlı klarının 
kaldırı larak, apar topar polise teslim 
edilmeleri, ardından cezaevine 
gönderilmeleri; sonuçta DGM'de "idam 
istemiyle" yargılanmaları , Kürdistan'da 
yürütülen kirli sömürge savaşın ı g en 
üst yansımalarından biridir. Böylelikle 
aslında TC, "TBMM'nin Türk ve 
Kürtlerin ortak temsil organ ı " olduğuna 
dair Lozan'dan beri sürdürdükleri saf
sataya bizzat kendi elleriye son vermiş 
oldu! 
TC Devleti, Kürt ulusuna hiçbir açık ve 
yasal platformda dahi söz ve hayat 
hakkı tanımadığını lian etti. De
nilebilirki, DEP Davası , öteden beri TC 
palamentosunun Kürt ulusu açısından 
hiçbir meşruiyetinin bulnmadığını sa
vunan devrimcileri bir kez daha 
doğrulamıştır. 
DEP milletvekillerinin sırf konuşmaları 
ve siyasal görüşleri nedeniyle do
kunulmazlıklarının kaldırılıp , idamla 
yargılanmaları ; Kürt ulusal demokratik 
muhalefeti içinde birçokları için her 
zaman bir "çözüm" ve "umut" kapısı 
olarak duran parlamenterizme ağır 
darbe vurmuştur. 
SHP, nasıl 7 Kürt milletvekilini Paris 
Kürt Konferansı 'na katıldıkları için 
ihraç ederek; Kürtlerin sosyal
demokrat Kemalist düzen partilerinden 
kopuşmalarını , HEP, DEP gibi ayrı 
örgütlenme süreçlerini hızlandırmışsa; 
DEP milletvekillerinin Do-
kunulmazlıklarını kaldırarak da 
TBMM, Kürdistan Ulusal Meclisine 
giden süreçleri hızlandırmıştır. 
Kuşkusuz bütün bu olgular TC'nin 
KUKM'yi "demokratikleşme adı altında 
legalleştirme ve ehlileştirme prog
ramlarını " terkettiği ya da KUKM 
içindeki kimi kesimlerin par-
lamenterist-legalist birlikçilikten 
vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Fakat 
süregiden kanlı sömürge savaşının, 
böyle yumuşak eklemlenrne alanlarını 
her geçen gün daha çok daralttığını , 
politikalarda kırılganlığın arttığını 
gösteriyor. 
DEP Davası, Batı diplomasilerinin 
TC'ye gerilla mücadelesini tasviye et
meleri için verdikleri avansın bitmekte 

oluşuna ve uluslararası destek grafiğinin 
başaşağı düşüşüne denk de gelmektedir. 
Bu ve benzeri sayı labilecek pek çok olay 
ve nedenden ötürü DEP davası , TC'nin 
kendisini zora soktuğu ve sömürgeci po
litikaların teşhiri içir elverişli bir ortam 
oluşturmaktaydı. 
Fakat, gerek tutuklu milletvekilleri ve ge
rekse avukatların izledikleri savunma 
çizgisi DEP Davası ' nı , TC için korkulu bir 
rüya olmaktan çıkardı . Bunun nedeni, 
davanın göreceğ i uluslararası etki ile ye
tinip, TC'nin yarg ı lanacağ ı bir savunma 
stratejisi saptanmamasıdır. 
Stratej i yerine geri taktiklere yığ ın ından 
bahsedilebilir. Geridir, çünkü bunlar ka
saba avukatı mantığını aşmış 
görünmüyor. Bu taktikler, san ı kları n tah
liye edilmesi beklentisine dayanıyor. Bu 
nedenle de mahkeme heyetlerini 
kışkırtacak, tahliyeye mani olabilecek 
yaklaşımlardan uzak durulmasını 
örgütleyen bir anlayıştır. Hukuk tekn iğinin 
ayrıntılarında savcılarla dolaşır; fakat 
mahkemeyle uzlaşı r ve onu "hakem" ola
rak yüceltir. 
Bu anlayış nedeniyledir ki, olması ge
reken siyasi savunma düzeyi, mi
illetvekillerinin tek tek kişisel ve hukuki 
savunma düzeylerine çekilmiştir. Mil
letvekilleri suçlamalara karşı bire bir 
cevap verme telaşına düşerek DGM 
savc ılığının çizdiği hukuksal çerçeveye 
hapsolmuşlardır. Oysa KUKM, siyasi sa
vunma qeleneoi daha 1971 'de DDKO sa
vunmalarıyla Diyarbakır Sıkıyönetim 
Mahkemelerinde başlatmıştı . Bu gelenek 
o günlerden bu günlere onlarca dava da, 
12 Eylül yargılanmalarında, DGM'lerde 
sürdürülüp geliştirilmiştir. Yargılamalar si
yasidir, savunmaların esası da siyasi 
olmak zorundadır. KUKM'nin geldiği bu 
çizgi böylesi uluslararası öneme sahip bir 
yargılanmada geri çekilmemeliydi. 
Çok daha elverişsiz koşullarda kazanılan 
siyasi savunma mevzilerinin TC'nin ken
diliğinden bile teşhir olduğu bu koşullarda 
kişisel savunmalara dönüşmesi DEP 
yargılananları açısından talihsizlik! 
Birincisi: DEP Davası , TC'nin Kürt ulu
suna karşı yürüttüğü topyekün savaşın bir 
uzantısı ise, bu saldırıya verilecek yanıt 
da kollektif olmalıyd ı. DEP milletvekilleri 
kişisel değil ortak bir savunma 
hazırlayarak işe başlamalıydı lar. 
Yargılamada yakalanması gereken stra
tejik halka ise yargılamanın meşruiyeti 
konusudur. DEP davasının stratejisi 
yargılamanın gayri meşruluğu ve reddi 
eksenine oturtulmak zorundaydı. DEP 
milletvekilleri ve avukatlar DGM'de 
yargılanmayı kabul etmiş olmakla daha 
başından insiyatifi terketmiş oldular. 
Milletvekillerinin yapmaları gereken, 
seçilmiş halk temsilcileri olarak do
kunulmazlıklarının kaldırılmasından 
idamla yargılanmaianna kadar geçen 
hiçbir hukuki prosedürü tanımamak, 
yargılanmayı kabul etmemek, DGM'leri 
boykot etmek ve TC'nin uluslararası hu
kuka göre yargılanacağı bir alana doğru 
iterek, bunun siyasal yolunu açmaktı ... 

DGM'de yargılanmanın kabulü, 
sömürgecilerin kumpasını 
meşrulaştırmakla kalmadı , aynı anda, 
birçok gazeteci, yazar, yayıncı ile birlikte 
birlerce DGM sanığının, DGM'leri boykot 
ederek duruşmalara çıkmadıkları ve 
sömürgeci yargı erkini zorladıkları bir or
tamda bu eylemi baltalam ış oldu. Mi
letvekilleri kendilerinin politik meşruiyetine 
zemin olan kitlesel siyasi tavrın gerisine 
düştüler ... Ne yazık ki birkez daha ... 
Bu tutumlar davayı sömürgeciler lehine 
çeviren stratejik bir hatad ır. 
DGM heyeti ise anlayışını daha ilk gün 
ortaya koyarak "ihsas-ı rey"de bulundu. 
Üç gün boyunca iddianamenin satır satır 
okutulmasının amacı açıktır ki, gözlemci 
heyetierin ilgisi ve sabrın ı kı rmaktı . Ni
hayet sanıkların savunmaianna sı ra 
geldiğinde "maksat hası l olmuş", hatta 
savcıların avukatlara külhanbeylik tas
layıp, yargıçlara yönelik "çay ve şeker" 
9ibiyiz muhabbetlerine kadar varılmıştı. 
Uçüncüsü:-kısmen Hatip Dicle ve Leyla 
Zana ayrık olmak üzere- siyasi savunma 
yerine hukuki savunma zemininde du
rulmasıdır. Siyasi savunma düzeyi ise 
DEP çizgisinin de gerisindedir. 
Sonuç olarak, DEP duruşmaları ilk 
etabıyla sömürgeci TC'nin yargılandığı 
uluslararası bir platform haline getirme ve 
kimi yayın organlarında "DEP Davası'nda 
TC'nin yargılandığı" yolundaki yo
rumlarsa, bu kendiliğinden durumu 
anlatıyor. Ama, yargılananlar açısından 
bir başarı söz konusu değil. Çünkü, id
dianameye sorgu veilk duruşmalarda or
taya ç ıkan manzara, TC'nin kendi 
meşruiyet alanıdır. Bu da TC'nin 
KUKM'ye çekmek istediği ehlileştirme, le
galleştirme boyutunda duruyor. 
TC'nin DEP yargılamasıyla bundan sonra 
yapmak isteyeceği şey, öncelikle şovenist 
histeriyi tatmin etmektir. Sonuçta yasal 
düzenlemeler ve salıvermelerle tatlıya 
bağlayarak da "hukuk devleti" ve "de
mokratikleşme" görüntüleriyle siyasi ic
raatlerini güçlendirmiş olmayı 
düşünüyor ... Görünen gidiş budur. 
DEP Davasında Kürt tarafının bundan 
sonra takınacağı tutum, belki uğranılan 
zararı telafi etmez. ama yanlışda da ısrar 
edilmemelidir. Öncelikle şimdiye kadar 
savunma taktiklerini belirleyen hukukçular 
davadan çekilmelidir. Savunma stra
tejisini, DGM'nin reddi ve yargılamaların 
uluslararası hukuka göre, uluslararası 
mahkemelerde görülmesi yörüngesine 
oturtulmalıdır. 
Şurasını unutmamak gerekir; DEP
Davasında yargılayan ve yargılanan ta
raflar zahiridir. Yargılayan DGM'nin fi
lanca yargıcı ya da tilanca savcısı 
değildir; TC sömürgecileridir. 
Yargılananlar ise DEP milletvekilleri değil 
Kürt ulusudur... DEP milletvekilleri ken
dilerinin yargılanmasına belki kişisel ola
rak izin verebilirler; ama Kürt ulusunun 
yargılanmasına izin veremezler. 
Bu davada yargılanması ve mahkum 
edilmesi gereken TC sömürgeciliğidir. 
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Arya Kültür ve Sanat Merkezi'nin izmir 
"Terörle Mücadele Ekipleri" tarafından 
basılarak, birçok çalışanı ve üyesinin 
gözaltına alınması , işkencelerden 

geçirilmesi, merkezin yağma ve talan 
edilmesi, çeşitli yurtsever ve demokrat 
kurum ve kuruluş tarafından protesto 
edilmeye devam ediyor. 
Yurtsever - Devrimci - Demokrat 
Sanatçılar Birliği yaptıkları basın 

açıklamasında; "Geçtiğimiz günlerde, 
lzmir'de kurulmuş bulunan ve Kürt 
kültürü ile ilgili çalışmalar yürüten 
'ARYA KÜL TÜR MERKEZi' polis 
tarafından basılarak kapatıldı. Kültür 
merkezine yapılan baskında yine her 
zaman olduğu gibi insanlar gözaltına 
alındı, eşyalar tahrip edildi ya da kimi 
kültürel ürünler suç unsuru var 
sayı larak el konuldu."ğu belirtilerek ; 
"Bizler 'YURTSEVER-DEVRiMCi
DEMOKRAT SANATÇlLAR' olarak bu 
baskıları nefretle kınıyoruz. Bütün bu 
baskılar, ı:;aldırganların, savaş 

• 

kışkırtıcılarının ve onların saldırgan 

kültürlerinin yok olmasını , yerine barışcı 

halk yığınlarının ve kültürlerinin 
almasının engelleyemeyecektir. Halk
larımızın kültürü egemenlerin çürüyüp 
kokuşmuş yasalarını yenecektir. " denildi. 
Ayrıca, Arya Kültür ve Sanat Merkezi ile 
dayanışmak amacıyla "ARYA ILE DA-
YANIŞMA KOMiTESi" adıyla bir 
dayanışma komitesinin kurulduğu 

öğrenildi. Bu komite yaptığı basın 

açıklamasında; "ARYA KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZI" 19.9.1193 günü "Top
yekün Savaşa Karşı , Topyekün Di
renişin "kültür-sanat ayağını oluşturmak 

amacıyla faaliyetlerine başladı.• ğı be
lirtildi. ARYA'nın 2 ay gibi kısa bir sürede 
hızla kurumlaşarak çeşitli konularda ko
misyonlar ve birimler oluşturduğu , bir çok 
panel ve eğitim seminerleri düzenlediği ve 
çeşitli festivallerde, müzik ve folklor ekip
leriyle temsil adildiğine değinilerek, Arya 
Kültür ve Sanat Merkezi'nin basılarak 

üyelerinin ve yönetecilerinin gözaltına 

alınması , ağır işkencelere maruz kal
maları protesto edildi. 
Açıklamada; "Uzun süredir Kürt kültürünü, 
sanatın ı, folklorünü, müziğin i 

yaygınlaştırmaya çalışan ve bu süreçte 
birçok zorluklarla karşılaşan ARYA 
KÜLTÜR VE SANAT MERKEZI, MKM ve 

diğer kültür kurumlarına yönelik bu 
saldırılar boşa çıkarılacaktır. 

Biz biliyoruz ki, sömürgeci devletin meşru 
ve demokratik alanlarımızı dinamitlemeye 
gücü yetmeyecektir. KUKM tarihsel ve 
toplumsal bir haklılık temelinde 
yükselmektedir. Bu saldırıları şiddetle la
netliyor, tüm devrimci, demokrat, yurt
sever kesimleri Kürt ulusunun Anti
somurgeci ulusal demokratik 
mücadelesinde önemlı bır mevzi olan 
kültür kurumları ile dayanışma içinde ol
maya çaQırıyoruz ." denildi. 
ARYA KULTÜR VE SANAT MERKEZI'ne 
yapılan saldırıyı ve kapatmay ı 

kınadıklarını belirten kurumlar: 
Sanatçılar Birliği , Kürt Hak ve 
Özgürlükler Vakfı, Koma Şivda Müzik 
Grubu, Evrensel Kültür Merkezi, Me
zopotamya Kültür ve Sanat Merkezi, 
Genç Ekin Ve Sanat Merkezi, Ortaköy 
Kültür ve Sanat Merkezi, Yüz Çiçek 
Açsın Kültür ve Sanat Merkezi, Emekçi 
Kadınlar Birliği Kültür ve Sanat Mer
kezi, HADEP PM. Üyesi Ali 
Beyköylü,HADEP Bağcılar ilçe Örgütü, 
Seroranat Müzik Grubu, Ahuramazda 
Müzik Grubu, Koma Gerzan, Denge 
Azadi Gazetesi, Jiyana NO Gazetesi, 
Medya Güneşi Gazetesi, Sterka Rizgari 
Dergisi ve Komal Yayınevi . 

ISTANBUL'DAN ANKARA'YA 
DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK İÇİN 

•• •• •• 

istanbul iHD ile ÇHD'nin 
düzenlediği "Düşünceye Özgürlük 
Yürüyüşü" 29 Eylül'de IHD 
önünden Taksim'e kadar yapılan 
bir yürüyüşle başladı. 30 Eylül'de 
Ankara'da bitirildL Yürüyüş öncesi 
iHD ve ÇHD tarafından yapılan 
basın açıklamasında; 

"Mevcut hukuk düzeni, düşünceyi 
ve düşüncenin ifadesini cezai 
yaptırımtarla karşılamaktadır. 

'Resmi düşünce'yi yaşamın her 
alanında hakim kılmak isteyen 
egemen devlet anlayışı , tek tip 
insan yaratmak gibi çağdışı 
anlayış uğruna muhalif düşüneeye 
sahip insanlar faili meçhul ci
nayetlere kurban verilmekte, ce
zaevlerine doldurulmaktadır. 
Bizler, insan hakları savunucuları 

• 
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ve hukukçular olarak, insan hakları 
alanında oluşturulan hukuki normlara 
uygun hak ve özgürlükler sisteminin 
hayata geçirilmesini hukuk devleti 
olmanın olmazsa olmaz koşulu olarak 
görüyoruz. TBMM'ni bu konuda acil 
önlemler almaya cağırıyoruz. 
Bu amaçla bir süredir sürdürdüğümüz 
imza kampanyası sonucunda top
ladığımız imzaları , Demokratik kitle 
örgütleri temsilcileri, sendikacılar, mil
letvekilleri, sanatçılar ve aydınlardan 
oluşan bir kuruila 29.9.1994 günü 
TBMM Başkanlığı'na ve Adalet Ba
kanlığı'na iletmek üzere Ankara'ya 
götürüyoruz." denildi. 
Yürüyüşe, Zuhal Olcay, Halil Ergün 
gibi bazı sanatçılar yanında aydınlar, 

sendikacılar, yayıncılar ve de
mokratik kitle örgütleri katıldı. 

Yürüyüş Istanbul'dan otobüse..bi
nilerek Kocaeli'ne kadar devam edil
di. Ankara'da Meclis Başkan Vekili 
Kamer Genç karşıladı. Kamer Genç'e 
30 bin imzalı dilekçe verildi. Daha 
sonra Adalet Bakanı Mehmet 
Moğoltay ile görüşüldü . Görüşme 

sırasında Ali Beyköylü, Hadep Genel 
Başkan Yardımcısı Osman 
Özçelik,Hikmet Fidan; "TC par
lamentosu sömürgeci bir par
lamentodur. Kürtler üzerindeki kat
liamlar, sürgünler, sıkıyönetim 
ilanları, kanunlar bu parlamentodan 
çıkmaktadır. Böyle bir par
lamento'dan hiçbir beklentimiz, yok
tur.• diyerek görüşmeye gitmediler. 

Sterka Rlzgari/ iSTANBUL 
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5 tfj!Ct/1983'Ctn Anatomisi! 
•GiRiş• 

Bilindiğı gibi Türkiye'de cezaevlerinin koşulları çok zordur. Ce
zaevleri sadece "özgilrllikten yoksun bırakılma" yerleri değil, aym 
zamanda "caydırma, yozlaşurma" ve "tedip" evleridir. Bu yapıya 
uyarlı olarak 1980 sonrası uygulamalarda •. ~n barbar, ~n vahşi 
biçimiyle Diyarbakır Askeri Cezaevi de yerını alnuştı. Dıyarbakır 
Cezaevi'nin Kürdistan' da olması daha da azgın uygulamalann 
yapılmasını sağlamıştır ... 

Cezaevlerinde özgürlüğünüz ile birlikte kişiliğiniz ve düşünceniz 
de hapsol ur. Bu o kadar genişler ki, ailenizi, varsa aşiretinizi ve bir 
bütün olarak ilçenizi, kasabanızı, ilinizi de kapsar. Sizinle .birlikte 
onlarda acı çeker, itilip kalkıhrlar, horlanır, dayak yer, ışkence 
edilirler.. Görüşler, mektuplaşma, y~gılanma, soruşturma ~e~en 
hepsi, en ilkel yöntemlerle gerçekleşır. İnsan onuruna, haysıyetıne 
dayalı ne varsa ayaklar altına alınır. Her şey kaba kuvvete 
day ah dır. Siz hiç bir delil ol.maksızın suçlu~u~u~ .. Bunlar y~t
mezıniş gibi, bilinçli bilinçsiz bırçok hastalık edınırsınız, as~er~eı:n 
ve subayların hoyrat, cinsel sapık ve manyak fantazılennın, 
düşlerinin esiri ve kurbanı olursunu~. . . . ~ . . . 
Buralarda birçok alışkanlıklar edınırsınız, eger kendınızı ko
ruyamazsanız, ki birçok şey iradeniz dışındadır, "~edip" yerine suç 
sizde olgunlaşır, güçlenir, bir süre sonra kendinizı suçlu sayarsınız 
ve olan-bitenlere rıza gösterirsiniz. Sizi yaptıklannızdan 
pişmanlığa göt~rmek içih her şey denenir, bu da yetmezse ölümle 
yaşamınız noktalanır. . 
Suç buralarda "modemleştirilir"! Siyasi olmayan birçok suçlunun 
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çcride reddetiği birçok şeyi, dışarı çıkınca daha örgütlü yapuğına 
rastlarsınız .. Suçun kaçamak yolları, yasal duruma uydurulan 

biçimleri burada öğretilir. Rüşvet, iltimas, adam kayırma vb .. tüm 
boyutlan ile meşrulaşır. Geleceğinizden ancak bu yollara ve 
müesseselere iman ederek emin olabilirsiniz ! 
Suç ve suçlu cezaevlerinde örgüt~e~dirilir. Çünkü, ~e.vl~tin bu.n~ 
ihtiyacı vardu. Tersi durumda kendını koruyamaz, polisıru, askerını 
ayakta tutamaz. Polis, cezaevi yönetimi ve adiiye ~er şeyde . or
taktır. En rütbeli subaylar bu örgütlenmenın tepesı!l~e 
durur,emekliliklerinde metropol bölgelerde rahat yaşamak ıçın 
görev zamanlarını çok iyi değerlendirirler .. 
Insan haysiyeti ile vurgunun at başı gittiği yerlerdir cezaevleri.. 
İnsan kişiliği burada zedelenir. Irza geçmcler, uyuşturucu kul
lanımı, hastalıklar vb .. burada gelişir, geliştirilir ve daha da bilenir. 
İçeride büyük patronları ve onların yardımcılarını bulamazsınız. 
Her ne hikmetse buralara hep zavallı insanlar doluşturulur .. 
Türkiye'de cezaevlerinde tüm sağlık koşullarını yitirirsiniz, bucalar 
insanın imha edildiği yerlcrdir. Insan öylesine imha edilir ki, top
lumun dışına atılır. Burada para her şeyi çözücüdilr. Parası olan 
ırz düşmanları, kaçakçılar, rüşvetçiler, uyu~turucu saucıla~, 
tüccarlar; cepçisi, hapçısı, torbacısı vb.. hepsı burada rahat bır 
yaşam sürerler .. 
Sıkıyönetim de bu cezaevlerini. kullanır.. . Ayrıca •.. ek . olarak 
gözetim evleri ve askeri cezaevlerı de oluşturur. Sıkıyonetım, ce
zaevlerini daha da disipline eder ve istediğini elde edemeyince d~ 
kamuoyuna "ayaklanma var, isyan var" çağrılarında bulunur, kendi 
yöntemlerini daha da rahat uygular. Sık sık sürgün yaşanır. Sa
katlanma, ölüm olaylan günlük vakalardır ... 
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Sıkıyönetim cezaevlerinde herşeye karşın bir ortak yaşam ve di

reniş her zaman olduğundan, uygulamalar amacına ulaşmaz. 

Açlık grevleri, ölüm oruçlarını alt edemeyince açıklamalarda bu

lunur ve tutuklu ya da hilkümlüleri böl er. Uslu olanlarla olmayanları 

ayırır ve araJanna her uygulamada ayrıca1ık koyar. Ama, onunla 

olan veya olmayan sonuçta aynı kaba konulur! Ne de olsa 

Kürdistan'da herkes suçludur! 
Sıkıyönetim çezaevleri binlerce insanı içine almış, sakat sırakmış, 

hamur gibi evirip çevirerek, yutmuştur. Birçok insan 

öldürülmüştür. Birçok insan kişiliksizleştirilmiş, ajan

laştırılmıştır. Yalan beyanlara itiraflara zorlanmıştır. Amacına 

ulaşamayan devlet bu kez dışarıda da aynı yöntemlerle pro

vokasyonlarına devam etmiştir. ( ... ) 
Sıkıyönetim zındanlarının arasında Diyarbekir Zındanı başlı 

başına ele alınması gereken bir vahşet ve barbarlık örneğidir .... 

Dünyadaki sayılı İnsan mezbahaları ve işkence merkezlerine, taş 
çıkartacak cinstendir. .. 

• DİYARBEKİR ZINDANI'NIN 
FARKLI YANLA:RI • 

Diyarbakır Zındaru'nın diğer Sıkıyönetim zındanlarından da somut 

farklı lı klarını sıralarsak; 

1. Diyarbakırda Zindanın'daki uygulama her ?;ıman askeri bir ha

rekat olarak, devletin Kürdistan siyaseti nedeniyle özel bir uy

gulamadır. 

2.Diyarbakır Zındanı'nda Kürtlerin asimilasyonu, katliamı, jenosid 

ve imhası gerçekleştirilmiştir. 
3. Kilrtlerin kendi dilleri Kilrtçe ile konuşmaları yasaklanmıştır. 

Türkçe konuşma, haberleşme, eğitim zorunluluğu konulmuştur. 

Bu dünyada eşi emsali olmayan bir uygulamadır. lşkence ve 

dayağın en önemli gerekçesi insanların Türkçeyi bilmemeleridir. 

Bu nedenle insanlar dövülmüş, sövülmüş, sakat bırakılmış ve 

öldürülmüşlerdir. 

4.Merkezi yayın, kitap ve gazeteler Türk milliyetçiliğinin ve 

ırkçılığının açık bir propagandası ola- rak, zor, dayak, ilaç ver

meme, aç bırakma gibi uygulamaların nedeni olmuştur. 

5.Diyarbakır Zındaru bir esir kampı gibi yönetilmiş, sabah 7'den 

akşam 7'ye kadar cop ve açlık altında askeri eğitim yaptırılmıştır. 

Tilmişler angarya olarak si.lrdürülmüştür. 
6. Diyarbekir'deki uygulamalar, Türk "Sol"u gruplannın azlığı ve 

sağ gruplardan saruk bulunmaması nedeniyle salt Kilrtlere yapılan 

ayrıcalıklı uygulamalardır. Bu uygulamalar aşırı şiddete 

dönüşmilştür. Türk unsurlar ise Kürt siyasetlerden olsalar bile özel 

olarak korunmuş, milliyetçi bir anlayış egemen kılınmıştır. 

?.Diyarbakır zındanında direnen ya da direnmeyen unsur arasında 

genel olarak fark konulmamış, bütün olarak uygulama 

yapılmıştır. 
8.Cezaevinin içinde, hakkında hüküm verilmiş olsa bile insanlar 

yeniden polis soruşturmasına alınmış, cezaevinde de birçok 

soruşturma merkezi kurulmuş, her türlü işkence uygulanmış ve 

denenmiştir. Birçok kişinin beyanları zorla değiştirilerek, yeni 

davalar açılmış, ağır cezalar verilmiştir. 
9. Savunma hakkı tamamen yasaklanmış, gerek kişisel ve gerekse 

kitlesel büyük direnişlerden sonra bile ancak idarenin kontrolU 

altında savunmalar yapılabilmiş, içerideki uygulama1arın 

açıklanmaması şartı konulmuştur. Sadece kağıt ve ka1em ve

rilerek, hasta, yorgun, sakat insanlara "hikaye tarzında" savunma 

yapma1arı önerilmiştir. Birçok sanık hakkındaki iddiayı ve delilleri 

bile bilmeden savunma yapmak zorunda kalmış ya da savunma 

yapamadan ceza1andırılmıştır. 
lO.Düzenli askeri birliklerde bile görülmeyen ağırlıkta, yorucu, 

sakat bırakıcı askeri eğitim uygulanmıştır. 

ll. Dayağın her çeşidi uygulanmıştır. Anlatıranıara zor inanılır , 

ama gerçektir! Her seferinde ellere ve ayaklara 60-70 defa kalaslarta 

vurulduğu görülmüştür. Bu uygulamada kazma sapları, ka1aslar 

parçalanmıştır.. Ayrıca, Askı, tekrne, tokat vb.. her şey uy

gulanmıştır. Cezaevinden polis soruşturmasına gidenler, oradaki 

uygulama1arı basit karşılamış ve umursamaz olmuşlardır 

12. İnsanlar, en doğal hakları olan ekmek, su, uyku, havasızlık, 

güneş vb .. ' den yoksun bırakılmış, bu doğal ihtiyaçlar işkence 

aracı olarak k:ullanılrruşltr. İnsanlar bu doğal ihtiyaçlarını kul

lanmak için Türkleşme, itiraf yapma, başkasının üzerine suç atma 

vb'ye zorunlu bırakılmışlardır. 

13. Birçok insanımızın ırzına geçilmiştir! Cezaevi'nin bu iğrenç 

uygulamasını zihinlerden silmek olanaksızdır. Kadınlarırruza as-
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kerlerin toplu saldırıları olmuş, bu manzaraları zorla sey

rettirdikleri için, insanlar ilzerinde ağır psikolojik tahribat ya

ratmıştır. 

14. Zorla ifade değiştirme, zorla görüşe çıkarına, sahte belge im

zalatma, yanlış ilaç kullandırma vb.' uygulanmaştır. 

15. Zorla sünnet yaptırılmış, bu konuda haysiyet kırıcı uy

.gulama1ar gerçekleştirilmiştir. 
16. Görilşçülere dışanda ve görüş sırasında askeri eğitim uy

gulanmış, esas duruşta görüş yaptırılmıştır. 
l 7. Uygulama1ar kamuoyundan ısrarla saklanmış, TV programlan 

ve gazete röportajları sık sık gerçekleştirilerek, durum gizlenmeye 

çalışılmıştır. Bütün cezaevi görüntüleri Diyarbakır'dan verilmiş, 

basın merkezi olmamasına karşın bu durum hiç kimsenin ilgisini 

çekmemiştir .. 
l8.Diyarbakır Zındanı I 985'lcrin sonlarına kadar 83 kişiyi kat

letmiştir! % 16 'ya varan tüberküloz sa1gını , birçok insanın sakat 

kalması, psikolojik olarak birçok insanın hastalanması, tanınmaz 

hale gelmesinin ise haddi-hesabı yoktur. Dayak ve işkenceden 

ötüril dışarı çıkanların da birçok hastalığa tutularak, ellerinden, 

vücutlannın birçok yerinden sakatlanmışlardır. 
19. Çocuk koğuşunun durumu ise çok daha vahimdir! Hepsi zorla 

namaz kılan, oruç tutan ve askerlerin sulandıklan, kendilerini tat

min ettikleri birer kobay durumuna sokulmuşlardır. Bu konuda 

itirafçı ve idarenin adamı olan birçok tutuklu da aracı olmuş, aynı 

uygulamaları yapmışlardır. . 

• DİRENiŞiN NEDENLERİ • 

Diyarbakır Cezaevi'nde artık yaşam çekilmez bir hal almış, insan 

hayatı anlamsızlaşmıştı. Cezaevi yöneticileri sürekli ve sistemli 

olarak; "Sizi hiç kimse kurtaramaz. Sizi terbiye edip annenize, ai

lenize göndereceğiz. 50 adanı ise terbiye olmaz adamlardır, onları 

kendi elimizle asacağız .. "şeklinde telkinlerle demoralizasyon had 

safhadaydı ve durum oldukça umutsuzdu! Hoparlörler "Kahpe 

Yunan, kahpe Moskof, yüzü gülmez üvey ana gibisi n" teraneleriyle 

Cezaevi'ni titretiyordu. 
Şartların oldukça kötü olduğu ortamda, 5 Eylül direnişi ken

diliğinden oluştu. Artık bu zulüm, bu vahşet insanların canına tak 

etmişti. Zaten idare de her gün meydana gelen ölüm olaylanndan 

sonra durumu düzeltmeye çalışıyordu, ama 5 Eylül onları da 

ansızın yakalamıştı . direnişte dilzeltme idarenin ve yukarının 

işine gelmiyordu .. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, 5 Eylül'e gelindiğin~e Diyarbckir 

Zındanı bir cezaevinden ziyade, resmen bir ESIR KAMPI'nı 

andırıyordu .. İnsan manzaraları korkunçtu. Herkes tanınmaz hale 

ge-tirilmişV.. Tutulclu ve hükümlülerin önünde iki yol vardı: 

Birincisi; O l ü m d ü •. Bu gidişle bu yolun seçilmesine gerek 

kalmıyor, hergün bir-iki ölüm gerçekyeşiyordu zaten .. 

İkincisi; D i re n m e k t i.. Bazı arkadaşlar kendilerini yakıyor, 

bazıları intihar ediyordu .. Kişisel direnmeler b.~lam!Jtl. 

Ama, bu yöntemler cezaevini kurtaramazdı. Onemlı olan kitlesel 

direnmeyi örgütlernek ve bu vahşi uygulamaya son vermek, onu

rumuzu kurtarmaktı. Bu nasıl gerçekleşebiiirdi ? Sorun burada ki
litlenmişti. Direniş için idarenin yaptıkları yetmiyor muydu ? 
Daha neler olmalıydı ? 
Bütün haberleşme, örgütlenme olanaklan elimizden a1ınmış, 

gıdasız, bi tkin, sakat vaziyette; umutsuz günler yaşanıyordu ... 

Yorgunduk ... 
Korku her tarafa sinrnişti ... 
Kimse bu koşullardan kurtulabi leeeğimizi umut etmiyordu, edenler 

ise azınlıktaydılar. Moral vermek yetmiyordu. Mora1i yükseltme 

amaçlı anlatımlar ciddiye alınmıyor, kıişku ile bakılıyordu. Sorun 

bir provokasyona kapılmamak, yeniden yeniden oyunlara gel

memekti. 
Genel olarak cezaevinde bilinç düzeyi çok dilşüktü. Zaman ve 

mekandan soyutlama hafıza zayıflaması yaratmış, bilinç daha da 

körleşmişti. Kitle Sinmişti. MİT, polis, idare ilçgeninde üstüne 

üstlük hainler, itirafçalar işimizi daha da gilçleştriyordu .. 

ttiraflar ciddi boyutlardaydı ve İlirafa düşmernek için herkes kişisel 

kurtuluş yolu arıyordu. En azından kişiliğin korunması, itiraf et

memek, idarenin adamı olmamak önemli bir ölçüydü. Bir parça 

suya, karısı ile görüşmeye, kanlinden bazı şeyleri a1ıp yemeye bile 

nza gösterenler ile yolu geçmek zordu. Ama, zoru başarmak zo-

rundaydık.. . .. 
İdare de yukandan gelen emirleri uygularken zorlanıyordu. Olüm 

ve sakatlanma1ar yukanyı ve idareyi telaşlandınyordu. Uy-
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gulamalardan dolayı bir - iki subayı ya da askeri biçimsel olarak 
cezalandmnak sorunu çöımüyordu. Durum deşifre olmuştu. Cc
zalar da çok ağırdı, müebbed ve ölüm cezaları almış başını gi
diyordu. Artık kimsenin kaybedecek bir şeyi kalmamıştı. Yavaş 
yavaş uygulamayı azaltarak, dayak ve işkencenin dozunu in
dirmeye çalışıyorlardı. Kalıcı bir durum yaratmak ve bunu is
tedikleri zaman kullanmak istiyorlardı. Yani, kendisi verecek ve 
kendisi alacaktı.. Bu planın bir direnişle bozulup, ortadan 
kaldıolması ve gelenek haline gelmesi onları düşündürüyordu. 
Biz ise, bu uygulamayı bir direnişte ortadan kaldırmayı tarihi bir 
görev sayıyorduk.. 
5 Eylül direnişi işte böylesine bir ortamda birden bire patladJ ve 
cezaevindekileri yeniden hayata döndürdü. Direniş tamamen 
meşru bir zemindeydi ve başka düzeylere çekilmesine mutlaka 
engel olunmalıydı. Cezaevinde azınlığın katılacağı bir direniş 
beklcnirken kitlesel bir ayaklanma başlamıştı. Fakat, kitle başı 
bozuktu ve yönetim yoktu. Hastaydık, yogunduk ... Bize zaman 
gerekiyordu .. Direnişin isyana dönüştürülmesi engcllenmeliydi .. 
Direnişin döneminde Türkiye'ningenelinde "sivil yönetim"e geçiş 
hazırlıklan vardı. Yeni "Anayasa" kabul edilmiş, "siyasal partiler" 
kurulmuştu .. Bir "yumuşama" gözleniyordu. Dış kamuoyu da 
özellikle cezaevleri konusunda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmıştı ! 
Fakat her nedense Diyarbakır Cezaevin'de bir yumuşama 
görülmüyordu. Eğitimde süre itibariyle bir azalma olmuş, sigara 
molası verilmeye başlanmıştı. Ama, işkence de bir azalma yoktu. 
1982 yılında 4 arkadaşın ölümü ile sonuçlanan eylemden sonra, 

zorla itiraf ve e~itim uygulamalannda geri adım atılmış, ama yeni 
l?,ir de~işikliğe gidilmcmişti. 
Oyle uygulamlar yapılmıştı ki, bunların nasıl ortadan kaldıracağı 
bilinemiyordu. Ayrıca, uygulamalan yapan bir kadro eliyle de 
yumuşama sa~Janamazdı. Askerler bile uygulamalar içinde 
~işilik değişimine u~ramış, uğratılmışlardı. 
Idarenin hiç bir sözüne de güvenilemezdi. Her gelen bir evvelkinin 
uygulamasını de~iştiriyor ve onun verdiği kararlan kabul et
miyordu. Türk ordusunun en önemli yanı da ~uydu .... Sözünde 
durmamak, kandırmak .... 
Nitekim 4 arkadaşın ölümleri sonucu, eski yönetirole yapılan 
anlaşmalara da uyulmamıştı. Bu biz de tam bir güvensizlik ya
ratmıştı.. 
Durum mankernelere aksetmiş ve yeniden ölüm orucuna gidileceği 
belirtilmişti. Bu idareyi ve yukarıyı kortutuyordu. Tutuklu ve 
hükümlüler de ölüm orucunun etkisine inanmışlardı. Bu nedenle 
idare ve MİT, ölüm oruçlarında her türlü oyuna başvuruyordu. 
Lider kadro cezaevinde çok hata yapmış, kitle başı bozuk ve bir
birinden tecrit edilmiş durumdaydı. Şaşkın ve ap-
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tallaşrnışkadrolar, "kendi gemisini kurtaran kaptan" misali hareket 
ediyorlardı. .. 
Sıkıyönelim neredeyse 5. yılına giriyordu. "Hafif' suçlardan(Di
yarbakır cezaevinde hafif ceza 1 O yıla kadardı, orta cezalar 1 O ila 
20 yıl, yukarısı ise ağırdı. ) tahliye olabilecek ve ceza almış olan
ların büyük bölümü tahliye olmaya başlamıştı. Kalanların hemen 
tümü ağır cezalı sanıklardı. Türkiye'nin en çok idam "rnahkumu"nu 
bu cezaevi barındırıyordu. Bu nedenle, insanlar ceza uy
gulamalarını beklerncktense bir direnişi ye~liyorlardı. Diyarbakır 
cezaevi giderek radikalleşiyordu. Elbette idare de bunun hesabını 
yapıyordu. 
Artık idarenin, birçok insanı "tahliyeniz yakın, engel oluruz, 
meşruten tabiiyenizi yakarız vb .. " ile tehdit olanağı kalmamıştı. 
İdare, ölüm orucunu da her seferinde "hep müebbed ya da 
idamlıklar yapıyor" diye açıklıyordu. Oysa artık ölüm oruçlarında 
bu tür a~ır cezalı unsurlar azınlıkta kalmıştı. Ayrıca hasta ve sakat 
olanların da bu tür direnmeyi seçerek hayatianna son vermeyi 
düşündükleri bir gerçekti .. Kimse ikna olmuyordu. Direniş sonrası 
bile birçok insan askerlere ve subaylara saldırıda bulundu, kinlerini 
kusarnadıkları için rahat cdemediler. Direniş içinde birçok insan 
hem hatalarını ve yanlışlarını kapatmış, hem de kahraman olmuş 
olacaktı.. Tüm bunların dışında da sömürgecilerin uygulamalarına 
~arşı direnmek de bir görev olarak durmaktaydı. 
Işte, bir yanda ihanet ve itirafların kuşatması, diğer yanda hastası, 
sakatı, idamlığı ve haifi cezalısı ile direnmenin konulduğu bir 
ortam içindeydik. İdarenin binbır oyunu içinde 5 Eylül 1983' ge
linrnişti. Artık bundan dönüş yoktu. Dönüş felaket getirirdi .. Di
renişi ciddi bir yere oturtmak, en azından kendiliğinden gelme du
rumu ortadan kaldırılmak gerekiyordu .. Peki bütün bunlar nasıl 
yapılacaktı? 

• KoGUŞLARDAKİ DURill,i • 
ı Eylül 1983 tarihinde Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri mah
kemesinde PKK/Suruç Davası görülürken, bir kısım sanıklar "ce
zaevlerindeki işkence ve uygulamaları protesto için ölüm orucuna 
başlayacakları nı " açıkladılar. Ve ölüm orucuna başladılar. (Bunun 

için dilekçe mi verildi yoksa söz-lü açıklama mı yapıldı kesin bi
linrniyo"' ). Bunun üzerine gerek PKK ve __ gerekse diğer siyasi 
gruplardan birçok kişi ölüm orucuna başladı. Oyleki, ölüm orucuna 
gidenlerin sayısı sayılamıyacak kadar çoğaldı. Bir curcuna içine 
girikli, ancak, tecrit koğuşundan yapılan müdahaleler ile belli 
~.üzeye getirilebildi. 
Olüm orucunun 1982 yılındaki gibi geçece~i, birkaç kişinin ölümü 
ile ancak anlaşmaya oturulaca~ı görüşü herkeste egemendi. 
Ancak, bir olay bütün tahminleri alt üst etti ve ölüm orucunun ni
teliği tamamen değişti, kitlesel bir direniş ortaya çıktı. 
Koğuşlarda çatışmalar başlamıştı, gardiyanlarla kavgalar olu
yordu, gardiyanlar baskıyı artırmışlardı. Baskılara rağmen kimse 
"kurallara" uymuyor ve sinirler giderek gerginleşiyordu. Nihayet 
5 eylül sabahına ulaşmıştık ... 
Sayımlar hergünkü gibi normal yapıldı. Sayımdan sonra eğitime 
başlamak için on dakikalık sigara molası verildiğinde (bu molada 
herkes sesizce oturur ve gazetelerin başlıkları bir arkadaş 
tarafından sesli okunurdu.) henüz eğitim başlamamışken, 27 . 
koğuşun penceresinden birinin bağırdığı du-yuldu. Olay patlak 
vermişti . Bu kıvılcım yeterli olmuştu. Tüm cezaevi bağıranı din-
liyordu: . . 
''ARKADAŞLAR,DEVRIJ\1.CILER,Y.U~TSEVERLER,DEM OKRATLAR ! 1 EYLULDEN ITffiAREN BAZI AR
KADAŞLARlM~ ÇE7;_AEVİNDEKİ işKENCE VE ZULMÜ PROTESTO IÇIN OLUM ORUCUNA BAŞL~MJŞLARDIR. 
ARKADAŞL~RIMIZI Y ALNIZ BIRAKIP O~UME ';I'E~
KETMEYELIM. ARTIK KAYBEDECEK BIR ŞEYIMIZ KALMADI .•. " ( O zaman bağıranın kim olduğu belirlenemedi, 
ancak direniş sonrası hücrelerde toplandığımız zaman bunun ... 
adında bir arkadaş olduğu tahmini yapıldı .. ) 
Daha bağıran kişi sözünü bitinneden D ve E bloklardaki koğuşlar 
slogan atmaya başladılar. Bu slogan sesleri çok yakın olmasına 
karşın tecrit hileresinden duyulmadı. 
Evet bir sesleniş, a~zına kadar dolmuş bir cezaevinin ayağa 
kalkması için yeterli olmuştu. 
Birçok unsur olay üzerine pani~e kapılmış, telaş göstermişlerdi. 
İnsanlarda birçok nedenle korku ve tereddüt sezinleniyordu. Di
renişe katılanların sayısı yükselirken tarafsız kalanların olduğu da 
gözlemleniyordu. Bunların büyük bölümü "gelişmeleri bek-
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liyor"lardı. Eğer direniş başarılırsa ya da çoğunluk direnişten yana 
olursa katılacaklar, tersine katılmayacaklardı. 
Sloganlar ve bağınnalardan sonra gardiyanlar koşuştunnaya 
başladılar. Emir üzerine her gardiyan kendi koğuşunun önüne ge
lerek, biraz korku ve telaşla "marş eğitimine başla"ma emri ver
diler .. Ama, kimse uymadı, uyanlar olduysa da arada gösterilmedi. 

Örneğin, 25. koğuşun maruf ve meşhur sorumlusu koğuşa dönerek 
"ne yapacaksınız" dediğinde koğuştakiler hep bir ağızdan "biz 
marş söylemiyeceğiz" demişlerdi.. Ama, altındaki 24. Koğuş ise 
(genellikle AR grubu sanıklarının kaldığı koğuştu.) marş 

söylemeye başlamıştı. Gerek 25. ve gerekse karşısındaki 30. 
koğuşun baskısı ile bir süre sonra marşı kesmişlerdi.. Daha sonra 
küçük küçük gunah çıkannalarla geri dönenler oldu ! Çünkü bunun 
başka bir müeyyidesi yoktu. 
( ... ) 
5 Eylül direnişi başlar başlamaz her ağızdan bir slogan atılmaya 
başlandı. Her grup kendi çıkarını gerektiren sloganı atıyordu. 
Ortalık kannakarışık bir hal almıştı. Direnişin amacı bir tarafa 
atılmıştı, grup çıkarları öne çıkmıştı.Bu slogan yarışı mutlaka 
durd uru I malı ydı.. 
Bu slogan yarışın~.n hemen ardından da bu kez ölüm orucuna gitme 
yarışı başlatıldı. Olüm orucuna katılmak aslında bir anlamda di
renişten kurtulmak oluyordu. Çünkü, ölüm orucuna başlayanlar 
alınıp başka koğuşlara konuluyor ve rahatlıyorlardı. Orada ise, bir 
süre sonra ölüm o-rucunu bıraktığını açıklayıp direnmeyenierin 
koğuşuna götürülüyorlardı. Bu da direnişe bir başka katılınama 
yoluydu. Bir de tüm cezaevindekilere ölüm orucuna gitme 
öneriliyordu. Bu da sakat bir mantıklı. . Biz bunu şiddetle reddettik. 
Direnişin uzun süreceği ve ciddi taktikler belirlemenin gerekliliğini 
bildirdik. Biz "direnişin önünde değil, içinde olmalı"ydık. Ar
kadaşlarımızın genel kanısı buydu. Temel amacımız kalıcı bazı 
ortak mevziler elde etmekti. 
Koğuşlar şu ya da bu nedenle dağılırsa gücümüz zayınayacaktı. 
Bu nedenle koğuşların canlı tutulması gerekliydi. 
İlginç olan birbirimizden senelerdir ayrı olmamıza karşın, tüm 
arkadaşlarımız bulundukları koğuşlarda aynı tavırları ser
gilemişlerdi .. Grubumuz adına görevli olan ... arkadaşımız, ka
rarlarımızı ileterek, tüm cezaevinde bu kararlara bağlı olduğumuzu 
belirlemişti: 
"I .Koğuşlarda idarenin adamı olduğ~.kesinleşen sorumlular derhal 
düşürülmeli ,(örneğin 25. koğuşta CO derhal düşürülmeli, kardeşi 
ile birlikte dövülerek, derhal koğuştan atılmalıdır), kollektif olarak 
üç kişiden oluşan bir korniteye yönetim verilmeliydi.( Ayrıca 25. 
koğuştaki korniteye genel olarak direnişi yürütme görevinin ve
rilmesi de önerilmişti.) 
2.Sloganlar birliği sağlayan, toparlayıcı ve direnişin amacına 
uygun olmalı, hemen birkaç esas slogana indirgenmeliydi, 
3.Kornite dışında kimse idare ya da diğer koğuşlarla muhatap ol
mamalı, 

4.Yatma-kalkma ve diğerkoğuş ilişkileri gevşetilmemeli, disiplin 
içinde olunmalı ve hatta direniş süresince daha da ağır disiplin 
kuralları işletilmelidir. Kurallar ise, ortak saptanmalıdır." 
Bu öneriler diğer gruplarla görüşülerek "25. koğuş sorumlusu ve 
kardeşinin dövülüp, koğuştan çıkarılmalan" hariç, kabul gördü. 
Ardından, PKKlrlKKO ve Rizgari'den üç kişilik bir komite 
oluşturularak, 25. koğuşta yönetime el koydu. Birçok koğuş ta 
bu önerilere uymaya başladı ve ortak bir zernin yavaş yavaş 
oluştu .. Bazı unsurların kapı ve pencerelere yaklaşınaları ya
saklandı, siyasi gruplara özgün sloganların atılma- ması ka
rarlaştırıldı. Ancak bazı ufak tefek sataşmalar meydana geldi ve 
anında önlendi.. Amaç direnişin toplu gözükınesi ve güç top
lanmasıydı. Hatta ekmek ve su gibi kısıtlı olan maddeler ko
nusunda da bazı unsurlara ayrıcalık tanındı. .Her şeye karşın yine 
de kaçanlar oldu .. 

• TECRİT KOGUŞUNUN DURUMU • 

Direnişin terli toplu olabilmesi için her ağızdan bir slogan 
atılmaması gerekiyordu. Bu tür sloganlar direnişin amacını 
saptırıyor ve gücümüzü de düşürüyordu.Azınlık grupların di
renişin önüne çıkarak kendi sloganlarını atmalarının aslında di
renişi klrabileceğini kendilerine anlatmak oldukça güçtü .. İşkence 
ve zulüm altında kişiliğini kaybetmiş, ezilmiş, horlanmış, hasta ve 
sakat bir kitlenin birdenbire patlak veren direnişte ortak sloganlar 
kullanması hedefe varılması için gerekliydi. Bu slogan yarışı ve 
ortak atılan sloganların onları bastırması kargaşa yaratıyor, ha-
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berleşme güçleşiyordu. Ağırlıklı olarak "KAHROLSUN 
İŞKENCE" sloganı belinneye başlamıştı. Ayrıca, "İŞKENCEYE 
ZULME SON" ve "{(AHROLSUN 1ŞKENCECİLER" sloganlan 
da yer yer atılıyordu . Yüzbaşı da boş dunnuyordu ... Koğuşları 
gezerek, "hücreden arkadaşlar gelip sizlerle görüşecekler, slo
ganlan kesin" diyor, fakat kimseyi inandıramıyordu. 

Tecritte hemen bir değerlendinne yapıldı. 
Burada bir parantez açarak tecritin durumunu kısaca belirlemekte 
fayda var. 35. tecrit hücrelerinde tahminen 32-44 kişi kadar 
kalmıştık.Rizgari'den 1, MZ, TKP/ML'den 3, Kawa'dan 1 ve bir-iki 
siyasi olmayan unsur vardı, diğerleri de PKK'liydi. İdare tecritle 
uğraşmıyordu ve koğuşlar üzerindeki etkisini de biliyordu. Tecrit 
ise, direnişin amacına uygun sloganlar alıyor ve koğuşlarla ilişki 
kunnaya çalışıyordu. Temizlik sırasında tecrit sorumlusu MŞ'nin 
sorması üzerine kendisine iletitiğimiz mektupta şunları 
yazılıydı: 
" ... özellikle isyan ile direnişin temel farklılıkları ortaya konuimalı 
ve direniş mutlaka ciddi bir zemine oturtulmalıdır. Talepler belli 
olmalı ve aşılmamalıdır. Çok farklı bir cezaevinde bulunduğumuz 
için, tutuklu ya da hükümlülerin durumu yenilgi getirebilir, bitkin 
ve yorgun bir kitle var. Haberleşme olanakları sınırlı. Meydana 
gelen direniş kendiliğinden de gelse iyi kullanılmalı, grup çıkarları 
geri çekilmelidir. Karar verilen sorunlar mutlaka uygulamaya ko
nulmalıdır. Merkezi bir yönetim oluşturulmaJı, ivedi olarak şunlar 
kararlaşlırılmalıdır: 
1. İç Güvenlik amirinden tecritten bazı arkadaşlarımızın koğuşları 
dolaşmasına izin vermesi istenmelidir. Bu gezmelerde durumun 
ciddiyeti koğuşlara kavratılabilinir. Birincisi; heyecan ve telaş 
içinde bulunan başıbozuk koğuşlara çeki düzen ve moral ve
rilebilir. Haberleşme olanağı elde edilir. Yeniden durumun 
değerlendirilmesi sağlanır. Bize zaman kazandırır. 
2. Bu grubun gidişi cezaevini ortak bir yönelime kavuşturur, yetki 
ve otorite kazanmış oluruz. Direnişi yerli yerine oturturuz. Tecrit 
olmaktan kurtulur ve koğuşlarla ilişki içine gireriz. Tecrit ,idare ile 
pazarlıkta öne çıkmış olur .. 
3.Tecrite yapışık koğuşlarla ilişki kurularak sloganlar or-
taklaştınlmalı , 
-KAHROLSUN İŞKENCE, 
-IŞKENCEYE ZULME SON, 
-İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ, sloganlannda karar 
!alınmalıdır. 
Böylece dağınıklık da gidenimiş olur. Saldırı ve işkence 
olmadıkça slogan atılması yasaklanmalıdır. (Anca~, ~rtak slo
ganiara gidilmesi kararlaştırıldığı halde "Y AŞASIN OLUM" slo
ganının da yer yer atıldığı duyulmaya başlandı, bir süre sonra bu 
slogan da tuttu ve çıklanan sloganiara da eklendi.) 
4.ideolojik-siyasal tartışmalar durdurulmah, geri çekilmelidir. 
Prensip olarak "Ortak düşmana karşı ortak davranış ve ilkeli bir
lik" üzerinde ısrar edilmelidir. En azından işkenceye karşı olmak 
gibi bir ortak noktada durulmalıdır. 
5.Koğuşlar açlık grevierini bırakmalı, ölüm orucu sis
temleştirilmeli, eğer idare üzerimize gelmezse ölüm orucuna 
ağırlık verilmemelidir. Seçilmiş arkadaşiann ölüm orucuna git
meleri yeterlidir. Açlık grevleri ve ölüm orucundan kaçmalar 
başlayınca yıpranma olmakta ve gücümüz zayıflamaktadır .. 
6.Koğuşlar derhal ortak yönetime gitmeli, koğuşlarda kahnmah ve 
düzenli disiplinli bir yaşam devam etmelidir. İstekler so
mutlaşmalı ve belli isteklerde durulmalıdır. 
7.Koğuşlar kendi başlarına geneli bağlayan taktikler saptamamalı 
ve ortalığı karıştınnamalıdırlar. İdare de taktik uygulayacağından 
mahkemelere gidiş-geliş, görüşe çıkıp-çıkınama ,hastahaneye 
gidiş vb .. konularından yeni kararlar alınıncaya kadar uygulama 
ortak sürdürülmelidir. . 
8.Tüm kararlar mutlaka tecritte merkezileştirilmelidir. Buna karşı 
çıkacak bazı siyasi grup temsilcileri ikna edilmelidir. Bu gereklidir. 
Buranın dışında hiç bir kişi ve koğuş idare ile muhatap ol
mamalıdır. 
9. Bilgi kaçınlması kuvvetle mümkün olduğundan Koğuşlar ve 
hücrelerdeki her ilişki illegal olarak sürdürülmeli, ancak, direnişin 
amacına uygun !ega! bir duruş ta korunmahdır. 

" 
Bu program önerileri üzerinde karar !alınması sürecinde arka ve 
öndeki 14, 15, 8, 9, 10, ll, 26, 27, 39, 22, 23 vb .. koğuşlarla da 
ilişkiler başlamıştı . Bir yandan saptanan sloganlar atılıyor, ( ama 
tecritte adam az olduğundan ses fazla çıkmıyordu) diğer yandan da 
)ecritin böyle istiyor" diye baskı yapılıyordu. 
Oneriler tartışı hp karar altına alındı. MŞ, ilişkilere geçti. Tecritte 
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bir sözcil belirlendi. İç güvenlik amiri (bu yeni gelmişti) ile 
görüşme talebimiz bildirildi ve yüzbaşı elbette görüşmeye koşa 
koşa geldi. Koğuşları tecritten bazı arkadaşların dolaşması kabul 
edildi, koğuşlara bildirilerek slogan- ların kesilmesi sağlandı. 
Böylece, koğuşlar üzerinde bir otorite oluşmuştu. Ancak" bunun 
bir oyun olabileceği"ni düşünenler olmuş, yüzbaşıya sert çıkışlar 
yapılarak, bir süre sloganları da kesmemişlerdi. 34. koğuş (ki en 
üstteydi ve sesi her yana duyulabiliyordu.) anonscusu KK 
"hücreden arkadaşların geleceği ve onların istekleri olduğu , slo
ganların kesilmesi vb .. " bildirdiği için sloganlar kesildi ve bek
lenmeye başlandı. Koğuşlara gitmesini uygun gördüğümüz üç kişi 
seçildi, MŞ'in bizim de katılmamız önerisi ise bazı nedenlerden 
dolayı kabul edilmedi.(!) Ve tecrit- ten arkadaşlar koğuşları 
dolaşmaya başladılar. Senelerdir birbirini görmeyen ve insanlıktan 
çıkmış unsurlar karşılaşınca, ağlamalar, sarılmalar, alkışlar ile 
karşılandılar .. Koğuşlardaki karşılanmalar, direniş için 
örgütlenmeyi arka p1ana itti, ancak daha sonra yapılan ikazlarla to
parlanma sağlandı .. 
( ... ) 
Yüzbaşı "siyasi slogan atmayın, beni sıkıştırıyorlar, yukarıya 
yalan söyleyip, sorunu çözmek için •ğraşıyorum, çözeceğiz" diyor 
ve "işkence de yapılmıyor, bunu böyle bilin" diye de ekliyordu. 
Gezmeye çıkan unsurlardan MK, "arkadaşlar direnişimiz 
işkenceye karşı bir direniştir, zulme karşı bir direniştir. Haklıdır. 
Bu direnişi şu ya da bu biçimde başka yere taşırmak yanlıştır. 
Heyecanınızı anbyoruz, sizden isteğimiz sloganları kesin, gar
diyanlara sataşmayın, sizlerle görüşmek isteyen yetkitileric 
görüşmeyin , tecritteki arkadaşları devreye koyun. Sakin ve 
aranızda dayanışma içinde olun, isteğimiz budur. Sayım dışında 
hiç bir kurala uyulmayacaktn, buna karşın işkence yapılırsa mey
dana gelen duruma göre davranmanız hakkmızdır" diyordu. Koğuş 
sorumlularından bazılan ise, son dönemde de işkence olayiarına 
rastlandığını belirtiyorlardı. işkence yaptığı belirtilen gar
diyanların isimleri yüzbaşı tarafından alıruyor, bunların eski per
sonel olduklan ve değiştirilecekle-rini belirtiyordu. Aslında yeni 
İç güvenlik amiri'nin hem gardiyanlara hem de yukarıya karşı sık 
sık bizim "yanmuzda" davranışları gözlemleniyordu (!) "Açık 
söylüyorum ben işkenceye karşıyım, işkence yapılmış, duy
duklarımdan irkiliyorum. Bunların anasıru ... , ben tam işlere vakıf 
olup, gerekli düzeltmeler yapacakken, yukarısı benden habersiz 
bazı şeyler çeviriyor.." diyordu. 
Koğuşları gezen arkadaşların ortak davranışları, örgütlü duruşları 
ve yöntemleri diğer arkadaşlarca değerlendiriliyor ve bunda tec
ritteki diyalogun önemli etkisi olduğu kanısına varılıyor, bu da ar
kadaşlara güven veriyordu. Çünkü, cezaevinde şimdiye kadar bu 
unsurlardan böyle ortak bir davranış görmemişlerdi. .. 

·ÖLÜM ORUCUNUN DEJENERASYONU· 

Hem idare, hem de yukansı sloganların kesilmesinden memnundu. 
Dışarıdaki görüşçülerimiz ve kamuoyu cezaevini dikkatle iz
liyordu. İdare zaman kazanmak için koğuşlan boşaltıyor, tecritleri 
dolduruyordu. Yeni düzenlemelere gidilecekti. Arada sloganlar 
atıbyor, idare koşup müdahale ediyor ve yine sessizlik sürüyordu. 
Direnişin verdiği sarhoşluk içerisinde tecritiere getirilenler, uzun 
zaman görüşmemiş olmanın hasreti içinde bol bol görüşüyorlar ve 
tecritte moral geceleri düzenle- niyor, idare hiç bir şeye 
karışmıyordu. 
Direniş içinde PKK'li bazı arkadaşlar yine eski yöntemleri 
işletmeye başladılar. Grup çıkarı öne çıkarılarak, diğer gruplar 
horlanmaya, küçük görülmeye başlandı. Tahakküm edilerek ,yine 
tek başına yönetim esas alınmaya başlandı. Ortalık karmakarışı k, 
idare de şaşkındı. Uzun zaman baskı altında kalan kitleyi deşarj 
etmek istiyordu. Görüşü açmak istiyor, başaraıruyorlardı. Bu 
ortam içinde bir de PKK'lilerin eski uygulamalarll dönmeleri diğer 
gruplan ortaklıktan soğunu. Tec- rine PKK'li olmayan unsurlar 
kendi aralannda ilişki ilişki götürmeye başladJiar. 
37. tecrit tam dolmuş, 35 de dolmak üzereydi. Bir türlü ortak bir 
yönetim oluşmuyor ve başıbozukluk sürüyordu.Tecritlere her 
gelen grup çıkarlanyla ve geçmişteki bazı yanlışlan gizlemek için 
yanlarına çekiliyor, tartışmalar baskı altına alınıyor, ha
berleşmeye sansür konuluyordu. Bu ve benzeri uygulamalar di
renişi bölmüştü .. Biz ise, bu aşamada PKK'ye taviz verilmesi ve 
bu yolun birlikte geçilmesi kararındaydık. Bunu diğer gruplara da 
bildirdik. PKK bir yanlış daha yapıyor ve yaptığı uygulama ile 
yeniden bir yenilgi ve ihaneti iç içe getiriyordu. Hiç bir diyaloga 
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yanaşmıyor ve tek hakim kendilerini kabul ediyorlardı. Direnişi 
kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Tüm itirafçı ve ihanetçi 
unsurlar affedilmiş, bilgi alış-verişi yasaklanmış ve dışarıya da 
yanlış bilgiler uçurulmaya başlanmıştı .. 
( ... ) 
Bu anlayış ve uygulama, hücrelerin 7-8 kişiye varan yapılan, artık 
birçok insanı sıkmaya başlamış- tı.. Direnişte ortak davranıp, ka
rarlı durmak ve birçok hakkı almak yerine, ne olursa olsun sonuca 
gidilmesi yeğleniyordu. Bu nedenle, PKK kendi iç işlerini 
dilzeltmek ve arınmak eylemine girmişti. İdare durumu görüyor 
zaten yetirle bilgi elinde vardı - kendiliğinden gelme bir direnişi 
yine kendiliğinden sona erdirmeye çabalıyor ve dayatmalar 
yapıyordu .. 
Koğuşlarda ne olmuş bitmişse açığa çıkmıştı. Geçmişteki pis
likleri örtrnek hem de direnişe öncülük etlik mantığı ile PKK, 
kendi içindeki trafiği hızlandırdı.. Diğer gruplan ve direnişin 
mantığını terketti. Diğer gruplar doğal olarak biraraya gelmek ve 
PKK dışında ortak davranmak yolunu seçtiler. Bu, elbette PKK'ye 
karşı bir oluşumu da içeriyordu. PKK içinde durumu bizim gibi 
görenler vardı ama aı.ınlıktaydılar. Diğer grupların ortaklığı ida
renin işine yarayacaktı. Daha sonraki koğuş yaşarnma da 
yansıyacak olan bu ayrılık, yeni direnişler için güvesiz bir ortarn 
ol uşturacaktı. . 
( ... ) 
Oysa diğer grup1ardan birçok unsur bu direnişte en öndeydiler. Bu 
birlikteliği bozmak yanlıştı. Bazı ilkelerde ortaklık kurulmuş ve 
kurallara bağlanmıştı. PKK panik göstererek, diğer grupların 
öndeki unsurlarının örgütleme ve direnme kararlılıklarını 
kıskanmaya başlamıştı. Oysa ölüm orucuna gidenlerin çoğu 
PKK'Iiydi ve çoğunluğu günah çıkarmak için bu yolu seçmişti. 
Çünkü bu kez ölüm orucu kolaydı, istenildiği zaman bırakılabilirdi . 
Nitekim, kısa sürede PKK'li bir çok unsur ölüm orucunu 
bırakmıştı.. 
( ... ) 
Tecritlerde özel olarak komandolar görevlendirilmişti . Bu, hem 
komandonun psikolojik baskısını sağlamak. hem de idare ile 
aramıza bir başka görevli grup koymak içindi. 
Kısa sürede çay verilmeye , ekmek tam gelmeye, vb .. başlaıruş ve 
yemekler bollaşmıştı. Komandolar da diğer askerler yanında 
"adaletli " davranıyorlardı. Sanki onlar diğerlerine engel oluyorlar 
gibi bir hava veriliyordu. Işkenceye karşı olduklannı belirtiyorlar, 
devrimci bazı laflar bile ediyorlardı. Fırsat buldukça diğer as
kerlerden gizli bizimle slogan bile auyorlard1! Diğer askerler idari 
işlere bakıyorlar, tüm hizmeti komandolar veriyordu. Gece 12 'de 
bile istenirse çay getiriyorlardı ! Hayret !. .. 
Bir gece ansızın bütün ilişkilerimiz bozuldu. Bir arkadaşın 
soruşturmaya götürütmesiyle Komando yüzbaşısı ile ararnızdaki 
ipler koptu. Toplu olarak tecriti bastılar, karşılıklı sataşmalar ve 
kavgalar oldu .. Direnişe rağmen arkadaş verildi ve yukarıdan 
bağırarak, protesto ettik. Niçin verdiniz diye sorduğumuzda 
aşağıdan "9nemli değil yüzbaşı ile anlaştık, söz verdi, birşey ol
mayacak. Ustelik arkadaş direnişi gidip orada anlatır vb .. " dediler. 
( ... ) 
Tecritleri doldurma ve ilişkiler sürerken ölüm orucuna gidenlerin 
sayısı da artmaya başlamıştı . Nasıl olsa yarıda da kesilecektil 
Eski davraruşlarından, itiraflarından vb .. kendini affettirmek iste
yen herkes ölüm orucundaydı. Sayı 420 kişiyi bulmuştu. 
Çekilenler dışında son olarak halal30 kişi kalmıştı. ?.unların da 
işi başa kadar götürerniyecekleri bes belliy~:· Oyleki, 25. 
koğuşun sorumlusu işkenceci, idarenin adamı CO'in kardeşi bile 
ölüm orucuna gitmeye kalkışmış, koğuştakiler engel olmuşlardı. 
Bu kutsal eylem dejenere ediliyordu. .. 
Açlık grevleri bitmiş, yerini kitlesel ölüm orucu almıştı ! Olüm 

orucundakilerin bir kısmı 30. koğuş boşaltıtıp oraya, diğerleri de 
37. tecrit hücrelerine konulmuşlardı. Bir yandan ölüm orucu diğer 
yandan destek görüş boykotu sürüyordu. 
Nerede olursa olsun kendisine doleunulduğu zaman henkes slogan 
atıyor ve cezaevi ayağa kalkıyordu. Bu durum artJk gırgıra bile 
dönüşmüştü. Askerler bilerek bunu yaptınyorlardı. Ama, bi-zim de 
bir iki eski personel görölünce sinirlerimiz bozulsa bile askerlere 
karışrnıyorduk. Böylece her saat ayaktaydık Bir keresinde 25. 
koğuşu bağırtmak için ellerindeki cop ve ağaçlan gösterip tahrik 
eden askerlere koğuş penceresinden EK iyi bir ajite çekmiş, bu
rada bulunmaıruzın nedeninin onların içinde bulunduğu durumu 
iyileştirme olduğunu, bizim çıkarlarımızın çakıştığını vb .. an
latmış ve askerler utandıklarından çekilip gitmişlerdi .. 
Direnişin en etkili eylemi görüş boykotuydu. Yüzlerçe görüşçü 
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cezaevinin önüne birikmiş ve bizleri her açıdan destekliyorlardı. 
Yöneticilerle tartışıyor, içeride neler olup bittiğini merak ediyor ve 
ölüm olaylarını soruyorlardı.ldareyi işkencenin kaldırılması ko
nusunda sıkıştırıyor ve hatta kolorduya gidip gelerek, avukatlan 
devreye sokarak işleri çözüme götürmeye uğraşıyorlardı. Yine de 
herkes kendi görüşçüsünü merak ediyordu! Çünkü, görüşçüleri çok 
tehlikede olanlar vardı! 
Nasıl "kurallara uyacak mısın" sorusuna "uymuyorum" diyeni 
detecrite götürüyorlardıysa, görüşe "çıkıp çıkmayacağımızı" da 
soruyorlardı. "Çıkmıyoruz" deyince gidiyorlardı .. Ama, bazıları 
görüşe çıkmak istiyorlardı. idare şunu da uyguladı: Bazı PKK'li 
arkadaşları "eşyalarınızı toplayın başka koğuşa gideceksiniz" 
deyip götürüyorlar ve daha sonra koğuşa döndürüyorlardı. "Bizi 
görüşe eşyalanmız ilc birlikte götürüp gdirdiler" diyorlardı. Bu 
oyuna gelmernek için herkes uyarıldı. Bir diğer oyun da kapı 
mazgalına önce üsteğmen gelip birini çağırıyor ve hemen çekilerek 
onu görüşçüsü ile karşı karşıya bırakıyordu. Görüşçüsüne git
mesini söyleyen arkadaşlarla aileleri arasında küsmeler oldu , bu 
arkadaşların aileleri uzun süre görüşe gelmediler.. 
Sonuçta tüm koğuşlar dağıtıldı. 400 kişiye yakın insan 35. tecrit 
hücrelerine konuldu. 7 ya da 8 kişiden az olmamak üzere her hücre 
tıka basa dolduruldu. Çok sıkışık ve zor bir yaşantı içinde, hasta 
olanla olmayan (ki çoğunluğu tüberkülozdu) yanyana konulmuş, 

bazılarımız oturamıyor ve yatamıyorduk. Yine de direniliyor ve 
her zorluğa bir yöntem bulunuyordu . 
ireniş içinde cezaevine gelmiş olan akadaşlarımıı da direnmeyen 
koğuşlara verilmelerine rağmen hemen direnişe katılmışlardı. 
( ... ) 
Direniş ve dışarıdaki haberler abartmalı olarak cezaevine 

yayılıyor, yalnız bir gruba pay çıkarıl-dığını da ko.ğuşlara 

dağıtılınca öğrenmiş olduk .. 

Direniş yavaş yav~ş anlaşmaya doğru gidiyor, herkes sonucu 
merak ediyordu. Olüın oruçlan henüz tehlikeli aşamaya var
mamış, ama, süratli biçimde bir çözülme gözlemleniyordu. Acele 

ve kendi başına ölüm orucuna gidenlerin büyük bölümü geri 
dönmeye başlamıştı bile .. Bir kısmı kendiliğinden bırakmış, bir 
kısmı da hastalanıp hastahaneye kaldırılmış, tedavi kabul ederek 
bırakmak zorunda kalmışlardı. Bu ta başından beklenen bir 
son uçtu. Bu aşamada bile ölüm o-rucuna gidenler vardı! Nasıl olsa 
eylem sonuca yaklaşmıştı, " kahraman" olmanın kısa yoldan ya
kalanması mümkündü .. 
Ancak, yapılan değerlendirme sonucu tecritten 10 kişilik seçkin 
arkadaş grubu ani bir kararla ölüm orucuna başladı ve karar i dareye 
bildirildi. Amaç, çözülmeleri durdurmak, en azından anlaşma 
olursa pazarlığa katılmayı sağlamaktı. Hiç olmazsa böylece 
anlaşma dejenere olmaktan kurtarılabilirdi .. Bu ani ölüm orucu 
kararı hiç belenmedik bir şeydi ve şok tesiri yaptı.. Tecritte 
sayımız daha da azaldı. 
Bu grubun da ölüm orucuna başlaması, idarenin anlaşmaya tam 
yanaşmasını sağladı. Ve ölüm ölüm orucuna başlanılmasının 28. 
gününde anlaşma olduğu açıklandı. O gün bile ölüm oru
cundakilerin sayısı IOO'ü buluyordu. 
Bir grup arkadaş anlaşmayı açıklamak üzere koğuşları dolaşmaya 
başladılar. Tüm koğuşları gezemediler, çünkü, ölüm orucunda 
bulunan iki arkadaş bırakmama kararında olduklanndan , durum 
gezen arkadaşlara bildirilmiş, koğuşları dolaşmaya ara verilmişti. 
Bunlardan biri AÇ adındaki ba-yan arkadaştı, direliyordu .. Hem 

idare hem de yukarısı bir bayanın ölüm orucunda ölmesini is
temiyordu. Diğeri de CD'tı ve bu arkadaşı 35. tecrit hücresine ge
tirdiler, kendisi ile konuşma fırsatı bulduk. " .. ben size saygılıyım , 

ama bunlara gilvenmiyorum. Her zaman böyle yapıyorlar ve ver
dikleri sözlerde durmuyorlar, tüm kuralların kalkmasına kadar 
devam etmeliyiz" dedi. Arkadaşın karanna saygılı olunduğu be
lirlendi. Ama, tecritteki PKK'li arkadaşlar CD' ın üzerine çok gittiler 
ve sonunda ölüm orucunu bıraktı. Bıraktıktan sonra subayların 
önünde "ben ikna değilim, ama ortak davranışı bozmamak için 
vazgeçiyorum. Bu kez de sözünüzde durmazsamz kesinlikle billniz 
ki ölüm orucuna gider ve bu kez ne verirseniz verin dönmem ve 
ölürüm, ölünce de bunu size pahalıya mal ederim. Buna tehdit de
meyin, bu bir gerçektir" dedi .. Subaylar konuşmak istediler ama, 
ikna edilerek vazgeçtiler. Bayan arkadaş ise bırakmadı..Bir süre 
daha eylemini sürdüren bu bayan arkadaş , asker ve,_ subaylardan 
tiksiniyordu. Çünkil, başına gelmedik kalmamıştı(!) 
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Bir arkadaş "susun ve dinleyin sizlere anlaşma !metni okunacak 
"dedi. "detay bilgilerin" ise sonradan iletileceği belirlendi. 
Anlaşma metni iri kıyım bir astsubay tarafından tecritte okundu. 
Anlaşma özetle şu hükümleri içeriyordu: 
" 
1 .İşkence ve dayak kalkacak, 
2. Eğitim ve marşlar kaldınlacak, yalnız pazartesi sabah ve cuma 
akşamlan iki kez istiklal marşı okunacak, 
3 .Havalandımlanın ilk onbeş dakikasında koğuş sorumlusunun 
yönetiminde spor, kültür fizik yapılarak, daha sonra serbest olu
nacak. (C. lesi ve pazar günleri havalandırmaya çıkış için açıklık 
yoktu, sözlü olarak "eğer asker olursa yaptırılır" denilip 
geçiştirildi.) 
4.Yalnıı subay ve astsubaylara komutanım denecek, hiç kimseye 
tekmil verilmeyecek, subayların önilnden kalkılacak , 
S. Yemekler istihkaka Uygun olarak verilecek ve doyurucu olacak, 
6.Kantin dilzenli verilecek, 
7.Görüş süresi on dakikadan az olmamak ilzere arttmlacak, 
(görüşte Türkçe bilmeyenieric ilgili açıklık yoktu, sözlü olarak" 
önceden bildirim yapılırsa kendilerine tercüman verilecek" dendi.) 
8.Düzenli banyo yapma imkanı sağlanacak, 
9.Yeterli su verilecek, 
lO.Banyo, görilş vb .. gibi yerlere gidiş gelişlerde adi adımlarla ve 
koğuş sorumlusunun nezaretinde dilzenli sırada gidilip, gelinecek, 
1 ı .Havalandırmada diğer koğuştakilerle konuşulmayacak, alış

veriş olmayacak, 
12.Gazete düzenli verilecek, yasak olmayan kitaplar ile ders ki
tapları içeri sokulacak, 
l3.Hastahanede tedavi sağlanacak, revir işleri düzene sokulacak, 
tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalar sağlam olanlarm yanlanndan 
alınıp, bunlar için başka koğuş oluşturulacak , 
14.Koğuş sorumlulan tutuklu ya da hükümlillerce seçilecek, 
15.Yazılı savunma (idarenin kontrolU koşuluyla) yapılabilecek, 

ancak cezaevi uygulamalan yazılmayacak. Dilekçeler düzenli gi
decek. 

Görüldüğü gibi bazı hükümler açık olmadığı gibi, manidar 
hükümler de vardı. Bu anlaşma kağıt üzerinde herhangi bir imza yı 
ya da tarafları belirtmiyordu. En azından taraflarca imzalanıp, 

koğuşlara resmi olarak asılması gerekiyordu. Ama onlar, koğuşlara 
buna uygun programlar (askeri okullardaki gibi) astılar. Bu prog
ramlar ise anlaşmanın tamamen dışında idi. Biz anlaşmanın so
yutta olsa hükilmlerine göre yaşıyorduk,.onlar ise yaptıkları prog
ramlara uyulmasını istiyorlardı. PKK'li arkadaşlar, "önemli değil, 

asılsın asılmasın bizim yaptığımız anlaşma geçer" deyip kes
tirdiler. Diğer gruplar ise, bunu eleştiren ciddi bildiriler dağıtmaya 
başladılar. ( .. . ) 
Direniş fiili olarak sona ermişti. Biltün unsarlardan en geniş 

biçimde raporlar alınmış ve bir ortak rapor hazırlanmıştı. Bilgiler 
biraraya getirilip, arkaşlarımız tarafından dilekçe biçiminde 
düzenlendi ve bir savunmanın içine monte edilerek dışarı çıkarıldı. 
Mahkemeye de yansıtılan bu raporda 63 tespitli olay incelenmişti. 
Eğer tecritte 1. hücreye gönderildi ği zaman üzerinde değişiklik 
yapılmamışsa aynen geçmiştir. 
Cezaevinde çok ciddi bir örgiltlenme gere~ olduğu halde hepimiz 
sarhoş gibiydik. Ara salonlarda birbirimiz ile kucaklaşıyor, sanki 
bir kutlama yapıyorduk. 
Bir süre sonra hükilmlü ve tutukluların ayrılacaklan bildirilerek , 

tecritleri boşaltmaya başladılar. Tüm hüküm almış olanlar aynı 
k9ğuşta toplandı, bunların sayılan 150'yi geçiyordu. 
Oz olarak, birçok ideolojik ve siyasi ayrılık içinde olan unsurlan 

bile birarada yönetmek ve yönlendirmek gerekiyordu. Eskinin nef
ret ve kin i unutulabilirse bu başarı la-· bilirdi. Gidişat yeni di
renişlere doğruydu,hazırlanmak gerekliydi.. Dar grupçu 
anlayışlar hiçbir anlam ifade etmiyordu. Koğuşların o korkunç 
yapılan, yeni dilzenlemelerle biraz olsun giderilmeye çalışıldı, 
ama tam düzeltilemedi. Hasta ve sakat birçok unsuru tedavi etmek, 
yeniden ortak davranışa sokmak gerekiyordu .. Kurallar herkese 
göre değişmiş, liberal yanlar, kendini kurtarma eğilimleri oldukça 
güçlenmişti .. Nihayet, koğuşlararası gidiş gelişler hızlandı ve 
herkes kendi adamını aramaya , kendi yanına getirmeye başladı. 
Kimse uygulamadan, yeni dilzenlemeden, kurallardan bah
setmiyordu. Bazı siyasetler ise, belli adamlarını belli koğuşlara 
göndermeye çabahyorlardı. 

Siyasetlerin lider unsurları ve son olaylarda azılı görünenler 
dışında kimse tecritlerde kalmamış, koğuşlara gönderilmişti. 
Tecrit en rahat yerlerden biri olmuştu. Herşey bol bol geliyordu. 
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~-
Diyarbekir Zındanı 'nın İç Krokisi 

Direniş sırasında biriken paralarda tecritte kullanılmaya başlandı. 
1. koğuşun havalandırmasına çıkarılıyorduk, güneşe gözlerimizi 
açamıyorduk. Geceleri mlizikli eğlence düzenleniyor, gardiyanlar 
ısc pek beklemiyorlardı. Kapılar açılıp birbirimiz ile görüşmeye 

·bi le başlamışuk. Bir ara kapılar yine kapaııldı. Başka hücreye 
gitmek isteyenler, gardiyana sabahları bildiriyor ve oraya ko
nuyordu. Akşam çıkarılıyordu. Günlük misafirlik başlamıştı.. 
Havalandırmayada o hücre ile çıkılıyordu. Hücrelerde iki ya da en 
fazla üç kişi kalıyordu k. Yatak getirilmeye ve hücreler düzenli hale 
sokulmaya başlanmıştı .. Havalandır- maya çıkışta, revire ve 
başka yerlere gidişte herkes bizlere ilginç ilginç bakıyordu. 
Demek ki çok değişmiştik.. İlk defa hamama götürüldüğümüzde 
şaşırdı k ve nasıl yıkanacağımızı bilernedik ,hat-ta bazı arkadaşlar 
yandılar!! .. 
( ... ) 
Birbirimiz ile karşılaşmalarda ve hücrelerde birarada olmada aşırı 
dedikodu yapanlar kavga edenler, ağlayanlar vb . .' de vardı. .. Bun
ları burada açmak gereksiZ'!. 
z. 
Özetle, bu curcuna içinde tecritle gülerimiz geçiyordu. Ve herkese 
şunu anlatıyorduk: 
"Arkadaş PKK'lilerden şikayctçisiniz! Ama, buradaki objektif ve 
subjektif koşullar onların hem nitel hem de nice! olarak öncülük 
etmelerini zorunlu kılıyor. Bunu gönül rızası ile kabullenmeliyiz. 
Bu, onların yanlışlarını engellerneyi ve onlara güç katınayı ge
rektiriyor. Ve bize rağmen yine yapacaklarını yaparlar. Bunu da 
iyice bilelim. Sorun şurada duruyor: 'ortak düşmana karşı ortak 
davranış ve ilkeli birlik' esastır. Siyasal ve ideolojik belirlemeler ve 
grup çıkarlan yasaklanaıalıdır. Sonra hesaplaşma zamanı mutlaka 
gelecektir. Bunları burada yalnız bırakırsak daha fazla yanlış ya
parlar ve durum onları aşarsa bizi de alır götürür ... " 
Ama, kimse bunları pek dinlemiyordu, ya da dinler 
görünüyorlardı.. PKK'lilere karşı hep güvensiz durdular. Bunu 
PKK'liler de geliştirdiler. Direnişten sonra bile yine eski grup 
anlayışiarına ve çıkarlarına döndüler. Oysa, ortadan kaldınlacak 
o kadar yanlış, itiraf, ve ihanet vardı ki ... 
Yanlışlan hataları temizlemek yerine, onları koruyup büyüttüler ve 
ileride de başlarına bela oldu. Ama, her şeye karşın onlara destek 
zorunluydu, bunu tartışmak ya da bu konuda kararsızlık mümkün 
değildi.. Bugün de bu gereklidir. Onların tavıciarına rağmen onlara 
destek gerekir. Birlik için en çok ihtiyacımız olan dönemlerden 
geçiyoruz .. Ve PKK'nin tabanında çok ciddi unsurlar ve militanlar 
var! 
( ... ) 
':(eri gelmişken bir soruna da kısaca değinmektc yarar var. 
üzeilikle Selim Çürtikkaya, nam-ı diğer "Rovi"nin yazdıklarına 
bakılırsa herkes "hain, devletin adamı, ajan, namussuz"dur. Ama, 
bizzat kendi yoldaşlan tarafından "22 yıllık Kemalist, anti-örgüt, 
direnmemiş, geçimsiz biri " olarak açıklanan ve iistüne üstlük 
"Ulusal Meclis Başkanı" "Rovi"nin cebine indirdiği paralarla 
ortalıktan kayboluşu nedeniyle bazı şeyleri tartışamıyoruz. Riz-
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garl'nin 3. cilt hapishane raporu da eline 
ulaşmadığı için (G. Hıdır'ın kulağı çınlasın!) 
hemen oturup tersine çevirip 3. cildini ta-
mamla-layamadığı kitabının pabucu da 
böylece dama attı ldı. SerxwebGn ve Berxwedan 
dergilerinde çarşaf çarşaf yazılan birçok 
yazının ardından "Rovi"nin kitabı tarihsel belge 
olma niteliğini de yitirdi. Yeri ve zamanı 
geldiğinde sorunun genişçe tartışılacağını 
umut ediyoruz. 

• Direnişten sonra ba~ alaylar • 
aa-Kör Hücreler. 
Hem 35 ve hem de 37. tecrit hücrelerinin her 
katında 1 tane olmak üzere 4 35. 4 de 37. Tecrit 
tarafında 8 kör hücre vardı. Bunlar pek kul
lanılmıyordu. Biz ise, bu kör hücreleri çok 
merak ediyorduk. M eğer merak edildiği kadar da 

J varmış. Askerler buralan açmak istemiyorlardı. 
Ve bazı yetkililer de buraları bilmiyorlardı. 

----'------ Birgün sorumlumuz buraların da temizlenmesi 
gerektiği söyledi. Tüm kör hücrelerin ağzına 

kadar yıyecek vb.. ilc dolu olduğunu 
gördük .. Hayretler içinde kaldık . Bize verilmeyen 
tüm yiyecekler burada stok edilmişti . Te-

nekelerle turşu, peynir, helva vardı. . Te- nekelerin çoğu pas
lanmışu. Binlerce paket fılitreli sigara çıktı.Tutuklu ve 
hllkümlülere gelen ve verilmeyen , bir türlü bitirilememiş sigaralar 
daha sonra koğuşlara ortak dağıtıldı. Bizım paralarıınızia alınıp ve 
kullanılmayan çok sayıda süpürge, ampul, vb .. bulundu.Bir de 
demet demet sopalar çık u. Düzenli olarak yapılmış bu so palara ise, 
idare el koydu, geri vermedi. Çünkü, bunlar bize iş- kencede kul
lanılmış sopalardı. 
Aynca, birçok radyo, pil ve benzeri eşya; kanlı pantalon, külot, iç 
çamaşır, elbise, havlu,gömlek, çorap vb .. de çıkmıştı. Bunlar çöpe 
konulmadan getirilip hepimize gösterildi. Bazıları arkadaşlar 

tarafından "bu şunundur, bu bunundur" denildi .. 
Bu duruma idare ve askerler de şaşırdılar. Bizi her bakımdan talan 
etmişlerdi. Zaten Türk ordusunun en önemli meziyeti ta
lancılığıydı. Ve buralar alet -acele boşalttıldı.Kör hücrelerdeki 
du-rum bir vahşetin en gerçek göstergeleriydi. Bizim üzerimizde 
çok olumsuz etki yapmış, moralimizi bo7muştu. 
bb-Sorumlular toplantısı. 
Direnişten sonraki ilginç bir olay da sorumlular toplantısıydı. Ya 
da biz alışık olmadığımızdan ilginç geldi . Sorumlulanmız içinde 
bulunduğumuz durumun değerlendirilm i için biraraya 
gelmişlerdi. Koğuşlar oluşturulduktan sonr~ tecrit koğuşunun da 
sorumlusunun katıldığı bir toplantıydı bu. Once görüşlerimiz so
rulmuş ve önerilerimiz alınarak bu toplantıya gidilmişti. Ama, 
sorumlumuz küplere binmiş vaziyette çok kızgın geri geldi .. Bu 
toplantı başımıza daha neler gelebileceğinin bir kanıtı idi. Kimse 
arlanmamıştı. Dağınıklık devam ediyordu ve idare yeni tezgahlar 
kuruyordu. 
Biz, bazı unsurların karşı çıkmalarına ra~'lllen sorumlular top
lantısında belli bir yöntem uygulanması ve aşırı taleplerden geri 
çekinilmesini önermiştik. Elbette uygulamada eksiklikler vardı 
ama, biz idare karşısında belli ve birkaç taleple yetinmeliydik. 
Birçok öneri oraya götürülebilirdi, idare basit önerileri kabul eder, 
temel haklarımız arada kaynar giderdi. Nitekim öyle de olmuştu. 
Hatta "biz insanız limon ihtiyacımız da var, bu da iletilmeli " di
yenler de vardı..Sayısız taleplerle liste kabarmıştı. 
Temel sorunlar ve örgütlenme durumumuz bir tarafa itilmiş,tarru 
tamına toplantıda 220 talep ileri sürülmüştü .. Müdür bu taleplerin 
küçüklerini yanındaki asteğmeni yazdınp - ki bunların içinde tu
valet pompası da var- hemen kabul etmişti. Ama, görüş, savunma 
yapılması, kitap sorunu vb.. ko-nularındaki talepler ise es 
geçilmişti..Sorumlumuz konuşarak biraz olsun tali talepleri 
kırmış,tar-tışmayı esas sorunlarımıza çekmişti, ama 
başaramamıştı. . 
Sorumlumuz, durumu tecritte anlattığı zaman küfür etmek zorunda 
kalarak, sinirlivetitrek bir ses-le ,"kardeşim ne anlatayım, adamlar 
nerede ise kan isteyeceklerdi .. " diyordu. Bu belirleme karşı-sında, 
ufak-tefek talep öne sürmüş olanlar seslerini kesmişlerdi .. 
Ayrıca, toplantı, PKK'nin kendi örgüt toplantısı haline çevrilmiş, 
birbirlerine kağıt verip almalar ile geçiştirilmişti .. Kadınlar koğuşu 
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sorumlusu tecrit sorumlusuna kağıt verince askerler tarafından ya
kalanmış ve tartışma çıkmıştı. Bu bir rezaletti,notların büyük 
bölümü idarenin eline geçmişti .. 
Bütün bu gelişmeler içinde tecrit yeni bir dağıtıma hazırlamyordu 
ve direniş yeni sorunlar getirmişti. Cezaevi örgütsüzdü. İdare de 
birçok şeyini ört-bas etmeyi başarmıştı. PKK ise, can
lacanlanarak, eskisi gibi kendi yapılarını ortaya çıkarınışiardı 

e DiPenişten S6nPaki 
dUPUIBUft değerleRdiPilmesi • 

5 Eylül sonrası bizim için çok değişik bir yaşarndı. Kendiliğinden 
gelme bir başkaldm, beraberinde bir çok sorunu da getirmişti. 
Eskiden sorunlarımızı çözerniyorduk ama şimdi daha da 
karmaşıklaşmıştı. Mutlaka sorunlarımızı lehimize çözmek zo
rundaydık. 
Bizce en önemli sorunumuz arınmayı sağlamaktı. Daha önce de sık 
sık değindiğimiz gibi, ihbarcılar, ajanlar, isteyerek itiraf yapmış 
olanlar karşısında tavır alınması gerekiyordu. Direnişten sonra yer 
yer gündeme gelmesine karşın, ciddi biçimde ele alınınadı ve bunu 
PKK'liler bilerek engellediler. Bu olaylar hiç yaşanmamış gibi bir 
davranış sergilendi . Ustelik bu tür unsurlar geçmişteki pisliklerini 
kapatmak için cezaevinin en sivri unsurlan oldular. 
İkinci sorunda disiplindi. Bir arkadaşın deyimi ilc, "5 Eylülden 2-
1 galip çıkmıştı k ... " Ama, gaddar, zalim ve şöven Türk ordusunun 
bu yenilgiyi hazmedeceği mümkün değildi. Elbette ilk fırsatta tek
rar inisiyatifi ele geçi rmek isteyecekti.. Ve tehlike kapıının 
çalıyordu. "Orgütlenelim" dediğimiz zaman bu önemsenmiyordu. 
"Zulme ve işkenceye karşı direnmek" noktasında birleşenterin en 
azın-dan koğuşlarda ortak yaşam ve ortak yönetim yaratmak su
retiyle örgütlenmeleri gerekiyordu. Bu-nun da ancak belli bir di
siplin ile sağlanacağı söz konusuydu. Eski tahakkümcil zihniyet 
yeniden hortlatılmamalıydı.. 
Oysa, Koğuşlarda "yeme-içme" birliğine bile karşı çıkılıyordu . 
Nöbet konusu tartışıla tartışıla öyle bir hal almıştı ki , " birşey yok 
niçin nöbet tutalım" deniyordu .. 
Günlük yaşamda laçkalıklar, liberalleşrne ağır basıyordu. 
PKK'liler "biz bu adamları sıkamayız" ''Eğer sıkarsak .. zaten zor 
baskı altından geliyorlar, hemen kaçarlar" diyorlardı. Ustelik bu 
görüşü tüm cezaevinde de yaygınlaştırıyorlardı . Alttan alla da 
"belli kurallar olması " da gerekli denilerek, "hem naima hem 
mıhına" vuruluyor, elbette birçok unsur da bundan ya
~!iflanıyordu .. 
Oneriler karşısında savunma şuydu : "Disiplin sömürgecilerin uy
guladıkları bir yöntemdir". Böylece, 
basit kurallar bile uygulannuyor, kurallara karşı çıkanlar ise af
fediliyorlardı. 
"İdare ile aramızdaki anlaşmalara uygun davranmak zorundaydık. 
Böylece bazı kuralların yerleşmesini de sağlamış olacaktık. Siv

rilikterin önlenmesi gerekirdi.. Mutlaka kurallarla yaşamalıydık, 
İdare gevşetse bile biz gevşetmemeliydik." Bunlar etkin unsurlara 
anlatılıyor ve tüm siyasi gruplardan uyulması isteniyordu. Tersine, 
idarenin eline koz verilmiş olacak, tezgahianan oyunlar daha çabuk 
gündemleşecekti. 
Henüz idare ile ararnızdaki anlaşma hükümleri uygulanmamış ve 
örgütlenip iyice yerleşmemişken, en sivri davranışlarla 
sürtüşmeler yaratılıyor ve ortalık karıştırılıyordu. En kötü un
surlar en sivri olmuş, en yürekli olanlar ise en sessiz ve saygılı 
davranıyorlardı. Bu ortamda provokasyon çok kolaydı. Yer yer 
gardiyan ve subaylarla tartışmalar ve onlara "büyük laflarla ha
karetler" başlamıştı. İdare de sürtüşmeleri geliştiriyordu. Di
renişin verdiği böbürlenme ve zafer havası içinde kimin ne yaptığı 
pek belli değildi. 
Direnişten çok önce ve en zor koşullarda bile Kürtçe konuşuluyor 
ve hatta zula yerlerde, govendler tutuluyordu. Ama gel görki, di
renişten sonra cezaevinin dışına taşacak biçimde çok yüksek sesle 
türküler ve oyun oynamalar başladı. "O söyler de ben nasıl kalırım" 
gibi bir rekabet ile sorun idareyi tahrike vardı. Kürtçe türkü 
söylemek ve oyun oynamak, gece sabahlara kadar cezaevinin 
dışına taşan boyutlara varmıştı. Yukarıda idareyi sıkıştırıyordu 
ve idare Kürtçe konusunda çok hassastı.. 
Direnişten yeni çıktidığı ve halen yaralarımızın sarılmadığı bir 
dönem yaşanıyordu. Ciddi bir örgütlenme için zaman gerekiyordu. 
İdarenin dikkatini dağıtmak ve üzerimize çekmernek zorundaydık. 
Haberleşme kurulmamış, önümüzde birçok sorun vardı ve hastalık 
bizi tehdit ediyordu. Ayrıca idareye ve yukarıya 5 EyJül'ü ye-
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dirmemek görevdi. Aslında kimsenin karşı olmadığı ve idarenin 
provokasyonu için zernin yaratmıştı. 
PKK, kendi tabanını ayakta tutmak için bütün yapılanlara göz yu
muyordu. Geleceği hiç düşünmü- yordu. Dağılmamak için 
göstemelik işleri adeta dürtüyorlardı. Bu kez yalnız kendisine mal 
olacak bir direniş hayal ediyordu. Çünkü 5 Eylül ona tam ınal 
olmamıştı. Bu nedenle biraz da direnişi zorl!.ıyordu. Dar grupçuluk 
zaten insanı bıktıracak boyutlara varmıştı. Omeğin 26. koğuşta bir 
akadaşın sorumlu olarak seçilmesine karşı çıkılmış ve "burada 
kan dökülür" denilerek,arkadaşa sorumluluk yaptırılmamıştı.. 

Oysa tecritte koğuşlardaki ortak yönetim konusunda antaşmıştık 
! 
Bu arada hücreden etkin bazı unsurların koğuşlara dağıtılacağı 
haberi çıktı. Tecritte ise yalnız ölüm cezası ve müebbet alanlar ka
lacaktı. Yakın akrabalar da yanyana verilecekti. Nihayet 1983 
yılının aralık ayı ortalarında dağıtım oldu. "Tehlikeli oldukları 
için" tecritte bırakıla~ birçok unsur direnişte en önde olan 
koğuşlara scrpi ştirildi. ldarece tezgah kurulmuştu. Artık cezaevini 
yeni olaylar bekliyordu .. 

5 Eylül direnişi beklenmeyen ve kendiliğinden gelme bir direnişti . 
Bütün çabalara karşın yerli yerine oturtulamadı. PKK direnişi 
kendini ört-bas edebilmek için başka yerlere çekmeye çalıştı. Belli 
mevziler elde cdilemedi. En önemlisi örgütlenilemedi, ciddi bir 
haberleşme ağı kurulamadı. İdare de birçok uygulamayı aksatarak, 
yeni provokasyonların zeminini oluşturdu. 
5 Eylül direnişi nasıl olursa olsun cezaevine yeni bir hayat vermişti. 
Korkunç baskı, zulüm ve iş- kenceden kurtulunınuştu . Ama, bu 
anlaşılamamıştı . Birçok itirafçı kendiliğinden aklanmış ve kah
raman kesilmişti .. 

·SONSÖZ• 

Diyarbekir ceheneminde, 5 Eylül önemli bir dönemeç noktasıydı. 
Arkasında onlarca yaralı ve sakat bıraktı. .. Hatası ve sevabıyla 
önemli bir direniştİ ve içinde Kürdistan devriminin tarihsel za
aflarını da taşıyordu ... 

Birlik sorunsalının artık yakıcı bir zorunluluk haline geldiği 
günümüz koşullannda Diyarbekir Zından pratiğinin iyice ir
delenmesi ve ciddi dersler çıkartılması kanaatini koruyarak , ce
zaevinde şehit düşen Kürdistan ihtilalinin militanlarının anısı 
önünde saygıyla eğil iyoruz ... 
Sakat kalan, direnen, içeride ya da dışarıda olan tüm 
Kürdistanlılara bin selam .. . 
Diyarbakır cehennemini unutmadık, unutmayacağız!! 

(Bu metin özel anlatımlar ayıklanarak, genel olarak 
Diyarbakır Cezaevi Raporu/Riz.gari'nitı 3. cilt 9. bölümündetı 

yararlanılarak hazırlandı) 

DiYARBEKiR ZINDANI.NDA ILK ÖLÜM ORUCU 
ŞEHITLERINI SAYGlYLA ANlYORUZ! 

~"'' ~''"' .... 
~\\ ç\c;•" 

Mümtaz Kotan, Ergül Kayak, Hüseyin Yeşildağ, 
Erdal Kotan, Recep Maraşlt, 

Yakup Çiçek, Şeyhmus Ozzengin 
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---------------11!1. --------------- AT, Afrika ve Ortadoğu 
KUZEYIDEKI DURUM VE ülkeleri üzerindeki etkisini 

koruyor; eski doğu bloku 

ULU S LA RA RA S 1 i Li Ş K i LER i N ~~~~F":~~:~~~~~y1~:~~! 
- • geliştiriyor. ABD ise Güney 

11GELECEGI 11 Amerika ile ticaretinde kimi 
sorunlarla karşılaşırken; AT 
ve Japonya'nın, bu alanlara 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~el attı~an gözlemleniyor. 
"Yeni Dünya Düzen(sizliği)", herşey gibi Kuzey'inde çehresini 
değiştiriyor. Hem de çok hızlı ve 'klasik' formlardan önemli 
farklılıklar arzeden 'post-modern' eksende ... 
Bolluk içinde yoksulluğun ve setaletin yaşandığı Kuzey'de; 
üretim anarşisiyle yaşanan kriz, çürüme ile birlikte, Kuzey'in 
"yeni yapılanma· arayışlarının devreye sokuyor. "Çare", 
neo-Keynesyen yönelimler ve Gtıney'in pasasının daha çok 
çıkartılmasında aranıyor. Elbette tüm bunlar, yeni şeyler 
değil. Ancak, yeni olan; Kuzey'in daldığı post-modem la
birentin, artık, sistem olarak 
içerici değil; emeğe, onun sisitem içinde massedecek yeni is
tihdam alanları açmıyor. Sürekli istihdamın yerini, kontrol 
teknolojisi ve teknokrasinin "dar istihdamı • kalıyor. 
Klasik tanımlı emek ve bütün olarak Güney, Kuzey'e fazlalık 
oluyor. Özellikle post-modern gidişatın global ölçeklerde öne 
çıkardığı , içeremediği için dıştalama eğilimi ; döneme dam
gasını vuran faktör oluyor. 
Daha çok işgücüne ihtiyaç duyulan dönem, post-modern 
yönelimlerin gerisinde kalırken; kriz koşullarında, müracat 
edilen meo-Keynesyan referansta, sadece 'hoş ve boş' sözler 
olmaktan öteye anlam taşımıyor. 
"istihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" adlı yapıtıyla 
tanınan John Maynard Keynes, "iktisatın bir ahlak bilimi 
olduğunu özellikle vurgulamak isterim" diyen, bir dönemin ik
tisatçısıdır. 

"Tehlike aptal kafaları( ... ) hiçbir şeye yeterince açık olmayan 
o aptal politikacılardan geliyor" diyecek kadar, subjektif sap
Iantıiarın "ahlakçı" iktisatçı geçinen Keynes'e göre; "Ka
pitalizm ahlaki açıdan tatsız olsa da her zaman geçerli bir 
yoldu ve devrimi zorunlu kılan bir ekonomik gelişme 

yoktu." ... 
Keynes için, "her zaman geçerli bir yol " olan kapitalizmin 
"örgütlenmesinde ve yönelimlerinde";eğer "faydacı bir 
şekilde" devletin ve hükümetin ekonomiye müdahalesi dev
reye girerse, bütün sorunlar çözülebilir ve kriz aşılabilirdi... 
Aslında, belirsizlik ve öznesiz beklentiler üzerine inşa edilmiş 
"devletçi" Keynesyen teori: kapitalizmin doğasının ve 
ahlaksızlığını göz ardı eden, boş bir "ahlak vaazı"dır. 1929-
1923 büyük bunalımının devreye soktuğu ve ikinci paylaşım 
sonrasının yıkım ortamıyla müracaat edilen Keynesyen re
ferans, özel koşulların "istihdam teorisi"dir. Kapitalizmin bütün 
zamanları için geçerli olmayan, "faydacı bir şekilde" yapılmış 
bir operasyondu; Kapitalizm için bu operasyon yapılmış ve 
bitirilmiştir ... 
şartlar ve yapı çok farklıdır artık!. .. . 
Onüne "neo" takısı ekiense de, Keynesyen yönelimlere atıfta 

bulunarak yapılacak bir şey kalmamıştır. Çüntü, kapitalizm 
içine daldığı post-modern labirentinde, global ölçekli kalp 
yetmezliği yaşamaktadır. Bu durum Keynes'in hesaplarında 
yoktur .. . 
Sözünün ettiğimiz kalp yetmezliği nedir? ... 

Önce adına "Yeni dünya Düzen(sizliğ)i" dediğimiz ve zemini 
kayganlaşan "soğuk barış" döneminin, Kuzey için ne demek 
olduğuna göz atalım : Yalta-postdam'lı statükonun bo
zulmasının ardından çok kutuplu özellikler kazanan dünyada; 
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1992 yı lı verilerine göre 
Kuzey Amerika'dan Asya'ya 133.9, Avrupa'ya 137.9 mi lyar 
dolarlık ihracat; ters yönde ise 234.4 ve 123.5 milyar dolarlık 
ithalat yapı lmış . Buna karş ıl ı k A T'den Asya'ya 115.3, Or
tadoğu'ya 52.2, Afrika'ya 53.8 ve Latin Amerika'ya 30.3 milyar 
dolarlık ihracat yapı lmış . Ayn ı bilgelerden yap ılan ithalat ise 
sırası ile 185.5, 32.1 , 59.6, 34.2, milyan tutmuş . Amerika ile 
AT arasındaki ihracat ve ithalat tutarı ise 137.9 ve 123.5 mil
yar dolar olarak gerçekleşmişti r. Yeni dünya pazarlarının 
%60' ı AT, ABD ve japonya arasında paylaş ı lmaktadır. Pay
Iarına düzen ile yetinmeyen Kuzeyl iler için yeni bir paylaşım 
tablosu gereklidi r. Söz konusu gereklilik, üzerindeki dip
lomatik nezaket frankların ı çı kartıp, halk elbiselerini giyme 
yönelimiyle Kuzeyliler aras ındaki ticaret savaş ında ifadesini 
bulmaktad ı r. Ancak, bu başlang ıçtı r, ilk adımdır ... 
Zaten yoğun tartışmalara konu olanda, şi mdilik bu adımd ı r. 
Örneğin, ABD ile ·Japonya arasında, Şubat-1994'de patlak 
veren ticaret fazlalığı ve sınırlaması kavgası; 24 Mayıs 
1994'de Washington'da imzalanan geçici ticaret anlaşmasıyla 
"tatlı"ya bağlanmış görünüyorsa da; görüntüye inanmak 
aldatıcı olacaktır. Çünkü, ABD'ye dış ticaret fazlalığını azal-

tacağı sözü veren Japonya, aynı konuda AT'nin isteğine, 
Başbakanı 'nın ağz ından kesinlikle reddetmektedir. 
ABD ile arası ndaki ticaret fazlası, 1993'ün ilk on ayında 25 
milyar doları tutan Japonya, 'Le Monde' gazetesine göre, "ti
caret alan ında kolay partner değil, hele iç piyasan ın bütün 
dışa açılma eforunun kıs ı tlayıc ı ve tutucu bir yönetim söz 
konusuysa" , diye yorumlanmaktadır. 
Görünen odur ki ticaret savaşı, en çok ABD ile AT'ye vuruyor. 
Ürettiğinden fazlasın ı tüketen Kuzey'in ABD ve AT ortakları 
için, ticaret savaşında yenik düşmernek (şimdi her za
mankinden!) büyük önem taş ı yor. ABD, artık, bir çok "klasik" 
yükü kaldıramaz durumdad ı r. "Workes World" gazetesinin 
saptamasma göre; Amerikan ekonomisinde iddia edildiğ i gibi 
büyürneyi yavaşlatma deği l kriz var. 
Araştırmaya göre: Amerikan halkın ın üçte biri, ortalama ayda 
bir ruhsal çöküntü yaşıyo r. "HastalıkKontrol ve Araşt ırma 

Merkezi"nde 18 yaşından büyük yaklaşık 45 bin kişi üzerinde 
yapılan araştırmaya göre; araştırmaya katılanların %31'i 
ayda bir stres yada depresyon içeren ruhsal problemler 
yaşadıklarını kabul ettiler ... 
Derin ekonomik ve toplumsal sorunların, aysbergin 
görünmeyen kısmı gibi ABD'yi etkilediği koşullarda , "Ame
rikan Yaşam Tarz ı " söylencelerinin ağır yaralar alması ; 
ABD'nin "YDD"indeki pozisyonunuda etkiliyor. ABD tem
silciler Meclisi, Avrupal ı müttefiklerine "askerimizi doyurun" 
deyip, ekliyor: "Masraflarının dörtte üçünü karşılamazsanız, 

75 bin Amerikalı askerimizi Avrupa'dan çekeriz" ... Temsiliciler 
Meclisi bu kararı, 144'e karşı268 oyla kabul etti. Böylel ikle de, 
Avrupa'daki NATO üyesi devletlerden, 1998 y ı lına kadar 
Amerikan askeri birliklerinin maaşla rı hariç, tüm masraflarının 
dörtte üçünü karşılarnalarını istedL 
Bu arada, Bill Clinton'un imzaladığ ı direklife uygun çıkmalar 
yapan ABD'nin BM'Ier daimi temsilcisi Madeleine Albright, 
"BM Barış Gücü operasyonları ABD'nin dış politikasının 
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merkezini oluşturmamaktadır ve oluşturmamalıdır." deyip; 
BM'Ier operasyonları için üstlendikleri ekonomiik 
yükümlülüğün giderlerini, 1996 yılına kadar, verili düzeyin 
%25'ine çekileceğine dikkatleri çekiyor. 
"Le Monde" gazetisinin de ifade ettiği gibi: "Açıklanan Clinton 
Doktirini" ABD'nin dış politikasının köklü bir rota kırmasıdır. 
Kuşkusuz bu direktitin imzainmasında ABD kamuoyunun ve 
Kongrenin büyük etkisi var. Çünkü barış operasyonlarının 
Somali'de, Haiti'de, Bosna'da, Ruanda'da başarısızlıkla 
sonuçlanması ve otuz kadar ABD'li askerin bu ope
rasyonlarda öldürülmesi ve dünya kamuoyunda tek kalan bu 
"Süper gücün" prestijinin sarsılması hiç kuşkusuz direktitin 
imzalanmasında etkili oldu."(Le Monde) 
Çünkü, ABD içinde debelendiği sorunlar yumağında; ken
disine karşı ticaret savaşı açmış eski "müttefikler" i adına, 

"klasik" yüklerini kaldıramaz durumdadır. Kalp yet
mezliğinden muzdariptir. Ve de artık, surlarını yeni örmeye 
başladığı NAFTA kalesini pekiştirerek; çok kutuplu dünyaya 
bu mevziden müdahale hazırlığındadır. Hayır, ABD emperyal 
düşlerinden vazgeçmiş falan değildir. Sadece, değişen ulus
lararası tabloda; ittifak, araç ve konumlanışını reorganize 
ederek, yeni savaşına hazırlanmaktadır. ABD açısından, 
özde değişen başka birşey yoktur; ABD, 92'den sonra, 93'te 
de dünyada silah satışı rekorunu, 32 milyar dolarla elinde 
tutmaktadır. 
ABD artık daha büyük oynamak için "klasik" yüklerini 
sırtından atıp; kendisine 'isyan' eden diğer Kuzeylilere, me
safeli ve gardını almış politikalara yönelmektedir. Böylelikle 
de, geleceğin kaosuna kendi penceresinden bakmayı be
nimsemiş görünmektedir. Kaldı ki, George Washington 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Peter Reddaway'ın, The 
Independent" gazetesinedeki "Ciinton-Yeltsin balayı niçin 
erken bitti?" sorusuna verilecek yanıtta, ABD'nin iki adım ileri 
atmak için, bir adım geri atan duruşundan bağımsız ele 
alınamız ... 
Değişen birşey yoktur; ABD, yine dünya gericiliğinin 
yanındadır. 'La Stampa' gazetesine verdiği demeçte. 
B.Ciinton, Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez faşistlerin 
yer aldığı hükümetini açıkca, "allaeti, amici, una famiglia/ 
müttefik, dost , bir aile gibiyiz" diye taltif ve takdis etmektedir. 
Kendilerini "post-faşist" olarak niteleyen ve Adolf Hitler'in 
"Avrupa kalesi" düşlerinin takipçisi o güruhla, Clinton 
ABD'sinin; "müttefik. dost, bir aile " olması şaşırtıcı değil; ak
sine ABD'nin yeni yönelimleriyle uyum içindedir. 
Söz konusu gidişat içinde, A T'de kendi önlemlerini almaya 
başlıyor. 1989 yılında Fransa ve Almanya tarafından 
oluşturulan Avrupa Kolordusu'na 1993'de Ispanya ve 
Belçika'nın katılmasının ardından, 1994'de de 
Lüksemburg'un katılması gündem maddesi oluyor ... Ulus
lararası istikrarsızlığın artacağı döneme doğru ilerlenirken; 
35-40 bin kişilik bu güç, geleceğin önemli sinyali oluyor. 
Bu işin bir yanı. Yani başını Almanya'nın çektiği ve isveç. 
Norveç, Finlandiya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polanya, 
Macaristan ve Slovakyayı içeren 20 üyeli Avrupa Birliği hayali 
peşinde koşarak; Kuzey'deki safiaşmaya alternatif bir "Av

rupa kalesi", bir güç odağı yaratmaktır. 
Ama somut; bölgesel entegrasyonla tekellerin birleşik Avrupa 
Kalesi'nin yaratılması zorlamalarından farklı tecelli ediyor. 
1948'de imzalanan, "Avrupa Ekonomik işbirliği Örgütü" 
"OECC" 
projesi ile ilk adımı atılan Avrupa birliği , 1957 tarihli Roma 
Anlaşması'yla, 6 Batı Avrupa devleti arasında "Avrupa Eko
nomik Topluluğu"nu (AET) oluşturdu. Savaş sonrası Av
rupa'da bozulan dengelerin onarılması ve enjekte edilen 
Marshall yardımının kullanılması, böylesi bir biriliği kon
jonktürel olarak gerekli kılmıştı. Daha sonra, Avrupa Birliği 
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olarak anılan ve Maastricht Antiaşması'yla formüle edilen si
yasal ekonomik birli, bölgesel entegrasyon; kendini tekellerin 
Avrupa'daki merkezi-teknokratik diktatörlüğünü oluşturma 
hedefiyle izah etti. Temelinde Avrupa merkezli ırkçılığın kalın 
çizgilerini taşıyan gerici proje, zaman içinde karaya oturdu. 
Örneğin, 1993 yılında BVA'nın Fransa'da yaptığı sondaja 
göre, Frans ı zların %56'sı Maastricht Anlaşması'na 'hayır' 

diyor; %61'i ise Avrupa birliği konusunda karars ız. Avrupa 
Birliği projesine 1991 yılında "hayır" diyen ispanyolların oranı , 
1992'de %43'e, 1993'de %58'e yükseldi. Norveçlilerin %55'i 
AET'ye girmeye 'hayır' diyor. Norveç Uluslararası ilişkiler 
Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışan Arne Melchlor, 
"Topluluğun p lanlarının gerçekci olmadjğıgörüldükçe, AT'yi 
destekleyen insanların sayısı azal ı yor" diyor. isveç'te ise 
halkın %42'si AT'ye karşı çıkıyor ... 
Özellikile, Haziran-1994 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, 
Birleşik Avrupa hayaline ind irilmiş ağır bir darbe oldu. Ge
nelde oy verme oraninın çok düşük olduğu seçimlerde, sağ 
"zafer" kazandı. Son Avrupa Paııamentosu seçimlerine Por
tekiz'de (1989'da %51.14'dü) %35.7, ispanya'da (1989'da 
%54.8'di) %45.3 oranında katılım sağlanabildi. Yani 1989'da 
%58.5 düzeyinde olan katılım oranı, 1994'de %53 oranında 
düştü Avrupa genelinde. 
Hadi Uluengin'in hayıflanması boşuna değil: "Heyhat, (13 
Haziran 1994-y.n) pazartesi sabahı katılım oranları ve 
sonuçlar kesinleştiğinde, Delor'un "Avrupa rüyası" olarak 
tanımladığı ve daha kitabı bir tabirle "Avrupa ütopyası" de
nilen heyacanın pek o kadar rağbet bulmadığı anlaşıldı.( ... ) 
Kuşkusuz rüyanın gerçekleşebilme şansı eskiye oranla daha 
az gözüküyor. Çok kutplu bir dünyada, AB, kutup 
oluşturabi lmenin sancılarını yaşıyor. "(Hadi Uluengin, 
Hürriyet, 15/06/1994) 
Hedeflenen bölgesel entegrasyon yerine, yeniden denge po
litikalarına dönüş yapan ihtiyar Avrupa'da "kutup olabilmenin. 
sancıları" aştiabiiecek mi? ... Bizim yanıtımız açık, 'hayır' 
çünkü, ortak sorunlarda uzlaşarak, ulusal sorunlarıyla il
gilenmek ve daha da bencilleşrnek durumunda olan Avrupa 
Devletleri, ortak bir siyasi birim oluşturmanın uzağındadır. Bu 
uzaklık, onlara kendisini her geçen gün daha fazla da
yatmaktadır. Öne çıkan eğilim ikili ilişkiler, denge ye nüfus 
politikalarına geri dönüştür. 
Sarsıntılarını yaşayan ve ivmesi artarak yaşayacak olan Av
rupa'nın Mayıs-1994'de Paris'te düzenlenen 'Avrupa Istikrar 
konferansı ' ; bölgesel "istikrar" ın, sözde bir umutta olduğunun 
samimi verisi oldu... Nasıl mı? En iyi sözü, yine hayal 
kırıklığın ı yaşayan Hadi Uluengin'e bırakmak: "Dostlar 
alışverişte görsün zirvesi bitti. Yasak savı ldı. Dağ fare 
doğurdu. ( ... ) Paris'te gerçekleşen "Avrupa istikrar Kon
feransı" , filaskoyla demesek bile sıfıra sıfır elde var sıfır so
nucuyla noktalandı. Nihai bilidiri yuvarlak cümleleri aşamadı. 
Dişe dokunur karar çıkartamadı . Toplantı , tantanaya rağmen 
istikrar sağlayacak tek gelişmeye sahne olmadı.( ... ) Paris 
Konferansının ortaya koyduğu gerçe~. istikrarsız bir dünya ve 
istikrarsız bir Avrupa'da sorunların kolayından 
çözümlenemeyeceğini belgeliyor." (Hadi Uluengin, y.a.g.k. 
31/05/1994) 
Avrupa'daki istikrarsızlığın krizden kaynaklandığı açık; ama 
bunun yanında, iki önemli faktör var. Birisi, Almanya'nın Av
rupa'ya dayattığı gerçeği, ikincisi ise, Rusya ve eski Doğu 
Bloku ülkelerindeki durum ... 
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BASlN 
AÇIKLAMASI 

Tüm Türkiye satlunda devlet terörü acımasızca 
sürmektedir. Kürdistan'da ise tam da bir iç savaş 
süreci yaşanmaktadır ... Artık, topraklannı terk et
memekte kararlı yurtsever Kürt Ulusu'nun hiç bir 
yaşam güvencesi kalmamıştır. Tüm ulus lararası 
haskılara rağmen, mi litarizme teslim olan Çiller 
hükümeti, Kürdistan'da dağlara, ovalara yayılan di
reniş mevzilerini imha etmek amacıyla bütün 
gücüyle saldındadır. 

Ulusumuz açıkca topyekun bir imha tehdidi 
altındadır. Böylesine kural tanımayan ve sivil he
defleri dahi imhayı önüne koymuş, tanklarla, top
larlarla. savaş uçaklarıyla saldın halindeki barbar 
Türk ordusuna karşı Kürdistanlı Siyasi 
örgütlenmelerin "zeytin dalı" uzatması beklenemez. 
Saldın ve imha harekatı ne kadar acımasızca. di
renişimiz ve meşru savuruna hakkınuzı kullanmak 
da o kadar acımasız olacakhr... 

Kürdistan'da silah üstünlüğünü sonuna kadar kul- , 
lanan, "ya bitecek, ya bitecek" naralanyla salyalar 
alatarak saldıran ve fakat 1 O yıld ı r süren gerilla di
renişini bastıramayan TC, Uluslararas ı diplomaside 
de devlet olma avantajını kullanıyor ve Kürdistan'dan 
boy veren, silahlı mücadeleyi haklı - meşru bir ze
minde savunmaya kararlı siyasal örgütlenmeleri 
ulus lararası kamuoyu nezdinde "terörist" ilan etıne 
çabalannı yoğunlaştırarak sürdürüyor ... 

Bu bağlamda Temmuz ayı başlanndan itibaren par
timiz PRK-rizgari'ye karşı boyalı Türk basını 
tarafindan hayali senaryolar hazırlanar~ kapsamlı 
bir karalama kampanyası başiatıi mıştır. Öte yandan 
tüm Ege ve Akdeniz ve Marmara sathında ekonomik 
hedeflere yönelik geliştirilen YRNK (Yekitiya Riz
gariya Neteweye Kurdistan) cephe harekatına bağlı 
şehir geri lla birlikleri tarafından gerçekleştirilen ey
lemlerin başansından çılgına dönen "Anti-Terör" 
Timleri, bu gözü dönmüşlüğün faturasını, YRNK ve 
PR K'yi bir kefeye koyarak, siyasal bir örgütlenme 
olan partirniz PRK-nzgari'ye kesme niyetindedir. 

15 Eylül 1994 tarihinde lzmir'den, Aliağa'ya 9 Mil
yar tutannda para nakleden iki otomobilin, Menemen 
yakınlannda trafik polisi elbisesi giymiş kişilerce 
soyulmasını ve çıkan çaktışmada ikisi koromu 
görevlisi, biri banka müdürü olmak üzere üç kişinin 
ölümüylü sonuçlanan eylemi bahane eden Türk MİTi 
ve polisi, Manisa-Menemen arasındaki 35 ki
lometrelik bir alanı çembere alarak, sayılan binlerle 
ifade edilen askeri birliklerin takviyesiyle bölgede 
geniş çaplı bir operasyona başlamış lardır. Ope
rasyon sonucu başan kayderlemeyen asker ve polis 
güçleri, bu kez de lzmir ve civan illerde demokratik 
ve kültürel faaliyet yürüten Kürt ulusal kurum ve 
demeklerine fıilen saldırnuştır. 

Partimizin bu tür eylemiere karşı tavn açık ve nettir. 
Sivil hedeflere yönelmeyen ve fakat Türk eko-
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nomisine yönelik her türlü siyasal içerikle eylemleri dı:s
teklediğimizi defalarca vurguladık. Bu yanıyla !zmir
Menemen eylemi ekonomik hedefleri içerdiğinden dolayı 
parıimizce desteldenmektedir. Fakat, bir eylemi des
teklemek bir şeydir, bizzat eylemi organize etmek başka 
bir şeydir. Bu açıdan yaklaşıldığında, belirtmek gerekir 
Id, Menemen eylemiyle partimiz PRK-rizgan~nin her
hangi bir ilişkisi yoktur. Kaldı Id, eylem polis sor
gulamasında iki YRNK'Ii şehir geriliası tarafından 
üstleni 1 miştir. .. 

Öte yandan Türk istihbarat birimlerince sağdan-soldan 
toplanan ve safsata senaryolam dayanan dosyalar, "is
tihbarat al ışverişi" adı altında çeşitl i Avrupa ülkelerine 
iletilınekte ve partimizin "terör örgütü" olarak ilan edil
mesi istenmektedir. AR YA Kültür Merkezi'nin polis 
tarafından talan edilmesinden sonra, Arya Kültür 
Grubu'nun Melina Merkuri'ye gönderdiği mesaj ve çeşitli 
döküman lar gerekçe gösterilerek, "PRK militanlannın 
Yunanistan'da eğitildiği" ileri sürülmekte ve "bir terör 
örgütü olarak" PRK'nin yasaklanması istenmektedir ... 
Parti önderliği mi zekarşı sürdürülmek istenen komplolara 
karşı her alanda siyasal tavır konulacağı ve provakasyona 
gelinmeyeceğini açıkca belirliyoruz. Avrupa'ya da kirli 
ellerini uzatan barbar TC'nin elleri, diplomatik mev
zilerden taviz verilmeden kırılacaktır ... 

Parti istihbarat biriınierimize ulaşan bir başka bilgi de, 
PRK-rizgari'ye karşı Türkiye ve Kürdistan satlunda 
açılnuş olan psikolojik savaştır. 8 Temmuz tarihinden 
itibaren "Rızgari çökertildi!", "Rızgari doğmadan vu
ruldu!", "Rızgari Genel Sekreteri ele geçiri ldi !" "Terör 
Limited Şirketi" türünden savaş naralanyla, manşetiere 
çıkarılan haberlerin arkası boştur. Burjuva basını, üç ay 
içinde toplam "üç genel sekreter" ve "iki Türkiye so
rumulusu" ortaya çıkararak komik duruma düşmüştür. 
Süren saldınlar sonucu ne parti önderliğimiz ve ne de il
legal parti ünitelerimiz zarar görmüştür. Hayali savaş 
naralannın altında yatan, illegal örgütlenmelerimizi vu
rarnayan, operasyonlar sürmesine rağmen eylemliliğini 
giderek artıran partimizin mücadele gücü karşısında 
paniğe kapılan TC'nin, çeşitli legal platformlarda faaliyet 
yürüten demokrat, yurtsever ve aydınlara karşı 
yükselttiği terör ve zoraki illegal örgüt yaratma 
çabasıdır. 

PRK-rizgari'yi "çökertıııe" operasyonu lzınir, Ankara, 
Istanbul, Adana, Mersin, Diyarbakır, Van ve Bitlis 
sathında sürdürülmektedir. Geçmişte partimize sem
patiyle bakanlar, herhangi bir nedenle partimizden dolayı 
karakolla muhatap olanlar ya da yasal bir takım der
neklere gidip-gelenler polis tarafından toplanmakta, ai
leler, çocuklar dahi gözaltına alınmaktadır. lllegal parti 
aygıtımıza bir türlü ulaşamayan polis hiddetini, hayasız 
bir şiddetle yurtsevedere yönelecek dile getirmektedir. 
Bir yandan ulusal bir yayınevi olan KOMAL bürolan 
baskı altında tutulurken, diğer yandan Sterka Rizgari 
dergisi toplatılmanın ötesinde, imha edilmekte, 
çalışanlarına zorla illegal örgüt üyesi olma dayatılmakta, 
çalışmalan engellenmektedir ... 

Bir yandan, İzmir bölgesinde sadece Kürt kültürünün ko
runması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet yürüten 
ARYA Sanat ve Kültür Merkezi'ne pervasızca 
saldınlmakta, folklor oyunculan, tiyatrocular, çocuk 
klubü üyeleri dahi işkenceye yatınlmakta, öte yandan 
merkezi Istanbul'da bulunan ve Kürt kadırum koruma 
amacıyla faaliyet gösteren Ulusal Demokratik Kadın 

Derneği (UDKD) üyeleri sorgusuz-sualsiz bölücülükle 
suçlanmakta, dernekleri kapatılınaktadır. 

Menemen yakınlanndaki 9 milyarlık gasp eylemini 
gerekçe gösteren Infaz Timleri bununla da yetinmeyerek, 
bilim adamlanna, aydınlara, avukatlara da 
saldırmaktadı r. Bu amaçla Kürt dili üzerine yaptığı 
araştırmalarla tanınan dilbilimci Kaya Müştakhan, Yurt
sever Avükatlar Birliğin'den Av. Rı za Dinç, HADEP PM 
üyesi Nevzat Sağnıç ve onlarca aydın çeşitli alanlarda hiç 
bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmakla ve İzmir' e 
getirilmektedir. N. Sağnıç yaptığı basın açıklamasında ; 
"Menemen eylerninden bizleri sorumlu tutuyorlar. Zorla 
·illegal örgüt üyesi olınanuz dayatılıyor. Ölümle tehdit 
ediliyorum. Bu HADEP'e yönelik bilinçli bir pro
vakasyondur ... " demiştir. Türk polisi !zmir bölgesinde 
Kürt demokratik ve kültürel kurumlanndan sonra açıktan 
HADEP'e de yönelmişve aralannda HADEP İzmir il 
sekreteri, Konak ilçe YK üyesi, Balçova YK üyesi, Buca 
ilçe YK üyesi de bulunan onlarca HADEP'Iiyi gözaltına 
almıştır... Gözaltında tutulanlann ağır işkence 
gördükleri ve sağlık durumlannın giderek bozulduğu 
lHD yetkililerince beliitilmektedir. TC'nin sahnelediği 
gerçek bir terördür ve insanlık dışıdır. Derhal protesto 
edilmelidir .... 

Menemen soygunu ertesi 3 gerilla dışında hiç bir şey ele 
geçiremeyen polis güçleri, Kürt kültürel ve demokratik 
kurumlarına karşı düzenledikleri haçlı seferlerinden 
hızlarını alaınayarak, bu kez de yurtseverlerin iş yerlerine 
yönelik taaruza geçmiştir ... Bu amaçla. bir kereste fab
rikası , beyaz eşya satışı yapan bir mağaza. çeşitli iş 
yerleri, bir tekstil atölyesi , bir inşaat firma~ı ile kompütür 
firmalan keyfi gerekçelerle mühürlenmiş ve sahipleri 
polis çe gözaltına alın mıştır. .. 

Partirniz PRK-rizgari, TC'nin savunınasız bilim adam
larına, aydınlara, demokratlam yönelik terörünü ınahkuin 
ediyor. Partimizi gerekçe göstererek, partimizle hiç bir 
bağlantısı olmayan kurumlara yönelik saldıruan şidetle 
kınıyor! 
Hiç bir parti üyemiz, sömürgeciler karşısında kendi 
kimliğini haykırmaktan çekinmez. Direnişimiz köklü bir 
gelenek üzerinde yükselmektedir. Bu nedenle, demokratik 
faaliyetler yürüten bir takım ulusal kurumlan yerle bir 
etmek amacıyla partimizin gerekçe gösterilmesi altı 
tamanuyla boş bir senoryadan öteye başka bir şey 
değildir. TC'nin yapmak istediği bir taşla iki kuş vur
maktır. Bir yandan, oldukça rahatsız olduğu yasal demek, 
kurum ve yayınları, illegal örgüt süsü vererek imha 
etmek, diğer yandan da legal örgütlenmeler altından "ya 
tutarsa" mantı~yla illegal örgüt çıkarmak ... Avrupa Top
luluğu'na salyalar akıtarak girmeye hazırlanan TC ma
alesef bir taşla iki kuş vuracağına, taşı kendi kafasına iki 
kez vuruyor ... 
Dost da. düşman da iyice bilmelidir Id, Kürt Ulusu top
yekün bir direnişdedir. Bu bir varolma mücadelesidir. 
Hayatidir, hakl ıd ı r ve meşrudur .. . 35 milyonluk bir ulu
sun hala kölece yaşaması dünyanın bir yüz karasıd ır. 
Demokratik insanlık bu karnburu sırtında artık 
taşunaınalı, kanlı , sömürgeci TC'yi alanenen mahkum 
etmelidir. Gerçek terörist Kürdistanlıların siyasal 
örgütlenmeleri değil , insani tüm değerlere düşman 
sömürgeci Türk devletidir! 
ı 8.Ekim. 1994 
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, gerek ülke~ toptaklannda: ye ' _ğerekse ulus- a.çıkgôstergesidlr., ~ "' · , " " ~ 

' 
larp;ı;ası düreyd,e•iiUıq ·i;nevzilere ulaşan ·Par~· Ote yandan, ba~d~~'a<iı . geçen .Jandatıtı'a 

~ :i< ::(. y < 

&AMUQj'UNA 
tim:fıi $ psikqt<mk fin\~j!a altına alaı:ak Üstçavu~ŞUiai.LY~ilda~·da parti;mizi.nüyesi 
paniğe sokmak istemesin in: bir 'ürünü olafak değitdiı::llCnm gen~l ahlaki~ v~ liul<ukhlevlet 
~n~lenmektedir. • !Amıiç, ;:J>artimizi ulus~ yapısı, K(.ir(ljşıan1,i'lar için topyeklltı suçlulUk • • , 
lamrası düzeyde • ''teröiiŞt"ı olru;ak dam~ ' uygularnası içfnpe b(dtiğı.inQari, Ş.' Yeşildal 
galamaktır. Partimizeyönetjr- 'Te-rqr Limited ağabeyinden ötürii' bir aj]e ferd;. .Qlaiak 
Şi~efi"~ l'J:tıc:car Xeröristler11

, "Koruma suçlart;ıPış ve sol:guJamaya atınnu§tıt ..• Bir 
~ :ı;,% 

' " .,. :<-

~ ·.;.;·--~ ;"' ~~ ' ~- ::; & ·:::· ~ 

Milliyet Gazetesi!nin ı~-24" ~sun 1994 
tarüıti niishalarind~ uıutt zamandır par~ 
timize ilişk,in :Tütlc basinmda devam eden 
PQlistye senaryOlanı dayaıı bir haber daha 
siiiiiiimşet yayınlandı. 

" ;"> ::=: ;ı-,:;.m:-

''Güreş'eJeröriSt konmıa!" manşetiyle 
, verilen baberd(; "GenelkUrmay Eski 
BaŞkanı Doğ.fm Gürelin yakın koruması 
JatidartrıtJ Ustçavu§ Şükrii Yeşildağ'ın, 
yasadt§ı K-ütt -örgütü .Rızgari'nin üyesi'' 
oldoğu belirtilerek, ' , Ş~ YeşUdağ'ın 
ağabeyinin ise, PRK-Ritgari'nJn Merkez 
Kornilesi üyesi ofduğn ve Doğan Güreş'in 
olası bir suikasttan kdpayı kurtardığı iddia 
edilmekte,_ Parti tadhlroiı.e \üşkin ,olarak 
da bir dizi düzmece bilgi verilmektedir ... 
Ttirl< MİT1inin (MiUi İstlhb~ratı:e~Jtilah) 
olaya ilişlqn iştihbaratı ise Milliyet ~a
zetesinde şöyle .Ç)zetlenroektedir: ''Jan
darnıa Asısubay OstçavU§ Şükri( Yeşildağ, 
Genel Kumıay Eski Başkant Orgeneral 
Doğan Güre§'in koruması olarak Mar
maris'te görevlendirildi, att(:ak /iu şahsm 
Rı~gari /jrgf,itiincelarllamlan bir telefonla 
irtibaı kı.trdu8u bdirlemııi~rir. Şahsın 
ağabeyi Hüseyin Yeşildağ, Rı'l,gari Merkez 
Komitesi üyesi, Avrupa sorumlusu ve 

, Ul~slaratasıflijkiler u,?,mçıntolarak gör<w 
yapan Ferhat kod qd/ı kişidir" 
Milliyet'in l)ir gtin sonraki ııushasınd~ise, 

Türkiye İçişleri, Bakanlığı, Emniyet 
Genel müdtirlüğü ve, Genel Kurmayı'ı 
olayı çok çelişkili olarak ",tekzip" ettiler. 

Tetölist ÇJktı!" tO[UnçJen warlşeJe çıkanfao başka kOnuda PaııJm~m tarib~h sürecine'" 
haberlerde özellikle. "tetör'~ ,sözcüğünün one' ilişkin bilfnçli çarpımıatardır. Qrneği?l; Paı:ti 

' çlkarilruasının altında yatan "temel gerekçe kuruculau arasında sıralanan Orhan ·Kotan, 
budur! Avrupa ülkelerine "istihbarat. Hatice yaşu V,e n:ram , Delen'in partimitl~ hiç 

, ahşveri§i'' adı , .aıtınga iletiJen ' dosyalar da bir ilişkileri yoktur.. , ' * ~ , 
bQyJ~siqe senaryolara dayanmaktadır... B}r .f\ynca. ;fJtNK tge'rilları tarafınaan açikca 
kez daha belirtmek isteriz ki; uluslararası dip- üstlenilen "tm»r~:M:enemen eylemi . de, Türk 
lomasi 'prensipleritıden tajf~ verıneksiı.in, , basını tarafından ısrarlı t,ic,şeldldePartimize 
Avrupa'ya uzanan !fC'nin kifli ellerini ait bir eylem ôtirak verilnıe~tediı:: Bu eylem 
lofuıakta : bir , an , olsun tereddüt Y.'RNK'ninne fık ve ne de son eyTemiQ.ir! Bit: 
gôştermeyeceğiz. Bu konudatüm partiilye ve ulus~{ kurtuluş örgütü olan YRNICnitı dana 
ü!lltelpripıiz duyarhdıı:. Partimiz. uluslararası 9n<:eki eylenıleri ile ilgili ;açıklatnalaq da her 
düzeyde , dostlanmızı : ' çoğaltmaom, nedense • TOrk basını tarafından es 
mücadelemizin haklı ve ine§ruhığunu en ber~ ' geçilmiştir!. " 
rak bir diUe anlatabilmen in' şartlArını ol- Partimiz İzmir-Menemen eylemini. ~onomik 
gunlaştırnıaktadır. Yirmi yıllık kararlt te- hedefleri içerdiğinden dolay\ des-
orik~ideolojik bir çizginin ü:ierinde yükselen teklemekt~k Doğan Güreş olayı ile ilgili işe 
Partimizin, sömürgeci TC bynaklı pro· henÜZ YRNK bir açıklama yapmamıştır. 
volç.a~onlar karşısında ' ytlmayacagı, prog· ~ ,Yı,ı.pılacak herhangi bir açıklama ise Partimizi 
ramatik hedeflerinden şaşmayacağını döStta, bağlamıyor! 
düşmanda bilmelidir. , 

'(ürkiye ve KUrdistan sathında partunız 
PRl(·rizgarl aylardır geniş çaplı biı: ope
rasyon altında,dır. Bir çok yoldaşmuz işkence 
tezgahlannda. ceıaeyletinaedir ... BütUn bun
lara cağmen, her tarafı hayin pusulada dolu 
Kürdistan ihtilali bedetine doğru kararlı 
:adımlarla ytirilnmektedif., Boş ko'vanlan, 

Öte yandan. emekli de olsalar, Doğan Gtireş 
gibi eli, kanlı Türk, gf;!neralleti. görevleri sa
dece ceza kesrnek olan hakimler, savcılar, 
Kemaliımin iflah olmaz temsilcileri, boyalı · 
basthın köşelerini tutmuş · kalemşörler, yor
gun ve paslı "demokratlar" ; KUKM'nin gra-

<. ·~ 

nit kayaları olan savaş örgütleritiin her zaman 
hedefleri, arasında olacaklardır. Böylesine he
deflere yönelik eylemleri Partimiz, maddi ve 
manevi olarak her hal. ve şart allında de$· 
tekleyecektiı:.Ktirdistan dağlarını tutan 
ERNK gerillaları, Türk MetrQpoleı:inde ciddi 

jarjöre sünı:le ajitasyorluna ihtiyacıımz 
olmadığı gibi, adre~ sonnayan kurşunlan da 
kullannuyoruz ... 

Türk BaSlm tür yanQa,Q, • ''Rı;zg4ri bir potansiyele ulaşan YRNK gerillaları, bu 
çökertildi", "Rızgari doğmadan. ölda" anlamda partimizce desteklenmektedir. 

KUKM sabır , roetAr;ıet ve uıı.ın nefes isıey~n 
bir maraton sürecitlir. Böylesi bir süreçte, 
''modernlik". ''çağdaş}ık1', ya da ·· realite" adı 
alunda sömürgecilerin etekleri altma hiç bir 
biçimde girmeyeceğiı. Mücadelemizi dip
lomasi gereklerine • uygun mas,alara ge
titeceğiz, ama pazcy:lık }<.onusu yapmayacıığız. 
Bağımsız, Birleşik; De'!!lokr~tik bir KUrdistan 
hedefinden. silahlı 'mücadetenin haklı ye 
meşruluğunu savunmadan ıerrec~ geııi ad~m 

gibi manşetlerle aylardtt kapsamlı bir Doğan -Güreş gibi her tarafından kan ve irin 
kampany~ sürdüonelde . VÇ' {al<at akan bir generalin insanlığa fazlaca bir katkısı 
"do~madan ölen" Partimizi iSe her ne~ yoktur. Gözünü kırpmadan\ ''ya bitecek, ya 
dense gündemden düşürmemektedir! Bu bitecek1

' naralarıyla, sivil v~ sayuı:ımasJZ Kürt , 
tür haberlerin esas bynağıolD KUKM'ne ~()ylerine saldıran, onnanlru(ıyakan, gencecik , 
kaJlJ yüı:Otülen özel savaşın psikolojik gelinlere: tecaViiı eden, Kürdistanlıian cop;-
taktik.leri olduğu açıktır. 8 Temmu~'dao bu lay an, , dipçikleyen,tanklaı:la 'ezen, kitle kat-

atılmayacaktırt ' ' 

yana Tiirki~e. ve Kuz.ey Kürdistan ge- liamlarıru. marifet sayan iŞgal orçlusunun Kasım.t994 
neonde paruroize yönelikppçrasyonlar (1a baŞinda yıllardır görev yapan bir generalden 
• Çne çıkanlan gazete haberlerinjn çok elbette 1c:i, KUrdistanlı'lann sotacaklan he
yönlü "aınaçlar, tAşıdığı ortaya .çfkım§tır! s~ları vardırL .. Bu he~ap ta mç->şuphe yok ki, 
AçJktır ki, Türk Ulusuilericısi. gericisiyle. KQrdistaplı' savaş örgptıerince gôrUlecektit. 
dı;tuo\:tab. ayqıniyla. , " üniyersitesi, , "Bu tıedehJe. ikide bir si yasa! blr örgütlenme,' 
basınıynı rtıilli b~ mutab~at içindedir. ol~ 'P~zi, _polisiy~ ~n~Ç>~atla he&;L ı , 
Hedef açık ve nettir. Ulusal've :uluslararası tahtası halıne getiimeltya da Kürt tnusal X'u- . 
dtiıeyde artık maddi bir geı:çel<lik olarak rumlan 'tic bu yesileleele 'ÇauşNnaı hale · ; • 
kendini dayatan •ve Ufusal. kıinnntara, so.kuiak ~. :Sabjplerihp t\Ç.' <J .\>ir .şey lta·k .. ' •.· •.· • ' 
ulaŞan K~'sini boğmal<. eım~Yk vç gi· U\Ddlrp\aY~calc.ıır... -~,, , ~· /, • ; ., ',' ~ ~ 
derett, •Ydk etmek... Sömürg.eci , T<C, P~!Wz>PRK-~gar!., söyledikin;i 'yapan ve,'.~ •• " 
bPYles:ine :·tıit ;ıroRÇ~ ulAŞilQilmek Jçin Yilptığfşt savynan-bir'örgütlenmedir. Ne Mil· , ,' 
elVıde ,bul,unah ttl{ri a[aq ve gereçleti ak· Jiy~" ne böyalı 'fürk:Basını1na vene,qe TC'ye: ı" 

, ~iviterı:t . g~çimti§tir:: . ~!ltı: yanqan~ tq~li v~t~~~, bir ~es~oım,iz. :vav 'Hesap ',~e~:,, · 
sa'Ya§ı 0tekbo~utl~ntılgmş .. ;v~, , d~&~ ~ -~eğıwı~ Jek,mercı~ Kuı:t. ~lusu'dl!f • .B.u;s2,-7 ;; ,, 
~anda .~ tl<UKM'ne Jdfrşı • psı'kofoJık, . nun1uluktan,hareketle, beiırunek ıstenz .ki,, ; · 

' sav~şin sJQı~jlllJ~'<lıt .<ıd6riwştm. Ulus- , Milliyet;g rıın.J:QarfŞete<çıiÇ~dığt'haqe" 
lataras'~ bttsın ~thlq ve il:kelerlntlen na- bilitı~li Çatp}tpı . atl~döludut ve pro\lokıni~. 
sibini ıerr.ece iilmamf§ 'olan~ .'fürk basım PKK'ye;•;yön-elik Örnekİerde ~örüldü~ gibi 
ise, böylesine bii: psikolojik sa·vaŞin en , A:~mpa potisüıe verll~n ,bJ.r operasy<:m o si~~ '', " 
yeUQn unsurlan *olara!( ,' Caninrat bir., Yatidfr. Ayfıclı:~ı;ertesi •"~k.denii've Et~ ' 
ie'kilı.Je müc~e1emiıl J,çJc~leyepilmenitı, s.@ i! Şeıjpiqde : &,er,ç~ , elçôjlpmik ;nedefıle,rl~ 
)191lartnl aramlli~tr. • ""• ""' ti bulunan~ ve.·gctekse :zorunlu sürgün" sonuctL , 

"' Boyalı 'Basın'tn ve 'Jfurk'LMfrinjn, se- ~eifeşml~ KürdiStanlı'lara yönelik ·korkunyc 1 ,* ,• 
• qaryosu, dişe' diş mücadeleler sonucu bir terö,ı:Un;; baŞlatılması;» provokasyonqn. n ' ' 

>5 ::;.. w ::; :<- » ·:-: ?:· >: ·S··ı,: • ' 
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Yaşadığımız son 6-7 yıl içerisinde, "sos
yalist• yönetimlerin Asya'dan Doğu Av
rupa'ya birbirinin ardı sıra yıkılarak "tarih" 
olmaları, dünya ölçeğinde dönüm noktası 
oluşturmuştur. Genel olarak "sosyalizm"in 
bir deneyi sona ererken, geçmişte bu 
yönetimlere secde etmiş olan dogmatik sos
yalistler, başlayan ve biten şeyin ne 
olduğunu açıklamakta yetersiz kalmışlardır. 
Dahası büyük yıkımlar başladıktan sonra, 
teorik yetersizlik içinde bulunan bu gözü 
kapalı izleyicilerin ezici bir çoğunltığu, içinde 

';ij5ıi}iil büyüdükleri ortamı panik içinde terkederek 
[; burjuva dünyasına kapılanma yarışı 

iiiiii içerisine girdiler. ilginçtir; geçmişte "Reel 
sosyalizm"e ortodoksça bağlı olanlar, "Reel 
Sosyalizm"e yönelik hiçbir eleştiriye ta
hammül göst~rmeyenler, yaşadığımız 
günlerin hızlı sosyalizm dönekieri oldular. 
Sosyalizmin dünya çapında yaşadığı ide
olojik, siyasal ve örgütsel bunalıma paralel 
olarak; Türkiye'de yaşanan örgütsel 
dağınıklık, sınıf hareketindeki gerileme, 
karşı devrimci saldırıların yoğunluğunun 

artması, kadroların yetersizliği ve kafa 
karışıklığı gibi faktörlerin etkisiyle oluşan 
bunalım ve olumsuzluklar devam ederken, 
Kürdistan'da militan temelde gelişen Kürt 
halk hareketi 
bölge çapında büyük bir umut ve direniş 
kaynağı olmaktadır. Fakat buna karşılık 
Türk sol hareketinin ve genelde Türkiye top-

lumunun bu kaynaktan olumlu yönde etkilendiği pek 
söylenemez. Yine buna benzer bir biçimde bir kısım Kürt sol 
hareketleri de Kürdistan'daki bu radikal mücadelenin çok çok 
uzağında seyretmekte ve hatta yer yer onunla çatışma içine 
girmektedirler. Bunlardan; yüzünü ülkeye, halka değil de em
peryalist Avrupa'ya dönen, bir dönemin "Doğulu sosyalistler" 
i şimdilerde YDDPH adlı bir oluşumla tamamen kapitalist 
rasyoneller içine çekilerek, "aydınlık ve Müreffeh bir Türkiye" 
için kolları sıvamışlardır. 1970'1i yılların ortalarında şekillenen 
bu sağ oportünist siyasetin sosyal demokrasisine ve hatta sağ 
muhafazakar Teacher'a dayandırabiliriz. Yine Türkiye'deki 
ikinci cumhuriyetçilere, sivil toplumculara ye Boynercilere 
de .... Çünkü oluşturmak istedikleri programları sağdan soldan 
devşirmedir. Çalıntıdır. Oradan buradan ellerine ne 
geçirmişlerse eklektik bir tarzda birbirlerine ekleyerek prog
ram yapma ve bunu da "yeni sol" bir program diye yutturma 
çabası içine girmişlerdir. 
1970'1erin "Doğulu sosyalistler"i sosyalizmden bir sapma ola
rak,Kürdistan'da sağ oportünizmi temsil ederlerken, gelinin 
yerde YDD PH program tasiağıyia tamamen sosyalizm dışı bir 
konuma girmişlerdir. Bu, ayırt edilmesi gereken bir noktadır! 
YDDPH program taslağında kendisini "Yeni Sol" olarak 
tanımlamaktadır. Kamuoyuna sundukları sağcı program ve 
görüşlere rağmen neden "Yeni Sol" diye tanımlama gereği 
duydukları anlaşılmazdır. 
Kürdistan halkının ulusal demokratik bilincinin ve 
mücadelesinin bugüne oranla gelişmemiş olduğu ve hatta 
onunla kıyaslanmayacak denli geri olduğu 1970'1i yıllarda 
Kürt "sosyalist"i olanlar, sosyalistlik yapmaya çalışanlar, 
bugün mücadelenin alabildiğine boyutlandığı ve halk 
güçleriyle devlet güçleri arasında topyekün bir savaşın 
yaşandığı koşullarda sosyalistlik iddiasından vazgeçerek ve 
hatta ona cephe olarak kendilerini bu~uva safiara çekmeleri 
oldukça ibret vericidir. Dünün "Doğlu Sosyalistler"i bugünün 
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dönekieri haline gelerek sıradan halkın bile kat kat gerisine 
düşmüşlerdir. Bundan da önemlisi KUKM'nin her türlü de
mokratik örgüt ve mücadelesini "terörizm" olarak damgalanıp 
ağır saldırılara uğradığı böylesine kritik bir aşamada YDDPH 
gibi bir oluşuma gitmek işbirlikçiliğe soyunmaktan başka bir 
anlama gelmemektidir. Bu durum devlet yanlısı TV ve basının 
da dikkatinden kaçmamıştır. Örneğin Kanal 6'da yapılan bir 
yorumda "silahlı mücadeleye ve ayrılıkçılığa _karşı olan ılımlı 
Kürtlerin kuracağı partinin Avrupa'nın da beklentilerine yanıt 
vereceği umuluyor." denilmekteydi. Buna benzer 
değerlendirmeler çeşitli burjuva gazetelerinde de yapıldı. 

YDDPH, Kürt halkının meşru mücadelesini ve mevzisini terk 
edip, onun ulusal demokratik taleplerini budaya budaya Av
rupa bu~uvazilerinin istemleri doğrultusunda basit bir insan 
hakları ve kültürel haklar sorunu derekesine indirgeyip, "Yeni 
Bir Türkiye" programıyla ortaya çıksa bile, kendisini devletin 
saldırıların kurtaramayacaktır. TC tarihine bakılırsa orada 
devletin kürt işbirlikçilerine karşı neler yaptığı gayet net olarak 
görülür. Şex Sait, Ağrı, Dersim ve öteki isyanların tümünde da 
aykalanmalar bastırıldıktan sonra işbirlikçi Kürtler de ce
zalandırılmaktan kurtulamamışlardır. 

Devlet ile halk güçleri arasındaki saflaşma gayet netleşmiştir. 
Dolayısıyla "ortada" bir yerlerde kalınarak "hem nalına hem 
de mıhıcıa" vurmanın olanağı yoktur. Avrupa icazetli, devlet 
icazetli siyaset olsa olsa halkın nefretini kazanabilir ancak ... 
Devrimci şiddet ve karşı devrimci şiddeti dahi birbirinden 
ayırma gereği duymayan YDDPH, yuvarlak demegojik laflarla 
"barışcıltk" edebiyatı yaparak, meşru silahlı direnme hakkını 
gözden düşürmeye çalışıyor. Neymiş, "Barışcıl demokratik 
Çözüm" gerekiyormuş. Sanki devrimciler silah kullanmayı is
tiyorlarmış gibi, sanki bu savaş bir devlet dayatması değilmiş 
gibi ... 
YDDPH'nin program tasıağında "Kürt Sorununa Barışcıl ve 
Adil Çözüm" başlığı adı altında şöyle denilmektedir: 
"Türkiye'de Kürt halkına ve azınlıklara kendilireni yönetme 
hakkı tanınmalıdır." ( ... )"Bu hakkın tanınması ile, Türkiye'nin 
bölünmesini düşünmek yanlıştır. Kürtler bu özlemlerini, 
Türkiye'yi bölerek değil, tam tersine birlik ve beraberlik içinde, 
Türk halkıyla bir arada ve yan yana yaşamayı seçerek 
gerçekleştirebilirler. Bunun yolu da barışcıl demokratik 
çözümden geçer." ( ... ) "Eşitlikçi ve adil çözümü, şiddete 
başvurmadan sağlamak gerekir. "(1) 
Yukarıda görüldüğü gibi YDDPH program taslağında Kürt 
ulusundan, Kürt halkı olarak söz ediliyor. Ki ayrıca programın 
hiçbir yerinde de Kürt ulusu kavramı kullanılmamıştır. Kürt 
ulusu yerine Kürt halkı kavramının kullanılması ise bilinçli bir 
tavırdır. Ve bu daha ilk adımda ise su koyvermek anlamına 
geliyor. O kadar ki ulusal ve ülkesel farkları belirlemek yerine 
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"refah, barış ve özgürlük istemi" bölücülük içermediği uzun 
uzun ispatlanmaya çalışılmıştır. Türk devletini ferahlatmak 
için onca çaba harcanırken, Kürt Ulusu'nun bu~uva de
mokratik öz taşıyan bağımsızlık ve özgürlük istemlerine teğet 
geçilmiştir. YDDPH, Kürt Ulusu'nun kendi kaderini tayin et
mesi hakkı yerine: "Sanfransisko sözleşmesi"ni kendisine 
kalkan yapıp global bir tanımlama olan "Halkların hakkı"na 
atıfta bulunmuştur. Eh madem ki "Sanfransisko Sözleşmesi" 
uluslararası bir metindir, madem ki TC devleti de bu 
sözleşmenin koşullarını kabul etmiştir, o halde Kürtlere de 
"Halkların hakkı" çerçevesinde belirlenmiş olan haklar ve
rilmelidir. YDDPH'nin somut olarak önerdiği tek şey budur. 
Bunun dışında, Kürt ulusunun kendi kaderini kendisinin tayin 
hakkının pratik anlamı nedir? Kürt halkı bağımsızlık mı, oto
nomi mi, federasyon mu istiyor? Kürdistan'ın bugünki statüsü 
nedir? Bu konuların hiçbirisine girilmediği gibi, bundan bilinçli 
bir kaçışda vardır. YDDPH, Kürtlere Türk yönetimi ile birlikte 
mecburi yaşama anlayışını her defasında dayatmaktan geri 
kalmıyor. 

Yine programın bir başka yerinde şöyle deniyor: "Kürtlerin 
yaşadığı bölgede ise, ekonomik, toplumsal siyasal ve 
günülük yaşam tam bir çöküş halinde. Devlet, yurtdaşının can 
ve mal güvenliğini sağlayamıyor, üstelik kendiside zorbalık 
yapıyor." ---- -

Bu yazılanlara karşılık sormak gerekiyor: "Kürtlerin yaşadığı 
bölgede" yaşam neden çöküş halindedir? Ve "vatandaşın" 
canına ve malına kim kastetmektedir ki "devlet vatandaşını 
koruyamıyor". Acaba Afrika'dan, Japonya'dah birilerimi gelip 
"Kürtlerin yaşadığı bölge"yi cehenneme çeviriyor? Yoksa 
bütün bu zorbalığın faili devlet midir? Ortada Özel Harp Da
iresi'nin, Kontgerillanın, Özel ordunun, bilumum asker ve po
lisin katliam eylemleri varken, bunlardan bahsetmeyip, alay 
edercesine "devlet üstelik kendiside zorbalık yapıyor" demek 
biçarelik değilde nedir? Ortada tam bir hedef şaşırtma var. Ya 
da en iyimser bir deyimle, yasak savmaya çalı$ılıyor! Son on 
yılda binlerce gerilla ve sivil insan katledilmiş, ikibinden fazla 
köy yakılıp yıkılmış, ormanların çoğuda ateşe verilmiştir. 
(YDDPH programında sıkça "doğanın tahribatı", "Ekonomik 
dengenin bozulması", "çevrenin kirletilmesi" şu-bu den
mesine rağmen Kürdistan coğrafyasına karşı yapılan bu bar
barca tecavüz karşısında da yine kör, sağır ve dilsiz dav
ranılmıştır.) Bir , CHP, RP programlarında bile Köy 
Koruculuğu, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin kaldırılmasına 
yer verilirken, bizim "Yeni solcularımız" programlarında bu 
konuyla ilgili bir tek kelime dahi yoktur. Tüm bunlardan ha
reketle şunu diyebilirizki; YDDPH'nin "Kürt sorununun 
çözümü" diye sunduğu görüşler, kürtler için bazı kültürel 
haklardan başka bir anlam ifade etmiyor. Türk sömürgeci 
yönetimi devam edecek, ama bu arada Kürtlere de Kültürel 
Haklar tanınacak, hepsi bu kadar işte ... 

Kürdistan ulusal sorunun çözümü için klasik burjuva de
mokratik bir program dahi önermeyen YDDPH, yeni bir 
Türkiye için şunları söylüyor: 

"Türkiye bu dünyada bu çağda yaşıyor. Ülkeyi yönetenler, 
kendilerini çağın gelişmelerine ilişkin haklardan, değişim ve 
dönüşümle ilgili etkilerden ne kadar uzak tutariarsa tutsunlar; 

. tarıma dayalı uygarlıktan, sanayiye dayalı uygarlığa geçiş ne 
kadar köklü ve derin sancılarla olduysa, sanayi toplumundan 
da, bilgi toplumuna geçiş, bugün toplumların ötekilerden daha 
derin bir şekilde dönüştürmektedir." (2)( ... ) Yeni Türkiye için, 
yeni piyasa ekonomisi, yeni demokratik değişimle dönüşüm 
politikalarıyla bir uyum içinde ve bir arada kullanılmalıdır .. ( ... ) 
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Türkiye'nin kısa zamanda Avrupa Topluluğu ile Gümrük 
birliğine gitmesi zorunludur. Piyasa ekonomisiyle sosyal 
güvence politikası birleştirilmelidir. • (3) 

Görüldüğü üzere Türkiye toplumu sıkıntısının çağın ge
risinde kalmak olduğunu yani: "tarım toplumuyla sanayi top
lumu arasında sıkışıp kalan" Türkiye toplumunun "Bilgi top
lumu"na geçmesi gerektiği vurgulanıyor. "Bilgi toplumu" diye 
telaffuz edilen şey; burjuva ideologlarının bir 
kandırmacasından, kapitalizmi "unutturma" çabasından 

başka birşey değildir. "Bilgi toplumu"nu ya~lamak yada "bilgi 
toplumu"na geçmekle aniatılmak istenen şey, sanayisi 
gelişmiş batı ülkelerinin seviyelerine çıkmak demek oluyor. 
Zaten YDDPH programında ilk göze çafpan şeylerden biri 
"Batı" ile bütünleşmeye verilen büyük önemdir! 

Demek ki, YDDPH'nin "Yeni Bir T~rkiye'den kastı: bugün ki 
sömürgeci kapitalist düzenin yeni formlar kazandırılarak 
varlığının devam ettirmesidir. YDDPH program taslağı 
baştan sona dek kapitalişt sistemi idealize ediyor. 
Insanlığın başlıca kazanımlarını; "Paris Şartı", "Serbest Pi
yasa Ekonomisi'', 1'AGIK süreci", "Çoğulcu katılım"cılık olarak 
gösteriyor. Kapitalist Emperyalist burjuvazinin oluşturduğu 
hukt.ll<i, siyasal ve ekonomik çerçeveler, YDDPH'nin üzerinde 
hareket ettiği temel zemindir. YDDPH programı, Avrupa bur
juvazilerinin 1950'1i ve 1960'1ı yıllarda işçi ve· çalışanlara 
tanımış oldukları hakların aynısını Türk burjuvazisininde 
kubul etmesini istiyor. işte bunun adı da "Yeni Demokratik 
Değişim", "Yeni Sol" oluyor. Demek ki, "Yeni Sol"culuk diye 
sunulan şey "Rasyonel" davranmayı öne çıkaran "güleryüzlü" 
burjuva politikasından başka bir şey değildir. Birçok ülkede bu 
ılımlı reformist burjuva partilerin sosyalist literatürüde bolca 
kullanarak proleter sınıf hareketini ve toplumsal muhalefeti 
kapitalizme yedekledikleri biliniyor. Anlaşılan o ki, bu bizde de 
böyle olmaktadır. 
Sonuç olarak; biyolojik yaşam gibi toplumsal ve siyasal 
yaşamda değişkendir. Siyasal mücadelede yükseliş ve 
düşüş, ile.rleryıe ve gerileme, toptan çöküş muhtemel olay
lardandır. Dünün demokratları bugünün sosyalistleri ola
bilirler yada tam tersi... Bütün bu olaylar içerisinde doğal ol
mayan şey olduğundan farklı gözükmeye çalışmaktır. 

Sosyalizmden ve Kürt ulusal demokratik hareketinden 
kopuşunu ve nedenlerini söyleme cesaretini dahi 
gösteremeyip, "eski sol anlayış, artık zamanın tünelinde 
kalmış durmda"dır demek, YDDPH adına geçmişle "he
saplaşmak" anlamına gelmiyor. Hem zaman tünelinde kalan 
"Eski Sol" değil, yıllarca "Reel sosyalizmin" müritliğini yapıpda 
onun çöküşüyle birlikte kendileride yerle bir olan "Yeni Sol"cu 
dönekleridir. 
Ne diyelim, insanlar ilk aşkiarına dönerlermiş. Galiba bizim 

eski "Doğulu Sosyalistler"imiz de öyle ... 

Dipnotlar: 
1- Yeni Demokratik Değişim Partisi Hareketi, 1994, s.34 
2- Yeni demokratik Değişim Partisi Hareketi, 1994, s.16 
3- Yeni Demokratik Değişim Partisi Hareketi, 1994, s.52 
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Kürt Aydın insiyatifi 

Şubat 1992 toplantısından 'Vakıf kurulması' 
kararının çıkması üzerine, politik beklentileri 
sekteye uğrayan bazı çevreler , bu kez aynı 
zeminde yeni arayışlar içine giriyorlardı.Bu 
amaçla başlatı lan görüşme ve tartışma larda, 
' legal bir parti' kurma fikri sık sık tartışmaya 

açılıyordu.Ne var ki, bu toplantı ve görüşmelerde 
mevcut durum değerlendirildikçe, HEP' ı n varlığ ı 
karşısında aynı zeminde yeni bir parti kurmanın ön 
koşulunun pek bulunmadığı , bu şart larda ortaya 
çıkıp bir örgüt kurma şartlarının olmadığı ,öncelikle 
HEP oluşumunun nereye varacağının beklenmesi 
gerektiğ i görüşü ağırlık kazanıyordu. Ancak 
özellikle J.Z.Ekin.ci ve bir kaç arkadaşı , hiç olmazsa 
bir 'Kürt Aydın Insiyatifi ' oluşturulması nda ısrarlı 
davranıyor lardı.Uzun görüşme ve tartışmaların 

ardından nihayet , aralarında T.Z.Ekinci, ü. Fırat , 
M.A.Eren, H.Deniz ve arkadaşları nın bulunduğu 
dar bir grup taraf ı ndan , 'Demokratikleşme için Kürt 
Aydın Insiyatifi' başlıklı bir metin hazırlanıyor ve 
Mayıs 92 sonunda düzenlenecek bir toplantıyla bu 
metnin, yaklaşık 50 kiş i l ik bir çevreye açılması ka
rarlaştı rı lıyordu. Toplantıda, 'Legal bir Kürt partisi' 
kurulması ndan , bir yayın çıkartılmasına kadar 
değişik öneriler tartışmaya açılıyorduTartışmalar 
sonunda, hem toplantıya sunulan metnin daha da 

)o' ·, .,. 
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görüşler • yorumlar ...• görüşler • yorumlar ..... görüşler • yorumlar .... görüşler • yorumlar 

1- Milletvetili olduğunuz günden bugüne kadar gelen süreçte DEP'in 
değerlendirmesini kısaca yaparmısın ız. 

- Somut olarak halka kazanç sayılabilecek, yaşamını kolaylaştıracak, 
aşı nı artıran, güvencesini artıran, geleceğini güven altına alan, çocuklarına 
daha iyi bir gelecek için umut verebilen, hiç bir gelişme kaydedemedik. Biz 
seçi ldiğimizden bu yana bütün çabalanmıza karşın ne IOOO'i aşkın köyün 
yakılıp-yıkılmasını, boşaltılmasını , insaniann göçettirilmesini , hatta bıi 
göç sadece Türkiye sınırlan içinde değil. dışına da çıkmıştır. Güney 
Kürdistan'da olduğu gibi 20 bin mülteci Türkiye'li Kürt'ün, uluslararası 
hukuk çerçevesinde mülteci statüsüne alınması gibi; bunlann hiçbirine 
engel olamadık. 
İşlenen kontgeri lla cinayetlerinin açığa çıkmasını sağlayamadık. Faili 
meçhul cinayetierin açığa çıkmasını sağlayamadık. Kontrgerilllaya bağlı 
olarak hareket eden Hizbullaha ve benzer eylemlere, cinayetlere engel ola
madık. Bırakın bunları sağlamak sırf bu gelişmeleri gün ışığına çıkarmak, 
parlamento zeminine getirmek, bu anlamda sorgulamak, açığa çıkarmak 
gibi çabalanmızı n da olayların büyüklüğü karşısında, bütünlüğü kap
sayacak yeterliliğin olduğunu söylemek bile güç. Tabi burada şöyle bir 
soru sorulur. Hiç birşey yapmadınız mı? Bu kanaatin gerek teorik olarak, 
gerek birkaç yıldan beri kendirnce yoğun olarak düşündüğümüz çalışma 
süreci içinde, parlamentoda kürsüyü kullanmak, orda Kürt halkının ulusal 
demokratik hak ve özgürlüklerini dile getirilmesi sorununun çözülmesi için 
çaba harcamak, bu anlamda 20 milyon Kürdün parlamentodaki konuşma 
hakkına sahip olan insanlardan biri olarak bunu önce parlamentoda yap
mak, yine parlamentoda hükümeti denetlemenin yollan olan soru 
önergeleri, meclis araştırması gibi sorunlan parlamento zerninine taşıyan, 
tartışı lmasını , açıklanmasını , aydınlanmasını sağlama amacı güden yol
lan harekete geçirmek, kurumlan değrelendirmek, devletin tek yanlı bilgi 
bombardımaruna yanlış y'>rumlanması na, insanlan yanıttmasına engel 
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olmak bakı mından meydana gelen olaylan incelemek, değerlendirmek, bu 
konuda rapor hazırlamak, basın açı klaması yapmak, olayları bütiln 
gerçekliği ve çıplaklığıyla kamuoyuna yansıtmak şek linde di
yebileceğimiz... Yine Türk uluslararası anlaşmalara bağlı olması du
rumunu gözönilne alarak, geçmişinden beri yürüttüğü, son yı llarda 
yoğunlaşt ı rdığı, kendi köhnemiş düşüncesine in:.ndırma çabasını boşa 
çıkarmak. Böylelikle Türkiye'deki Kürt gerçeğini anlaşı lır bir şeki lde 
yan sıtmışt ı r. 

Peki niye mesafe alınmadı? Mesafe alınmaması nın nedeni bu anlamda 
milletvekili olarak bizlerin, parti olarak siyasal çizgimizin, kitle olarak 
insanımızın mücadelesi, çabası, katkı s ı , arayı şı , risk yük lenişi hatta bu 
noktada bilindiği üzere milletvekili arkadaşımızın ôa aralannda yeraldığı 
yetmişi aşkın ' insanımızın şehadeti , yüzlerce i nsanı n turuklanması, 
gözaltına al ı nması , baskıya maruz kalması vs. gibi bir süreç yaşamış 
olmamız nedeniyle sonuç alamadık. Çünkü biz Türki ye'de kendine tapar 
halde bir sakat bilinçlenme ideolojisi üzerine kurulu bulunan statükoyu 
eleştirmek , değiştirmek, dönüştürmek mücadelesini hep bu saydığımız 
unsurlarla birlikte yapmaya çalıştık . Bu statükonun değişmesi o kadar 
kolay deği ld i r. Bu anlamda bulunduğumuz her mevzinin ustaca 
değerlendirilmesi çabasına karşın , beklenen sonucu vermeyi şi , özetle biz
lerden değil , bizim dışımı zda kalan siyasi partililerden kaynaklanmaktadır. 

2- 'sayın Yurttaş, bildiğiniz gibi daha önce HEP ve ÖZDEP parti leri de 
kapatılmıştı. Fakat bu kadar kamuoyu yaratılmamıştı . DEP'in kapatılması 
neden bu kadar kamuoyu yarattı? 

- Şimdi tabi diğer partiler kapatıldığı zaman milletvekilliği düşmemişti. 
Bu safhada en belirgin DEP kapatıldığı zaman ı 3 milletvekilinin mil
letvekilliği düşüyor. Fakat kanımca bu, 13 milletvekili ile sınırlı değil , olay 
geniş bir olaydır. Şöyle ki, şu anda gerek bağımsı z durumda bulunan 4 
milletvekilinin, gerekse SHP içinde bulunan diğer 4 milletvekili ile birlikte 
22 milletvekili çerçevesinde düşünmek lazımdır. Şöyle formüle edilebilir. 
Eğer o milletvekilleri bugün bulundukJan partilerden aday olmuş olsalardı , 
yani bugün DEP'in savunduğu düşüncelerde olsalardı milletvekili 
seçilmezlerdi. Dolayı sıyla olayı Kürt halkının demokratik bak ve 
özgürlük lerinin siyasal platformda dile getirilmesi şeklinde algılanmahdır. 
Bu karar bu yolu tıkama -amacı taşıyan bir olaydır. Bu açıdan diğer parti 
kapatmalanndan çok daha farklı bir noktada ilgiye mazhar olmuştur. Gerek 
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geli~tirilmesi ve bu oluşumun faaliyetlerini or
ganıze etmesi için bir 'girişim komitesi' 
seçiliyor, hem de gündemde olan 'anayasa 
degişikliği' tartışmalarında, TBMM'deki Ana
yasa Komisyonu'na ve kamuoyuna sunulacak 
'anayasa taslağı' nı hazırlanması için bir 'ana
yasa komisyonu' oluşturuluyordu." Kürt Aydın 
lnsiyatffi' nin ikinci geniş katılımil toplantısı, 
Temmuz başlarında yapılırken, bu kez daha 
geniş bir kesime çağrı yapılıyor ve önceki top
lantıya sunulan metin , kısmen değişiiriimiş 
olarak, aynı adla toplantıya sunuluyordu. Met
nin genel içeriği, TC' nin, üniter yapısı içinde, 
demokratik bir niteliğe kavuşturulması, Kürt dili 
ve kültürü üzerindeki yasaklamaların 
kaldırılması, anayasa ve yasalarda ilgili 
değişikliklerin yapılması ve Kürtlerin de kendi 
kimlikleriyle, siyasi partileri de dahil, istedikleri 
sivil toplum kurumlarını oluşturmaları gibi ta
lepleri içeiyordu. Konuşmacılar çoğunlukla bu 
çerçeve içinde duran görüşler belirtirken , 
konuşmacılardan bir kısmının ısrarla üzerinde 
durduğu konu ise bu oluşumun daha çok si
yasi, kültürel ve hukuki anlamda, çerçevesi de 
bununla sınırlı olacak şekilde bir 'aydın plat
formu' olmasına, bu çerçevede etkinliklerde 
bulunmasına ilişkindi. Ancak, bu oluşumun 
'şiddetin her türlüsüne karşı olma , hem dev
letin, hem de PKK' nin uyguladığı şiddete ce
saretle karşı çıkma temelinde şekillendirilmesi 
gerektiği' de mutlaka belirtiliyordu. Çoğunlukla 
bu temelde ifade edilen görüşlerden farklı ola
rak A.Beyköylü, emperyalist-sömürgeci met
ropollerde hazırlanan 'Y'DD programiarına ve 
bu programın Ortadoğu' ya ilişkin yanına dikkat 
çekerek, "Kürdistan sorununa, üst sınırı kültürel 
kimliğin tanınması ve otonomi ile belirlenmiş bir 
çözümün dayatılmakla olduğunu, kimi 

çevreların , emperyalistlerin nasılsa bu sorunu da 
çözeceklerine ilişkin bir beklenti ve hazırlık içine 
girdiklerini, bunun yanıltıcı olduğunu, KUKM'nin 
radikal bağımsızlıkçı kanadının barajlanması, ezil
mesi ve düzen içine çekilerek tasfiye edilmesinin 
hedeflendiğini, Kürt Aydın lnsiyatifi'nin, mevcut 
statükoların devamını ifade eden yasallık' tan 
değil, tarihsel ve toplumsal haklılığında ifade.şini 
bulan meşruluğundan güç alması , bu bakımdan, 
Kürt ulusunun en demokratik hakkı olan KKTH' nı 
elde etmek için yürüttüğü tüm mücadele 
yöntemlerini meşru gören bir anlayışla h~reket et
mesi gerektiğini' belirtiyordu. 'Kürt Aydın Insiyatifi' 
nin bu iki toplantısıyla ortaya çıkan tablo, Kürt si
yasetçilerin ve aydınlarının legal zemindeki siyaset 
arayışlarındaki farklılığı da giderek be
lirginleştiriyordu. Bu arayışların bir yanını, sorunu 
TC' nin yasalitesi içinde görüp kendini bu çerçeve 
içinde kabul edilebilir bir yere oturtmaya, dolayısıyla 
kendini TC' ye ispatlamaya çalışan bir anlayış 
oluştururken, diğer yanını ise mevcut yasalitenin 
dışında duran ve kendini mücadelenin meşruluğu 
içinde tanımlayan bir anlayış 
oluşturuyordu.Toplantıdan bir süre sonra 'De
mokratikleşme için Kürt Aydın insiyatifi' başlıklı iki 
metnin özetinden oluşan bir basın bildirisi, 'bir grup 
Kürt aydını' adıyla ve altında isimleri bulunan 29 
kişinin ortak görüşü olarak, T.Z.Ekinci tarafından 
kamuoyuna açıklanıyordu. Bu açıklama sırasında 
bir de skandal yaşanıyor ve sözkonusu metnin 
muhtevasına katılmadığı bilinen, fakat ismi 
imzacılar arasında gösterilen A.Beyköylü, bir kaç 
gün sonrasında bir basın açıklaması yaparak bu 
metni imzalamadığını, aynı şekilde imzacılar 
arasında görünen H.Bağburan'ın da iryızasının 
olmadığını belirtiyordu. 'Kürt Aydın Insiyatifi' 
girişimcileri, bir süre sonra çeşitli gazetelerin köşe 
yazarlarından başlayarak, bir dizi görüşmelere bu-

lunuyor ve gerek görüşlerini , gerekse hazırladıkları 
metinleri ayrı ayrı kendilerine iletiyorlardı.Aynı 
şekilde bu metinler, çeşitli siyasi partilere, 
hükümete ve Cumhurbaşkanı' na kadar da 
ulaştırılmıştı , Burjuva basınının önemli isimleri 
'Kürt Aydın Insiyatifi' girişimcilerini beklendiğinden 
de sıcak karşılıyorlardı. Bazıları gazetelerindeki 
köşelerinde bu girişimden övgüyle bahsederken, 
Milliyet Gazetesi'nde A.Sirmen kendileriyle dizi 
röportaj bile yapıyordu. 'Y'DD normları na uygun ve 
tamamen 'ehli' bir duruş gösteren bu oluşumun 
sunulmasına belki de 'milli bir görev' olarak 
bakılıyordu. Bu yazı ve röporajlarda en fazla öne 
çıkartılan olgu, 'giriıimciler'in 'anti-PKK've 'anti
şiddet' nitelikleri ile TC'nin üniter devlet yapısı'na 
ne derece bağlı olduklarıydı. Zaten girişimcilerin de 
özellikle bu yanlarını vurgulamaya, öne çıkartmaya 
özen gösterdikleri görülüyordu.Benzer muh
tevalara sahip olmakla birlikte, kişilikleri ve ka
riyerist yapıları itibariyle birbiriyle sürekli çatışma ve 
yarış içinde qlan kesimlere arasındaki çelişkiler 
'Kürt Aydın Insiyatifi' içindeki çatlakları yavaş 
yavaş büyütmekteydi. Bu çatırdama içinde, Aralık 
1992 ayında, demokratikleşme ve Kürt sorunu ko
nularının tartışılacağı bir sempozyumun 
hazırlıklarıda sürdürülüyordu. Sempozyuma, tüm 
siyasi parti !iderleri, bilim ad(!mları vs. ile birlikte, 
zamanın Cumhurbaşkanı T. Ozal'ın çağrılması da 
planlanmıştı. Ancak, öneriye başlangıçta sıcak 
bakan ve o günlerde 'federasyonu tartışabiliriz' 
sözleriyle bazı Kü~ çevreleri nezdinde önemli bir 
prestij elde eden Ozal, bu defa durumunu uygun 
t?,ulmayarak sempozyuma katılmaktan vazgeçmişti. 
Onemli konukların birer ikişer mazeret göstermesi 
üzerine ancak Şubat 93'de gerçekleşebilen sem
pozyum, hiçte umuld~ğu gibi sonuçlanmıyordu. 
Belli düzen partilerinin 'alt düzey'deki önemsiz 
yetkilieri ile insiyatifin tanıdık yüzleri havanda 
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parlamento düzeyinde, gerek basın düteyinde, gerekse diğer ku~m ve ku
ruluşlar düzeyinde. Tabi bunun bir başka nedeni de HEP ve OZDEP'in 
kapatılması pratiklerinde görüldüğü gibi parti kapatmarun doğurduğu 
sonuçlann yarardan çok zarar getirdiği, bunlann çözüm olmadığı dahası 

insaniann sistemden, devletten kopması sonucunu doğurduğu, demokrasi 
dışı, mücadele dışı yöntemlerin rağbct edilmesine neden olan bir sonuç 
sağladığı, Türkiye'de pek çok kesim tarafından an laşılır bir olgu haline 
gelmesi nedeniyle bu kapatılma karan diğer kapatma kararlanndan çok 
daha etkili bir sonuç doğurdu. 

3- Sayın Yurttaş, DEP'in kapatılmasıyla Kürt parlamenterlerin TBMM'de 
temsil hakkı ortadan kalkmıştır. Bundan sonra kurulacak olan sizin 
anlayışınızdaki partiler de aynı gerekçelerle kapatılacaktır. Bu durumda 
yapılması gereken nedir? 

- Şimdi partilerin aynı gerekçelerle kapatıldığı doğrudur. Bundan sonra 
kurulacak partilerin de benzer gerekçelerle kapatılması yönüne gidileceği 

ihtimali var. Ancak buna rağmen ben kendi adıma söyleyebi lirim; tabi 
halktan buna ne kadar tevcccüh edip etmeyeceğini bilmiyorum. Fakat de
mokratik mücadelenin, demokratik mücadele alımının bu alanın 

araçlannın mutlak şekilde savunulması gerektiğine, korunması ve 
değerlendirilmesi gerektiğine inaruyorum. 

4- Sa).ın Yurttaş, sizleri cezaevine koymak isteyen anlayış neyin tem
si lc isıdir? 

- Devletin ceberutluğunun temsilcisi, yani Kürt halkının kendi dilini, 
kültürünü özgilrce, çağımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kullanıp, 

geliştiren, işleyen çabalara engel olmak isteyen ve dahası Kürdün varlığını 

kabul etmekle birlikte sadece bunu özümsemek, asimile etmek, bu asi
mileye uymayanlan gerektiğinde imha etmek, hertaraf etmek, -bu tu
tuklama olur, gözaltı olur- yani bu açıdan devlet ilstten aşağıya terör diye 
tabir edilen bir sistem uyguluyor, bir şiddet uyguluyor. Bu üstten aşağıya 
terör de insanlan sustunnak, böylece bu konudaki toplumsal gelişmelerin 

önilne set çekmek isteyen çevrelerce yapılıyor. 
Bu anlamda çok öze inersek, en doğru ifade resmi ideolojinin marifeti so
nucu bu gelişmeler oluyor diyebiliriz. Zira toplumun sosyolojik realitesi 
onlann bu dar dOnyalanndan çok daha zengin, çok daha geniş, çok daha 
gerçekçidir. 
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5- Sayın Yurttaş, ce?;aevlerindeki siyasi LUtsakların DGM'leri boykolU 
hakKındaki ve DGM'lerin işleyişi hakkındaki görüşlerinizi belirtir mi
siniz? 

-Şimdi bizim gündcmimizde boykot diye bir karar yok. Ne cezaevindekı 
arl<adaşlanmızın ne de bizim var. Zira biz basında defalarca söylediğimiz 
ütere suç işlediğimiz kanaatinde değiliz. Suçluluk psikolojisi içinde de 
değiliz. Kendimize has düşüncelerimizi vatandaş olarak da savunduk, 
milletvekili o larak da savuna geliyoruz. Vatandaş olarak savunmaya 
devam edeceğiz. Bu DGM'lerde olabilir, meydanlarda olabilir. Doğrudur, 
DGM'ler doğal hakim ilkesini bir yana iten özel mahkemelerdir. Bu nedenle 
faaliyetlerinin temelinde siyasal bir hedefierne sistemi ve ona dönük bir 
hedef vardır. Bu konuda herkes, bütün çevreler siyasi tutsaklarda olduğu 
gibi kendi tercihlerini yapmakta özgilrdilrler. Ancak, kanaat i me göre bizim 
yüklenmiş olduğumuz toplumsal işlev düşüncelerimizin bugüne kadar 
savunula gelmiş olması açısından, tutumumuzu az önce belirttiğim üzere 
sürdürmemiz gerektiği kanaatindeyim. 

6- Sayın Yurttaş Avrupa'ya giden arkadaşlannızın tutumu bireysel midir, 
yoksa daha önce aldığınız bir karar doğrultusunda mı hareket edildi? Belli 
bir tartışma yapıldı mı? 

Öylesi bir tartışma değil, ancak 2 Mart J994'te yaşanan gözaltı rezaleti ve 
daha sonra dokunulmazlığı kaldırılan arkadaşlanmızın gözaltına alınıp, 

tutuklanması sürecinde si~al olarak nası l verimli olunabilir düşüncesiyle 
yurtdışına çıkış olayı tartışıldı . Çünkü hepimiz insanız, hepimiz bireysel 
ve kendi çevremizde biç imlenen ilişkilerimiz çerçevesinde endişeler du
yuyoruz, kaygılar duyuyoruz. Bunun yanında verimli olmamak sadece 
sıkıntılara garp olmak gibi bir tehlike de sözkonusu. Siyasal açıdan da bir 
tıkanma sözkonusu. Bu açıdan değerlendirerne yapıldı. Ancak tabi biz onu 
hemen gerçekleştirelim ya da filan tarihte gerçekleştirelim diye bir şey söz 
konusu olmadı. Anc:ık o ilk tartışmalar da dahil bildiğim kadanyla işte ben 
de Selim Sactak ta değişik nedenlerle de olsa burada kalmanın, mücadele 
etmenin kişisel tercihimize daha uygun olacağını söyledik. Ama ondan 
sonra bu tartışma gilndeme gelmedi. Zaten bu son gidiş böyle bir karann 
sonucu değil kendilerine gönderilen davetiyelere icabet etmenin sonucunda 
gerçekleşti ve ancak oraya g ittikten sonra kendileri gerekçelerini 
açıkladılar, şartlannı açıkladılar. Türkiye'de cezaevine alınma tehdidi 
olduğunu ve siyasal mücadele koşullannın tıkandığını, bu nedenle böyle 
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karşılıklı su döveı1<en, sözkonusu sem- hoşgörü ve konsensusurl oluşması, oldukça el- dan da sessiz sedasız HADEP'in kuruluşu 
• pozyumda, 'Kürt sorunu'nun çözümü ko
nusunda ne yapılması gerektiği konusundan 
ziyade, ne yapılmaması gerektiğinin tartışıldığı , 
resmi anlayışın ve ~eleneksel statükocu 
yapının rasyonalle_ştirıldiği ve sonuçta 
KUKM'nin radikal bagımsızlıkçı hattının hedef 
tahtasına haline getirildiği bir toplantıya 
dönüşüyordu. Sonuçta 'ne için yapıldığı' be
lirsiz qlan bu sempozyum sonrasında 'Kürt 
A,ydın Insiyatifi'de artık ömrünü tamamlıyordu. 
Orgütlerden ve örgütlü mücadeleden öcü gibi 
kaçan, herbiri 'aşırı derecede demokrat' olan, 
ancak görüldüğü kadarıyla kendilerinden başka 
hiçbirşeye tahammül edemeyen ve kendini 
herşeyin merkezine oturtan, içten içe herşeye 
ve her düzeye tek başına hükmetme eğiliminde 
olan, bu despotik yapıları ve karşılıklı kariyer 
tutkuları nedeniyle birbirlerine dahi ta
hammülleri olmayan nev'i şahsına münhasır 
'Kürt Aydınları', kendileri için daha elve~li bir 
ortam elde edinceye kadar, bir kere daha kendi 
kabukianna çekiliyorlardı. 

verişii bir ortamı da beraberinde getirmişti. gerçekleşiyordu . 
Ancak, dergimizin ilk sayısında, 'Ayın Dosyası' DEP pratiği, legal siyaset arayışları bakımından 
içinde etraflıca anlatıldığı ı üzere bu süreç olumlu oldukça önemli dersler çıkartılması gereken bir 
yönde değerlendirilemetken, TC'nin giderek süreçti. Her şeyden önce, legal mücadelenin mav-
yükselen saldırıları karşısında etkin poiHikalar cut sömürgeci ' yasalite'nin sınırları içinde tu-
üretemiyor, kitleler harekete geçirilemiyor, sahip tulamayacağı, düzenle bire bir uzlaşmadıkça, onun 
çıkılamıyordu. Bunda, yaşanan kimlik bunalımının tarafından kabul görmenin mümkün olamayacağını 
da önemli 'Dir etkisi vardı. Anti-sömürgeci kesimin göstermekteydi. 
bu kimlik bunalımının aşılması ve legal siyasetin, Legal mücadele, ancak meşruluk temelinde 
meşruluk çerçevesinde ulusal zeminlere çekilmesi tanımlandığı ve mücadelenin gerçekliğinden so-
yönündeki çabaları parti içinde egemen olan sağ ve yutlanmadığı ölçüde önemli ve anlamlıydı. Aksi 
'sol' reformisi anlayışiara takılıp kalıyordu. halde, legalleşme yada legalleştirme yoluyla düzen 
DEP'in son kongresinde H. Dicle'nin genel sınırları içine çekilmenin bir aracı olmaktan başka 
başkanlığa getirilmesi ve zaman zaman TC'yi ve pir fonksiyonu bulunmayacaktı. 
egemen çevreleri kızdıran demeçler vermesi, sağ Ikinci olarak; TC parlamentosunun Kürt ulusu 
reformisi kesimleri iyice huzursuz ederken, açısından hiçbir meşruiyetinin bulunmadığı bir kez 
DEP1en ayrılma hazırlıklarına da hız veriyordu. 27 daha yaşanarak görülüyordu. TC parlemantosu, 
Mart Yerel Seçimleri'nden çekilme kararı ise onlar sömürgeciliğin en üst kurumlarından biriydi ve 
için artık ' bardağı taşıran son damla'yı teşkil edi- buranın Kürt ulusuna bir 'umut' olarak gösterilmesi, 
yordu. Uygun bir ortam. bulunamadığından her onun bu niteliğini meşrulaştırmaktan, parlemaoto 
defasında ara verilen 'legal Kürt partisi' hazırlıkları kararlarıyla, yasalarla ve sair yollarla Kürt ulusuna 
da bu arada yeniden start alıyordu. ve Kürdistan'a yöneltilen sömürgeci uygulamaları 
27 Mart seçimlerinden çekilme kararının ardından meşrulaştırmaktan başka bir sonuca yol 
TC'nin giriştiği misillemede, 7 Kürt milletvekilinin ~çmıyordu. 

DEP Süreci ve Sonrası dokunulmazlığı kaldırılıyor ve attısı apar topar tu- Uçüncü olarak; legal zeminde yürütülen 
tuklanıyordu. Sırada DEP'in tamamen kapatılması mücadelenin, kitle taleplerini sömürgecilerin 
ve diğer milletvekillerinin de 'hal' edilmesi harekatı karşısına barikat olarak dikecek etkin ve kararlı 
vardı. Bu ise, daha ince ve detaylı bir hesaplamayı politikalarla yürütülmesi gerektiği açık bir şekilde 

1993 Mayıs' ında, farklı görüş ve anlayışiara gerektiriyordu. ortaya çıkıyordu. Kitle taleplerinin doğru bir biçimde 
sahip geniş bir çevrenin katılımı ile kurulan DEP Sonuçta Anayasa mahkemesi vasıtasıyla DEP kavranılmaması, etkin politikalarla 
legal siyaset arayışlarına yeni bir halka olarak b' ·ı b ·ı b' · ı d. · ı · - - · Id ı 
eklenirken, önceki HEP pratig"inden daha ileri kapatılıyor ve ustaca ır manevra ı e azı mı- ıçımen ın memesı ve somurgecı sa ı rı ar 

Jetvekilierine 'dokunulmayarak' bu zamanda pek karşısında her geçen gün daha da geriye çekilerek 
bir adım olacağı öngörülüyordu. Bu kez ortada altından kalkamayacakları'ara seçim'den de ken- direniş mevzilerinin teı1<edilmesi, mevcut kitle po-
daha net programlar sözkonusuydu ve herkesin dilerin kurtarmış oluyorlardı. Bu operasyon tansiyelinin güçsüz, korumasız ve örgütsüz 
hesabı da az çok açıktı. Ustelik, 'Ulusal sırasında bazı milletvekilleri Avrupa'ya çıkıp, zaten bırakılmasından, eritilmesinden başka bir sonuca 
Cd~P1 he'~indk~~u.lkması,na ıl'1ışkin çalışdrJ]al:rın \1~~ bir süredir, ağıraksak da olsa tek yapabildikleri şey yol açmamıştı. 
e ı mesı, egış ı an ayış ar arasın a arşı ı ı olan 'diplomatik' faaliyetlere yönelirterken, bir yan- Dördüncü olarak; Kürt ulusunun en temel de-
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bir tercihle uluslararası alanda siyasi faaliyette buJunacaklannı söylediler. 
Işin doğrusu şimeli doğru göreceli bir kavramdır, zamana ve yere göre 
değişen bir kavramdır. Yani şu anda hangisi doğrudur konusunda kesin bir 
yargıya varmak yanıltıcı olabilecektir. Bu açıdan belki önümüzdeki süreç 
içinde siyasal olarak daha verimli çalışmalar yaparlar, belki biz bunu 
yapanz ya da önümüzdeki süreç içerisinde bunlan gerçekleştirme 
şansırnızın olmayacağı koşullara tabi tutuluruz. Bu açıdan önümüzdeki 
süreci yaşarak göreceğiz. 

7- Peki arkadaşlannız siyasi mülteci olarak mı kalacaklar yoksa başka bir 
statüde mi kalacaklar? 

- Tabi biz de sizin gibi TV ve basından izliyoruz. Amaçlanmn iltica 
olmadığını kendileri açıkJadıJar. Bunun yerine sadece bir anlamda geçici 
bir süre Tilikiye'yi terketrnek zorunda kalan insanJann, bu anlamda sürgün 
etmek zorunda kalan milletvekili olarak faaliyet göstereceklerini 
açıkJadılw. Ancak oradaki hukuksal statüleri neye denk düşer, kendileri 
hangi statü için başvuracaklar o konuda kesin bir şey söylemek şimdiden 
doğru değildir. Zira her bir statünUn süreyle sınırlı, koşuJlarla belirlenmiş 
bir takım düzenlemelerle ilgili aynntılı bilgiye sahip değiliz. 

8- Sayın Yurttaş dışınızda kalan dört bağımsız rnitletvekili hakkındaki 
görüşleriniz. Bu miiJetvekilleri gerçekten partinizin üyesi miydiler? 

değerlendiriyorurn. Dolayısıyla karar bu açıdan da bu belirttiğirn ne
denlerle de isabetsiz bir karardır, hukuktan ı·oksun bir karardır. Türkiye'nin 
özellikle de mevcut iktidann siyasal ihtiyaçlan na göre şekiilendirilmiş bir 
karardır, ancak bu karara vanlırken arkadaşlanmızın ileri sürdükleri id
elialar bu karann oluşmasında unsur olarak yerleştirilmiştir. 

9- Siz milletvekili olmak için bazı kurallan yerine getirdiniz. Örneğin 
sörnürgeci Türk parlamentosunun yeminini ettiniz. Aynı zamanda Kürt 
halkının özgürlük ve demokrasi temsilcisi olduğunuzu söylediniz. Bu ikisi 
arasında bir çelişki yok mu? TC politikalannı teşhir ettiğinize 
inanıyormusu'luz? 

-Şimeli bunlann sanıyorum tümü ya da bir bölümü partiye üye olma 
töreninde bulundular. Ama gerçekte şekli bir unsur ol.an forma imza atıp 
atrnadıklannı bilmiyorum. Çünkü ben DEP'in böyle sekreteryasım il
gilendiren işlerini bilmiyorum; ya da sayrnanlıkJa ilgili işlerini bil
miyorum. Bu anlarnda şekli gelişmelerden haberim yok. Ancak şunu 
söyleyebilirim gerek meclisteki sıralanmızda, gerek meclisteki fihristte 
bunlar üye olarak gözüküyorlardı. Gerekse bizim yaptığımız çalışmalara 
katılımlanyla üye olarak görünüyorlardı. Bunun yanısıra hepsinden 
önemlisi de TC. devleti maliyesi, dava tarihinden sonra DEP'in par
lametoda 17 milletvekiliyle temsil edildiğinin tesbitle partiye rnadeli 
yardırnda bulunmuştur. Yani dolayısıyla sanıyorum en belirgin kanıt ma
liyenin, 17 insanına göre, oranına göre yardım yaprnasıdır. Tabii ben bu
rada tek tek bireylerin açısından olayı tartışmak istemiyorum. Ben olayı 
Anayasa Mahkemesi karannın en yüksek düzeyde adaletli bir ülkede 
gerçekleştirmekle sorumlu olan kurumun bunu zedelernesiyle 

- Şimdi politika ideal olanla gerçekleşebilenin bağdaşlaştınlmasıdır. Bu 
anlarnda teşhir konusunda sanıyorum HEP'ten bu yana dönem dönem çok 
yüksek düzeyde olmak üzere, dönem dönem daha seyreltilmiş bir halde 
olmak üzere bunu olabildiğince gerçekleştirdiğimiz kanaatindeyim. Bu 
bedelsiz olmadı, yani öldürülen yöneticilerimiz ve üyelerimiz bu arada 
aralannda tekrar belirtıİle ihtiyacı duyuyorum Marelin Milletvekilimiz M. 
Sincar'ın da olmak üzere pek çok yetişkin insanırnıza yönelinmesini , 
bugün de DEP'in kapatılmasını, milletvekilliğimizin düşürülmesinin temel 
nedeninin bu teşhirin sağlanabiliyor olmasında yorum yapmak lazım. Bu 
anlamda gerek Kürt halkının hak ve özgürlüklerini gerçekleştirmek, 
sağlamaksonusunda mücadele anlayışı perspektifi ne, gerek Türk halkının 
uğradığı sıkıntılann kaynağının antaşılmasına çok büyük katkılarda bu
lunuldu. Ben bir çelişki içersinde görmüyorum, çünkü biz verili koşullar 
çerçevesinde bir mücadele veriyoruz. Yani kendimiz sürüp giden yaşama 
rağmen, toplumsal şekillenmeye rağmen, kurumsal ilişkilere rağmen bütün 
bunların kendimize ait gerçeklikJeri ha demekle bugünden yanna yaratmak 
şansına sahip değiliz. Bu anlamda en küçük bir rnevziyi, olguyu halkın 
çıkanna .değerlendirmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlarnda 
ciddi katkılan olduğunu düşünüyorum. 
10- Sayın Yurttaş, 50 yıl önce mecliste Mahmut Esat Bozkurt'un bir 
açıklaması var: Bu memlekette Türk olmayanJann bir tek hakkı vardır o da 
köle olma hakkıdır. 50 yıl sonra aynı sözü Çoşkun Kırca "Bu memlekette 
TW'k olmayaniann bir tek hakkı vardır, o da susma hakkıdır." 50 yıl bo
yunca Kürt sorunu konusunda devlet politikalannın değişmecliğini 
gösteriyor bu sözler. Sizce parlamento Kürt sorunu ve demokrasi için 
çözüm sunabilir mi? 
- Şimeli parlamentonun böyle bir çözüm sunmaması için bugün parlamento 
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mokratik hak ve talebi olan "kendi kaderini tayin 
hakkı'nın kayıtsız ve koşulsuz desteklenmesi, 
legal zeminlerde yürütülen demokrasi 
mücadelesinin -demokratikleşmenin önündeki 
en önemli engelin Kürdistan sorunu olduğu 
gerçeğinden de hareketle- asgari demokratik 
görevlerinden birini oluştunnaktaydı. Kürdistan 
üzerindeki askeri işgal sürdükçe, mevcut 
sömürge statüsünün değişmesi ve bu hakkın 
kullanılabilir olması mümkün olamayacaktı. 

Kaldı ki Kürt ulusu, kendisine yönelik imha po
litikaları ve örgütlü devlet terörü karşısında 
meşru direnme ~~vaş! içind~ydi. ~u bak~~dan! 
Kürt ulusunun, ulkesı uzerındekı askerı ışgalı 
kınnaya, sömürgeci uygulamalara karşı di
renmeye ve 'kendi kaderlerini tayin hakkı'nı 
özgür ve bağımsız bir ortamda kullanmaya 
dönük tüm mücadele yöntemlerinin meşru 
kabul edilmesi, desteklenmesi, emperyalist ve 
sömürgecilerin bu konudaki dayatmaları 
karşısında geri adım atılmaması son derece 
önemli bir ayrım noktasıydı. 

Beşinci olarak da; legal zemindeki mücadele 
araçlarının, ortak noktal.arın . öne çıkartıl~ası 
temelinde ve demokratık bır tarzda faalıyet 
göstennesi, politikaların, anlayışlar üzerine bir 
ambargo koymadan en geniş biçimde 
tartışılarak oluşturulmasının son derece önemli 
olduğu gerçeğiiydi. Homojen bir niteliği ol
mayan legal demokratik zeminlerde ortak 
duruşlar, böyle bir anlayış içinde geliştirilip, 
oluşturulabilirdi. 

Sonuç olarak, DEP pratiğinden alınması ge
reken derslerin HADEP pratiğine geçirilirken 
önemli ölçüde yol gösterici olması bak-

lenmekteydi. Nisan 94'de HADEP'in kurulması 
tartışmaları sürerken de beklentiler daha çok 
böylesi bir çerçeve içine oturuyordu. 

Bazı refonnist çevrelerin DEP sürecinin sonuna 
gelinirken yollarını ayınnası ve HADEP'in kuruluş 
sürecindeki tartışmaların dışında durması, HADEP 
sürecinde daha cesur ve radikal politikaların 
üretileceği yönünde bir düşünceyi de beraberinde 
geliştiriyordu. Ancak HADEP'in daha ilk kong
resinde, eski alışkanlıkların hiç de kolay kolay terk 
edilmeyeceği gözlemleniyordu. 
DEP'e yönelik saldırıların en üst boyutlara 
ulaşması, milletvekillerinin emir- komuta zinciri 
içinde göza~ına alınıp tutuklanmaları karşısında 
kitleler, kongre salonunu hınca hınç doldurarak, 
mücadeleye sahip çıkacaklarını gösteriyorlardı. 

Salt bununla da kalmıyor, daha etkin ve kararlı po
litikaların bekleyişi içinde olduklarıni her fırsatta 
haykırıyorlardı. Kongre salonuna,.böylesi b!r ço~~u 
ve bekleyiş egemenken, HADEP ın nasıl bır politık 
misyon üstıenmesi gerektiğini dile getiren bazı 
konuşmacıların sesleri, kongre diva~ı tarafından 
kesiliyor, kitlelere ulaşmaları engellenıyordu. 

Görüldüğü kadarıyla •eski' kadrolar, deneyimleriyle 
daha net hedefler belirleyecek yerde, 
meşruiyetlerini mevcut düzenin 'yasalite'leri içine 
çekilmekte, onun bir parçası haline gelmekte 
arıyorlardı. HADEP, daha i!k kongre~inde kitleler 
önünde kötü bir sınav verırken, radıkal temelde 
sürdürülen mücadeleye ve bağımsızlıkçı 
düşüneeye inanan, buna güçlü bir biçim~e bağlı 
olan kitlelerin, önlerine her geçen gün yenı baraılar 
ören ve her tarafından gedikler veren bu çatıya 
daha ne kadar tahammül edeceği ise şimdilik be
lirsizliğini koruyordu. 

Yeniden Legal Parti Arayışlan 

Değişik aralıklarla sık sık gündeme gelen, ancak 
her defasında ertelenrnek durumunda kalınan 
"legal Kürt Partisi' faaliyetleri , HADEP'in kuruluş 
günleriyle aynı dönemde yeniden gündeme ge
tirilmekteydi. Ancak, bu kez 'legal Kürt partişi" 
girişimlerınde sayısal bir artış da sözkonusuydu. Ilk 
etapta öne çıkan girişim, ş. Elçi ve arkadaşları 
tarafından başlatılan ' legal Kürt Partisi' çalışması 
olmuştu. DEP'ten son dönemde ayrılan ve genel 
olarak 'legalleşme programları'nın en ateşli sa
vunucuları olan Hevdem çevresi de, başından iti
baren bu girişim içinde yer almıştı. 
Deng çevresinin "Yeni D.emokr?tik Değişim ~~rtisi 
Hareketi' adıyla ayrı bır partı çalışması ıçınde 
olduğu haberi, yine aynı günlerde kamuoyuna 
yansırken, Medya Günesi çevresinde de'le~al Kürt 
partisi'ne ilişkin tartışmalar ~aşanıyor, dergıd~ ko
nuya ilişkin yazı ve degerlendirmeler agırlık 
kazanıyordu. 
Şerafetlin Elçi ve. çevresin!n '!~g?l Kürt partis! 
kurma' düşüncelerı pek yenı degıldı. Daha oneekı 
çeşitli platformlarda bu konu gündeme getirilmiş, 
ancak bir türlü uygun ortam yaratılamamıştı. 
Aslında, o günlere nazaran bu günkü ortamın çok 
daha elverişsiz olduğu, zira T~'nin uygul~ma~-~ 
olduğu militarisi politikalarının gıderek derınleştıgı 
söylenebilirdi. Ancak, böylesi bir süreçte'legal Kürt 
partisi" girişimlerinin, bu kez daha yüksek seslerle 
ifade edilmekte olduğu da gözleniyordu. 
Elçi ismi, HEP ve D.EP'in kuruluş d?~~mlerinde sı~ 
sık gündeme gelmış, ancak her ıkısınde de gen 
çekilmiş ve "neden çekildiği'ile ilgili soruları ce
vapsız bırakarak sessizliği tercih etmişti. Yakın 
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dışına Anayasa Mahkemesi kararıyla, siyasi . partilerin .. k.amuoyu 
hazırlığıyla itilmiş bulunuyoruz. Bu açıdan şöyle ıfade edebılırım. Ben 
Sedat Yurttaş olarak, Diyarbekir Milletvekili olarak koşullann bu halde 
devam etmesi halinde bir daha gidip, oy aldığım seçmenlerden bana, so
runlannızı çözeceğim, sorunlannızı şöyle çözeceği ın, böyle çözeceğim 
diyerek bir güven veremem, oy talep edemem diyeb~lirim. Zaten daha ö~ce 
bahsettiğim nedenlere denk düşüyor. Ancak buna ragmen M. E. Bozkurt un 
konuşmasını yaptığı süreyle bugün yapılan konuşmalar arasında ço~ 
büyük niteliksel farklar olduğunu düşünüyorum. Bılrnıyoruın o d?nemdekı 
tutanaklar incelenirse eminim M. E. Bozkurt'a karşı düşüncelerının haklı 
olduğunu söyleyen, ayaklan yere basan, düş.ünceleri n~d.eniyle me~dan 
okuyan insaniann bugünkü gibi kararlı bır t~tuın ıçın~e .oldugunu 
sanmıyorum. Nitekim bu nedenledir ki tuta~aklar ı lerde. bel kı tan h olacak. 
(ncelendiğinde şu anda cezaevinde olan rnılletvekillen hatta yurtdış.ında 
olan milletvekilleri ve bizlerin bu köhnemiş düşlineeye karşı, bu ılkel 
düşüncelere karşı, d~şüncel~~ınizi açık yür~klili.kle dile ge.~ir~iği~.iz, onu 
gerçekte akıl düzeyınde, bıli"'!s~l ~akış duzeyınde . ve Turkıye nın sos
yolojisi düzeyinde mahkum ettığirnız anc_ak buna ~agmen parlamentonun 
işleyişi olan parmak hesabıyla b.u. h~~~ılı~ımıza rag~~n. ınağd~r hale ge
tirildiğimiz, parlamento dışına ıtıldigımız sonucu gorulecektır. Bu çok 
önemlidir. 
ll- HADEP dışında kurulan diğer parti çalışmalanyla ilgili görüşlerinizi 
alabilirmiyiz? . .. . . . 
- Kürt halkı homojen bir toplumsal yapıya sahıp degıldır, heteroJe~. ~ır 
yapıya sahiptir. Çeşitli sınıflar vardır, katmanlar vardır. ~u açıdan degışık 
partiler bulunuyor olması zaten var yanı şu anda yasalıte açısından so
runları da olsa zaten var. Yani değişik partilerin kurulması bu anlamda 
reddeditir bir olgu değil. Ancak toplumd~ etkin.olur mu <?lm~ .rnı, halkın 
çıkanna uygun bir davranış sergıler mı, sergılemez mı, butun bunları 
değerlendirecek bütün bu konularda notlama yapacak olan hayatın ken
disidir. Göstere'ceği pratik, verecekleri mücadeledir, izleyecekleri po
litilcalardır. Bu açıdan politikaları güçlenmenin, inandıncı ql~.an~~· so: 
runlan çözmenin anahtan olarak nitelersek yanlış olmaz. Onuın~zdeki 
süreç içerisinde buna gerçekten uygun davrana~, bunu hayata geçırecek 
partiler içinde kim olursa olsun şahıslar böyle bır sınavdan sonra ?~!!an 
yanında hakketlikleri yeri alacaklar. Ancak şunu .. ~~yle~e~~urırı:ı. 
Geçtiğimiz dönem yaşanan sıkıntılar, çabalanrnızın böluk porçuk bır 
şekilde ifadesine izin vermeyeceke kadar zorluklarla doludur. Bu açıdan 
dikade değerlendirilmelidir. 
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SELiM SADAK 

1- Daha önce kapatılan partiler için bu kadar kamuoyu yaratılmamıştı. 
DEP'in kapatılmasında niye bu kadar etki yarattı. 

- Şimdi kamuoyu yaratılmaması t.abi .g~liş~~ o~ayıa:a. bağl~dır. J:IEP ve 
ÖZDEP'in kapatılması milletvekillennın uyeliklennın du~rı:ıesıne s~
bebiyet vermemiştir. Bir de iki partinin de kapatılacakmış gıbı başka bır 
partinin kurulmasıyla bütün kadrolan n oraya kaydır~lmasına ça~şılınıştır 
Elbette partilerin kapatılması, bir devlette deınokrası olmay.ışı, _ı~sanlann 
konuşmaları, çoğulcu demokrasinin olmayışı sebe~ göstenlebılır. fak~t 
bir parti kapatıldığı zaman, partinin üyeleri, yani partı parlaınentod~ teın.s ı ! 
ediliyorsa milletvekili üyeleri varsa daha fazla kaınuoy~nun dıkkat~~ 
çeker, daha fazla insanlan olaylardan haber eder. Bır de DEP ın 
kapatılması, DEP gayet uzun ve olumlu ça.Iışmalar yaptı. 

DEP'in bazı çalışınalan kamuoyuna bazılan ol~ınlu, bazılan da o~~ıns~z 
yansıdı. Ama hangi yönde olursa olsun, DEP ın çalışmaları ve öde~ş 
olduğu bedelleri tamamen demokrasi ~ğruna .old~~ kamuoyuna bıraz 
inandıncı geldiği görüldü. Hele ?e~e mılletvekill~~nın olması ~aha fazla 
dikkat çekti ve gerçekten Türkıyede demokrası~ın olma.yışı ınsanla~.n 
kendi kendini ifade ederneyişi ve seçme seçılınede ınsanlann hur 
olmadığının kanı tt ortaya çıktı. Böylece bugünkü kamuoyu oluştu. 

2- Demokrasi Partisi'nin kapatılmasıyla Kürt parlamenterlerin par
lamentoda temsil hakkı ortadan kalkmıştır. Sizden sonra kurulacak olan ve 
sizin anlayışınıza paralel partilerde aynı kurallar uygulanacak gözüküyor. 
Bu durumda yapılması gereken şeyler nedir? 

- Şimdi elbette bunlar böyle kal~ayacaktır. Bu yasal~~ v~ uygulamalar 
böyle kalmayacaktır. Bu tip şovenıst, ırkçı, kafatasçı, ınıhtanst. ~afalar h~p 
hakirniyette kalmayacaklardır. Mücadele ile herşey elde edılır. DEP ın 
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çevresi, Elçi'nin yetki ve insiyatif sahibi 
olmadığı, hareketlerinin kısıtlandığı hiçbir 
oluşumda prensip olarak yer almadığına dikkat 
çekiyordu.Bu anlamda, hem davulun hemde 
tokmağın kendisinin olmasını,yönetimlerde ve 
karar alma süreçlerinde etkin olmayı istiyordu. 
Bunun olmayacağını gördüğü yerlerde ise hiç 
riske atılmıyor, isminin tartışmalarla 
yıpranmasını istemiyordu. Keza radikal muh
tevah siyasal anlayışiara sıcak bakan, devleti 
ve düzeni karşısına alan oluşumlardan da uzak 
duruyordu. Politik çevresi, genellikle 'yeni 
kuşak Kürt burjuvaları'ndan oluşuyordu. 
Mevcut sömürgeci siyasetlerin bir sonucu ola
rak, Kürdistan'da modem sınıflar kristalize 
olmamış, dolayısıyla ne ~rmaye sınıfı, ne de 
işçi sınıfı, sınıfsal bir güç olarak gelişmemişti. 
Ancak, sömürgeci uygulamalann bir parçası 
olarak belli toprak ağaları ve mütegallibelerle, 
işbirlikçiler temelinde yürütülen ili~kile1 sonucu, 
banka kredileri, teşvik kredileri, tıcari bayilikler 
gibi işlerle bu kesımler zamanla palazlanmış, 
belli sermaye birikimine ulaşmışlardı. fakat 
Kürdistan'dan elde edilen bu sermaye bi
rikimleri büyük oranda metropollere akmış, 
oralarda yatırıma dönüşmüştü. Ortaya Kürt 
asıllı burjuvalar çıkmış, ancak ulusal nitelikte bir 
'Kürdistan bu~uvazisi' teşekkül etmemişti. Bu 
bakımdan, varlığını ve geleceğini sömürgeci 
siyasetiere borçlu olan 'Kürt burjuvaları'nın bu 
anlamda ulusal taleplere s~hip olma, ulusal 
pazarına sahip çıkma adına sömürgeciliği 
doğrudan doğruya karşıya almaları, anti
sômüıgeci ulusal demokratik mücadele içinde 
yer almaları da söz konusu olmamıştı. 
'Yeni Kuşak Kürt Burjuvaları' ise; avukatlık, 
mühendislik, doktorluk, bürokrathk, 
müteahhitlik gibi değişik mesleki formasyonlar 

içinde bir dönem halk ile devlet arasındaki ilişkilerin 
köprüsü olarak, ya da düzenin türlü aşşağılamaları 
ve horlamaları altında ve bir anlamda 'feleğin 
çemberinden geçerek' belli bir servet sahibi olan, 
bu süreç içinde oluşturdukları kurulu düzenlerinin 
sarsılmasını da istemeyen kesimlerden meydana 
gelmekteydi. 'Burjuva' bir yaşam tarzına sahip 
olma dışında, siyasal- ideolojik değerleri 
bakımından birtürlü 'burjuvalaşamamış' sınıfsal bir 
nitelik kazanmışlardı. Geçmişte uzun yıllar 
sömürgeci düzen" partileri içinde yer almakla bir
likte, söz konusu partilerin Kürdistan'da iyice teşhir 
olmaları, yeniden buralarda siyaset yapmalarını 
güçleştiriyordu.Ancak, 'Yeni Dünya Düzeni' prog
ramlan ile birlikte, mevcut düzenin rasyonelleri 
içinde şekilleniyor ve siyasal hedeflerini bu prog
ramlara uyarlamaları oldukça kolaylaşıyordu. 

Böylesi bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkan 'legal 
Kürtpartisi' girişimleriyle birlikte, Elçi ismi de 90'11 
yıllarla birlikte legal siyaset sahnesinde_ yavaş 
yavaş olgunlaştırılmaktay_dı. 'Soykırımı Onleme 
Komitesi', 'Kürt Hak ve Ozgürlükler Vakfı', 'Kürt 
Aydın Insiyatifi' gibi faaliyetlerde, neredeyse 
baştan sona yer almışlardı. Aynı şekilde HEP, DEP, 
gibi oluşumların kuruluş tartışmalarında da sıkça 
görülmüş, ancak kuruluş aşamalarında geri 
çekilmişlerdi. Bu faaliyetler içinde her ne kadar bi
reysel bir görüntü çizilse de, zaman zaman 
ayrılmalar ve yeni katılmalar dışında, genellikle 
'grupsal' olar~k hareket edilmekteydi. 
'Kürt Hak ve Ozgürlükler Vakfı~nın bu süreçte daha 
farklı bir yere oturtulduğu söylenebilirdi. En azından, 
Elçi ve çevresince, 'legal siyasi faaliyet'lerinde 
'Vakıra bir kalkan veya atlama taşı olarak daha 
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kapatılması elbette Kürt halkının seçme seçilme ve temsil hakkını büyük 
ölçüde ortadan..kaldımuştır. Yani bu halk bu hakJan ortadan kaldınlınış 
iken tamam hiç birşey yok, her şeyden vazgeçeceğiz, ne yapıyorlarsa 
yapsmlar, hangi düşünce hakim olursa olsun, bu insanlan kim yönetiyorsa 
yönetsin demek doğru değildir. 

HEP, ÖZDEP ve DEP'in demokrasi mücadelesini çok ileri bir seviyeye 
götürdüler. Bu partilerin üyeleri parlamentoya girmeden önce 70 yıllık ta
rihe bakıyoruz, Kürt halkının demokratik talepleri hiç bir konuşmacı 
meclis sürsüsüne getirmedi, araştırma yapılmadı, soru önergeleri basın 
açıklamalan yapılmadı. Fakat bu konuda, DEP'in üyeleri oldukça ileri 
adımlar atarak, halkın istemleri doğrultusunda politika yapmaya 
başlamıştır. Demokratik: mücadeleyi belli başlı bir seviyeye getirmiştir. 
Ama devlet buna milsade etmemiş, halkın sesini kesmiş, halkın tem
silcilerini parlamentodan anndırınış ve bu demokratik mücadele ile mut
laka daha ileriye görürecek çalışmalar olacaktır. Ama bu nasıl olacak bunu 
süreç gösterecektir. 

3- 50 yıl önce bu mecliste Mahmut Esat Bozkurt'un bir açıklaması var; "Bu 
memlekette Türk olmayaniann bir tek hakkı var, o da köle olma hakkı." 50 
yıl sonra benzeri bir sözü Çoşkun Kırca söyledi. Bu sözlere dayanarak, 
sizce parlamento Kürt sorunu ve demokrasi için çözüm sunabilir mi? 

- KesinlikJe çözümü parlamentodan beklernek ve parlamento çözüm yeridir 
diyenlerden ben kuşku duyarım. Bu kadrolar bu kafalarla bu düşüncelerle 
olmaz. Ama Türk kamuoyu, Kürt kamuoyu seçmenleri Türkiye'nin şartlan 
ve Türkiye'nin önündeki engeiJeri görerek artı Türkiye'nin daha güzel yer
lere gelmesi için herkesin kendi kendisini bu ülkenin sahibi olraak görmesi 
i~in, herkesin kendi kendisini özgürce ifade etmesi için gerekli kadrolann 
taratılması gerekmektedir. 

Bu kadrolar elbetteki 50 yıl arasındaki bir zihniyetten değişik olmadığını 
o zamanki parlamenterle bu zamanki parlamenter aynı sözleri bu halkı in
kara görürdükleri Türkiye'ye hep zarar vermşitir. Hep Türkiye'yi zorluklara 
sürüklemiştir. Hep Türkiye'yi geri kalmışhğa, işsizliğe, sefalete, eko
nomik krizlere, efendime söyleyeyim bölge ülkelerine nazaran çok uzun bir 
mesafede bırakmış, bir fayda sıığlamarnıştır. İşte bunu kamuoyuna an
latmak gerekir. Çoşkun Kırca gibi militarist, dar görüşlü ve ka
fataslakçılann zihniyeti parlamentoda olduğu sürece, hiçbir sorun 
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çözülemez. Kim ne derse desin ana sorun Kürt sorunudur. Türkiye'de Kürt 
sorunu çözülmediği sürece huzurlu günlere kavuşamayacağız. Ama Kürt 
sorununu görecek, tanıyacak ve ana sorun olduğunu kavrayacak kadrolar 
işbaşma geldiği zaman elbette bazı ileri adımlar atılır. Elbette de
mokratikleşme, insan haklan, K'Urtlerin ve diğer halkiann kendilerini 
özgürce ifade edebilmeleri eşit temelde diğer insanlar gibi kendi kendini 
özgürce ifade edebilmeleri durumunda, Türkiye'nin süper ülke olması hiç 
de zor değildir. Fakat şu anda bu anlayış yerleşmedi. Kürt halkı her zaman 
göçebeliğe, sürgün, talancılığa, seçme ve seçilme hakkından mahrum 
kaldıkça daha önce belirttiğim konulara tabi kaldıkça, kesinlikJe 
Türkiye'nin sorunlan çözeceğim, Türkiye'yi kurtaracağım düşüncesine 
kapılmak hayalden başka bir şey değildir. 

4- Si;z.leri cezaevine sokmak isteyen anlayış neyin temsilcisidir? Bunlara 
karşı mücadele şekliniz nasıl olacaktır? Aynca cezaevindeki siyasi tu
tuklulann DGM'leri boykotu var. Bunlan nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Şimdi tabi siyasi örgütlerin kendi aralannda bildikleri, anlattıktan, 
düşündükler bir şeydir. Biz şu anda legal zeminde mücadele ediyoruz ve 
sesimiz kısılianmış durumda, sesimiz şu anda kesilmiş, tıkanmış du
rumdadır. Biz tekrar !ega! alanı zenginleştirmek, legal alanda mücadele 
etmek düşüncesindeyiz. Bizim Türkiye'de tanımadığırruz yasalann hep
sine inanmak isterdim. 

82 yasalannın hiç birisinin, Türkiye'de 82 yasalan kaldığı, mevcut olduğu 
müddetçe, Türkiye'de az önce saydığım sıkıntılann gitmesi sözkonusu 
değildir. Türkiye'nin dış ülkelere kavuşması mümkün değildir. Türkiye'de 
Kürtlerin kendilerini ülkenin sahibi görmeleri mümkün değildir. Çünkü 
burada Kürtler kendilerini hep yabancı hissetmişlerdir, kendilerini ülkenin 
öz sahibi görememişlerdir. Mesele "Türkiye Türklerindir", "Ne mutlu 
Türküm diyene" "Türk olmayaniann tek hakkı susma hakkıdır" gibi slo
ganlar yalnız Türkiye'de Türk olmayan, diğer kökenden gelen toplumlann 
hep kendini yabancı hissetmişlerdir. Bunlar ortadan kaldınlır mı 
kaldıolmaz mı? Kaldırumasına kaldınlır. Bunlann kaldınlması, yerlerine 
daha demokratik, daha uygun yasalar geldiği müddetçe mutlaka haJlolur. 
Elbette bizim halende benim düşüncem bu şartlarda legal alanda mücadele 
etmek, demokrasiye zenginlik kazandırmak, legaliteyi zenginleştirmek. 
SR: Benim sorum o değil. DEP miJietvekillerini cezaevine koymak isteyen 
anlayış neyin temsilcisidir? 
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far1dı bir misyon biçilmekteydi. 'Vakıf' ın kuruluş 
aşamasında toplantıya dahi katılmayan, ancak 
başkanlık için kulis yapılan Elçi, hem yönetime 
seçiliyor, hemde yönetim kurulunun bizzat 
yanına kadar gelerek kendisini başkanlığa 
taşımasını sağlıyordu. 'Vakıf başkanlığı' 
statüsü, Elçi'nin politik manevraianna büyük 
~.olaylıklar sağlıyordu. Nhekim 'Kürt Hak ve 
Ozgürlükleri' korkunç bir şekilde ayaklar altına 
alınırken, 'resmi kuruluşunu tamamlamadığı', 
'tüzel kişilik kazanılmadığı' gerekçesiyle 
'Vakıf' adına hiçbir tepki gösterilmezken, yiJle 
aynı 'Vakıf'ın ünvaniarı kullanılarak Güney 
Kürdistan'da incelemelerde bulunuluyor, 'Milli 
Psikoloji Merkezi' gibi devletin iç ve dış si
yasetinin stratejik yönelimleri üzerine faaliyet 
gösteren şaibeli kurumlarında, Kürtler adına 
toplantılara katılınıyor, zaman zaman da siyasi 
gelişmelere ilişkin açıklamalarda bu· 
lunuluyordu. Böylece tüzel kişilik kazanması TC 
tarafından bilinçli olarak sürüncemeda bırakılan 
'Vakıf', bir anlamda bu tür siyasi yatırımların 
önemli bir aracı olarak kullanılıyordu. Her ne 
kadar Elçi ve arkadaşları, girişimlerinin 
'Vakıf'la birlikte anılmasına ve bu şekilde 
değerlendirilmesine karşı çıksalar da, halihazır 
görevlerinden de ayrılmayı pek 
düşünmüyorlar. • 
'Legal Kürt partisi' girişimlerinin, 'Vakıf' süreci 
kullanılarak olgunlaştırtlmaya çalışılması 
karşısında uzun süre sessiz kalan 'vakıf 
yönetimi', nihayet Mayıs ayı içinde kısa bir 
açıklama yaparak, 'Vakıf kurucularının temel 
kişisel haklarını kullanarak başka kurumlarda 
çalışabileceğini, Ş. Elçi'nin ve ba~kalarının kur
maya çalıştığı partilerle Vakfın hıçbir ilişkisinin 
bulunmadığını' belirtiyordu. 
Diğer taraftan, Ş. Elçi ile yakın ilişkiler içinde 

olan ve DEP sürecinde ayrılarak, ' legal Kürt partisi' 
çalışmalarında de aktif bir şekilde yer alan Hevdem 

çevresinin, bu giri~im üzerine yürütülen 
tartışmalara pek girmedıği gözlemleniyordu. Bu· 
nunla ilgili olarak siyasi kulislerde; DEP'in ku· 
rulduğu dönemlerde de Elçi ile birlikte hareket eden 
ve Elçi'nin son anda DEP'in kuruluşunda yer al
maktan vazgeçip ayrılması üzerine, onunla birlikte 
tavır koyarak DEP'in kuruluş çalışmalarından 
çekilen, ancak kısa bir süre sonra tekrar DEP' e geri 
dönmek durumunda kalan Hevdem çevresinin, bu 
kez durum iyice netleşinceye kadar öne çıkmama 
gibi bir yol izlediği yorumu yapılıyordu. 
'Legal Kürt partisi' tartışmaları _kamuoyunun 
gündemine yerleşmekle birlikte, Ş. Elçi ve 
çevresinin nasıl -bir program ve anlayış içinde fa· 
aliyet ·göstereceği, merak konusu olmaya devam 
ediyordu. Bu konuda ki genel kanı, mevcut 'ya· 
salile'nin Kürtleri bir bütün olarak reddettiği , bu 
koşullarda Kürt kimlikli bir partinin ya düzeni 
bütünüyle karşıya alma ve onu teşhir etme te
melinde kurulabileceği ya da, TC'nin onayıyla ku· 
rulmasının mümkün olabileceği üzerine 
yoğunlaşmaktaydı. Konu ile ilgili olarak değişik 
yerlerde yayınlanan röportajlarda Elçi'nin, TC'yi 
karşıya almaktan ziyade, ayrım yapmaksızın 
'şiddetin karşısında ve misak-ı milli'yi savunan bir 
parti olacakları'nı açıklaması, bu partinin niteliği ve 
programı ile ilgıli bazı ipuçları verirken, 
tartışmalarda, bu nitelikteki bir partinin Kürdistan'da 
nasıl bir kilile tabanına sahip olabileceği noktasına 
kayıyordu. 
Bu tartışmaların önemli yanlarından biri, Ş. Elçi ve 
çevresinin, ağırlıkla koruculara dayanan bir parti 
kuracakları iddiası üzerine şekilleniyordu. Bu iddia, 
Kürdistan'daki kitlelerin genel yapısı ve niteliğ i 
gözönünde bulundurulduğunda, böyle bir partinin 
olsa olsa, birçoğu eski KOP'li olan korucu kesimler 

tarafından desteklenebileceği varsayımı üzerinde 
temellendiriliyordu. Gerçi, bazı duyumlar dışında 
bu konuda somut bir bulgu yada ilişkinin varlığı öne 
sürülmüş değildi.Ancak, Ş. Elçi ve arkadaşlarının 
bu iddiaları açık bir biçimde reddetmemesi, buna 
ilişkin sorular karşısında sessiz kalması da anlamlı 
bulunmaktaydı. 
Ş. Elçi ve birlikte hareket ettiği kesimler, 'legal Kürt 
partisi' kurma girişiminde oldukları dışında ka· 
muoyuna ayrıntılı bilgi vermekten, programiarına 
ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyorlariiı . Keza, 
parti kurma girişimlerinin de yine böylece doğrudan 
doğruya kendileri tarafından değil, bazı köşe ya
zarları tarafından ilan edilmesini yeğliyorlardı. Belki 
de böylece, hem ilk anda olabilecek tepkilere mu
hattap olmama, hem de bu yolla nabızları yoklama 
fırsatının elde edilebileceğini düşünülüyordu. 
Malum köşe yazarları için de, böylesi bir girişim 
kaçınlmayacak bir fırsat gibiydi. Nitekim, bu girişimi 
ilk günden hibaren köşelerinde 'etkili' bir şekilde 
sunmaya başlıyorlardı . Gerek 'köşe yazarları'nda, 
gerekse bazı televizyon programlannda bu 
girişimden övgüyle sözedilirken, HEP ve DEP'in 
PKK'nin yörüngesinden çıkmadıkları için artık mu· 
hattap alınmalarının mümkün olmadığı, devletin bu 
gir iş ime engel olmak yerine, dikkate alması ge
rektiği yönündeki değerlendirmelerle, bir anlamda 
bu girişimeleri HEP ve DEP ve nihayet HADEP gibi 
oluşumların alternatifi alarak hazı rlıyorlardı. Dikkati 
çeken bir başka yan ise, bu röportajlarda Ş. Elçi ve 
arkadaşlarına ısrarla PKK, silahlı mücadele, Kürt 
Devleti. , misak-ı milli ile ilgili soruların sorulması ve 
Elçi'nin 'şiddete karşı' , 'misak-ı milliyi be· 
nimseyen' , 'PKK'ye ve radikal düşünecelere ta
mamen uzak duran', 'demokrat' bir kişi olduğu so
nucuna varılmasıydı.. 
Elçi ve arkadaşlarının, konuya ilişkin olarak 
yaptıkları açık lamalarda, kurma çalışmaları içinde 

görüşler • yorumlar~ .... görüşler • yorumlar .. h.görüşler • yorumlar.: .. görjjşler • yorumlar 
~ " 

~- ~lt 

- Bu anlayış açık olarak resmi ideolojinin temsilcisidir Resmi ideoloji 
yıkılmadıkça, mücadele illegaliteye kaçacaktır ve bu alanda büyüme ola
caktır. Resmi ideoloji karşısında kendini devletin öz sahibi olarak gören ve 
devlete zarar veren zihniyet karşısında !ega! olarak mücadele edilmelidir 
ve demokrasiyi zenginleştirrnek zorundayız. Bunun için de yapılması ge
reken en önemli iş 12 Eylül Anayasası'nın değiştirilmesi gerekir. 

5- DEP dışında bırakılan 4 milletvekilinin konumlan hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

- Ben bütün insanları yanlışıyla doğrusuyla severim, saygı duyanm. 
Benim karşısına dikildiğim devletin hilesidir. Devletin insanlan birbirine 
düşürme, kırdırma gibi oyunlan oynamasıdır. Bizim mücadelemiz devlete 
karşıdır, kişilere karşı değil. Ama şunu demek istiyorum, şu anda ben 
ANAP, SHP, DYP, RP'nin üyesi olsaydım veya bağımsız olsaydım böyle 
bir uygulama karşısında hiç çekinmeden istifa ederdim. Kendileri nasıl 
davranacaklar bu on lan n sorunu. 

Kürt halkının istemleri karşısında kendilerini ne derece sorumlu his
sederler, ne derece sahip çıkarlar gerçekten kitlenin isteklerine mi cevap 
verecekler, yoksa kişilere mi? Bence kitlenin isteklerine cevap vermek is
teyen herkesin bu ortamda ister protesto mahiyetinde olsun, ister kamuoyu 
yaratma mahiyetinde olsun, devletin oyunlan nı devirmek zorunluluğu his
setmek zorundadır. Ben bu durumdaki milletvekili olsaydım öyle sadece 
istifa etmekle yetinmeyip, devleti zora sokacak bir yöntem uygulardı m. 

6- Son günlerde bazı gruplar HADEP dışında parti kurma çabalan 
yürütüyorlar. Bunlar hakkındaki göıilşlerinizi öğrenebilirıniyiz? 

- Tabi insanlar düşünmeli ve özgür siyaset yapmalıdırlar. Kendi bi
rikimlerini insanlığın yaranna kullanmalıdırlar. Siyaset yapacak olanlar 
kendi görüşlerini anlatmak için belli bir çevre ve kitleye anlatmak için si
yasete soyunmuşlardır. Ama şöyle bir şey var bugün bir tek mesele vardır. 
Türkiye'de Kürt sorunu ortaya atıldığında bütün resmi düzen partileri tek 
vücut olarak karşımıza çıkarlar. Yeterki Kürt sesi çıkmasın da, ağzına bir 
bez tıkayalım da ne olursa olsun derler. Ama diğer sorunlarda birbirleriyle 
kavga edercesine sürtüşürler. İşte bundan dolayı Kürtler bir kitle partisi 
içinde toplanmalıdır. Herkesin sağcısı, solcusu, islamcısı, düşüncesine 
saygı duyuyor ve taktir ediyorum. Ancak resmi düzen karşısında dikilrnek 
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isteyen herkesin bir çatı altında toplanıp, tek ses olup, gür ses çıkarması 
gerekir. Parçalanmamız düzenin hesabına gelir ve mücadeleyi çok uzun 
yıllara sürükler, insanlan ümitsizliğe sürükler, insanlan yıkar. En çok ez
mekten ezilmekten nasibini alan Kürt halkından onlarca insan ölüyor. 
Köyler yakılıyor, insanlar göçettiriliyor, şehirler yıkılıyor, metropollere 
olan göç akımı yetmiyormuş gibi artık Kuzey lrak'a yönelmiştir. Işte bu 
vesileyle resmi düzen karşısında olan, demokrasiyi savunan, insan hak
Ianna saygı duyan, Kürt sorununun birincil sorun olduğuna inanan ve bu 
soruna katkı sunmak isteyen, bu baskılan , işkenceleri, bu acı dramlan or
tadan kaldırmak isteyen herkesin tek vücut olması gerekir. Ama farklı 
görüşler ve düşünceler olabilir. Bunlara saygı duyanm. 

Düşüncesinden dolayı kimseyi ne hain ilan ederim, ne de halk düşmanı 
ilan ederim. Fakat bugün HEP ve DEP'ten 73 yöneticisini şehit vermiştir, 
doğrusuyla yanlışıyla. Bunlann içinde milletvekili, il başkanı, ilçe 
başkanları bulunmaktadır. Doğrusuyla yanlışıyla seçilmiş insanlar. Bu
rada bütün zorluklara karşı bazı hi zmetler verilmiştir. Bunlara saygı duy
mak gerekir. Bunun için mücadele belli bir seviyeye gelene kadar birlikte 
mücadele elmek zorunluluğu doğuyor. Belli seviye alındıktan sonra, belirli 
demokrasi basamakları kazandıktan sonra, demokrasi ve insan haklan ku
rumlaştıktan sonra, herkes kendi çalıştığı kadar, kendi emeği kadar, halk 
ona sahip çıkacaktır. lGm olursa olsun, halk onu ayakta tutacak ve ona 
güven verecektir. Temsil hakkı verecektir. Buna, halkın düşüncesine saygı 
duymak da herkesin görevidir. 

7- Sayın Sactak sömürgeci TC. parlamentosunda yer aldınız. Bunun 
yanında Kürt halkının demokrasi ve özgürlüğünü savunduğunuzu 
söylediniz. Bu ikisi aras'ında bir çelişki yok mu? Ayrıca TC. politikalan nı 
teşhir ettiğinize inanıyor musunuz? 

- Yahu kardeşim sizin ne yapmak istediğinizi de ben bilmiyorum. Türkiye 
şartlannda ya girmeyeceksin oraya, ama yemin metnini en çok çiğneyen 
biziz. En çok deşifre eden, rencide eden biziz. Kabul etmeyen biziz. Tepki 
gösteren biziz. Bugüne kadar gelip giden kişiler ne yaptılar? Onlara bu 
soruyu sordunuz mu? Bugüne kadar o halkın istemleri doğrultusunda, ta
lepleri doğrultusunda en çok çalışmayı üst seviyeye götüren DEP'tir ve 
DEP çalışanlandır. Şayet dediğiniz gibi bu slogancılık, sorulanmza 
karşılık böyle gaflet delalet ve bugün burda başka şurdayım burdayım 
deyip de hırsızlık peşinde olan, bunun çalışmalan peşinde olan, kız-kadın 
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oldukları partinin programını ve ne yapacağını 
anlatmaktan ziyade, ne yapmayacağını an
latmaya çalışması ise, TC'ye verilen mesaj ve 
kabul görmeye dönük bir çaba olarak yo
rumlanmaktaydı. 
TC'nin mevcut programı ve uygulamaları Hi
bariyle, ' legal Kürt partisi' girişimlerinin TC'nin 
onayıyla ve onun programanın bir parçası ola
rak gündeme getirildiği yönünde kesin be
lirlemelerde bulunmanın şu an için maddi bir 
temelinin olduğu pek söylenemezdi. Gerçi, 
TC'nin Kürdistan'a ilişkin programının tek bir 
seçeneğe bağlı olmadığı , koşullara ve 
mücadelenin seyrine göre değişik olası lıkları 
değerlendirdiğı bilinen bir durumdu. Ancak, 
halen militarisi programların merkezi bir prog
ram içinde derinl işierilerek uygulanmakta 
olduğu ve bunun sonuçları alınmadan da yeni 
bir uygulamaya geçilmesinin beklenmeyeceği 
çok açıktı. ' legal Kürt partisi' girişimcilerinin 
ise, TC'nin kendilerine de yer açacak 
seçenekleri sanki bu günden uygulamara so
kacakmış gibi bir yanılsama içinde oldukları ve 
kendilerini bu program içinde kabul edilebiler 
gösterme çabası taşıdıkları 
gözlemlenmekteydi. 

PSK ve K. Burkay•ın Sunuluşu 

Bu dönemde dikkati çeken bir başka olgu da, 
devlete akıl hocalığı yapmakla tanınan bazı 
yazar ve televizyon programcılarının 'farklı bir 
Kürt örgütü, farklı Kürt lider· sloganlarıyla 
Kemal Burkay'ı gündemleştirmesi oluyordu. 
Gerek Surkay'la yapılan röportajlarda, gerekse 

PSK'ye ilişkin yorumlarda, bu hareketin 'PKK'den 
tamamen farklı' ve 'şiddete başvurmayan· bir ni
telik taşıdığın ın, 'Kürt sorunun demokratik tarzda 
ve üniter devlet yapısı içinde çözmeye çalıştığı'nın 
altı çizilerek, devletin ve kamuoyunun bu ayrımı 
dikkate alması, Surkay ve partisi üzerindeki siyasi 
yasak ve engellernelerin kaldırılması halinde so
runun çözümünde önemli bir mesafe ka
tedebileceği vurgusu öne çıkartılıyordu . Bu vurgu, 
Surkay'ın 'bir kedim bile yok' dizeleriyle ve ' in
sancıl, sanatçı kişilikli, savunduğu görüş lerle diğer 
Kürt hareketleri karşıs ında yanlız kalmış bir lider' 
profili ile güçlendirilmeye çalışılıyordu. 
Söz konusu ropörtajlarda, $. Elçi'ye yapıldığı gibi 
Burkay'a da daha çok 'PKK ve silahlı mücadeleye 
nasıl baktığı' türünden soruların yöneliilmesi dikkat 
çekiciydi. Ancak Burkay, Elçi'den daha politik dav
ranıyor ve bu tür ' tuzak sorular'ı doğrudan ce
vaplamak yerine, genel değerlendirmelerle ko
nunun etrafından dolaşmayı daha )Jygun 
buluyordu. Hem eski, hem de yeni Içişleri 
Bakanı'nın 'Burkay'ın Türkiye'ye dönmesinde bir 
sakınca görmedikleri' yolundaki beyanlarını ih· 
tiyatla karşılayıp, 'somut bir gelişme olmadan 
dönmeyeceğini' belirten Burkay, buna karşın 'bir 
kaç yıl içinde, Türkiye'de köklü değişiklikler olacağı , 
kendisi ve partisi için de yasal zeminde siyaset 
yapma olanağının açılacağı' inancında olduğunu 
Q.a saklamıyordu. 
Ote yandan, aynı günlerde, DEP sürecinin son
larına doğru bu oluşumdan tümüyle ayrılan ve 
'legal siyaset arayışları'nı farklı bir kulvardan 
sürdüren Deng çevresi, 'yeni bir Türkiye için 
çözüm'ün 'yeni demokratik değişim politikalarında' 
olduğunu ve bu politikaları hayata geçirecek yeni 
bir ' legal parti' çalışması başlatıldığını açıklıyordu. 
'Yeni Demokratik Değişim Partisi Hareketi' adıyla 
kamuoyuna duyurulan bu girişimin öncüleri 

arasında, ibrahim aksoy, Refik Karakoç, Latif 
Epözdemir, Fehmi Demir gibi, HEP ve DEP 
süreçlerinde yer almış, yöneticiliklerde bulunmuş 
isimler göze çarpıyordu. Konuyla ilgili olarak ka· 
muoyuna yansıyan bilgilerde, kurulması öngörülen 
partinin; 'piyasa ekonomisi'nin savunan, giderek 
'globalleşen' ve 'farklılıklarla eşit olmayanlar 
arası ndaki mesafenin kapanarak, uyuşmazlıkların 
eşitl ik ve adalet temelinde çözüldüğü' bir dünyada, 
başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye'deki mevcut 
sorunların da bu çerçevede çözülebileceğini öne 
süren, Kürt sorunun, 'Türkiye'yi bölerek değil', 
'barı~ıl , adil ve demokratik yollardan, Kürt halk ına 
kendıni yönetme hakkının verilmesi ile 
çözülebileceği'ni belirten, 'CHP, SHP ve DSP'den 
farklı' olan, yeni bir 'sol' anlayışı temsil eden bir 
parti olacağı vurgulanmaktaydı . 
Geçtiğimiz Temmuz ayında broşür olarak 
yayınlanıp tartışmaya açılan 'program taslağı'nda 
da, genel bir 'Dünya ve Türkiye panoraması' 
çizildikten sonra, gelinen aşamada 'Kürt sorunu, 
demokrasi sorunu ve ekonomik sorun'un, 
Türkiye'nin gündemindeki en acil sorunları olduğu 
belirtiliyor ve 'Demokratik değişim ve yeni bir 
Türkiye'yi yapılandırmak için', Kürt sorununun, Kürt 
halkın ın varlığının tanınması ve kendini yönetme 
hakkı verilmesi ile'; 'Demokrasi sorununu, sivil 
toplum anlayışıyla ve demokratik değerler etrafında 
aevletin yeniden yapılandırılması ile' ; 'Ekonomi 
sorunun ise, piyasa ekonomisine uyarlı , demokratik 
ve katılımcı bir ekonomik sisteminin oluşturulması 
ile çözülebileceği' savunuluyordu. 
'Yeni Demokratik Değişim Partisi Hareketi' adıyla 
tartışmaya açılan 'program taslağı' , kamuoyunda 
pek bir yankı yaratamamı ş ve Deng çevresi dışında 
bu harekete ilgi ya da yönelim sözkonusu ol
mamamıştı. Buna karşın, dQnya genelinde 'Yeni 
Dünya Düzeni' programlarının bir parçası olarak 

görüşler • yorumlar .... görüşler • yorumlar ..... görüşler • yorumlar .... görüşler • yorumlar 

peşinde olan parlamenterlerin yakasım bu şekilde tutmuş olsaydını z, 
onlar bugün bizi düşürmezlerdi. Bugün buna uymadığımız, halkın yanında 
olduğumuz için üyeliğimiz düşürülmüştür. Sesimiz kı sılmıştır. Biz ganet 
delalet içinde olsaydık, böyle ben buyum diye ahkam kesseydim, ha bugün 
bazı yerlerde çiğ köfte partileriyle gecelerimizi geçirseydik, beyazın 
yanında beyaz, kırmızının yanında kırmızı görmüş olsaydık elbette mil
letvekilliğimiz düşürülmezdi. 

Biz bir şeyi yaptık mı veya yapmadık mı , rencide edebildiysem cde
mediysem, yalnız halkırnın düşüncelerine ve taleplerine sahip çıktığım 
için, savunduğum için, isimlerine sahip çıktı ğım için , gerçekleştirmeye 
çalıştığım için üyeliğim düşürüldü. Bugün üyeliğimin dllşürülmesiyle de 
gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Yani büyük. bir sermayeye sahip 
olduğumu düşünüyorum. Beni seçenlere gurur verdiğimi , ben kendi va
rislerime büyük bir sermaye bıraktığımı düşünüyorum. Güzel, temiz bir 
siyasi ahlak, temiz bir siyasi gelecek ve bu siyasetle övünebileceklerini 
düşünüyorum, yapabildiysem, yapamadıysam bu düzeni rencide ede
bildiysem, tarih onu gösterecektir. 

Tarih herşeyi mutlaka adım adım yazacaktır. Tarih neler yaptığımızı , neler 
yapmadığımızı, neler yapmak istediğimizi harfi harfine yazacaktır. O ve
sileyle tarih halkımızı şu ve bu şekilde aydınlatacaktır . Yaptık veya yap
madık. Yemin metni de şöyledir: Mutlaka Kürt halkı parlamentoda temsil 
edilmelidir. Şu veya bu şekilde mutlaka temsil edilme lidir. O şekilde 
yemin etmezsen giremezsin. 

Temsil edilmezsen bu mecliste, Kürt halkının hiçbir istemi, legal
demokratik zeminde, iç-dış kamuoyunda dile getirilemeyecektir ve resmi 
düzen de herhangi bir durumda zorlanınayacaktır. Herkes parlamentoya 
gidip, asker gibi parmak kaldıracak, asker gibi hükümet kuracaktır. Bu ve
sileyle yeminin yaparken ve parlamentoya girdiğimde de benim bildiğim 
yabancı dil, Türkçe, Arapça, İngilizce, anadilim Kürtçe Tllrkeyi daha sonra 
öğrendim doğrudur. Ama bugün bir ülkenin de parlamento üyesiyim. Ya
salar bana dar geldiği, çağdışı geldiği için, toplumsal gelişmeyi önlediği 
için, ben de bunlan savundu~m için bugün üyeliğim düşilrülmilştlir. 

• 
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Soru: KUKM'de legal demokratik mücadelenin yeri üzerine 
düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz? 
Eren: Legal demokratik mücadelenisi yalnız KUrdistan ulusal demokratik 
mücadelesi değil. Dünyanın her yerinde ayn özellikleri olmasına rağmen 
son derece önemlidir. Bizim mücadelemilde de legal demokratik 
mücadelenin önemi büyüktür. Ancak, malesef bunun önemi yeterince kav
ranama.rruştır. Ben hep bunu gördüm ve onun altını da çiziyorum. Son 10 
yıla bakıldığında legal mücadele alaru pek kullarulmadı. Çok geniş bir 
mücadele alanı mı vardı ? Hayır, yok. Anayasa'yla diğer alt yasalarla, ceza 
yasasıyla, anti-terör yasasıyla , Devlet Güvenlik Mahkemeleri 'yle vs., gerçi 
bu alan, bizim için çevrilmiş ve bir kafesin içerisindeyiz. Ama bütün bu 
olumsuz koşullara rağmen dar ve yasaklı olmasına rağmen, legal çalışma 
imkanlan mevcuttu. Ancak biz bütün bunlara rağmen bu alanı yeterince 
kullanamadık. Bunların çeşitli nedenleri vardı. Birinci nedeni devletin bize 
dayanıklan ise, ikinci nedeni de kendi problemleri miz, iç çekişmeleri miz, 
sorunlanrruz, kendi becerilcsizliklerimizdir. Biz bir sefer iki şeyi bir
birinden ayıramadık ve farklı görüşlerle bu soruna yaklaşamadık; o da 
legal milcadele koşullanyla, illegal mücadele koşullanru birbirinden ayırt 
edemedilc. Legal mücadele verirken de adeta bir iradenin etkisinde kalarak 
illegal davranmak zorunda kaldık. Bu nedenlede sürekli ma.rjinalleştik. Son 
lO yıldır gördükleri m bunlar oldu. Malesef legal demokratik mücadele ye
terince kavranmadığı için, şartlar iyi kavranamadığı için HEP deneyimi 
başansızlıkla sonuçlandı . HEP'ten sonra oluşturulmak istenen DEP de
neyimi başarısızlığa uğradı. 
Soru: Sebepleri nelerdir? 
Eren: Tabi çok fazla nedenleri va.r. Başlıca nedenlerinden biri; biz legal 
mücadelenin koşullannı yeterince iyi kavrayamamışız. Ve bu koşullara 
ayak uyduramıyorduk. Çünkü koşullanınız buna uygun değildi . 
Dışımızdaki güçlerin, dışımızdaki gelişmelerin çok fazla etkisinde 
kalıyorduk. Mesela, HEP kendi içinde ilk oluşum döneminde oldu~ gibi 
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dayatılan ve artık ipliği pazara iyice çıkımış olan 
'sağ' bir politik söylemin, 'yeni sol anlayış' 
adıyla piyasaya sürülmesi, Deng çevresinde 
yoğun tartışmalara yol açmış ve bu çevre içinde · 
yer alan bazı kesimleri bile çileden çıkarmıştı. 
'Yeni Dünya Düzeni'nin temel söylemlerine 
dayandırılan 'program taslağı' mevcut düzeni 
rasyonalleştinne dışında 'yeni'. bir şey 
önennemekteydi. 'Yeni Bir Türkiye Için Çözüm' 
başlığıyla sunulan ve 'globalleşme', 'de
mokratik katılımcılık', 'değişim', 'dönüşüm' 
gibi normatif söylernelerin bolca kullanıldığı 
taslakta, ideolojik olarak 'sosyalist olmayan bir 
'sol' çerçeve çizilmekteydi Bir yandan 
'Komünizmin yıkıldığı', "soğuk savaşın bittiği' 
ilan edilirken, bir yandan da, emperyalizmin, 
"silahsızlanma, barış, insan hakları' 
söylemlerinin ardına gizfenilip, dünya genelinde 
nüfuz alanlarını genişletme, sömürüyü yeni 
biçimler altında derinleştinne politikalarından 
övgüyle söz ediliyor, devrimci değerler tümüyle 
teri< edilirken, mevcut düzeninin temel 
statütokoları içinde görece • iyileştinneler' 
öngören reormist bir 'değişim'le sorunların 
çözülebileceği ileri sürülüyordu. Bu yaklaşım, 
taslağın 'Kürt sorunun'na ilişkin kısımında, 
daha belirgin bir biçimde öne çıkmaktaydı. 
Kürdistan ve Kürt Ulusu olugusu tümüyle 
hafızalardan silinirl<en, "Kürt sorunu'nu 
'misak-ı milli' içinde, salt bir 'insan hakları so
runu', 'dil ve kültür sorunu derekesine in
dirgenmekte', 'Kürt hakına kendini yönetme 
hakkının verilmesi' gibi ne anlama geldiği pek 
belli olmayan soyut belirlemelerde bu
lunmaktaydı. Kürt ulusu için evrensel ve de
r:tıokratik bir hak olan 'Kendi Geleceğini 
Ozgürce Belirleme Hakkı'nın yerine, 'Kürt 
halkının kendini yönetme hakkı' gibi kavramın 

ikame edilmeye çalışılması son derece kurnazca 
bir yaklaşım olarak görülüyordu. Zira, KUKM'nin 
hukuksal zeminini oluşturan UKKTH, özgürlük ve 
bağımsızlık önkoşuluyla birlikte Kürt ulusunun, 
ayrılma, ayrı devlet kunna dahil, geleceğini özgürce 
belirleme hakkını tanımlamaktaydı . Bu ise, 
Kürdistan'ın sömürge statüsünün, bölünüp 
parçalanmışlığının ortadan kalkması anlamına gel
mekteydi. Böylece, hem Kürdistan'ın daha rasyonel 
'nasıl sömürülabileceği'ne ilişkin akıl hocalığı 
yapılmaktaydı. 
Dar bir çevreye dayanıyor olması, ismi dışında, 
mevcut partilerden farklı bir şey söylemiyor olması 
Ş. Elçi ve çevresınin çalı~malarını yürüttüğü "legal 
Kürt partisi'nde olduğu gıbi bu partinin de nasıl bir 
Y.önelim içinde olduğunu göstermekteydi, 

gerekliliğin ötesinde, bir zorunlulukdu ... 
Bilindiği üzere, TC 'Hukuk Sistemi', Kürt ulusunun 
varlığını, ulusal demokratik haklarını bir bütün ola
rak reddeden, ırl<çı-sömürgeci bir n~eliğe sahipti. 
Mevcut hukuk sistemi içinde, Kürtlere ilişkin en 
küçük bir 'hak'kın tanımına dahi rast
lanılmamaktaydı. Buna karşın, yine aynı 'Hukuk 
sistemi' içinde adı belirtilmesizin, Kürtlere ve 
Kürdistan'a yönelik ve ağır cezai yaptırımları içeren 
uygulamalara yer verilmekteydi. Kürtlerin, ulusal 
demokratik haklarını elde etmek için sürdürdüğü 
tüm mücadele, yıllar boyu Kürtlerin yada Kürtlere 
ilişkin en küçük siyasi faaliyet ya da bir 'hak talebi" 
sömürgeci şıddetle, 'cezalandınna tehdidi' ile karşı 
karşıyaydı. TC'nin Kürdistan'a yönelik politikaları, 
kuruluşundan bu yana militarizm tarafından be
lirlenmiş, militarizm, Kürdistan gibi bir sömürgeye 
sahip olan ve onu elinde tutmak için her yola 
başvuran TC'nin devlet yapısına ve tüm ku
rumlarına egemen olmuşdu. Açık ki, böyle bir yapı 
içinde, 'TC Hukuk Sistemi' içinde, 'Kürt Partisi' ol
gusu bütünüyle yasadışı bir olguydu ... 

Ote yandan, 'Yeni Demokratik Değişim Hareketi', 
Cem Boyner ve çevresinin yürütmekte olduğu ve 
bazı Kürt siyasi şahsiyetlerinin de içinde aktif olarak 
~er aldığı 'Yeni Demokrasi Hareketi"nin, özelllkle 
Kürt sorunu'na ilişkin tesbit ve yaklaşımlarında 

'Yeni Demokrasi Hareketi'nin daha gerisinde, 
'sağ' bir noktada durduğu yönünde 
değerlendinneler yapılıyordu. 

Legal Kürt Partisi ve 
TC'nin Programı 

TC'nin dayattığı 'yasal'lık ise, sömürgeci kurum ve 
kuruluşlarıyla, ideolojik ve pol~ik aygıtlarıyla 
Kürtleri de içine sığdınnaya ~alıştığı bir yasallıktı. 
Ancak dayatılan bu 'yasal lık içinde kitle ha
reketinin meşruluk kazanması mümkündü. 
Oysa, Kürtlerin temsil ettiği muhalefet TC'nın 
'yasal'lığına sığmıyor. Oraya ancak daraltarak, 
kırarak, küçülterek sığdırılabilinir. Bu da TC'nin 
programına tamı tamına uymayı gerektinnektedir. 
'Legal bir Kürt partisi'nin böylesi bir programa 
uyması ise marjinalleşmeyi, giderek kitileselleşmek 
bir yana daralmayı getirecektir. Bu 'yasallık' aynı 
zamanda hareketin meşruluğunun da tartıştı rı lması 
demektir. TC'nin programına uyarlı olarak, bütün 
ideolojik, politik aygıtlarıyla, basın/yayın organları, 
ordusu ve polisiyle bir takım nonnları dayatacaktır. 

Legal Kürt partisi tartışmalarının ve bu konudaki 
girişimlerin son dönemlerde giderek yoğunluk ka
zanması, ü~erinde durulması gereken ciddi bir 
gelişmeydi. Ote yandan, Tarih boyunca Kürdistan'a 
ve Kürt ulusuna yönelik olarak sürdürülen 
sömürgeci siyasetlerin giderek derinleştiği, ama bir 
türlü 'sonuçlandırılamadığı" bir dönemde ortaya 
çıkan bu gelişmelerin, çok yönlü olarak ele alınıp 
değerlendirilmesi Kürdistanlı muhalefet açısından 
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çok renkliliğini, çoğulculuğunu yaşatabilseydi, o çoğulculuğunu özg!lrce 
siyaset yapma anlayışını kendi bünyesine sindirebilseydi, öyle zan
nediyorumki HEP karşılaştığı çıkmazia karşı karşıya kalmayacaktı . DEP 
HEP'e göre daha güdük ve dar yapı olarak oluştu ve yaptığı yanlışlar ne
deniyle de iyice güdükleşti. Sonuçta o da boğulma aşamasına gelmiş du
rumda. Şimdi biz legal alanı kullamrken sürekli tek anlayış, tek parti, tabi 
bu bizim Türklerin tarihinden çok fazla elkilendiğimizi gösteriyor. Onl.ar 
gibi tek parti, tek şef, tek anlayış, tek ideoloji gibi anlayışın izlerini 
taşıyoruz ve bu sapmanın içerisindeyiz. Henüz ulusal kurtuluş mücadelesi 
aşamasındaki bir ulusun, bu kadar kendi içine kapanması ve kendini tecrit 
durumuna getirmesi son derece yanlıştır. Ulusal demokratik mücadele çok 
sesli, çok renkli , çok sınıflı ve boyutlu bir mücadeledir. Onun gereklerine 
uygun gerek legal, gerekse illegal alanda yapılanmalar olmazsa onun 
yaşama şansı olmaz. Nitekim Jegal alanda biz bunu gördük. Bu özelliklere 
uygun siyasi yapılanmalar geliştiremedik. Bu nedenle de boğuldu k. Hemen 
daha bu oluşurnlara gidilirken daha başında adıınııruzı atmadan ciddi 
kopuşmalar ve aynşmalarla karşı karşıya kaldık. Aynı şeyleri bugün de 
yaşıyoruz. O halde ben bu pratikten şunu anlıyorum ki, biz henüz bir arada 
farlclılıklarııruzı koruyarale aynı yapılanmalar içinde birlikte demokratik 
bir mücadele verme olgunluğuna dahi ulaşamadık. O zaman benim aklıma 
şu geliyor; farklı tonlar, farklı eğilimler ve anlayışlar kendilerini farklı 
biçimde ifade ederek örgütlcnebilmelidir. Şimdi Kürtlerin geldiği bu 
aşamadaki sorun bu ve onun şu anda nüvelerini de görüyorum. Nitekim 
şu anda Kürt partisi olmasalar bile öyle anlaşılabilecek, yasal nedenler 
dolayısıyla resmen bir Kürt partisi gibi çıkarnıyor. Ancak o orijinli partiler 
yavaş yavaş sahneye çıkacaklar gibi geliyor bana. Bunu doğru ve sağlıklı 
buluyorum .. Burada yapılması gereken kanaatimce şudur; gerçi ben şu 
anda varolan eğilimlerin içerisinde değilim. Bu gelişmeleri dışarıdan iz
liyorum. 
Soru: Neden bu gelişmelerin dışında kalıyorsunuz? 
Eren: Gelişmeleri sağlıklı bulmadığım için şu anda hiçbir çalışma 
içerisinde değilim. Çeşitli çalışma gruplanndan teklifler geldi. 
Düşüncelerimi söyledim. Ancak şu anda içerisinde yer alabileceğim bir 
çalışma ekibinin olmadığı kanaatindeyim. Bu yüzden bir süre daha 
dışandan izlemek istiyorum. Yalnız bu çalışma gruplarının kaçınması 
gereken ve her fırsatta söylemeleri gereken birşey var oda hiçbiri diğerinin 
karşıtı olmamalıdır. Biri bir di~erinin karşıtı gibi de görünmemeH ve 
görüntü vermemelidir. Bu çok sakıncalıdır. Çünkü Ortadoğu'da özellikle 
Kürtlerin yaşadığı coğrafyada çeşitli oyunlar oynandı. Ve bu halk sürekli 
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birbirine kırdırıldı. Bu oyunun yeniden sahneye konacağı bir zeminin 
oluşmasına hizmet edilmemelidir. 

Soru: Peki kendilerini farklı ızah eden kesimler hali hazırdaki somut 
yapılara karşı alternatifsel bir görünüme sahip olmazlar mı? 
Eren: Olabilir tabiki . Düşünceler birbirlerine allernatif olabilirse 
gelişebilirler. Eğer alternatif olmaziarsa onların varlık nedeni olmaz. Artı 
bu durum birbiriyle kavga etmek anlamına gelmez. Bu partiler yarın kit
leler arasında etkili olabilmek için elbette farklı politikalar izleyeceklerdir. 
Ve birbirleriyle o kitle potansiyeli bakımından üstünlük sağlayabilmek için 
yanşacaklardır. Bu koşullar gerektirdiği zaman farklı düşünmelerine 
rağmen, birliktelikler de gerçekleştirebilirler. Mitingler yapabilirler, 
yürüyüşler ve güç biıliktelikleri yapabilirler. Onun için üzerinde ısrarla 
durmaları gereken bu ortak yanlarını ve paydalarını öne çıkanp orada 
buluşmalarıdır. Elbetteki birbirlerine alternatif olma konusunda da 
yarışabilirler. 

Soru: Sizin Kürt sorununun çözümüne ilişkin bu programlara bakış açınız 
nedir? Sizin Kürt sorununun çözümüne ilişkin görüşleriniz nedir'! 
Eren: Bu programlara benim bakış açım var. Ancak bu programların çoğu 
ortaya çıkmış programlar değil. Ancak kendileriyle yaptığımız siyasi 
görüşmelerden ve basına yansıdığı kadanyla okuduklarııruzdan hareketle 
birşeyler söylenebilir. Bu programlar yeterli olmadı~ı gibi bu mevcut 
yapılanmaların kitleseUeşip b!lyüyemeyeceklerini, maıjinal kalacaklannı 
d!lşünüyorum. Marjinal eğilimlerin de demokratik alana çok fazla faydalı 
olamayacaklannı düşünüyorum. DEP son seçimlerde SHP'yle ittifak ya
parak 18-19 milletvekiliyle parlementoya girmelerine rağmen, I 8-19 mil
letvekiline sahip bir parti demokratik alanı kullanamadı. Bu sadece devletin 
DEP'e karşı tutumuyla açıklahamaz. DEP'in bu eylemsizliği, ha
reketsizliği, hantallığı, demokratik mücadele alanını kullanarnama ba
siretsizliği devletin baskılanyla açıklanamaz. DEP, son derece be
ceriksizlikler yapıruş, marjinal eğilimler taşııruştır. Çoğulculuğa 
tahammü)(J olmamıştır. Bu nedenle kitleselleşememiştir. Bu demokratik 
alanda yararlı olamamıştır. Parlamentoda da aynı maıjinal eğilimler ege
men olmuş, parlamentoda tecrit noktasına gitmişler. Halk arasında tecrit 
oldular. Bunu yaşayarak gördük. Sunlan söylerken kimseye haksızlık et
miyorum. Bir zamanlar milli hareketlerin kalesi olan yerlerde parti ku
ramadılar. Şırnak, Cizre, Silopi yani Botan Bölgesi'nde birçok yerde -
Alibeyköylü'nün raporunda da okunmuştur- partinin adı var, kendisi yok. 
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Bunun ilk süreci de 'ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bir bütünlük'ün savunulması ola
caktır. Böylece 'meşruiyet• elde edilmiş ve gi
derek programın tümüne uyulmuş olacaktır. 
TC'nin üniter devlet yapısı, programı gereği 
Kürt ulusunun sömürge statüsü içinde kal
masını zo 
runlu saydığından 'legal Kürt partisi'nin bu zo
runluluk içinde TC ile giderek uzlaşmaya ve 
ehlileşm~ye uğraması kaçınılmazdır. 

malıdır. 

Başını 'Ozal Ekolü'nün çekijiği yeni arayışlarda 
en belirgin yanlardan biri Kürt ulusal hareketini 
legaleştirmek ve ehlileştirmekiL Düzen sınırları 
i9ine çekerek terbiye etmek, tehlikesiz hale ge
tirmekti. Dağdaki gerillanın yerine, TBMM'de 
üniter devlet yapısına ve programına uygun, 
yasalara saygılı ama Kürt olduğunu da 
söyleyen bir takım unsurların bulunmalarına 
tahammül edebilecekleri bir noktaya ge
linmesinin, programda bir değişiklik değil, ter
sine hareketi TC'nin meşruiyet sınırlarına 
çekebilma manevrasıdır. Açıkcası, TC'nin legal 
Kürt partisine göstereceği müsa~aha, 
Kürdistan'da gerilla mücadelesine alternatif 
olduğu ve hareketi düzen içine döndürdüğü 
yere kadardır. 

sunun mücadelesinin kendisi bizzat bir demokrasi 
mücadelesidir. Bu mücadele ile Kürt ulusu, 
Türkiye'nin de demokratikleşmesini sağlayacaktır. 
Gözleri, TC yasalarına bir takım reformların 
yerleşmesi için dikmek demokrasi mücadelesi 
değildir. Çünkü, Türkiye'nin demokratik bir ülke 
olamamasının önündeki en büyük engel, 
Kürdistan'ın askeri işgal altında tutulması ve mi
litarizmdir. 

Açık desteği kul
lanmanın elbette en 
önemli yollarından biri 
de seçimlerdir. Hele 
hele mahalli seçimlerin 
önemi KUKM açısından 
oldukça büyüktür. 
Seçimler, hem kitle ha
reketini seferber etmek 
ve örgütlemenin en 
uygun araç ve 
yöntemlerinden biri ve 
hem de KUKM'ye 
meşrulaştırmanın bir 
aracıdır. Her ne kadar 
iktidar erki olarak par
lamento ve seçimler 

arasında doğrudan bir ilişki görünüyorsa da; 
seçimlerle kazanılan muhalefet ve meşruiyet par
lamentonun niteliği içerisinde tersine dönerek pe
kala düzenini meşrulaştınlmasına da dönüşebilir. 
Bü nedenle 'legal Parti' arayışlarının, 'le
galleşmenin' TC'nin politik programları ve par
lamantosunun duvarlarına hapsedemeyiz, tersine 
onun önüne dikmemiz gerekiyor ... 
TC parlamentosu ve seçimler sömürgeciliğin 
Kürdistan'da varlığını, uygulamalarını tescil ve 
meşrulaştırma bağlamında işlev görmektedir. Bu 
seçimler hiçbir yanı ile demokratik değildir. Seçim 
sandıklarıyla Kürt ulusuna sorulan soru, 
Kürdistan'daki sömürge siyasetinini hangi kad
rolarca yürütülmasini tercih etiliğinden ibarettir. 

. Kürt ulusuna celladını 'seçmede' demokratik bir 

Legalleşme Siyasetinin 
UKGıne Etkileri 

'Türkiye'ye demokrasi gelmeden Kürt ulusu 
özgürleşemez• sloganı yanlış bir slogandır. TC 
Kürdistan gibi bir sömürgeye sahip oldukça; 
Kürt ulusu esir bir ulus olarak kaldıkça 
Türkiye'ye demokrasi gelmeyecektir. Kürt ulu-

Hem Kürt siyasal hareketin meşruluk kazanması ve 
hemde tırmandırılan savaşın, militarisi ve 
sömürgeci politikaların geriletilmesinin en geçerli 
yolu kitle desteğinin saferber edilmesidir. Bu le
galleşilerek, TC'nin programatik ve yasal 
çerçevesine sığınılarak olamaz. 
Olası bir legal Kürt partisi'nin çıkış noktası, kitle 
hareketenin barajlanması değil, kitleleri aktiviteye, 
TC'nin sömürgeci politikalarına ve askeri işgaline 
karşı yönelimesi olmalıdır. Bu anlamıyla da legal 
politik çalışma KUKM'nin bir parçası olarak dur-

hak tanınmaktadır!. Sömürgeciliği ANAP kadroları 
mı yoksa SHP kadrolarım ı uygulası n? Uygulamada 
kim daha acımasız, kim daha insaflı? vb ... 
öte yandan, siyasal mücadelede silahlarının tercih 
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Bu rapordaki duruma kendim de tanık oldum. Ama sadece kapılannda bir 
anahtar , camın bir köşesinde bir tabela gördüğünü yazıyordu Ali 
Bey köylü. Son derece gUzel bir rapordu. Parti bölgede adeta tecrit olmuştu. 
Kimse partiye gidemiyordu. Bunda devletin baskısınm neden olduğu gibi 
yanlış eğilimlerin de roiU vardı. Ne diye gider insan partiye? Kendi 
ülkesinin sorunlarını öğrenmeye, konuşmaya ve tartışmaya. Ama siz bir 
partiye gitliğinizde böyle bir tartışma ortamı bulaıruyorsanız daha fazla 
gitmezsiniz oraya. Çünkü size birşey vermiyordur. Nitekim tecrit 
olmasının da nedeni oydu. Bu yüzden de diğer yapılanmalann da DEP gibi 
marjinal ka~.lcaklan inancındayım. 

Soru: Bunu biraz açabilirrnisiniz, neden marjinal kalacaklardır? 
Eren: Tabi. Bu yapılanmalar henüz oluşmadılar. Gözlemim şudur: Bu 
yapılanmaların en azından DEP'in dışında kalan ve HADEP'in dışında 
kalan geniş bir Kürt bloku var, kesim var, işçiler, köyiUier var, buıjuva 
partilerinde yer alanlar var. Ve bu geniş blok dışanda aslında. Ancak bu 
bloka ulaşabileceklerini ve böyle bir çaba içinde olduklannı da 
düşünmüyorum ve bunu oluşturabileceklerini de düşünmüyorum. Bu ne
denle marjinal kalacaklarına yönelik ciddi kuşkularım var. Şerafetlin Elçi 
Bey'in oluşturmaya çalıştığı hareketin (kendisine de söyledim) daha 
başından işe yanlış başladığını düşünüyorum. Şerafettİn Bey belli 
çevrelerle adeta kendi arasında bir duvar örüyor. Bu bir defa yanlıştı. Bunu 
televizyonda da kendisi söylemişti. SosyalisLiere kapalı olduğunu, kendisi 
bunu ben böyle söylemedim, ancak böyle anlaşıldı demesine rağmen öyle 
anlaşılması bile bir talihsizliktir. Bunun dışında bugüne kadar Türkiye'de 
gerek Türklerin gerekse Kürtlerin kurmaya çalıştı~ siyasi partiler tepeden 
inme kuruldular. Hiçbir tartışma zemini ~?.luştunnadılar. Halkı bu 
tartışmalar içine katmak gerekmektedir. Orneğin HEP'in kuruluş 

aşamasında halkı bu tartışmalara katmak mümkündü. O günlerde çok daha 
yumuşaktı ortam. Biz Mardin'de, Cizre'de, Siverek'te, Diyarbakır'da yani 
hemen hemen bütün Kürt coğrafyasında gidip toplantılar yapabilme 
imkanına sahiptik, yapıyorduk da. Ancak malesef parti oldu bitliye ge
tirildi . Yukandaki birkaç aydın gelecek korkusu ve endişesiyle biran önce 
bir parti kurmak ve bu partide de önümUzdeki seçimlere girerek seçilmek 
için alelacele HEP'i oluşturdular ve başınada bir eski sendikacıyı, 

Türkiye'de herkesin çok iyi tanıdığı bir bezirganı getirdiler. Ki o zaman da 
ben çok açık bir şekilde fıl<irlerimi belirtti m. Bu insarun bu partinin başına 
getirilmesinin bir talihsizlik olduğunu aniatmıştı m. Partiyi pazarlıyacağını 
söylemiştim. Nitekim sonuçta haklı çıktım. Bu adam partiyi götürüp 
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SHP'ye sattı. Zaten parti~e kurulurken bir pazarlık partisi gibi oluşturuldu. 
Oluşma biçiminden bu ortaya çıkıyordu. Daha sonra kurulan DEP'te yine 
aynı acelecilikle kuruldu. Ona da çağnldık ve gittik. Orada da 
düşüncelerimizi belirttik. Şu kadar parayı almak için bilmem şu kadar süre 
içerisinde kurma zorunluluğu içinde olına, böyle bir partinin birkaç gün 
içinde kurmanın doğru olmayacağını, sorunun pu J soıunu olmadığını, 

sorun çok daha büyük boyutlu ve ~aygıdeğer olduğunu, bu nedenle de bu 
işin ahlakına uygun bir çalışma yapılmasını savundum. Ancak malesef 
yine aynı anlayışla kuruldu. Kendi içlerinde pek mutlu olduklannı 

sanıruyorum. Ve sonuçta da fireler vererek bugUn HADEP aşamasına ge
lindi , daha da marjinalleşerek ve küçülerek. Şimdi yeni oluşumlann bun
lardan ders çıkaracak daha boyutlu, daha demokratik, halkı daha çok he
saba katan, halka değer veren, onun dUşüncelerini alan, onunla sorunu 
tartışan bir platformun yaratılması, halkın bu işin içine çekilmesi lazım. 
Belli aydınlar zaman zaman bir araya gelerek bir takım işler yapıyorlar. 
Ancak bu yapılan n ne kadar sağlıklı olduğunu, ne kadar uzun sUrdüğünü 
hep beraber görüyoruz. Halk katılmadığı sürece bu işin ömrü de olmaz, 
yararlar da sağlamaz, hatta bazı yerlerde zarar da getirebilirler. Bunun için 
ben böyle bir sürecin yaşanmasını arzu ediyorum. Bu sürecin bu partilerle 
de yaşanamayacağını düşünüyorum. Az önce Şerafetlin Elçi Bey'in par
tisinin nasıl bir parti olacağını, kimlerle bu partiyi kuracağım, bu işin bo
yutlarını, çerçevesini çizrniş, ortaya koymuş; basında, televizyonda sürekli 
söylüyor. Böyle bir yapı az önce belirtiğim fikirlerime hiç uygun 
düşmüyor. O nedenle böyle bir yapının içinde de olamazdım. Diğer ar
kadaşlannsa henüz ne yapacaklarını pek bilmiyorum. Ama görünen o ki 
onlarda acele ediyorlar. Hazır bir taban varda, aman kim kapacak telaşına 
giriyorlar. Oysa böyle birşey yok. Tam tersine orada çok zor bir mücadele 
var. Böyle bir mücadeleye de öyle kolayet anlayışlarla girilmez. Daha 
başından işi ciddiye alan, bu işe çok sıkı ve sorumlu bakan anlayışlarla 
bir ilişki işine girilebilinir. O nedenle çok sabırsız ve aceleci buluyorum 
şu andaki çalışmalan. Ama doğru da buluyorum. Yani çıkışlarını doğru 
buluyorum. Fakat yapılanmalannı ve örgütlenmelerini yetersiz ve zayıf 
bulüyorum. 

Soru: Peki sizin bu konuda olgunlaştırdığıruz bir düşünceniz var ıru? 
Eren: Benim kişisel fıkirlerim var. ÖZetlemek gerekirse, benim kafamda 
hep demokrat bir parti, sağa, sola, orta sınıfiara herkese açık, herkesi ku
caklayabilen, ulusal demokratik mücadelenin karşısında olmayan, onun 
yanına oturan, ona demokratik alanda sahip çıkan, koruyup kollayan, 
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edilmesi hiçbir zaman sosyalistların elinde ola- ulusal mutabakat sağlayan bu siyasal partilerin 
maz. Mücadelenin herhangi bir anında ka- KUKM açısından çözebilecekleri hiçbir şey yoktur. 

.......... 
üzerindeki asimilasyonu boyutlandırma • tellTeliAe _ 
dayanıyor . Yeni getirilen bir şey var, bazı burjuva 
rasyonelleri içinde duran ve Avrupa Birliği 
düzeyinde siyasal çalışma yapmak isteyen grup
ların, •sorunun artık tartı~ılması"gerektiği 
önermeleridir. Ve Kürtçenin "bellı alanlarda kul
lanılmasına göz yumma"dır. Kimi yer ve za
manlarda parlementerlerin özgün tutumları yada 
örneğin 1960 sonrasında sosyalist ve yurtsever ta
bana dayanarak parlamentoda temsil edilen ve 
"Kürt sorunu• üzerine ~- Kongrede alınan kararlar 
nedeniyle kapatılan TIP'in konumu gibi özel du
rumlar TC parlamentosunun sömürgeci bir kurum 
olma niteliğini değiştirmemektedir. 

pitalistlerin demokratik ve anayasal yöntemleri Demek ki sorun partilerin konumunda ve 
terk etmesi ve seçimin yerine merrnileri koy- söylemlerinde değil, TC parlamentosundadır. 
ması her zaman mümkündür. Ve şimdiye Bu parlamento ki, kurulduğundan bu yana 
kadar, sahip oldukları araçların tehdit ahında Kürdistan'a asimilasyon, jenosid, katliam, sürgün, 
olduğu her özel durumda böyle yapmış ol- jandarma zulmü vb.'den ba~ka hiçbir şey 
malan, çağdaş dünyanın en acımasız taşımamıştır. "Takrir-i Sükun·, Mecbur-i iskan•, 
gerçeğidir. Kurşunlara oylarla cevap ve- "Tunceli Kanunu·, "Sıkıyönetim Ilanı• , "Olağanüstü 
remezsiniz. Karar alarak ne bir zehirli gaz Hal" yasaları vb. ile bu parlamento, Kürdistan 
saldırısını geçiştirilebilir ve ne de evinizi bomba üzerindeki zulmün ve sömürünün yasa yapıcısı ve 
yağdıraniardan koruyabilirsiniz. Konu sürekli uygulatıcısıdır.TC'nin ordusu, hükemetleri gibi en 
olarak, bir evrim yada devrim, barışcıl üst kurumlarından biridir... Bu kurumun san-
yöntemler yada zor ve terör konusuymuş gibi dalyeleri yıllardan beri işbirlikçi Kürt eşraf ve 
ele alınmıştır. Bu tamamen yanlış bir tu- mütegallibesine, şeyh ve ağalarına yemlik olarak 
tumdur. verilmiş, ayrıcalıklı unsurlar olarak kendilerine yer 

"Kürt sorununu TC parlamentosunda kürsüye ge
tirme konusunda neler yapılabileceği son iki yıl 
içinde belli olmuştur. Sürekli geri adım atılmış ve 
mücadelenin aktivitesinin gerisine düşülmüştür. 
Parlamentoda "efendi unsurlar• olmak yada "ne 
kadar barıştan ve kardeşlikten yana olduklarını• is
patlama gayretkeşliği içine girilmiş, basıniyayın or
ganlarının genel devlet siyaseti olarak belirledikleri 
baskıya göre biçimlenmişlerdir. Parlamentoda şu 
yada bu parti arasında seçmeci olunamaz, hepsini 
belirleyen TC'nin niteliğidir ve parlamentoda bu ni
teliğine uygun görevini başarı ile sürdürmüş ve 
sürdürmektedir. Birçok inısanımızın milletvekili 
olma arzusı olabilir ve vardırda. Biz bu arzuların TC 
parlamentosu ile çelişmesi, çatışmasından elbette 
yararlanmalıyız. Ama, bilinmelidir ki, TC par
lamentosu bizim değildir!... 

Biz mücadelemizde nihai olarak hangi ayrılmıştır. Böylece ödüllendirilen bu unsurlar TC 
yöntemleri kullanabileceğimizi teiviiı etme parlamentosunun Kürdistan'daki uygulamalarının 
lüksüne sahip değiliz. Bunların kullanılmasının ayaklarını oluşturmuşlardır. "Tek parti" döneminde 
en zayıf ihtimali bile kaldığı sürece, doğal ola- Bizzat M. Kemal tarafından birçok şeyh ve ağa 
rak barışcıl ve anayasal yöntemlere atanmış, milletvekiliği yapmışlardır. Devletin siyasi 
sarılacağız. Ama, sömürgeci burjuva partilerini ve ekonomik ayrıcalıklarından yararlanarak, des-
ve aygıtlarını onların içine girerek teklenerek Kürdistan'da otoritelerinin 
dönüştürebilme: güleryüz ve barış mesajlarıyla güçlendirilmesi yoluna gidilmiştir ."Çok Partili 
onları sömürgeciliklerinden vazgeçirebilme Dönem"de de işin özü değişmemiştir. Yerel olarak 
gafletine kapılmadan! nüfuz sahibi kişiler kendilerine ayrıcalık ve çıkar 
Parlamentoda temsil edilsin edilmesin sağlayacak partileri Kürdisitan'a pazarladılar. 
sömürgeci burjuva partilerinin hepsi Kürt ulusun Dolayısıyla burjuva partilerinin tümü bu tür unsurları 
üzerindeki sömürgeci zulmün yapıcısı, uy- kendi partilerine transfer ederek blok oylarla elde 
gulayıcısı ve suç ortağı olan siyasi kadrolardır. etmeye çalışıyorlardı ... 
!'-Jusaybin-Cizre direnişininin hemen ert~sinde Kürt ulusununun özgürlük ve bağımsızlık talebi ile 
ınönü ve Demirel'in, nasıl da acele Ozal'ın burjuva partileri ve kadrolarının KUKM karşısındaki 
çağrısına koşlukları hala hatırlardadır. ·ss Ka- tavırları birbiriyle taban tabana zıttır. Bu kurum ve 
rarnamesi"nin nasılda alelacele çıkarıldığı; kadroların önerdikleri "çözüm"lerin hemen hepsi Legalleftirmeden ehlileştirmeye 

gıden uzun ince yol yalnız _bununla da kalmayarak, "Olağanüstü "Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
Hal", •ozel tim, Korucu, Jandarma• zulümlerini bütün içinde; askeri işgal ve zorbalığı, sürgün ve 
bir çırpıdanasıl da azdırdıkları da hatırlardadır. insansızlaştırmayı sürdQrm'!, ekonomik yağmay: 
Kürt ulusunun her direnişi karşısında hemen daha da verimli hale getirme, Kürt dili ve kültürü 
"' -· ......,........... . 
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gelişmesine imkan sağlayan, ancak onunla özdeşmeyen, orda aynı za
manda son derece özgür ve bağımsız olan bir demokratik bir partiyi her 
zaman düşünmüşümdür. Ancak sorunlara böyle geniş bir programla ve 
perspektifle balcan bir siyasi parti kurma imkanımız olmadı, olamayacağı 
için de bizde böyle kıyıda köşede ve seyirci kaldık. Ancak benim de bu 
durumumdan hoşnut olduğumu söyleyemem. 

Soru: Kürt inisiyatifi çalışınalan içindeydiniz. Bu inisiyatif şu anda hangi 
aşamada? 
Eren: Dağıldı. Tabi aydınlar zaman zaman bir araya geliyor, bir takım işler 
yapmak istiyorlar, iyi niyetle. Ancak, iyi niyetle bir şeyler yapmak 
mümkün ve yeterli olmuyor. Eğer siz bir aydın hareketi olarak çıktıysaruz, 
kendi coğrafyaruzdan, kendi halkınızdan kopuksaruz yapabileceğiniz 
şeyler sınırlıdır. Nitekim aydın inisiyatifinin yaptıklanda sınırlı oldu. 
Bizde halen bağımsız aydın hareketleri, sivil inisiyatifler pek gelişmiş 
değil. Kuruınlaşamıyorlar, bunlan aniayabilecek durumda değiliz ve ye
terince de değer verilmiyor. Bu yüzden de yaşamıyor, yaşatılmıyor. Bu da 
nitekim öyle oldu. 

Soru: Daha önce bu inisiyatifın legal parti tartışmalannda yer aldı mı? 
Eren: Bazı siyasi çevrelerce yeni bir siyasi yapılanmanın bir nüvesi olarak 
görüldü. Ancak böyle birşey hiç yoktu. Arkadaşlanmızın bir çoğu ini
siyatifın bir parti haline dönüşmesine karşı çıktılar. Böyle bir tartışmaya 
dahi müsade edilmedi orada 
Soru: Siz aynı zamanda Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı'nın da kuruculan 
arasındasınız. Geçen günlerde Şerafettİn Bey başkanı olduğu vakfınızın 
vasıtasıyla bu çalışmalann içinde olduğu yönünde açıklamalan oldu. 
Bunu nasıl karşılıyorsunuz? 
Eren: İzledim bu programı. Şerafettİn Bey böyle bir şey söylemedi. Bu 
programın sunucusunun bir yorumuydu. O programda Şerafettİn Bey Kürt 
Hak ve Özgürlükler Vakfı'nın adını ağzına dahi almadı. Kendisine de sor
dum. Hayır dedi. Ben asla böyle birşey söylemedim. Sunucu vakıf başkanı 
olduğumu duyunca o çevreyle birlikte bu çalışma içinde olduğumu sanrnış 
benimle bir ilgisi yok dedi. Nitekim vakıfta bu konuda bir açıklama yaptı 
zaten. 
Soru: Bu partinin korucu tabanlı ve devletin icazeti altında PKK'nın 
tabanını kaydırmaya yönelik, silahlı mücadele veren ve bağımsızlığı des
tekleyen yoksul köylülüğün içinde olmaya yönelik iddialar var. Tartışmada 
özellikle şu konuda yoğunlaşıyor. O da böyle bir Kürt partisi kurulsa ku-
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rulsa devletin icazeti altında kurulur şeklinde. Siz bu tartışma hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Eren: Bunlar sadece yakışıksız ve çirkin iddialardır. Bunlar az önce 
söylediğim gibi bu siyasi gruplann birbirleriyle yakın ilişkiler kurmalaoru 
baltalayan, zedeleyen beyanlardır, iddialardır. Şerafetlin Elçi bir Kürt 
partisi kuracağını söylemedi. Ama ben Şerafettİn Bey'i savunmak zorunda 
değilim. Ancak bu konuda bildiklerimi de söylemek zorundayı m. Şerafettin 
Bey tıpkı DEP gibi bir Türkıye partisi kuruyor. Ama Kürt sorununun 
çözümüne katkıda bulunmayı esas alıyor. Şerafettİn Bey'in kuracağı par
tinin bir korucu partisi olacağı gibi iddialar çok yakışıksız iddialardır. 
Partinin kendisi kurulmadan, kimlere dayandığı görülmeden, politikalan 
netleşmeden, kitle çizgisi görülmeden böyle değerlendirmeler 
yapılmamalıdır. Bu yapılanmalann şöyle bir yaranda olabilir. Bugün halk 
iki şeye zorlanıyor. Bir yandan PKK, diğer yandan devlet. Bunu açık saçıle 
olarak herkes görüyor. Devlet bizden yana olacaksınız diyor, PKk'da halkı 
kendi yöntemleriyle kendi saflanna çekmeye çalışıyor. Halk öylesine 
seçeneksiz ki bir bölümü ağır baskılar altında istemeyerek de olsa korucu 
olanlar da çoktur. Ben milletvekili döneminde çok yaşadım. Ya çoluğunu 
çocuğunu alır burayı terk edersin, ya da korucu olursun dayatması 
karşısında ağlayarak silah alan insanlar gördüm. Bu insaniann tümünü 
birden hain ilan etmek ulusal davanın düşmanı ilan etmek doğru değildir. 
lleride büyük zarariara neden olur. Bilinçli olanlar var, onlan demiyorum. 
Ancak PKK'nın dışında legal ortamı kullanmak isteyen siyasi oluşumlar 
böyle farklı yapılar olmuşsa eğer farklı seçme hakkı olabilir. Devlet par
tisine gidip hain diye damgalanseağına hain olmamak için Şerafettİn 
Elçi'nin partisine gideyim, ya da kurulacak bir başka partiye gideyim diye 
dilşünebilirler. Daha işin başında olan bir siyasi hareketi ve başkanını bu 
derece kolay karalamanın doğru olamayacağını düşünüyorum. Şerafetlin 
Elçi de doğrusuyla yanlışıyla belli bir inanç uğruna yıllardır mücadele 
etmiş bir insandır. Böyle birine bu kadar ucuz karalamalarda bu
lunulmamalıdır. 

Soru: Bir kezde yüzümüzü Türkiye'deki politik arenaya dönersek,legal de
mokratik alanı kullanan Kürtler, bu HEP ve DEP gibi partilere yaşama 
şansı verilmedi ki; bu partilerin programlan Türkiye'yi değiştinne ve 
dönüştürme yönündeydi. Peki yeni kurulan bu partiler üzerindeki devletin 
politikasında bir değişiklik olacak mı? 
Eren: Devletin yeni kurulacak partiye daha yumuşak davranıp dav
ranmayacağına ilişkin birşey söylemek için daha erken. Türkiye'de ciddi 
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Körfez savaşı, hızla değişen dünya dengeleri 
içinde 'Yeni Dünya Düzeni'nin yükselen 
değerlerini TC'ninde gündemine sokmuştu. Bu 
hızlı değişim rüzgarlarının içinde durmaya özen 
gösteren Ozal Ekibi'nin artık uluslararası bir 
olgu haline gelen Kürdistan sorunu ve ulusal 
kurtuluş mücadelesi karşısında geleneksel si
ya~tlerini bırakarak yeni ara~"şlara girdiği bi
linıyor. 
Devletin gelenekçi mil~aı ıst kanadının ho
murtuları altında giderek yoğunlaşan siyasal 
kriz 1991'de bir erken seçim kararıyla 
çözülmeye çalışıldı . Kürdistan'daki erinden ge
neraline kadar TC ordusu 'seçimden sonra 
Kürtlerle hesaplaşacakları' tehdit ve beklentisi 
içindeydiler. 
Seçim kararı ile birlikte HEP ve SHP gibi partiler 
seçim dışı bırakılarak, 'demokratikleşme' va
adlerinin ardından, TBKP'nin Anayasa Mah
kemesi taratından kapatılması; TC'nin de
mokrasi konusunda hangi stand~rtları 
kullanmakta olduğunu anlamak isteyenlere iyi 
bir ders olmuştu. 

'Erken Seçim' kararının hemen öncesinde 
Güney Kürdistan'da yürütülen geniş çaplı as
keri operasyonlar ve saldırılar; Kontr-gerilla'nın 
Kürdistan'daki yurtsever aydınları terörize etme 
kampanyası; TC'nin 'yasal mücadele'yi nereye 
kadar ve hangi ölçüler içinde kabul ettiğini de 
kesin biçimde ortaya koymu~tu. 
TC'nin niteliğinde önemli degişmeler olduğuna 
kendini inandıranlar bu gelişmelerden ne de
rece ders çıkardılar bilinmiyor, ama, HEP'in 
seçimlere katılmayacağının anlaşılmasından 
hemen sonra HEP kurucu milletvekillerinin SHP 
listelerinden aday olmak üzere pazarlığa 
girişmeleri; kimi Kürt aydınlarında halen 'top
lumsal hafıza zayıflığı' olduğunu siyasal bir 

skandal olarak ortaya koyuyor. 
HEP Genel Başkanı'da dahil, bir kısım yöneticileri 
ile birlikte topluca SHP ile milletvekilliği pazarlığı 
içine girmesi ve bunların parti tarafından 'şike' bir 
kararla 'ihraç' edilmeleri ile HEP siyasal bir 'Kürt 
Partisi' olarak meşruiyetine kendi elleriyle son 
vermiş oldu. Oysa. HEP, SHP'nin 'Kürt Sorunu'nda 
geleneksel Kemalist anlayışla sürdürdüğü ırkçı
şöven tutumuna karşı örgüt bünyesindeki Kürtlerin 
bir tepki hareketi olarak doğmuştu. 12 Eylül par
tilerinden SHP, siyasi programı, felsefesi, ideolojisi 
ve kadroları ~ibariyle CHP'nin ırkçı-sömürgeci ge
leneğınin mirasçısı bir düzen partisiydi. Böyle bir 
partinin bünyesinde yer alarak ne genel anlamda 
'demokrasi' mücadelesi verileceği, ne de özel ola· 
rak 'Kürt Sorunu'na hiçbir demokratik yaklaşımın 
sağlanamayacağı defalarca ispatlanmıştı. Paris 
Konferansı'na katılan milletvekillerinin ihracı 
bardağı taşıran son damla olmuş ve bu olayla bir
likte SHP'nin sözde ilerici ve demekrallığı 
Kürdistan'da ilk kez bu kadar açık teşhire uğramış 
ve SHP tecrit edilmişti. Kürdistan'daki bütün SHP 
tabelalaları sökülmüş, genel merkeze pos
talanmıştı. Kürt muhalefeti böylece çarpıcı bir 
biçimde düzen partilerinden ayrılmış oluyordu. 
'Kürt sorunu'na 'siyasi birlik ve üniter devlet yapısı 
içinde çözüm', Kürt muhalefetinin SHP'den 
dışlanmasıyla birlikte ağır bir darbe yemiş ve Kürt 
muhalefetinin yasal düzlemde bile 'bağımsız' 
örgütlenmesi gereği kendini ortaya koymuştu. Bu 
kopuşma aslında Kürdistan'da yükselen aklivileye 
de denk düşüyordu ... 
Böylece bir ihtiyacın bir ürünü olarak HEP, Kürt 
aydınlarının ve partileşememiş, birçok konuda 
netleşmiş bir siyasi ve felsefi yapıya sahip olmayan, 
çok değişik programların yarıştığı, bir k~le örgütü 
olarak doğmuştu ... 
HEP olayına TC'nin yaklaşımını da başka bir arayış 

ve "deneme' olarak görmek gerekiyor. HEP ve 
benzeri yasal partilerin, KUKM içerisindeki bütün 
akımları belli taleplerle düzen sınırları içine 
çekmede araç olarak kullanıp kullanmayacağı so
rusu, devletin üst düzey uzmanlarının da merak 
ettiği bir soruydu. Bunun terside mümkündü ve 
HEP ile Kürt muhalefetinin daha da boyutlanması 
tehlikesi de var dı! 
HEP'in erken genel seçimlere sokulmaması, örgüt 
içinde çalışan kimi aydın ve yurtseverlerin imha 
hedefi seçilmeleri; nihayet SHP'nin HEP mil· 
letvekillerine listelerini açmakla gösterdiği isteklilik, 
böyle bir partinin kaderi hakkında T~'nin bir karara 
varmış olduğunu göstermekteydi. Işin ilginç yanı, 
aynı sonuca, yani Türk siyasal hayatında HEP gibi 
bir oluşuma yer olmadığı sonucuna HEP mil
letvekillerinin de varmış olmalarıydı. 
HEP milletvekillerinin SHP listelerine dönüşü, aynı 
zamanda bu partiye yöneltilen eleştirllerin de or
tadan kaldırılması, bu örgütün yeniden aklanması 
anlamına geliyordu. 
Böyle bir pazarlıktan nasıl bir sonuç umulmuş olur
sa olsun, bu tutum SHP gibi Kürdistan üzerındaki 
bütün sömürgeci uygulamaların sorumlusu ve 
mirasçısı bir sömürgeci düzen partisinin 
Kürdistan'da yeniden Kürt örgütleri eliyle lanse 
edilmesinden başka bir şeye hizmet etmiyordu. 
DEP'teki millitvekilleri SHP listelerinden seçilerek 
milletvekili oluyorlar ve SHP meclise girer girmez 
DYP ile ortak 'Milli Birlik Hükümeti"ni kuruyordu. 
Kürt mililetvekilleri de böylece iktidar ortağı bir par
tinin üyesi olarak bu koalisyona açıktan evet di
yorlardı. Bununla da kalmayarak, açıklanan 
hükümet programına da ( bir-ikisi hariç) DEP mil
letvekilleri güven oyu veriyorlardı. Böylece HEP 
delaylı olarak 'Milli Birlik Hükümeti'nin ortağı ve 
destekçisi durumuna geliyordu ... 
Nusaybin-Cizre serhildanları ile başlayıp, Di· 
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bir yumuşamarun olduğuna inanmıyorum. Demokratikleşme paketi veya 
şu bu deniliyor, ama bunlann birer göz boyamadan başka birşey olmadığı 
kanaatindeyim. Türkiye henüz bu sorunu banşçıl ve demokratik yollarla 
dünyarun özgür ülkelerin ulusal sorunlan çözme gibi bir eğilim içine 
girmiş değildir. Türkiye belli ölçülerde Fransa'yı örnek alrruşllr. Fransa, 
Katalonya ve Korsika sorununda belli ölçülerde güçlü ekonomisini kul
lanarak bu sorunlan halletti. Korsika'da turistik yaunm yaptılar. Fransız 
kökenli vatandaşlannı buraya yerleştirdiler ve Korsikalılan azınlık du
rumuna getirmeye çalıştılar. Ancak Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip 
olmadığı için yine silahla .~u sorunu çözmeye yöneldi. Nitekim Bölgeden 
göçler, mesela rahmetli Ozal bölgeye gittiği zaman 500.000 insaru bu 
bölgeden sürün bu problem çözülür diyordu. Buradaki insanlara batıya 
gidin neden duruyorsunuz buralarda diyordu. Bu Fransız modelinin ulusal 
sorunun çözümündeki değişik bir versiyonudur. Bu konuda ciddi mesafeler 
aldılar. fierde oraya Türkleri getirip yerleştirirlerse şaşmayın. Böylece 
bölgede ilerde koşullanru oluşturduklan taktirde bir referanduma da gi
debilirler. İşte o zaman daha önce bölgeye girmesine izin vermediği ulus
lararası gözlemci heyetlerini bölgeye getirebilirler. Bu referandumdan 
çıkacak sonucun da aleyhimize olacağı kesindir. Şu anda böyle bir senaryo 
uygulanıyor. Son aşamasına geldiğini düşünüyorum. Bu durum Korsika'da 
sağlandığı gibi başanlı ~labilirmi o ayn bir tartışma konusu. 

yankı yapmayacağı açıktı. Bu durumunu son derece iyi kullanmıştır. Kürt 
halkırun menfaatleri doğrultusunda kullanmıştır. Kendisini tebrik etmek 
lazım, destek olmak lazım. 

Soru: Abdülmelik Fırat, Mahir Kaynak ve bazı arkadaşlannın bir İslamcı 
Kürt partisi kurma yönünde çalışmalar içinde oldu'kianna yönelik bir du
yumunuz var rru? 
Eren:. Hayır. Abdülmelik Fırat'ın böyle bir çalışma içinde olduğunu 
sanmıyorum. Melik Bey, tanıdığım kadaoyla öyle maıjinal eğilimler 
arasında bulunmayı pek arzu etmeyen bir insandır. Daha çok kendisini 
büyük yapılar içinde ifade edebileceği kanaatinde olan bir arkadaşırruı;dır. 
Ben onun bu anlayışına saygı duyuyorum. Böyle bir arayışının olduğunu 
tahmin etmiyorum. 

Soru: ÖZellikle DYP içinden bir çıkJşı oldu. Son günlerde de ÖZgür Ülke 
Gazetesi'nde yazılan çıkıyor. Bu yeni bir şey mi? Siz onu geçmişten beri 
tanıyorum diyorsunuz. Bu çıkışını nasıl yorumluyorsunuz? 
Eren: Melik Bey Şeyh Said'in torunudur. Milli yönleri son derece güçlildür. 
Geçmişte de birçok haksızlıklara ailesi uğradı, kendisi de uğradı. Düne 
kadar sessiz kalmayı yeAlemiş olabilir, koşullan olmayabilir. Milletvekili 
olmadan önce doltunulrnazlıAı yoktu. Söz söylese söyleyeceği sözlerin pek 
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Soru: KDP ve YNK arasındaki çatışmalar kaygı verici boyutlarda 
gelişiyor. Bölgedeki sömürgeci devletlerin çatışmayı körüklediği, hatta 
TC'nin Banani 'yi, PKK'nin YNK'yı desteklediğini, PKK'run KDP'ye 
ültimatom verdiği yönünde haberler geliyor. TC'nin Güney Kürdistan'ı 
işgal ettiği koşullarda bu işgali ve çatışmalan nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Eren: Güney'deki çatışmayı büyük bir talihsizliklik olarak görüyorum. 
Taratlann derhal bu çatışmalara son vermeleri bizim isteğimizdir. Tarih 
her zaman bu fırsatlan Kürtlerin önüne çıkardı. Ancak Kürtler bu tarihi 
fırsatlan değerlendiremediler. Bu tarihi fırsatın öneminin bölgedeki 
güçlerin farkJnda olduğuna inaruyorum. Ve bu son çauşmalann bölgedeki 
devletlerin bir oyunu olduğu açık. Her iki gücün bu oyunu boşa 
çıkaracaklan nı ve Federe Devletin himayesi için tüm imkanlanru seferber 
ederek çalışmalan gerektiği kanaatindeyim. Provakasyonlara gelmemeleri 
gerekir, eğer gelirlerse bunun sorumluluğu ağır olur. KDP ve YNK 
arasındaki bu çatışmalarda diğer Kürt güçlerinin taraf olmasını doğru 
bulmam. Ayru zamanda bu iki partiyi uyarmalıdırlar, aracı olmalıdırlar, 
onlan banşa zorlamalıdırlar. Bu çatışmanın büyümesine sebep olacak 
beyanlardan kaçınmalıdırlar. 

Soru: Türkiye'nin bölgedeki harekatını işgal olarak görmeyen yaklaşımlar 
da var. Bunlar uluslararası güçlerin buna izin vermeyeceği yönündeki bir 
düşünceden hareket ediyorlar. Bu bölgede bir tampon bölge oluşturabilir 
mi? 
Eren: TC eğer bölgeden kendi sırurları içine yönelik saldınlan 
önleyemezse, böyle bir tampon bölge oluşturabilirler. Son harekat bu 
:y_önde bir çalışmadır. Uluslararası güçler böyle bir girşime izin verebilir. 
Onemli olan bu müdahaleye zemin teşkil edecek yaklaşımlardan, 
çatışmalardan kaçınmak gerekir. Bu bölgeyi zaafa uğratacak hiçbir dav
ranış içinde olmamak gerekir. Ne TC'nin, ne lran'ın, Irak'ın ve Suriye'nin 
oklannı buraya yöneltmesine sebebiyet verecek olaylardan kaçınmak ge
rekir. 
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yarbekir'de kabaran ve seçimlerde önemli bir 
potansiyel yaratmış olan Kürt muhalefeti 
böylece silahını iktidara teslim etmiş oldu.HEP 
ise uzunca bir süre, rejimin Kürdistan si
yasetinin meşrulaştırılması ve dış kamuoyuna 
~.,.,,. """"'u-.. -.Ja ··-·-·'· ~uı·r on'aK· K. on· .... unu ""''!'' <>u""'' ~uııu yaı<ırıı Uııı 

sürdürdü ... 
Bu koalisyon hükümeti şimdiye kadar benzeri 
görülmemiş askeri kıyımları, siyasal cinayetleri 
Kürdistan üzerinde yürütmektedir. Bu pa
zarlığın bedeli KUKM açısından çok pahalı 
olmuştur. Daha sonra DEP olarak şikayet edi
len Kürdistan'daki özel savaşın, zulmün ve 
soykırımın icracıları HEP ve SHP arasındaki 
protokol dü ve DEP bunun en önemli mirasçısı 
durumundaydı. Bu özel savaş hükümetine 
güven oyu verilmişti, MHP ile aynı kararlara 
ortak olunmuştu. Kürdistan'da 92 kanlı Newroz 
olayları yaşanırken bile bu ortaklığın bo
zulmaması iyin hala SHP saflarında kalınıp 
kalınmayacagı tartışılıyordu. Meclisteki yemin 
töreni de dahil-ki bir ikisi dışında tepkileri sınırlı 
kalmı~tı- milletvekilleri yavaş yavaş legalleşme 
sürecınden tam ehlileşme sürecine süratle 
kayıyorlardı. Çünkü, daha başından ilkesizlik 
yapılmıştı ve milletvekilleri bir süre sonra hiç bir 
ölçüye bağlı olmamanın verdiği rahatlıkla 
oldukça şımarmışlardı ... 
Fakat unutulan, Kürt ulusu adına milletvekili 
olmanın öyle eskisi gibi kolay olmadığıydı ... Bu 
işin reklamı, iş takipçilği, tayin ve ihalelerle 
uğraşmak yada meclis lokantalarında 
seçmeniere yemek vermek vb. gibi yöntemlerle 
kısa elden kolarılması mümkün değildi. Yurt
severler birer ikişer milletvekillerininin ya
kalarına yapışmya başlamışlardı bile. Bu ve
balin altından kalkmak o kadar kolay değildi. Ya 
tesadüfi bir gelişme içine düşülmüştü, ki bu 

büyük bir ihtimaldi, yada parlamentoda terbiye edi
lerek düşünce ve kararlar değişmişti... 
'Parlamentoya milletvekili gönderilir ve orada güçlü 
temsil edilirsek(!) hele hele SHP'de iktidq_r olursa, 
Olağam1s~O H~! kalkacaktı, Koruculuk, Ozel Tim 
Kalkacaktı .. Kürt kimliği tanınacaktı. Bu aynı ı::ı
manda referandum anlamına gelecek ve TC ·ge
rileyecekti.' Bunları söyleye söyleye meclisiere 
kadar gelinmişti. Ama seçilir seçilmez Ankara'nın 
havasına kapılınmış, TBMM'de daha ewelce 
örnekleri görülen mililetvekilleri gibi hareket etmeye 
başlanılmıştı. 
Kürdistan'a hiçbir siyaset götürülmedi. TC'nin 
programlarının yörüngesine oturuverdiler. Kemalist 
bir partinin ve sömürgeci bir parlamentonun peşine 
takıldılar, şaşırdılar. Türk basınının da bilinen 
'şişirme' kervanına girip, röportajlar, anılar an
latmaya başladılar ... Ama tüm belalar Kürt ulu
sunun başına dolandı , Kürdistan kan gölüne 
çevrildi, yıkım, asimilasyon, jenosid, imha başını 
aldı gitti. Ve V. Aydın'ın Diyarbaker'deki cenaze 
töreninden sonra artık devletin kitlelere açıktan 
saidıracağı belli olmuştu . Nitekim 'Bahar 
saldırı'sını hep birlikte yaşadık. 'Olağanüstü Hal' 
defalarca uzaltıldı. Kanlı ve kirli savaş ölçüsüz 
tırmandırıldı. Eskiden meydanlara çıkıp 'Kürt 
kimliğini tanıyoruz. 'deme gereği duyanlar, artık 
Kürt lafını dahi ağızlarına almaz oldular. Çünkü, 
yapıp ettiklerini dünya kamuoyuna me~rulaştırmış 
ve kitle hareketini de meclise hapsetmışler, onları 
da kıskıvrak bağlamışlardı. HEP onlar için bir teh
like değildi artık, onu terbiye etmi~lerdi. 
Eğer, milletvekilleri kitle destegine uygun dav
ransaydılar ve 91'deki kitle potansiyelini koruyor 
olsalardı, devlet açıkca Kürdistan'ın göbeğinde -
Batman'da- yüzlerce kişinin içinde milletvekilierine 
saldırı düzenietebilir miydi? Devlet, milletvekili kat
Ietmekle kalmadı, cenazeleri yaptırtmadı, taziye 

evlerini bombalattı ... 
Bu tutum milletvekilierine karşı değil, bizzat Kürt 
ulusuna karşı bir külhanbeylikti! Ama, onların ge
rekli ortamları hazırlanmıştı, bunu onlara yaptıran 
belliydi. Kitle hareketinin niteliğini yükseltmek ye
rine. onu barajlayan, geriiP.ten ve koltuklarına sıkı 
sıkıya bağlı duranlar elbette sömürgeciliğı teşhır 
edemediler, daha sıkı 'birlik' ve daha sıkı 
'kardeşlik' yarışına girdiler .. 

Devlet ise zaferin verdiği rahatlıkla uygulamalarına 
devam etti ... Parlamentoda 17 milletvekili bulunan 
DEP gibi bir siyasi partinin Genel Başkanı'nı adi 
suçlulara dahi yapılmayan uygulamayla ~özaltına 
alıp tutuklayabiliyor ve bunun karşısında kıtlesel bir 
tepki görmüyordu... Ardından, eşi emsali 
göralmemiş saldırılar başladı ve kimsenin çıtı bile 
çıkmıyor ... 
Oysa Kürdistan'daki .~ille çok daha radikal ve 
gözüpektir, karartıdır. Ozveriye açıktır. Ona siyasal 
önderlik iddiasıyla yola çıkanlar legal siyasal fa
aliyetleri parlamentodaki koltukları ile özdeş 
görenler 'yasalara uyumlu çalışma' ile mücadeleyi 
sınırlayanlar kitle potansiyelini çürüttüler ve çarçur 
ettiler ... 

Özetle, HEP'in SHP ile ortaklığı ve DEP'in meclisi 
temel alması ile mücadele derinden sarsıyor, eh
lileştirme serüveninin sonu ise, DEP mil
letvekillerinin mahkemedeki lukaralığı ile nok
talanıyordu... Günübirlik yaşamaya ve pratikten 
ders çıkarmamaya kararlı Kürt 'demokrat' ve 
'aydınları' ise beyinsel sarsıntının etkisiyle, 'yeni 
oluşum' arayışlarının kahredici dünyasında fasiller 
çizmeye devam ediyordu ..... 
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HASAN DENiZ 

Soru: Legal ulusal demokratik mücadeleye bakış açınız nedir? 
Deniz: Legal demokratik mücadele deyince bir HEP deneyimi yaşadık. 
HEP'te bireyin kendisini özgürce ifade edebilme, seçme ve seçilme 
hakkırun olmadığını yaşayarak öğrendik. HEP merkeziyeıçi ve dar, 
anlayış olarak statükocu, belli bir eğilimin tekelinde ve o eğilirnin be
lirleyici güç olduğu bir partiye dönüşünce biz böyle bir partinin içerisinde 
yer alamayacağımızı belirttik ve HEP'ten aynldık. Ardından kurulan 
DEP'te ise ilk başta bize sunulan çerçeve farklı idi. Bize sunulan şey, 
Kürtlerin ve Türklerin geniş bir kesiminin demokratik anlamda kendini 
ifade edebileceği, çok renkli, çok geniş bir kesimi içine alan. :ılabildiğine 
geniş, demokratik, bireyin seçme ve seçilme hukukunun işlcıildiği, aşağı 
yukarı bizim anlayışımızayakın bir kitle partisi anlayışı bize getirildi. Biz 
de böyle bir parti çalışmasında çoşkuyla yer alacağııruzı belirttik. Ancak 
daha partinin kimlerle oluşacağı, nasıl bir kadroyla kitlenin karşısına du
racağı ve bu partinin Türklerde ve Kürtlerde demokratik değişim 
mantığını, HEP'ten ziyade yeni bir anlayışın ifadesi olan bir partiyi ancak 
kadrolanyla bu imajını verebi leceğini düşünüyorduk. HEP'te egemen hale 
gelen ayru eğilim DEP'te de egemenliği ele geçirdi. Ve ardından ken
dilerinin uygun gördüğü kadrolarla bu çalışmanın yapılabileceğini da
yattılar . Dayatıncada bizde DEP'in kuruluş aşamasındaki sürecinde 
aynldık. Son dönemlerde herkes "demokratik kitle partisi", "demokratik 
değişim partisi" gibi kavramları kullanıyor. Bu artık herkesin ağzında 
sakız haline gelmiş durumda. Aydın Menderes'de bu kavramları kul
lanıyor, Mahlr Kaynak da kullanıyor, DEP'liler de kullanıyor, İbrahim 
Aksoy'da benzeri şeyler söylüyor. Ancak baktığımızda Demokratik 
Değişim Mantığı'ru inanç olarak önüne koymuş, buna denk düşen mantığı 
yaşama geçirmeye çalışmalan pek samimi bulmuyorum. Eğer başarılı 
olsalardı, nitekim DEP'in başarılı olması ve tıkanmaması gerekirdi. Biz 
Türkiye'de hem Kürt halkının hem de Türk halkım n "Demokratik Değişim 
Mantığı" çerçevesinde değişme anlayışını esas alan bir paıtileşmenin hem 
Kürtler açısından hem de Türkler açısından faydalı olacağı inancındayız. 
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Hiçbir biçimde illegal örgütlerlc ilişkisi olmayan, bu anlayışı lafta 
bırakmayan, illegal eğilimlerin gölgesinin olmadığı, çünkü illegalitenin 
kitlelere bugün oldukça kötü imajlar verdiği ortadayken. Bu nedenlerle, 
bana göre hiçbir illegal örgütün gölgesini taşımayan, "demokratik değşim 
mantığı"nı esas alan, Türk ve Kürt halkına kadrolarıyla. programıyla ve 
icraatlanyla topluma güven veren sivil her demokratik harekete ihtiyaç 
vardır. 
Soru: Legal bir Kürt partisi kurulma çalışmaları içinde olduğunuz bi
liniyor. Kuracağınız partinin Kürt ve Kürdistan sorununa bakış açısı 

nedir? 
Deniz: Bildiğiniz gibi TC yasalanna göre Kürtlerin kendi kimlikleriyle 
parti kunnalannın önü kapalı. Ben şahsen, Kürtlerin kendi kimlikleriyle 
parti kurmalarını ve kurumlaşmalannı. savunuyorum. Buna inandığım 
içinde 1991 yılından beri Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı'nın da kurucusu 
ve üyesiyim. Biz mevcut yasalarla ve mevcut yasayı zorlayarak bir kitle 
partisi kunnayı düşündüğümüz için mevcut yasalarda böyle bir parti kur
manın koşullan olmadığını görcbiliyoruz. Bizim adından ziyade de
mokratik bir kitle partisini esas alan bır çalışmamız sözkonusudur. lllaki 
Kürt partisi olacak gibi bir saplantımız yok. Ancak bu kamuoyunda farklı 
lanse ediyor. Bırkaç aydın Kürt şahsiyeti bir araya gelince işte Kürt partisi 
kuracaklar gibi bir yakıştırma yapılıyor. 
Soru: Peki Kürt sorunun çözümü için önerdiği nedir? 
Deniz: Bu soru sanki böyle bir parti oluşmuş, programı bitmişte bu par
tinin politikası nedir; o anlama geliyor. Hali hazırda oluşmuş bir partı yok. 
Ancak, bir demokratik kitle partisine ihtiyaç olduğunu söyleyen insanlar 
var. Biraz önce belirttiğimiz anlayışla hareket ederek insanlarla bir araya 
gelmeyi hedefi iyoruz. Böyle bir partinin programı, politikası ancak partinin 
kurucu meclisinde yer alacak arkadaşlarla ıartışıldıktan sonra be
lirtilebilinir. Ancak benim kişisel görüşümü sorarsanız, Kürt sorunu aynı 
zamanda bir Türk sorunudur. Türk halkı da bu sorunun çözümünü istiyor. 
Çatalca'daki bir Türk köylüsü yle, Şırnak'taki bir Kürt köylüsünün alıp ve
rcmediği birşey yok. Aslında Şırnak'taki bir Kürdün kendi kültürüyle 
yaşaması konusunda Çatalca'daki Türk köylOsünün bir sıkıntısı yok. 
Sıkıntı mevcut statükoda, mevcut ideolojide, Kemalist karekterinde, bu 
Kemalist karekıerin aşılabilmesi için de son süreçte gözle görülür bir 
şekilde de Türk aydınlarında bir değişim yaşanıyor. Kürtlerde de büyük 
bir demokratik değişim rüzgarı esiyor. Kürt sorununun Kürtlerle Türkler 
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ara;;ında aşama aşama diyalog ve demokrasiyi güçlendirerek, demokratik 
değişimi hızlandırarak, bu sürece katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorunı. 
!şte Kürtlerin tüm h:ıklannı kisa vacte<:ı::, bir ~ırpıda hepsirıi alalım gibi bir 
yaklaşımı gerçekçi bulmuyorum. Ancak "demoratik değişim" sürecine 
inanan insanların önemli bir katkısının olacağına inaruyorum. 
Soru: Biraz önce kısada olsa DEP ve HADEP'e ilişkin bazı 
değerlendirmelerde bulundunuz. DEP ve HADEP'e ilişkin 
değerlendinnenizi biraz daha açabilmeniz mümkün mü? 
Deniz: DEP ı.aten HEP'in kötü bir kopyası olarak doğdu. HADEP ise ondan 
da daha dar olarak doğdu. HEP daha çoşkuluydu. DEP ise PKK'nın bir 
ateşkesi söz konusuydu, sivil demokratik çözüm öneri leri tartışılıyordu. 
ÖZal sivil çözümü· savunuyordu. Türkiye'de sivil çözümü savunanlan n Kürt 
sorununun çözümünün banşçıl diyalog yöntemiyle çöztilebileceğine ina
nan eğilimler doğurdu, şiddetin artık yaşamın dışına çıkanlmasının ge
rektiği, ayrıca Kürtlerde şiddetin kısa bir dönemde olsa kendi 
yaşamlarının dışına çıkmasının çoşkusunu yaşıyordu -bunu kendimiz 
gittik gördilk- . Işte bu koşullarda DEP kuruldu. Ancak o da kuruluş 
aşamasındaki handikaplanna sapiandı ve tıkandı. Sonuçta farklı düşünen 
Kürtlerin farklı düşüncelerini yaşama ve savunma haklan vardır. Ben 
DEP'te ve ardından HADEP'teki arkadaşlara başarı diliyorum. Kürtler bir 
ulustur. Bu nedenle içindeki farklı görüşlerin, farkil anlayışiann kendi 
düşünceleri etrafında partileşmeleri p~k tabi haklarıdır. Ancak bir 
HADEP'li arkadaşlarla ne düşünceler bazında, ne de Kürt ulusunun 
çıkarlarını savunurken aynı görüşleri savunmadığımızı belirtiyoruz. 
Soru: Legal partileş me sürecinde, Kürt hareketleri dışında hareket eden bir 
partinin, bu parti tabanından destek alamayacağı kesindir. Siz hangi taban 
ve hangi kitle üzerinde hesap yapıyorsunuz? 
Deniz: Kürtler kendi kimlikleriyle kendilerini ifade edemeyince, Kürt 
halkırun çıkarlarına hizmet etmek isteyen bir takım insanlar haklı olarak 
illegal örgütlenmek zorunda kalrruş olabilirler. Biz esasta bütün illegal 
Kürt hareketlerin de yasallaşmasını savunuyoruz. Bunların kendilerini 
özgürce ifade edebilmelerini ve görüşlerini rahat bir şekilde Kürt ve Türk 
kitlelerine ulaştırmalanru savunuyoruz. Biz fikir ve düşünce özgilrlilğünil 
savunuyoruz. Herkesin özgürce örgütlenmesini savunuyoruz. Ancak de
mokratik hukuk devleti içinde halen şiddetten yana olanlar varsa, onlar 
uyguladıklan şiddetten dolayı elbetteki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya 
kalırlar. Ancak Türkiye'de insanlar kendilerini özgürce ifade cdcmiyorlar. 
Böyle bir ortarn olmadığı için sizinde sorunuzda olduğu gibi sanki illcgaJ 
Kürt örgütlenmeleri tüm Kürt kitlesini temsil ediyormuş gibi bir izienim 
ortaya çıkıyor. Ben şahsen bu kanaane değilim. Çünkil milyonlarca Kürt 
örgütsüz durumda, milyonlarca KUrt DYP ve ANAP içinde, RP'da, SHP'de 
örgütlüdür; sivil alanda, demeklerde, sendikalarda örgütlüdür. Yani sivil 
toplum kurumlannda örgiltlü yüzbinlerce Kürt insanı vardır. Bunlar ken
dilerini buralarda ifade ediyorlar. Ancak ben sonuçta Kürt illcgaJ 
örgiltlenmelerin Kürt halkının gündeminin tamamına hakim olduklan 
inancında değilim. Sivil kadrolar öncülüğünde ortaya çıkacak sivil bir par
tinin, kitle partisinin belkide sivil olanaklar olmadığı için kendisini ifade 
edemeyen, bu illcgaJ partilere de kendi yaşam gerçekleri açısından, kendi 
inançlan bakımından, tercihleri bakımından, kendi günlük yaşamın 
içindek.i birçok insan kaygıyla, korkuyla bunların dışında kalmışlardır, 
ürkmüşlcrdir. Ve bu ürkilntüde gitgide Kürt sorununa da ilgisizliği ge
tirmiştir. Ve bu alanda kendini ifade edemeyen Kürtleri, statilkocu, Ke
malist Türk partilerine zorlamıştır. İşte böyle sivil demokratik bir inancı, 
hiçbir illegal yapının gölgesine ihtiyaç duymayan, ancak düşüncesi ne 
olursa olsun herkesin kendini ifade edebileceği, bu programa sadık ka
labileceği, geniş halk kesimlerinin özgürce siyaset yapabileccği, o partinin 
tilzüğünc, hukukuna saygılı olacağı, ortak bir zeminde geniş bir Kilrt par
tisi oluşturulabilinirse, halk tabanının, halk gücünün ne olduğunu ancak o 
zaman göreceğiz. Bu yönüyle de illegal Kürt örgütleri bu kitleleri ne kadar 
ifade edcbiliyor. Herhangi bir referandum olmamış, seçime girerek bu 
halkı ne kadar ifade ettiklerini tesbit edebilme imkarumızda yok, ancak bu 
imkanlanmız keşke olsa. O zaman ortaya çıkan iradeye saygı duyanz. 
Soru: Kamuoyunda devletin güdümü altında, icazeti altında, korucu taban lı 
bir parti çabşması içinde olduğunuza dair iddalar var. Bu iddialar 
karşısında görüşlerinizi alabilir miyiz? 
Deniz: Bu iddialar genelde tek merkezden yapılıyor. O merkezde biliniyor. 
O merkez yıllar yıbdır kendileri gibi düşünmeyen, bütiln herkese belli 
yaklaşımlarda ve belli eleştirilerde bulunuyor. Ancak bu yaklaşımlar, bu 
eleştiri ler gülünç bir düzeyde. Yani artık kimse bunlara aldırış bile et
miyor. Bu eleştirllerin ölçütü kaçtı. Bu çevre, önilne gelene , kendisi gibi 
dilşünmeyen herkese yok ajandır, işbirlikçidir gibi klasikleşmiş yaftalar 
asıyor. Nasılki Kemalistler bu "ülkenin birlik ve biltilnlil~nU bozmak is
teyenler gaflet ve delalet içerisindedir" diyorlarsa, kendileri gibi 
düşünmeyen herkese şüpheyle bakıyorlarsa, o çevre de bir bakıma Kilrt 
resmi ideolojisi gibi oldu. Olayada dar bir ideolojik çerçeveden bakıyorlar. 
Ancak eminim onlara destck veren Kürtlerin istedikleride bu dar ideolojik 
çerçeve değildir. Onlara destek vennelerinin temel nedeni de kendilerinin 
ulusal onurlandır. Ulusal ve toplumsal onurlan için dest.ek veriyorlar. 
Ancak bu çevrelerin eğilimlerini yansıtan ideolojik çerçevelerini belirleyen 
güç veya güçler kendileri dışında kendilerini ifade eden -hangi temelde 
olursa olsun- perspektifteki insaniann dışındakilere benzer şekilde 
yaklaşmışlardır. Dolayısıyla ben bu yaklaşımlan ciddiye almıyorum. 

82 

Soru: Yani bu yaklaşımiann hiçbir maddi zemini yok diyorsunuz değil 
rrJ? 
Deniz: Devletle hergiln işbirliği yapalım çağrısı yapan kendiieii, y:mi ht:r 
allahın günü bizimle barışın, işbirliği yapalım diye devlete mesaj verenler 
kendileri değil mi? Korucularıı işbirliği öneren kendileri, korucularla içli
dışlı olan veya olduklan yönünde imaj veren kendileri. Yani daha bizim 
partimiz ortada yokken, kimlerle ve kimlerden oluşacağı 
açıkJanmamışken, kendileri birşeyi uygun görüyorlar ve kamuoyuna bunu 
empoze etmeye çalışıyorlar. 
Soru: Ayrıca KOP'nin bu partiyi desteklediği ve KDP tarafından bu partinin 
kurdurolduğuna ilişk.in iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Deniz: Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve biz, Türkiye Kürtlerinin sorunJannın 
çözüm yerinin yine Türkiye'de olacağı inancındayız. Bu bakımdan biz 
hiçbir dış gücün, hiçbir illegal örgütün -Irak KDP sonuçta bir kardeş ve 
soydaştır, ancak onlar bizim için dış güçtür- desteğiyle ilişkimiz yoktur. 
Ancak Güney'li kardeşlerimizin sorunlan da bizim sorunlanmızdır. Ancak 
biz Türkiye Kürtlerinin sorunlannın çözüm adresi yine Türkiye Kürtleri 
olduğu inancındayız. 
Soru: Biraz önce belirttiğiniz görilşler, illegal Kürt örgütlenmeleriyle karşı 
karşıya gelmenize neden olabilir mi? 
Deniz: Kürt olarak, Kürt halkının ve Türk halkının da çıkarlarını ifade 
eden, kendi halkıının sorunlannın çözümünü sivil çözümde bulan 
gerçekten Kürt sorununun çözilmiinde muhatap olabilecek bir demokratik 
kitle partisi yok. Ve bu durumda olan milyonlarca Kürt ve Türk var. Mevcut 
sol ve sosyalist Iegal partiler de devletin ve Kemalizmin psikolojik icueti 
altındadır. Bunlar bir tUrlU kendilerini Kemalizmin bu statükocu ve baskıcı 
anlayışından kurtararnıyorlar. Sivil-demokrat bir partiden devlet mu
hakkak rahatsız olacaktır. Ancak dilnya değişiyor. Biz Türkiye'nin de 
değişrnek zorunda olduğu inancındayız. Devletin bu statükocu anlayışını 
daha fazla sürdürerneyeceği inancındayı z. Artık çağımız bilgi çağıdır. 
Eğer Türkiye dünyayla barışmak istiyorsa ve girdiği uluslararası cn
tegrasyonlarda rahat edebilmesi için mutlaka Kürtlerin ulusal demokratik 
haklarını teslim etmelidir. Demokratik bir ülke olmanın olmazsa olmaz 
koşulu budur. Er veya geç sancılıda olsa Türk.iyc, Kürtlerin ulusal de
mokratik haklannı tanıyacaktır. Kürt sorununda sivil siyasi çözüme gi
recektir. "Bu sorunun çözümü askere havale edilmemeli, sorunun çözümü 
için sivil çözilme yönelinmelidir." yönünde Türk aydınlannda olumlu 
gelişmeler yaşandı. Bunlar umut vcricidir. Devletin baskısına rağmen, her 
iki halkın sivil demokratik çözüme ihtiyacı vardır. Ayrıca biraz önce be
lirtiğiniz o Kürtlerin de bu çözilme ihtiyaçlan vardır. Nitek.im sivil çözümle 
birlikte onlarda kendilerini özgürce ifade edebileceklerdir. Artık gizli kal
malarına da gerek kalmayacaktır. 
Soru: Son dönemlerdeMahir Kaynak, Abdilimeli Fırat ve H. Mezarcı'nın 
İslamcı-Kürt bir parti kuracaklan yönünde duyumlar alıyoruz. Bu konuda 
sizinde bir duyumunuz var mı? Varsa görüşlerinizi aJabilirmiyiz? 
Deniz: Herkesin farklı olma haklan var. Ancak M ahir Kaynak'ın böyle bir 
parti kunna çalışması içinde olacağı inancında değilim. Yani bunların parti 
kuracakianna ilişkin herhangi bir duyumum yok.llk defa sizden duydum. 
Soru: 1970'li yıllardan bu yana Kürt ulusuyla devlet arasında kopuşma 
yaşanmaktadır. Bu bir yönilylede olumlu yorumlanrnaktadır. Sizin böylesi 
bir çıkışınız, bu kopuşmayı cngcllcycrck, tekrar devletin icareti ve etkisi 
altına almasına neden olmaz mı? 
Deniz: Devletin tüm hak ihlallerine ve baskılaona rağmen sizler de dahil 
bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu baskılar karşı sivil çözümü savunan Kürt ve 
Türk aydınlan cczacvindedir. Ancak bunlar sonuçta bu illkenin ce
zaevindeler. Sizler bu dergiyi sonuç itibariyle bu ülkede çıkanyorsunuz. 
(Ancak ülkemizde çıkarma koşullanmızın olmadığına dikkatinizi çekmek 
istiyorum) Biz gerilim ve şiddet polilikasırun her iki halkta uçurum ya
rattığının bilincindeyiz. Ve bu durumun her iki halkın yaranna da olmadığı 
inancındayız. Eğer neden diye sorarsanız; bugün milyonlarca Kürt 
Türklerden I z alıp vermiştir. Benim kendi ailem de böyle. Siz bunlan 
nasıl birbiri..dcn ayıracaksınız? Batı metropollerindeki Kürt nüfusu 
küçümsenmeyecek bir düzeye geldi. Bu durumda her iki hallc birarada 
yaşıyor. Ben bir kopuştan ziyade, birlikte yaşamawinancındayım. Biz 
Kürtlerle Türklerin yataklannı ayınnadan, boşanma düzeyine gelmeden 
her iki halkın çıkanna, insanca ve çağa yaraşır bir biçimde, iki ulusun 
onuruna uygun bir çözümün bulunması inancındayız. Baskı ve şiddet po
litikasından her iki halkın en çok da Kürtlerin zarar gördüğü inancındayım. 
Soru: Kurulacak partinin özellikle PKK'nin tabanını kaydırmak amacıyla 
kurulduğu yönünde iddialar var. Ben burada şunu sormak istiyorum. Dev
letin kuracağınız partiye karşı bazı dayatmalan olacak ve bu dayatmalar 
sizi bazı güçlerle karşı karşıya getirebilir. Bu dayatmaJara karşı ne gibi 
önlemler almayı düşünüyorsunuz. Buna ilişkin somut bir programınız var 
mı? 
Deniz: Ben birkez daha altını çizmek istiyorum. Ne orta yerde bir parti var, 
ne de ben onun sözcüsüyüm. Ben kişisel görüşlerimi belirtiyorum. Mevcut 
partiler içinde kendisini ifade edemeyen yüzbinlerce Kürt var. Bu insanlarla 
siyaset yapma hakkına sahipler. Mevcut alanda varolan çevreler daha çok 
radikal ve sol eğilirnlcre sahipler. Kilrtler bir ulus olarak hepsi radikal ve sol 
eğilimiere mi sahipler? Peki radikal ve sol eğilimiere sahip olmayan, ken
dilerini böyle ifade etmeyen Kürtlerin başkaca sivil demokratik cephelerde 
kendilerini ifade etmelerinin ne mahsuru var? Mahsuru olsa bile, bu tarz-
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daki insanları; liberal, demokrat insaniann kendilerini ifade edebilmeleri en 
tabi haklandır. Ortada bir parti şu anda yok. Ancak daha önce çerçevesini 
belirti ği m tarzda bir parti oluşursa ben de böyle bir partide yer alın m. Biz 
sivil siyasi çözümden yana, olabildiğine geniş bir kitle partisi, liberal, de
mokrat, islamla barışık, aynı derecede solla da barışık, Kürt sağına ve 
soluna da aynı oranda yakın veya uzak bir parti. 
Soru: Kürt ulusal mücadelesinde geldiğimiz düzey itibariyle, HADEP 
sürecinin dışında kalan diğer çevrelerin bu durumlannın en ince 
ayrıntısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kürtlerin ortak hareket etmesi 
gerektiği bir dönemde gözönüne alınırsa? 
Deniz: Daha önceki HEP ve DEP radikal sol eğilimlerin egemen olduğu 
partilerdi. Bu eğilimiere sıcak bakmayan milyonlarca Kürt bunun dışında 
kendilerini ifade ediyorlar. Aynı şekilde bir takım illegal yapıların 

gölgesinin olduğu yönünün de varolan imaj ve bu imajdan kaynaklanan 
ürküntü ve sıkınlı, bu durumdan rahatsız olan onlarca Kürt aydınının 
içinde yer a l maması için yeterli bir nedendir. Esas neden budur. 
~oru: Siz televizyondaki bir demecinizde Şerafetlin Elçi'nin Kürtlerin 
Öuıl'ı olduğunu belirtti niz. Özal kliğini biraz daha açarmısınız? 
Deniz: Orada çok şey söylendi. Ancak bir tek sözcük verilerek bu durum 
çarpıtıldı. Eğer sizde bu yapılan bu röportajın cımbızla sadece bir 
tarnından birşeyler çekip, kullanırsanız ona göre bir imaj çıkar. 

Konuşmanın bir bütünlüğü vardır. O._görüşme 3,5 saatlik bir görüşmeydi. 
Ancak Kürtlerin ANAP'ı Kürtlerin Ozal'ı diye o bölümler öne çıkanldı. 
Ancak biz liberal-demokrat bir kitle partisiyiz. Böyle bir parti herkese açık 
olmalıdır. Bü.tün bu kesimlerin programda anlaşabilcceklcri demokrat bir 
kitle partisi. Özal CHP' li, AP' li, MSP'li, MHP'li ve Dev-Yol gibi radikal sol 
kökenli geniş ve farklı kesimlerle bir parti kurdu. Ve bu parti Türkiye'de 
iktidar oldu ve halende iktidar olmaya altematiftir. Bunu nedeni çok geniş 
kesimleri .. demokratik değişim anlayışı etrafında biraraya get irdi. Ancak 
rahmeıli Ozal'dan sonra ANAP bu çizgiden çıktı . Bizde toplumun tüm ke
simlerine eşit mesafede bir kitle partisiyiz dedik. Böyle olunca, ANAP'a 
benzetildik. Nitekim ANAP gibi bir parti Türkiye için faydalı olmuştur. 
Tartışı labilir, ancak ben olumlu şeylerde yapmıştır -bazı olumsuzlukları 
da var elbette- Biz her anlamıyla demokratik değişimi ve barışı sa
vunuyoruz. Bizim bu politikarnız ANAP'ı andırabilir. Ancak bizim 
ANAP'la hiçbir alakarnız yok. 
Soru: Gördüğümüz kadarıyla Kürt sorunun çözümünde bir çerçeve 
çiziyorsunuz. Bu çözümü üniter devlet yapısı olarak adlandırabilirmiyiz? 

Deniz: Benim düşüneerne göre barışçıl ve demokratik bir ortam 
yaratılmalıdır. Ancak ben Kürt halkının temsilcisi değilim. Kürtlerin ne 
istediğine ilişkin bir çerçeve çizebilmem mümkün değil. Böyle bir ortamın 
oluşması için belli demokratik adımlar aıılmalı. Ancak şunu belirtmek is
terim ki, Kürtlerin en radikali olan sayın Abdullah Öcalan bile Türkiye'nin 
bölünmesi ve müstakil bir Kürdistan devleti kurma gibi bir anlayışı yoktur. 
Bu bakımdan Kürtlerin ve benim şahsen görebildiğim kadarıyla böyle bir 
gündemi yok. Ben de müstakil bir Kürdistan'dan şu dönemde bahsetmek 
mümkün değil. Biz Kürtlerle Türklerin birlikte yaşamalannın kabul edi
lebilinir, şartlannın uluslararası hukuk kuralların auygun bir tarzda 
kabtilünü ve çözümünü savunuyoruz. Biz bunun takipçisiyiz. Benim 
müstakil bir Kürdistan kurma gibi bir derdi m yok. 
Soru: Son olarak bir soru daha soralım. Güney Kürdi stan'da KOP ve YNK 
arasındaki çatışmalar, özellikle sömürgeci devletlerin kışkırtmasıyla bo
yutlanarak süruyor. TC'nin Güney Kürdistan'a yönelik son işgal ope
rasyonu ve çatışmalar hakkında görüşlerinizi alabilirmiyiz? 
Deniz: Ben her ne koşulda olursa olsun "Şerre bırakuji " ye şiddetle 
karşıyım. Kürt halkı kardeş kavgasından çok çekti. Bugün Kürtler ken
dileri için yaşanabilir koşulları oluşturamamasının en önemli nedeni kendi 
içinde barışık, birlik içinde hareket edemediği için oldu. Güney'de büyük 
ekonomik zorluklar, Saddam'ın tehditlerine rağmen, "Çekiç Güç"ün ve 
Avrupa ülkelerinin desteğiyle zorda olsa özgürlüğün lezzetini tadıyorlar. 
Bu bakımdan onlann kendi ülkelerinde onurlu ve rahat yaşamalan te
mennimizdir. Oradaki soydaşlarımız için de barış, istikrar ve huzur te
menni ediyorum. 
Soru: TC'nin bölgede kalıcı kalmaya yönelik olarak bir operasyona 
yöneldiği belirtiliyor. TC burada bir tampon bölge oluşturabilir mi? 
Deniz: Harekatla ilgili geniş bilgiye sahip değilim. Ancak Çekiç Güç ve 
BM'in burada bir tampon bölge oluşturmasına izin vereceğini 

düşünmüyorum. Orası TC'nin her istediği zaman girip işgal edebileceği bir 
alan değildir. Her şeye rağmen orada kendi iç dinamikleri ayakta olan bir 
ulus vardır ve şu anda da ulusararası güçlerin bilgisi, denetimi ve koruması 
altındadır. Ben kalıcı bir yerleşme olacağını zannetmiyorum. 
Soru: Bu çatışmalarda PKK'nın YNK'yı desteklediği belirtiliyor. Bu ko
nuda yorumunuz nedir? 
Deniz: Biz sonuç itibariyle KOP ve Yeküi'nin bu sorunu barışçıl bir 
çözüme yönelmesinden yanayız. Her iki gücün kazanımlan korumalan te
melinde birlikte hareket etmeleri gerektiği inancındayım. 
Soru: Parti çalışmalan ne zaman sonuçlanacak? 
Deniz: Şerafetlin Elçi çeşitli aydın kesimlerle görüşmelerini sürdürüyor. 
Bu görüşmelerini sonuçlandırdıktan sonra bunu kamuoyuna dekiare ede
cektir. Ancak tahminen bu çalışmalar Sonbabara doğru sonuçlanacaktır. 

İlon • Çiriya Peşin 1 1994 • 5-6 

- Sizce legal Kürt siyasetinin temel sorunlan nelerdir? 
I.A: Bir kere legal Kürt siyasetinin temel sorunu Küıt olm:ıktır. Kürt olmaktruı dolayı 
önüne konulruı, devlet eliyle ve resmi ideoloji ıarnfınd:uı önüne konulan yasal en
gellerin taımımıdır. lG engeiJenmeyccek hiç bir tarafı yoktur. Legal Kürt po
litik:ılannı yapmak bugün kesinlikle yasaktır. Bu nedenle de bugüne kadar lcgal ze
minde, Kürt hak ve özürlüklecine sahip çıkacak yapılaşma oluşmamış, Kürtler 
sürekli illcgal yapılaşmalara gitmişlerdir. Bunlara da devlet şiddet kullanarak karşı 
çıkmışıır. Bu nedenle de bugüne kadar lcgal Kürt poliıikalan oluşaınaınışıır. Biraz 
önce de belirttiğim gibi başıa legal Kürt politikalannın önündeki temel engel 
.Kürtlerin Kürt olmalanndan kaynakllanmaktadır. 
-Peki bunun dışında Kürtler'den kaynaklanan sorunlar var nu? Kürt siya-;etçilerinın 
ortak bir zeminde hareketedememiş olmalanndan kaynaklanan sorunlar yok mu? 
I.A: Tabi bu engeller de Kürtler'in ortak bir zeminde hareket etmelerini engelliyor, 
bir noktada a\gari müştereklerde oluşturmalannı engelliyor. Çok doğaldır. 

Kürtlerin de değişik siyasi düşüncelerde olmaları ve bu düşünceleri taşııııalan. Biz 
bir bakıyoruz Avrupa'da 3-5 milyonluk ülkelerde 10-15 tane parti var. Turkiye'de 
yaşayan Kürtlerin sayısı 20 milyon ci van nda. Bunların bırkaç tane partisi olması da 
çok doğaldır. Tabiki Kürtlerın içinde bulunduğu koşullar hala Kürtlerin ortak ha 
rekeı eınıesi doğrultusundadır. Kürt hallı bunu anuluyor. Ancak bunlar sürekli 
resmi ideolojinin koymuş olduğu engellerden dolayı da asgari milijtereiJerde 
buluşaınıyorlar. Bana göre bu bir noksanlık da değildir. Kürtlerin değişik siyasi 
görüşleri paylaşınaları ve onlan da tegalize etmelerinin t.amanı gelmiştir diye 
düşünüyorum. 
- DEP'ten ayrılma ve HADEP'te yer alnıama gerekçelerinizi öğrenebilimıiyiz? 
I.A: DEP Kürtlerin lcgal politikada ortak reminde buluşma yeri olarak benim ikinci 
duraj;,oım olmuştur. Gerçekten DEP kurulurken ben çok sevinçliydim. çok uınut
luydum. Çünkü DEP'in kuruluş süreci çok önemlidir. aıeşkes sürecindcydi. Herkeste 
bir istek, bir anu, bir birşeylerin olacağı beklentisi vardı. Halk.ııruzın bu bek
lentilerine biz de yardımcı olmak mecburiyetindeydik, görevimiz buydu. Bu bizi bir 
araya getirdi. Çok sevindirici ve olması gereken bir görevd i, bir ödevdi. Daha sonra 
DEP'in seçimlere kaulınayışı, seçimlere katılınayı reddeıınesi gündeme geldi Bana 

göre bir parti seçimlere katılmayı reddetınenıeli. Ben kısa ve öz ol:irak şunu be
lirteyim: HEP seçimlere katılmadığı için i şlevsiz hale geeirildL DEP·ıe katılabildiği 
ıçin işlevsiz hale getirildi. Benim s iya~i anlayışınuı. siyasi perspektifi me ters dü*n 
bir davranıştır. 
- DEP'in seçimlere katılınaması sizin için bir dönüm noktası mı oldu? 
l.A: Biraz öyle oluyor. HADEP kurulurken de bana hiçbir teklif. hiçbir öneri gel
medi. HADEP'i oluşturan arkadaşlar: HADEP'i oluşturduktan sonra benim haberım 
oldu. Haberi ın olsaydı, bana böyle bir teklif gelmiş olsaydı, gerçekten Kürt halkının 
özlediği birlikıe olma ortanunı yine yaratmaya çalışırdık . Çünkü bu bızim temel 
ödevimizdir. Bunu yapmak için gerekenler yapılabilirdi , ama bu daha tefcmıatlı 
tartışılırdı. Çünkü bugünkü koşullar DEP'in kurulduğu koşullardan farklıdır. 

Bugünkü koşullarda dediğim gibi, DEP'in ateşkesin yürürlUIUkte olduğu bir ortamda 
-tck taraflı da olsa- oıtaya çıkması, herkese rahaı bir nefes aldtrmıştı. Bugünkü 
koşullar daha değişiktir. Onun için tartışma koşullan da daha değişik olurdu. Bir 
araya gelmeme ayrı ama tartışılması gerekirdi. 
- Yeni kuracağınız partinin temel ideolojisi, felsefesi ne olacaktır? 
I.A: Bizim yeni kurulacak olan paninin temel felsefesi anayasal vatandaşlığı hedef 
alan bir siyasi yapıdır. Ben Türkiye'nin iç barışını Türkiye'nin, herkesin arzuladığı 
bütünlüğünün anayasal vatandaşlıkla sağlanacağına inanıyorum. Tabi bugünkü 
koşullarda. Kürtlerin hala büyük çoğunluğunun Türkiye'den ayrılma gibi bir sorunu 
yoktur. B un lan şöyle Uç noktada özeıteyebiliriın: 1- Kürtler bir kere kendi aralannda 
sımr belirlemek istemiyorlar. Çünkü bir kesimi İstanbul'da, lzmir'de, Batı'da 
yaşıyor. 2- Yüzlerce yıldan beri oluşan akrabalıklann, ilişkilerin bozulmasını is
ıemedikleri için. 3- Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi olmak istiyor. Küıtler aynlıp 
Ortadoğu'nun geri kalmış, fakir bir üyesi olmaktansa zengin Avrupa Evi'nin bir üyesi 
olmayı tercih eniideri için, Kürtlerin büyük çoğunluğu aynimak istemiyor. Ben bu 
çerçevede Kürtlerin hala birlikte siyaset yürütecek ortamının yaratılmasını ... 
Türkiye'nin temel sorunu bugün, Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Bizim de temel 
hedefimiz deınokratikleşebilmemiz için önce bir anayasa vatandaşlığını hedef 
almalıyız. Anaya~al vatandaşlık da, soydaşhk haklanndan öndedir. Eğer Türkiye 
bugüne kadar savunduğu soydaşlık haklannı savunmaya kalkarsa bütün Türkleri 
Anadolu'ya götürse. kimsenin ev yapacak yeri bile kalmaz. Bu nedenle de artık 
Cumhurtaşkanı Demirel bile bunu görmüştür. Anayasal vatandaşlığı o da sa
vunmaya başlamıştır. Türkiye'nin de birliğinin böyle oluşacağına inanıyorum. De
mokratikleşmenin böyle başlayacağına inanıyorum. Demokrasinin temel sorunlan 
başta Kürt sorunudur. Kürt sorunu demokrasinin temel sorunudur. Kürt sorunu adil 
ve demokratik bir çözüme kavuşmadığı sürece, Türkiye'nin demokratikleşmesi 
mümkün değildir. Aynı zamanda demokrasinin diğer sorunlan, bugün ekonomik 
sorundur. Içinde bulunduğumuz ekonomik bunalım, Türkiye'de bugüne kadar yanlış 
:ıktanlmış bir laiklik yani bir .. din anlayışı sorunu .. : Bunlar gündemimilde de· 
mokrasinin temel sorulandır. Ulkemizde devlet eliyle dindarlık teşvik ediliyor. 
Devlet bunu adını laiklik koyuyor. Inananı ve inanmayanı devlet çok birbirinden 
ayırtediyor. Bugün ekmek kuyruldan, hastahane kuyruklan iosanlanmızın temel 
sorunlandandır. Bunlan gözardı edemeyiz. Bütün bu sorunları daha doğrusu so
runlann üstesinden gelebilmemiz için, ülkemizin demokratikleşmesi gerekiyor. So
runlarınuzı demokrasi içinde çözebi leeeğimize inanıyorum . Hükümet ayda 40 tril
yon liralık %400 faizle bono sanı. Ama, mesaJa vatandaşımızın ne kadan bugün 
doğuda sürdürülen savaş için ücretlere çifte ücret olarak ödenen paranın yıllık tutan 
40 trilyon lira. Şimdi orada insanlan savaştırabiirnek için devlet %400 faizli tahvil, 
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bono satıyor, masrafları karşılayabilmek içın. Bız bunları insanlarımız.a anlatarak 
bunların %400 faizi kimin cebinden çıkıyor. Bu bonoyu kimler aldı, parası olanlar 
aldı. Ben sanınıyorum ki ekmek kuyruğundaki işçi. emekli, memur ve dar gelirli bu 
bonolanlan aldığı na inanmıyorum. Bu bonoları alanlar yine zenginler, yine para sa 
hipleri. GörüYO,!'IZ ki ülkemizin, denıokrasimiı.in böyle sayılamayacak kadar so
runları çoktur Ulke tabular altında eziliyor. B ız bu tabuları silkeleyip, kaldınp toz
lanmış tabulardan ülkenin kurtulması ve demokratikleşmesi için temel hedefi 
anayasal vatandaşlık olarak kabul ediyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultudadır. 
Temel sorunlarımız bunlar ve bunun gibi diğer birçok sorunlardır. 
- Devlet bu demokratik çözümden ne derece yana? Siz.ce nasıl bir tavır alacak? 
I.A: Zaten bütün sorun da orada. Biz demokrasiyi demokra~i güçlerinin 
gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bugün varolan hiçbir parti yenileşmeden yana 
değildir, demokratikleşmeden yana değil. Bu nedenle de bütün partiler kendi 
seçmenı tarafından dışlanmış. Artık insanlar oy verdikleri partilerine bile 
güvenıniyorlar Bu nedenledir biz siya~i bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz . Zaten bu 
görevi yapacak başka bir parti olsa bizim görevimiz onlara yardımcı olmaktır. Bunu 
yapan olmadığı için biz bu görevi üstleniyoruz. Halkımızın adına çok zor olan bu 
görevi üstlenmeyi düşünüyoruz .. 
-Siz.ce Kürt sorunu sistem içi bir ~orun mudur? Yoksa uluslarara~ı bir ~orun olarak 
rm kabul ediyorsunuz? 
I.A: Kürt sorunu bence, Küıtelrin birlikte Yl\Sadıklan toplumların bir sorunudur. 
Yani lrak'taki, Suriye'deki , Araplarla. Farslarla i~te Türklerle. Oncc kendi iç so
runlandır Ama bugünkü koşullardaki dünyanın küreselleştiği bir dönemde, insan 
hakları, demokrasi ve çevrenin insaniann sorunu olduğu bir dönemde Kürt sorunu 
da her zaman bir uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Bu niteliğinden dolayı da 
artık Kürt sorunu adil ve demokratik bir çözüme kavuşturulmalıdır. Insanlar 
Türkiye'de yaşayan kaplumbağaları, kclaynakları koruma altına alıyor. Elbette ki 
nesli tükeomekle karşı karşıya bırakılmış Kürtlerin de koruma altına alınması, en 
az insani duygularla onlara yaklaşma ve onların sorunlannın çözümünde yardımcı 
olmak konusunda, dünyanın son derece duyarlı bir hale geldiğini görüyoruz. 
Özellikle Avrupa'nın. Ama bugün ki dünya, sorunlarını barışçı ve demokratik 
çözmeyi hedeflemiş. Biz dünyayla bütünleşrnek istiyorsak, küresel bir yapı içinde 
biz de yaşamak istiyorsak, dünyanın istemleri doğrulsunda bizim de hareket et
ınemiz gerekiyor. Bu nedenle bizim düşüncemiz, şiddeti reddeden, şiddeti kabul 
etmeyen, şiddetsiz bir ortamda. insanların sorunları tartışarak çözümleyebilecekleri 
bir yapı düşünüyoruz. 
- Kuracağınız parti ulusal güçlerle nasıl bir ilişki içinde olmayı amaçlıyor? 
I.A: Biz biraz önce belirttim Kürt sorunu sadece Kürtlerin sorunu değil , Türkiye'deki 
demokrasi güçlerinin de sorunudur. Böylece de uluslararası bir sorundur. De
mokrasinin temel sorunuysa aynı zamanda Türk aydınlarının, Türk olan aydınlan n 
da sorunlandır. Bunlardan bu sorunun çözümüyle ilgili sorumluluk ve görevlerini 
yapmaya davet edeceğiz. Onlarla birlikte olmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki, 
onlar da bu sorumluluk ve görevden kaçmayacaklar. Bu işın bır ucundan kendileri 
de tutacak. el atacaklardır. Çünkü onlarda artı şunu biliyorlar ki, varolan tüm so
runların çözülmesi için demokratikJeşmemiz, en azından iç kabullenıne vardır. Bu 
iç kabullenmeyi artık dışa vurarak bunu sahiplenmemiz gerekiyor. Tabiki Kürt 
aydınlarının sorumluluğunun iki katı bana göre Türkiye'deki aydınlanda bu konuda 
sorumlu ve görevlidirler. Biz onlarla da buluşmayı. tabiki Türk aydınJan ve de
mokrasi güçleri ilede buluşmayı uınuyor ve diliyoruz. Biz görevimizi yaptığırruzda 
onlannda görevlerini yapacaklan nı uınuyorum. Sorun Türkiye'deki ilerici, devrimci, 
demokrat ve yurtseverlerin, aydınların görevidir, bunların hepsiyle buluşmayı di-
liyoruz. • 
-Bu son dönemlerde bazı çevrelerin yeni parti kunna çabalan var, örneğin Şerafetlin 
Elçi, Hasan Mcı:.arcı gibi bazı isimlecin bu tür çabaları var. Bu konuda ne 
diişünüyorsunuz? 
l.A: Ben bunları sadece basından izliyorum, sizin gibi basın mensuplanndan iz
liyoruın ve Şerafetlin Elçi ile görüştüm, bu konu ile ilgili görüştüm, basından iz
lediğim kadarı ile bir Kürt ANAP'ından bahsediliyor. Türk ANAP'ı Türkiye'ye bir 
şey yapmadı. Kaldı ki Türk ANAP'ı döneminde köy koruculuğu, Olağanüstü Hal 
Bölge Vahliğı gibi bugün Kürtlere karşı temel baskı aracı olarak oluşturulan bu 
kurumlar o dönemde oluştu . Türkiye'deki demokrasi sorununu ANAP felsefesi ile 
çözülcbilcceğine inanmıyorum. Demokrasi sorunu demokrasi güçleri sorunudur. Bu 
nedenle Kürt Demokrat ve yunsevcrlerinin böyle bir düşünceyle bunu 
söyleyeceklerine inanmıyorum. ANAP tamam, ben demokrasiye inanan demokrat 
bir insanım, hen kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda bir siyaset yapma hakkı 
vardır. Bazı dostlarımızda böyle bir görüş doğrultusunda siyaset yapınalarını ben 
canJ gönülden isterim. 
- Şerafettin Elçi'nin Partisi'sinin korucu tabanına dayanacağı söyleniyor. 
I.A: Ben hiç öyle düşünmüyorum, ben felsefe ilc düşünüyorum. Benim 
düşündüğüm, ileri sürdüğiirn bu felsefi düşünce sahipleri ezilen kesimlerdir. Bu 
ı:ıederıle şu şuraya gider, bu buraya gider, şu şurada olur diye düşünmüyorum. 
Önemli olan herkes düşündüğü gibi kendi politikalarını yapması ve bu gerçekleştiği 
zaman k.imlerin onların yanında olacağını o zaman göreceğiz. Bir de Hasan Mezarcı 
ile ilgili söylediğiniz ... Hasan Meı:.arcı Refah Partisi'nden daha atılmadan Hasan 
Mezarcı ile ilgili o ı:.amanda söylediğim şuydu; Hasan Meı:.arcı, Refah Partisi'nden 
daha radikal bir din partisi kuracak demiştim. O günler söylemiştim bu görüşlerimi 
kısa zamanda olaylar geldi Hasan Meı:.arcı'run bir parti kurma çalışınaları içinde 
olduğunucia izliyoruz. Türkiye din ve demokrasi gibi birbirinin zıt birbirinin tersi iki 
temel düşüncedir. Ve din de özellikle insanları özgürce inanmalarım ve kendilerinin 
inançlannı özgürce ifade etmelerinden yanayım. Kesinlikle benim laiklik anlayışı m 
budur. Türbana karşı olmak falan laiklik değildir. Insanlar eğer kendi inançlanndan 
dolayı başianna mendil bağlıyorlarsa, bağlayabilmelidir. Buna karşı olmak ge
riciliktir bana göre. Ama din temelinde kurulacak bir partinin Türkiye'deki demokrasi 
sorununu çözeceğine ben inanmıyorum. Bizim sorunumuzcia demokrasi sorunu ise 
öyleyse böyle bir düşüncenin Kürtler için pek itibarlı olacağına inanmıyorum. 
- Teşekkür ediyoruz .. 
Böyle bir fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim .. 
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REŞiT DELi 
s· Kilit, Kürdistan sorununa ilişkin görüşlerinizi alabilirıniyiz? 
R.D: Yıllardan beri Kürt ve Kürdistan sorunu değişik boyutlarda tartışıldı. Bunun 
için bu konuda detaylı görüş belirtınem yersiz olur inancındayım. Çünkü gelinen 
düzeyde Kürt ve Kürdistan sorunu bir çözüme bağlanmamışsa da dunya ka
muoyunda ve Ortadoğu'da kabullenen bir gerçektir. Ne yapılması ve çözüm ko
nusuna gelince, bana göre Kürt ulusal kurumlan Kürt ulusal gerçeğine uygun ve 
dünya gelişim seyrine paralel yeni perspektif, proje ve yöntemler sunınada ve de is
tcdiklerinde net olmalıdırlar. 

S: Şerafetlin Elçı'nin önderlik ettiği partide Hevdem Dergisi'nin ideolojik-politik 
düşünce hattını benimseyen bir kişi olarak yer alacağınız söyleniyor. Buna açıklık 
getirir misınız? 
R.D: Bilindiği gıbi kapatılması gündemde olan, her ne kadar kuruluşundan bu yana 
değişik nedenlerden dolayı kendisine düşeni yapamayan, buna rağmen ağır bedeller 
ödeyen DEP'in MYK üyesi olduğumdan, bu partinın nkibcti henüz belli olmadan bir 
partide çalışınam şu anda sözkonusu değildir. Ancak ilerde idealiıne uygun ve Kürt 
hallkının gerçeğine hitap eden başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye'nin de
mokratikleşmesinin önünde engel olan sorunların çözümünde. kendisim muhatap 
görme iddiası taşıyan bir partide yer alabil irim. Bana göre sayın Şernfeuin Elçi'nin 
çıkışı bu yöndedir. Başarılı olup, olmayacağı ise bir süreç sorunudur. 

S: Basından edindiğimiz bilgiler kadarıyla bu partinin korucu tabanlı ve devlet 
güdümlü bir parti olacağı söyleniyor. Bu paralelde Kürdistan'da bazı korucubaşı 
ağalarla destek arayışı için görüşme yapıldığı belirtiliyor. Bunlar doğru mudur? 
Değilse bu taban ilişkin görüşleriniz nclcrdir? 
R.D: Bilindiği gibi yıllardan beri Kürt siyasi çevrelcn arasında süre gelen bir tür te
melsiz, gerçekten uzak spekülasyonlar sonucudur; KUrt halkı buna inanmıyor. Ama 
acı ve gerçek olan şudur ki: yıllardan beri süregelen resmi ideolojinin inkar, red ve 
şiddet politikalannın yanında yer alan. halkımızın bir kısmını olmaları gereken 
yere çekmek Kürt aydın ve politikacılarının görevidir. Çünkü halkın bir kısmının 
olması gereken yerde olmayışı, yıllardan beri Kürt siyasi çevrelerinin dayattıkları 
eksik ve yanlış politikaların bir sonucudur. 
S: Şerafcnin Elçi ile ATV kanalında yapılan röportajda, Misak-ı Milli sınırlarını 
savunacağını, hiçbir illegal partiyle ilişkilerinin olmayacağını, şiddetin karşısında 
olacağını söyledi. Bu bağlamda: 
a) TC'nin Misak-ı Milli sınırlarını korumak için bir çabanız olacak mı? 
b)İllegal partiler sizce meşru değiller mi? Aynca, bunu söylemekle başka partilerin 
illegal yapılacia ilişki halinde oldukları veya olacaklan mı kastediliyor? 
c) Ş. Elçi, şiddetin karşısında olacağını söylüyor. Devletin terörü ve şiddeti için 
hangi yöntemi beniınsiyor? 
R.D: Sayın Şerafettin Elçi'nin A TV'dcki açıklaması sayın Elçi'yi bağlar. Bana göre 
bu sorunun cevabını sahibinden almanız daha uygundur. 

S: DEP ve HADEP'inasıl değerlendiriyorsunuz? 
R.D: Kürt siya~i tarihi incelendiğinde bu alanın ne kadar önemli olduğu üç yıllık 
HEP ve DEP süreciyle görülmüştür. Şöyleki tarih boyunca Onadoğu'da Kürt 
halkının inkanndan çıkarı olan devlet güçleri sürekli olarak bo sorunlan legal de
mokratik zeminde dile getiren kurumların önünü tıkayarak, şiddete ve illegaliteye 
iterek, dünya kamuoyunu da yanına alarak boğmuştur, hala da boğmaya 
çalışmaktadır. Bunun en bariz örneği başta da belirtiğiın gibi üç senelik bir süreçte 
HEP'e ve DEP'e yapılanlardır. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki , Kürt halkının 
karşısında bulunan güçler bu alan ı Kürt halkının kullanmasından korkuyorlar. Bu 
temelde bende bu alanı öneınsiyoruın. Inaıla ve aı:imlc bu alanın doldurulınasından 
yanayım Ancak DEP ve HADEP önlerine koydukları siyasi perspektifle Kürt 
halkının tümüne hitap eunekte yetersitdirler. 

S : Siz.cc ulusal kurtuluş mücadelesinin boyutlandığı bu dönemde DEP ve HADEP 
dışında farklı oluşurnlara ihtiyaç var mı? Varsa neden? 

R.D: Yukarıda da belııtiğim gibi HEP ve DEP'in olduğu gibi HADEP'in de 
Türkiye'deki başta Kürt sorunu olmak üzere ülkenin demokratikleşmesini 
sağlayacak politikalar üretmekte yetersiz kalacağı inancındayım . Çünkü bana göre 
değişik sınıf ve katmanlardan oluşan bir toplumu, tek bir siyasi parti ifade edemez. 
Hele Türkiye partisi senteziyle bu hiç mümkün değildir. Ancak çok zor koşulların 
dayattığı bu dönemde birliğin gerekliliği anlayışı ile Kürtler ve demokrasi 
güçlerinin bir Kürt partisi senteziyle bir arada olmaları mümkün olabilir. Bana göre 
bu, halkımızdan beklediğimiz son fedakarlıktır. Çünkü Kürtlerin de bütün dünya 
halklan gibi davranabilecek, kendi sınıf karakterlerine uygun siyasi kurumlannın 
birden çok olması demokrasi ve çoğulculuğun bir gereğidir. Çünkü ayrılık nok
talarını kavrayan bir halk birlik noktasını da yakallayabilir. 

S : Siz söyleşimize başlamadan önce ulusal bağıınsızlıkçı bir çizgiyi savunduğunuzu 
söyleıniştiniz. Savunuyorsanız bu parti içinde nasıl bir tavır göstereceksiniz? 
R.D: Elbetteki ben dünya konjönktürüne, Ortadoğu gerçeğine ve Türlciye esasına 
dayalı, Kürt halkının en insani ve meşru hakkı olan ulusal haklarını savunan po
litikalar yapacağım. Tavnın bu yönde olacaktır. 
Benim için Kürt ulusunun çıkarları tenıci görevdir. 
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ı PATRABELEDiYE BA KANI ANDREAS KARAVOLAS: ı 
11 Kürt Ulusuınu asla yalnız 

bırakmayacağız!ıı 

Ege'de bir trajedi yaşamyor. izmir alevler içinde, 

küller rüzgarla birlikte denize savru/uyor. Küçük 

Asya'lilar topraklanndan zorla sürülüyor, "denize 

dökülüyorlard1" ... Solgun yüzleri, yaş/1 gözleriyle Yu

nanistan'da soluğu alan sürgünün çocuk/an, değerlerini ko

ruyabilmek için örgütleniyor/ar, bu amaçla Tüm Küçük 

Asya/1'/ar Birliği'ni kuruyor/ardi. 

Tüm Küçük Asya/Ifar Birliği geleneksel olarak her y1/ fes

tivaller düzenliyor, kuşaklar aras1 bağ1 korumaya çallşwor ... 

Geçtiğimiz ay içinde Küçük Asya/1'/ar testivali Yunanistan'm 

büyük liman kenti Patra'da düzenlendi. Üç gün süren fes

tival'de kültür gösterilerinin yams1ra politik konuşmalara da 
ağ~rllk verildi. 

Patra festivali'ne çok say1da milletvekilinin yams1ra, Patra 

Belediye Başkam'da kat1/d1. Festival'de kardeş halk ilan edi

len kürtleri ise PRK-nzgari temsil etti. 

Festivalin kapamş konuşmasm1 Belediye Başkam A. Ka

ravolas yapacakt1. Ancak, Karavafas bir jest yaparak, 

konuşma s1ras1m PRK-R1zgari Yunanistan Temsilcisi'ne 

verdi. Sahneye gelen PAK temsilcisi yapt1ğ1 

konuşmasma, "Kürt Ulusu'nun s1cak selamlanm sizlere i-

DEMOKRASi Ü HONANDINEN 
Riz.ANİNE KURDISTAN 

Gelek pirsgin3ken giring li beriya T ekoşina Rizgariya Ne

tewa Kurdistan e. Di ve niVTsandine de eze bi pirani li ser 

demokrasi O peşengen rezanin bisekinim. Ji ber ku ev kirü 

ji me re O ji tekoşina netewa me re pir giring e. Dema ku em 

xwe bi xwe H ser demokrasiye bixwazin bisekinin dive ji 

bona tekoşina rizgariya Kurdistan em buhaye whe divetiya 

we ji bin in mazate ... 
Demokrasi kelha şahrezaliye ye.Di welatekf de ger gel de

mokrasi ji xwe re kiribe pergalekf bi her dirOvi yen jiyane o 
di bir O baweriya xwe de ew bicih kiribe.ZO bi zO pişta we 

civate naye erdl! o zO bi za mexele xwe teslimi dijrabere 

demokrasiye nake. Hevsare diktatcra qebOI nake O nakeve 

bir zordariya wan, yan ji ve tadeye danakürtine ü naserifin 

e. 
Le eger civat Jezeta demokrasiye netahmandibe a gi

ranbQhayfya we nizanibe zQ bi zO mexele xwe teslimi dij

rabere demokrasiye dike o efsare diktatoriya dixe situye 

xwe O bedeng dirnin e. 
Henandinen rezanin yen li Kurdistane ji çi bingeM destpe 

klrlbin bila dest~ klribln, dive tişteki ket ji bir nekin: Ew tişt 

ji di nav xwe de xebitandina demokrati ye. Eger di nav xwe 

de bl şlklekl demokrati ve kirüye nedln xebitandin, ew ji 

bona civate, ew ji bona gel tişteki bingehi ü dOdireji ku civat 

bi xwe xwedT le derkeve, biparl!ze Q serfiraziyek xwe ya ku 

qet j~ naye bori nehesibine emre we ne dudireje a nabe 

ma~ gel ji. Ji ber ve yek~ dive bi qasf azadi o serxwebOna 

vt ji jere bidln femkirin, tegihijfnin ku zanibe ji bona çi şer 

dike O li peşiya vi çi heye •. 
Dema em ll henandinen xwe yen rezanin meze dikin, em 

letiyorum • sözleriyle başladi. Sözcü, TC'nin Kürdistan'da sür

dürdüğü jenosid uygulamalarmi somut örneklerle anlatti ve 

TC'nin uluslararasi düzeyde mahkum edilmesini istedi. 

Türkiye'nin Yunanistan ve K1bns üzerinde oynamak istediği 

oyunlan da vurgulayan PRK-nzgari Temsilcisi, metropol 

merkezlerde h1zl1 bir şekilde boyutlanan şehir gerilla ha

reketinin maddi olarak desteklenmesini de istedi ve sözlerini 

MYa bağimSlZIIk, ya ölüm" s/ogamy/a bitirdi. Konuşma da

kika/arca alk1şland1 ve "Eiefteria i Tanatos" slogam hep bir

likte yüksek sesle haykmldl. 

Daha sonra kürsüye gelen Patra Belediye Başkam Andreas 

Karavafas ise konuşmasmm büyük bir bölümünü 

Kürdistan'da süren kirli savaşa aylfdl. Karavo/as sözlerini 

şöyle tamamladi: 
"Yüce Kürt ulusunun onurlu mücadelesinde, hem maddi ve 

hem de manevi olarak yanmday1z. Kürt Ulusu bilmelidir ki, 

bu mücadelede on/an ya/mz blfakmayacağiZ. Kürt Ulusu 

asla yalmz kalmayacak!" 

Sterka Rizgari 1 Atina 

di vi wari de kimaniyak wan ya pir mezin dibin in. Li hember 

xwe bi xwe, li hember kadroy~n xw e, parti dij partiya din ne 

demokrat in, bi derbeke ji xwe dOrf vi tişti dihelin. Behn teng 

O tuj in. Berçavka hespe dane ber çave xwe O ji xwe O tişten 

xwe yen ku diparezin peve tişteki nabin in. Li ser klrüyen xwe 

O ~melen xwe nasekinin Q ji diroke girtina bingeha dersa 

naMiin. U sertişten ku vere mijOI dibin naseklnin O farsende 

nadin rexnegira ji. Reka rexnegirtine bi derbeke digrin O ki 

wan rexne bike ji bi çave dijminatiye li xwediyt':'ı rexna meze 

dikin. Guhe xwe nadin ser rexna Q sebeba rexna naxwazin 

fem bi kin, ji sere de -wek ku bi şirete- dij rexna zirhe xwe li xwe 

dikln O tuj dibin, erişe rexnegira dikin •.. 

Ev ji xeta O xerabiyen ku ten kirin vedişere O bingeha rex

negirline bi derbeke ji nave radike. Ev nexweşi nexweşiyek pir 

mezin e O dijmine me O tekoşina me ye. Eger em bingeha • 

muneqaşa 1işta ji netewa xwe, ji partiyen xwe O ji kadro O 

endamen xwe re nehetin, em bingeM ji azadi O serxwebOne 

re jl naMfln. ji ber ku ev tiştana bi hev re gin!!dayine O ji hev 

naye qetandin. Tu heqe me tune ku em neteweki tirsonek, 

kadroyek sitaxwar O dil bikul O çavtirs binin mazate. Ev tişt qet 

O qet ne bare me ye O dive em xwe ji ve bidOrxin. Ev 

nexweşiya me di bingeha navnetewi de ji tekoşina me birin 

dike, tekoşina netewa me tene diMle O doste netewa me 

destbirake welate me bedeng dihele. 
Ji bona azadiya Netewa Kurdistan, ji bona serxwebOna Kur

distan şer ne şere gurObek an partiyeketene ye. Ev şer şere 

welateki O şere neteweki ye. Ev netew dive bi hemQ çin, Mz 

ü pergalen xwe di ve di tekoşlne de ruM demokrati bl! pe

jirandin. E ger em vi ruM demokrati di na va gel de bi cih nakin 

O li hember tekoştna xwe O li hembar peşengen xwe durustiya 

wi bicih nekin, giraniya tekoşlne ji dudirej naye barkirin. 

· F. ŞiYAR 
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Kikp • PatUk 

ANTZ FANDN 
ve bir ulusal kurtuluş serüveni 

savaşının hücreierinden biri 
olarak işlev görür. Klinikteki il
legal örgütlenmenin deşifre 
olmasından sonra, illegaliteye 
geçer. Ulusal Kurtuluş 
savaşının diplomatik 
düzeylerinin temsilinde görev 
alır ve Cezayir Ulusal Kurtuluş 
Cephesi ve ordusunun yayın 
organları olan "Cezayir di
renişi" ve "EI-Mücahid"in 
yazıişlerini yürütür. 
Kan kanserinden öldüğü tarih 
olan 1961'e kadar miltan bir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ulus~ kurtu~şçu pmt~in 
yanısıra, bir diplomat ve 

paylaşım savaşı sonrası Afrika ve Asya başta 

2 olmak üzere dünya, klasik sömürgelerin ulusal ve 
• toplumsal kurtuluş mecadelelerine sahne oldu. 

Yeryüzünün Lanetlileri, kendi kaderlerini tayin 
etmek iradesini gösterebileceklerini şiddetle 

gösterdiler. "Aşağılık ırklar, barbar topluluklar, şiddet, intihar 
ve sapıklık işaretli kabileler" bekçilerini istemediklerini, diğer 
dünya ulusları gibi kendilerininde tarih sahnesinde onurlu bir 
yer alabileceklerini eylemleriyle dile getirrmeye başladılar. 
Sömürgeci batı dünyası , önce bu anlamsız eylemi bir intihar 
girişimi olarak niteledi. Peşinden askeri zoru devreye soktu. 
Kamuoyu şaşkın, sözümona Komünist Partiler ise erken ve 
zamansız olarak niteledikleri eylem karşısında paniğe 
kapıldılar. Çok geçmeden ulusal kurtuluş mücadelelerinin kan 
ve vahşetle ezilmesi için gerekli olan desteği sundular. 
Sömürge ve bağımlı ülkelerden gelen artı-değerden aldığı 
payla aristokratlaşmış işçi sınıfı örçıütleri, yükselmekte olan 
ulusal kurtuluş dalgasının kendi sefaletierinin habercisi 
olmasının verdi9i panikle kör ve sağır kesilmeyi tercih ettiler. 

Frantz Fanon Kimdir? 

Işte bu koşullarda başlayan Cezayir Ulusal Kurtuluş 
Mücadel~si Frantz Fanon gibi eylem adamları ve teorisyenler 
doğurdu.lncelediğimiz kitap yazarın ölümünden bir süre önce 
kaleme aldığı ve kendisi belirtmesede Cezayir örneğinden 
hareketle bir ulusal kurtuluş modeli üzerine inşaa olduğu temel 
düşüncelerini kapsıyor. 

Fanon herhangi bir sömürge aydının yaşadığı trajediyi 
yaşadı. Batı Hint Adalarından Martinik'de 1925 yılında asimile 
olmuş, varlığını sömürgeci statünün devamına borçlu olan 
zenci bir sömürge hizmetiisinin çocuğu olarak doğdu. Mar
tinik'teki eğitimden sonra Fransa'ya giden Fanon burada Hür 
Fransızlam katıldı. Bu gruptaki ırkçı eğilime tanık olduktan 
sonra tıp eğitimine devam etti. Bu arada Troçkistlerle ilişkiye 
geçti. Marksizmle tanıştı. Fakat bu tanışmışlık Fanon'un 
Marksist olmasını sağlamadı. Kendisini sosyalist-devrimci 
olarak tanımladı. Fransa'da benimseyebileceği bir kişiliğin 
arayışında olan Fanon, kendisini hala bir Fransız olarak 
tanımlıyordu. 1952 yılında "( ... )Ben Fransızım ... Kişisel olarak 
Fransa'nın geleceğiyle ilgileniyorum, Fransız değerleriyle, 
Fransız ulusuyla ilgiliyim .. "(Sosyalizm ve Ulusçuluk, Horace 
B. Davis, Belge Yayınları s.263) diyordu. Fransa'daki psi
kiyatri eğitiminden sonra derisinin renginden dolayı ancak bir 
Cezayir hastanesinde iş bulabildi. Işte Fanon'un kendisine 
dönüş sürecinin başlangıcı sömürgeci savaşın taraflar 
üzerindeki etkisini araştırmaya başladığı bu pratik faaliyetti. 
Bu faaliyetle birlikte bir militan devrimci, anti-sömürgeci olarak 
olarak karşımıza çıkar. Görev aldığı klinik ulusal kurtuluş 
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sömürgeci ilişkilerin sömürge insan kişiliğinde yarattığı tah
ribatları inceleyen, sömürge insanın, özgür insan olarak ye
niden doğuşunu tahlil eden ve ulusal kurtuluş modeli sunan 
üç eser bırakır:Siyah Deri, Beyaz Maskeler(1952), Bir Dev
rimin Sosyolojisi-Cezayir Devrimi'nin 5. yılı(1959) ve 
Yeryüzünün Lanetlileri(1960). Ayrıca ölümünden sonra bazı 
yazıları "Afrika Devrimi Üzerine" adıyla yayınlanır. Fanon 
vasiyeti üzerine Fransızların denetiminde olan Tunus'taki 
"Şehitler Kabristanı"na defnedilir. Defin illegal koşullarda ve 
askeri bir eylemle sağlanır. 

Fanon'a Göre şiddet 

Fanon ulusal kurtuluş mücadelesinde şiddetlin rolü üzerinde 
döne döne durmaktadır. Zira şiddeti yaratan sömürgeciliktir. 
Fakat çok geçmeden ulusal kurtuluşçularda kendi şiddetlerini 
yaratırlar. Şiddet 'aynaya bakınca yansımızı görmemiz gibi, 
geri teper". Yerli şiddete ilk başvurduğunda öldürdüğü kendi 
köle kişiliğidir. Bu anlamda ulusal şiddet, ulusun kendi özgür 
kişiliğini var etme çabasının başlangıcıdır. Şiddet sömürge
sömürgeci ilişkilerinde sürekli vardır. Sömürge insanı önce 
şiddeti kendine uygular. Sömürgeciler tarafından sürekli 
kaşındırılan kabile içi çelişmelerde yerli kendisini şidetle 
tanımlar. Şiddeti kardeşine karşı kullanır "yer'', kendini tüm 
gücüyle kan davasına atarak, sömürgecıııgin varolmadığını, 
her şeyin eskisi gibi sürdüğünü, tarihin devam ettiğini ken
disine kabul ettirmeye çalışır. Komünal örgütlenmeler 
düzeyinde çok iyi bildiğimiz kaçınma davranış kalıbını çok 
açık olarak görürüz" Sömürgeci şiddeti gölgeleyen, daha 
doğrusu sömürge ülke insanının yöneleceği hedefi karartan 
diğer bir engelde sömürge insan kişiliğini esir alan, onun 
enejisini setleyen ve ancak yanılsamalara boşaltan mitlerdir, 
büyü dünyasıdır. Geleneğe damgasını vuran ve sömürgeci 
yapı tarafından dakunulmadan korunan kişilik engelleyici, 
bölücü büyü dünyasıdır. 

Şiddetin olgunlaşmasına yönelik süreçte şiddeti kontrol etme 
mekanizmaianna karşın sömürge insanı şiddetin rolünü 
keşfeder. Sömürge insanı kendisini efendisinin yerine koy
mak ister. Her yerlinin kafasında sömürgecini n yerinde görme 
düşü vardır. Sömürgecinin varlığı ise şiddete borçludur. Yani 
şiddetle kendisini meşru kılmıştır. Bu nedenle Sömürgecinin 
bütün yasak savmaları, bütün uysallık telkinleri sömürge 
insanında "saldırmaya hazır ol" mesajına dönüşür. 
Sömürgeci şiddet halkı birleştirir. Örgütlü şiddet, 
sömürgeciliğin bütün bölücü uygulamalarına (aşiretleri ko
ruma, ayrıcalıklarla birbirinden ayırma ve örgütleme) karşın, 
ulusu birleştirir. Çünkü her biri büyük bir zincirle, sömürgecini n 
şiddetine tepki olarak ortaya çıkan büyük şiddet or
ganizmasının parçasıdır. 
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Fanon'a göre "Şiddet bireyler düzeyinde tamizleyici bir güçtür. 

Yeriiyi aşağılık kompleksinden, umutsuzluk ve ha

reketsizlikten kurtarır;onu korkusuz kılar ve özsaygısını ye

niden sağlar." Ulusal kurtuluşa şiddet yöntemleriyle katılan 

halk, kimsenin "kurtuluşçu" olarak kazanımları gaspetmesine 

izin vermeyecektir. 

Fanon'un Ulusal Kurtuluş Modeli 

Fanon Cezayir örneğinden hareketle bir ulusal kurtuluş mo

deli çizer. Bu modelin oturtulmasına marksit terminolojiden 

yararlanır. Fakat özellikle Marksizmin 1950-60 yılları 

arasındaki kaba yorumu ve "sosyalist" kaleleri korumaya 

uyarılı sosyal-şoven tutumdan hareketle kendini marksist 

öğretinin dışında tutar. Geliştirdiği Ulusal kurtuluş modeli de 

özgül koşulların değerlendirilmesi, sınıfların özgün koşullara 

göre mevzilandirilmesi dışında iktidar propleminde marksizmi 

dışlar. Fanon'un marksizm yorumu, marksizmi ölü me

tinlerden, dağmalardan ibaret gören kaba metaryalist anlayışı 

aşamaz. Kendisinin bildiği ve yorumladığı marksizim de, 

marksizmin bir karikatürüdür. 

Fanon proleteryanın cılız olduğu sömürge ülkelerde ulusal 

kurtuluş mücadelesinin temel devrimci gücü olarak köylülüğü 

görür. "sömürge ülkelerde kaybedecek hiç bir şeyi olmadığı, 

fakat kazanacak çok şeyi olduğu için yanlızca köylülerin dev

rimci olduğu açıktır"der. Fanon'a göre proleterya devrimci bir 

sınıf değildir. Fransız işçiler hem metropolde(ki 300.000 Av

rupalı işçi Cezayir'de çalışmaktadır) hem Cezayir'de kurtuluş 

hareketinin düşmanıydılar.(Sosyalizm ve Ulusçuluk s.258) 

Fanon'un bu değerlendirmesi yukarıda da kısaca işaret 

ettiğimiz resmi marl~sizm y~rumundan ve Fransız Komünist 

Partisi'nin sosyal-şoven tutumundan kaynaklanmaktadır. Zira 

Fransa'da ırkçı-şoven propaganda ile Fransız 

Komünistlerinin sosyal-şoven şartlandırılmışlığın etkisinde 

kalan Fransız proleteryası Cezayir Ulusal Kurtuluş savaşına 

karşı duyarsızdır. Bu duyarsızlık Vietnam için de geçerlidir. 

Bu dönemde FKP'nin önderliğinin belirleyiciliği altında bu

lunan proleterya objektif olarak beslendiği artı değere sadık 

kalıyor ve barbariara Uygarlık tezini savunuyordu. FKP ikinci 

dünya savaşı sonrası ortağı olduğu hükümet gibi Vietnam'ın 

Fransız Birliği içinde kalmasını savunuyordu. Ancak hükümet 

dışında kaldığı 1949 yılından itibaren Vietnam bağımsızlık 

mücadelesini destekledi. Vitnam'a askeri malzeme yüklemeyi 

reddeden işçi eylemlerine sahip çıktı ve sabotajlar düzenledi. 

FKP Cezayir konusunda da uzun süre teredütünü atamadı. 

Mayıs 1945'te Cezayir'in Constantine bölgesindeki ulusal di

reniş başladığında FKP, "kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği di

renişçilerin cezalandırılmasını istedi. Yine 1954'te Cezayir 

Ulusal Kurtuluş savaşı başladığında, "barış• çağrısı yap

makla yetindi. Fakat Cezayir'in bağımsızlığına değinmedi. 

1956'da Komünist(!) milletvekilleri hükümetin Cezayir'e 

sınırsız yetkilerle donatılmış özel savaş birlikleri 

göndermesini onayladılar. Bu tavır 1957'ye kadar sürdü. 

(Sosyalizm ve Ulusçuluk s.265) 

Öte yandan Cezayir'de metropollerde çalışan işçilerin durumu 

diğer toplumsal kesimlere oranla çok daha iyiydi. Örgütlü ol

dukları sendikalar aracılığıyla bazı hakları güvenceye 

alınmıştı. Fanon'a göre Cezayir proleteryası kaybedecek 

şeylere (yaşam standartı gibi) sahip olduğuiçin Ulusal Kur

tuluş Mücadelesinin ittifağı olmasına karşın devrimci bir sınıf 

değildir. Reformisttir ve reformist -özünde işbirlikçi- ulusalcı 

partilerin tabanını oluşturur. Fakat köyden kopup şehirleri 

kuşatan işsizlerden, ayyaşlardan , arabuluculardan, 

hırsızlardan, katillerden oluşan lumpen proleterya köylülüğün 
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temel ittifağıdır ve devrimcidir. Fanon ikili karatera sahip olan 

ve kendini satışa çıkaran bu kesimin devrimin hizmetine 

alınmaması durumunda karşı devrimin hizmetine gi

receğinden hareketle lumpenproleteryaya üzerinde önemle 

durur. 

Fanon ulusal devrimin niteliğini tahlil ederken devrimin 

sınıfsal karakterini gözden kaçırır. Burjuva demokratik bir 

muhtevaya sahip olan ulusal Demokratik devrimin temel gücü 

olan köylülüğün sınıfsal karakteri de Fanon'da siliktir. 

Fanon'un çizdiği devrim modelinde ulusal burjuvazinin rolü 

net olarak belirtilmesine karşın, önderliğini küçük bu~uvazinin 

yaptığı bir burjuva demokratik devrimin muhtavası ve ik

tidarın sınıf karekteri belirtilmemiş ve zorlama bir tutumla 

farklılaştırılmıştır. Yani Fanon tarihsel rolünü çok iyi tahlil 

ettiği ulusal burjuvazinin bu~uva demokrtik bir devrime dam

gasını vuracağını görmemaziikten gelmiştir. Ulusal Kurtuluş 

mücadelesinin önüne bir toplumsal kurtuluş projesi ko

nulmadıkça, Fanon istesede istemese de iktidar bur

juvazinindir. Burjuvazi de Fanon'un işaret ettiği gibi, siyasal 

bağımsızlık görüntüsü altında ülkeyi yeniden sömürgecilere 

pazarlayacak, yeni sömürgecilerin taşeronluğunu, pe

zevenkliğini yapacaktır. 

Fanon "az gelişmiş ülkelerde parlamento oyunu en başından 

beri sahtedir" diyor. Bu nedenleaz gelişmiş ülkelerde -sözü 

edilen ülkeler ulusal kurtuluş mücadelesi sonrası 

bağımsızlığını kazanan ülkelerdir- "burjuvazinin varlığı ve 

gelişimi içi gerekli koşulları bulmasına izin verilmemelidir" 

Fanon'un cirsiyetsiz devleti ve onun siyasal iktidarının bur

juvaziden korunması için önerdiği önlemler ise "halkın ayak

lanması sayesinde ve halk liderliği altında, yani burjuvazinin 

çıkarlarına karşı çıkılarak gerçekleştirilebilir." Fanon'a göre 

batılı anlamda laik ve eğitimli bir burjuvazi sermaye birikimi 

yaratabilir. ideoloji üretebilir. Fakat bu olgu az gelişmiş ülkeler 

için geçerli değildir. Fanon'un iktidarının sınıf karakteri belli 

olmadığı gibi, iktidarı burjuvaziden koruyacak olan kitlelerin 

sınıf karakteri de belli değildir. Deyim yerindeyse Fanon'un 

iktidarı ve kitleleri cinsiyetsizdir. Fanon'da temel tıkanıklık, 

ulusal devletin burjuva muhtevasını dönüştürecek, siyasal 

bağımsızlık bayrağı altında kapitalist köleliği geliştirecek 

burjuva diktatörlüğünü yıkmayı hedefleyecek bir toplumsal 

dönüşümü yani sosyalizmi görmemesi noktasında ortaya 

çı kmaktadır. Sömürgeci boyundurluktan kurtulduktan sonra 

sömürgeci ülkelerin ekonomik ablukası altında her türden 

burjuva diktatörlüğü aracılığla devrimin kazanımlarının 

sömürgecilere pazarlanması, burjuvazinin pekvenklikten 

daha yüksek pay alması olgusu günümüzün "yeni 

sömürgecilik" olarak adlandırılan olgudur. Bu nedenle bütün 

ulusal kurtuluş mücadeleleri toplumsal kurtuluşla 

taçlandırılmadığı süreyce kapitalist. kölelikiten kurtulmak ola

naklı değildir. Fanon'un da belirttiği gibi bu durumda ortaya 

çıkan köle tipi "azat edilmiş" yeni bir köle tipidir. 

Sömürge Koşullarında Ulusalcı Partiler 

Günümüzün çok tartışılan olgularından biri olması itibarıyle 

Fanon'un sömürge koşullarında ulusalcı siyasal partilerin 

tahliline ilişkin görüşlerinin aktarılmasında fayda görüyoruz. 

Zira önümüzdeki tarihi tecrübelere rağmen birileri hala 

sömürge koşullarında ulusal parti düşleri kuruyor ve düşten 

öte pratik adım atıyor. Fanon'a göre sömürge koşullarında 

ulusalcı partiler " ... hiç bir zaman silahlı gücün denenmasinin 

gerkliliğini savunmazlar, çünkü amaçları sistemin radikal bir 

bir şekile değiştirilmesi değildir. Pasifistler ve yasalcılar 
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aslında düzenin, yeni düzenin yandaşlarıdır-fakat sömürge burjuvazisinden tek bir talepte bulunurlar:" Bize daha fazla güç verin". Şiddet konusunda seçkinleri n kafası net değildir. Sözlerinde şiddet yanlısı, davranışlarında reformisttirler." "bu siyasal partilerle sömürgecilik arasındaki diyalog hiç bir zaman yokolmaz" Ulusal kurtuluş mücadelesinin yükseldiği 
koşullarda "ulusalcı" partiler, mücadelenin barajlanması ve 
yarattığı nimetiere konmak için uzlaşma ve görüşmeleri gündeme sokar1ar. Şiddetin herşeyi yok ettiğini, her şeyin tehlikeye girmedenuzlaşmaya varmak gerektiğini" savunurlar. 
"savaşın öbür tarafında olmaktan asla vazgeçmeyen bu 
halkın partisi kendisini görüşmelerle uzlaşma arasında parande atarken bulur, çünkü bu parti sömürgecilikle ilişkiyi asla koparmamaya çok dikkat etmektedir" 

Ulusalcı partiler ulusal kurtuluşun üzerinde yükseldiği radikal kitlelerden uzak durmaya, onların taleplerini prog
ramiaştırmamaya özen gösterirler. Kendileriyle şiddet arasında net bir ayrılık koyarlar. sömürgeci devlet bastırma dönemlerinde bu partilerin liderlerini tutuklar. Kitlelerin taleplerini X ya da Y'yi serbest bırakın düzeyine indirir. Fakat genel kural olarak bu tutuklama olayı pek akıl karı olmadığı için (kitlelerin sokağa dökülmesi ve şiddete yönelmesi teh
likesini içirdiği) tercih edilmez. Tutuklanması durumunda öncelikle kitlesel direniş kırılır. Peşinden statükonan sinsi ko
rucuları olan bu liderler serbest bırakılır. "serbest bırakılan 
liderler taca çıkarlar. ..Sahtekar bir tutum takınarak "sus
turulmuş ulus adına konuştuklarını" söylemeye kalkışırlar. 
Genel bir kural olarak sömürgecilik bu liderleritanrının bir nimeti olarak açık kollarla karşılar,bu kör ağızları sözcü halie 
dönüştürür ve iki dakikada bağımsızlık bahşeder; tabii düzeni yeniden tesis atmelir koşuluyla." 
Fanon sömürge koşullarında ulusalcı partilerin temel 
işlevlerini net olarak gösterdikten sonra sömürgeci ülkelerin "hak bahşetmelerine"de açıklık getiriyor. Sömürgecilerle 
koşullara ve mücadelenin durumuna göre girilecek diyaloğun 
muhtevasının iyi tahlil edilmesi gerektiğini söylüyor. Zira 
kazanımların pazarlanması ve sömürgeci statükonun 
kalıcılaştırılmaına yönelik uzlaşmaları "ilkeyi teslim etmek'" olarak niteliyor. 

"ingiliz Hükümeti Kenya Ulusal Meclisi'nde Afrika halkına bir kaç koltuk daha bahşetmeye karar verdiği zaman, ingiliz hükümetinin ödün verdiğini söylemek için ya iyice iki yüzlü olmak gerekirdi ya da iyice cahil. Asıl ödün verenin Kenya 
halkı olduğu açık değilmidir? Gerekiyorsa yerli, sömürgecilikle bir uzlaşma kabul edebilir, fakat asla bir ilkeyi teslim edemez" Çünkü "yerli, sömürgeciliğin asla bir şey almadan vermeyeceğini kavramak zorundadır" Fanon "bir 
kısmımız sömürgecilerle dirsek teması yaparken sömürgecilikle savaştan bahsedilemez"'(s.240)der. 

lik Kurşun Teorisi 

Fanon'da sömürge insanının sömürgecilere karşı kendisini 
şiddetle ifade ettiği zaman,kendi köle kişiliğini de öldürdüğünü ve özgür insanı yaratma eylemini başiattığını belirtmiştik. Fanon'un bu tezi ismail Beşikçi'nin "ilk Kurşun Teorisi"nin 
kaynağını oluşturur. Beşikçi'ye göre 1984 yılında Eruh
Şemdinli baskınında sömürgecilere sıkılan kurşunlar, 
düşürülmüş Kürt ulusunun kendi düşürülmüşlüklerine 
sıktıkları ilk kurşundur. Oysa Fanon'a baktığımızda ilk kurşun 

ideolojik bir anlam taşıyor. Üstelik Fanon ulusun tarihindeki ilk pasif direnişleri bile sömürgeci sisteme karşı ulusun kendini yaratma eyleninin başlangıcı sayar. Bu eylemleri bugünün mücadelesinin olgunlaşmasına yardımcı olan eylemler olarak görür. "Azgelişmiş ülkelerde daha önceki 
kuşaklar sömürgeciliğin erozyonuna hem direndi, hem de bugünün mücadelesinin olgunlaşmasına yardımcı oldu. Sus
kunluklarını ve pasifliklerini düşünerek babalarımızı anlamama ve onların eylemini önemsizleştirme alışkanlığından 
kurtulmalıyız . Babalarımız o zaman ellerinde hangi silah varsa onunla yapabildiklerince en iyi savaştılar; ve mücadelenin yankıları uluslararası alanda 
yankılanmamaşsa, bu suskunluğun nedeninin kahraman ol
mamaları değil, zamanımızto temelden farklı uluslararası 
durumu olduğunu kavramalıyız. ( ... ) Sömürgeciliğin sırtını yere getirmeye karar veren biz olduğumuzdan , tarihsel misyonumuz bütün ayaklanmaları , bütün umarsız eylemleri, kan gölünde boğulan bütün başarısız girişimleri kutsamaktır." der. Bu uzun alıntıdan da anlaşılacağı gibi Fanon geçmiş bütün mücadelelerin bugüne akan, dolayısıyla bugünü yaratan özlerini tespit ederek sahiplenir. Oysa Beşikçi'de ulusal 
direnişin tarihi 1984'tür. 1920'de Koçgiri'de sıkılan kurşun, 1925'te Azadi'nin sıklığı kurşun , 1930'da Hoybun'un sıktığı 
kurşun , 1938'de Seyit Rıza hareketinin sıktığı kurşun , Ma
habat'ın, Doğu ve Güney Kürdistan'daki istikrarlı direnişin yeri yoktur. Kuzeyde 1970'lerde başlayan ideolojik inşaa üzerinde temellenen Ulusal Uyanışın yeri yoktur. 1984 öncesizdir .... 

Kişilik Tahlilleri Modası 

Bildiğimiz gibi toplumsal mücadelenin bunalım dönemlerinde bireyci kurarnlar moda kurarnlar olarak piyasaya çıkar. Bu 
kuramiarın büyük çoğunluğu kişilik tahlilleri üzerinedir. Va
roloşçuluk, sivil toplumculuk, Fromculuk ya da Froydculuk gibi. Türkiye'de 12 Eylül militarist cuntası sonrası uzun süre bu kurarnlar tartışıldı. Toplumsal kurtuluş mücadelesinin ağır 
bir darbe yediği, dünya çapında sağ bir rüzgarın estiği 
koşullarda, toplumcu kuramın yerine içe dönüklüğü ve düzenin kabulünü içeren bireyci kurarnlar türer. Burjuvazi bu 
kuramiarı yaymak ve tartıştırmak için bütün kanalları açar. 
Bağımlı kapitalist ülkelerde -özellikle bazı geleneksel 
değerleri de yaşatan ülkelerde- bireycilik ve onun üstünde temellen psikyatri içerikli kişilik analizleri, insanın , insanın ge
leceği olduğu düşüncesinden, insanın insanın kurduğu 
düşüncesine yer değiştiği koşullarda, küçük burjuvazinin insan kişiliğini öğrenme ve onu esir alma dürtüsü ön plana 
çıkıyor. Yani insanı çözersem, onu yönetirim. Sınıf adına 
sınıfı yönetmeye soyunan küçük burjuvazi, bu eylemde başarılı olmayınca, büyük burjuvazinin kendisini yönetmesine 
razı olup, kendisinden daha güçsüzleri yönetme iddiası 
peşinde koşar. 

Bugün Kürdistan'da da kişilik çözümlemeleri gırla gidiyor. Bu anlamda bu tehlikeye işaret ettikten sonra, sömürge insan 
kişiliğini, onun eyleminin kişiliği dönüştüren muhtevasını, 
aydınların mücadele içindeki serüvenlerini öğrenmek için Fanon'u mutlaka okuyun diyoruz. 

B. Boran 
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Çukobirtik yemekhane işçileri 4.9.1994 tarihenden bu yana-başlayan 

direnişlerini 8.9.1994 tarihinde net olarak oturma eylemine 
dönüştürdüler. 
Sorun ihaleyi kazanan firma Yemas'ın sahibinin (veya yöneticisi 
Meral Kula) açıklamalarından sonra başladı. Meral Kula 
açıklamalarında; "Doğu ve Güneydoğu kökenli bir tek işçi istemiy
orum. Bir tek alevi ve solcu kalmayacak. Buraya kendim işe ala
cağım 60 MHP militanıyla geleceğim, 5.250.000 olan ücret asgari 
ücrete inecek. Önceki taşaron firma döneminde ömzalanan 
sözleşmeyi tanımıyorum. Bayan işçi istemiyorum. Sendikalı işçi ol
mayacak" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi. Hatta iş vaadinde bu
lunduğu işçilerin Çukobirtik'e kadar geldikleri, fakat işçilerin di
renişiyle karşılaşınca oyunun bozulduğu öğrenildi. 
Meselanin bir yönü de ihale konusundaki söylentiler;ihalede yol
suzluk olduğu, Çukobirtik Genel Müdürlüğü ile Yemaş arasında 
ihaleye ilişikn danışıklılık olduğu iddialar oldukca yayılmış durumda. 
Çukobirtik Genel müdürü'nün basına "olayın bizimle ilgisi yok. Kaldı 
ki sözleşme bir önceki firma tarafından imzalanmış. Bu yeni firmayı 
bağlamayabilir. • şeklindeki açıklamaları ve isterse şimdi yemekhane 
işçisi olanları atabileceğini kendi kadrosuyla gelebileceğini 

söylemesi bu iddiaya güç katıyor. 

Ayrıca ihaleye katılmak için gerekli bütün işlemlerini yerine getiren 
ihaleye katılması önünde maddi veya resmi hiçbir engel olmadığı 
halde ihale dışı tutulan, ihale günü salondan uzaklaştırılan Sini ye
mekçilik "Bizi ihale dışı tutmaları katılan girmaların anlaşmalı 

olduğunu ortaya koyuyor. Ihaleye ilişkin belge bilgilerimle savcılığa 
suç duyurusunda bulunacağı m. • şeklinde konuşuyor. 
Işçiler eylemlerinin taleplerini şöyle sıralıyor. 
1- Daha önce imzaladığımız sözleşme geçerli olacak. çünkü ihaleye 
katılan tüm firmalara bu sözleşmenin varlığı bildirilmiş. Bundan ha
bersiz olmaları imkansız. 
2- Sözleşmedeki tüm maddeleri aynen istiyoruz. Örneğin; 
a) Ücret 5.250.000 olacak 
b) Sosyal haklarımız mevcut olacak. 
c) çalışan 183 işçi olduğu gibi kalacak. 
sendikanın (Oieyis) bu olaylar karşısında tavrı şu yönde; "Bizim 
Çukobirtik yönetimiyle sorunumuz yok. Mesel ihaleyi alan firmadan 
kaynaklanıyor. Gerekirse ücret asgari ücrete indirilebilir. Işlerinden 
olmamalan koşuluyla görüşmelere de devam edeceğiz. • 
Fakat ihalenin şaibeli olduğu yönünde ve bundan da Çukobirtik 
Genel müdürlüğü'nün (Bu müdür ihaleden sonra atandı. Mustafa 
Gökçedağ. Olay bundan önceki yönetimi daha çok bağlar)danışıklı 
olduğu iddiası sözkonusuyken ve yapılan açıklamalarda da(genel 
müdürfükçe yapılan açıklamalarda) firmanın tavırfan olumlu bu
lunurken, ayrıca Yemas'ın "Ben yemekhaneyi sıfır (boş) alma tem
inatı aldım." sözleri de varken genel müdürlüğü bu sorundan ayrı 
görmek doğru görünmüyor. 
Ayrıca Oleyis Genel Merkez Danışmanı Hüseyin Toka'nın sosyalist 
basın mensupianna "siz sadece burada haber yazmak için izlersin iz. 
Herhangi biri öneride bulunmaya hakkınız yok, suz kim oluyorsunuz 
ki?" gibi hatta bazen düzeysizliğe varan "sizi buradan attırırım." 
sözlerinde kendini ortaya koyan anlayışın, işçileri şimdiden ufak te
fek bazı haklarda durdurmayı amaçladığını gösteriyor. Ayrıca sen
dikanın olay sadece Yemaş'ın yanlışları üzerinde durdurmasının bu 
nedenini da Oleyis'in kendisinin de bu ihaleyi alabileceğini (ihale 
Iptal edilirse) söylemisyle bağlantılı olabilir. 
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lşçilerinde, iş inden atmaktansa asgari ücrete razı olmak gibi 
eğilimleride var. Gerçi bunu söyleyenler sadece bir bölümü. Diğer 

bölümlerden işçiler gelen yemekleri almayarak destek sunuyorlar. 
Boya-basma Bölümü 9.9.1194 tarihende hiç yemek almadı. Iplik 
bölümünde ve diğer bölümlerden kısmen de olsa destek var. Fakat 
sonuç alıcı yönde bir günlük şalter indirme gibi bir eylem sözkonusu 
değil. Oysa ki ancak böyşle bir destek sonuç alıcı olabilir. 
Bu olay içerisinde üzerinde durulması gereken iki nokta da şu; Bi
rincisi, Kürt işçileri istememek hem işçiler arasındaki bütünlüğü 

bozmaya yönelik, halkların kardeşliğine gölge düşürmek ve 
Kürtlereyaşayabilecekleri hiçbir yer bırakmamak, yani Kürdü
Kürdistan' ı yoketme politikalarının bir parçasıdır.Bunu görmek ger
ekiyor. 
Ikincisi de sözde MHP'li-demokrat ikilemi yaratılarak işçileri asıl he
deflerinden saptırmaktır. Sonuçta LHP'Ii değilde Sosyal demokrat bir 
taşaron tercih edilecek bir konuma getiriliyor. Bu konuda geçmişte 
düşülen hatalara düşülmemelidir. 
Son günlerde sendika ile taşaron firma arasındaki görüşmeler sonuç 
vermeyince olaya valilik el koydu. Işçilere 12.9.1994 tarihine kadar 
mühlet vererek sendika ve Yemaş'ın aralarında sorunu çözmesi için 
çaba harcanması istedi. 12.9.1994 tarihende olaya el koyduğunu 
söyleyen Bakanlık ihaleyi iptal ettiğini açıkladı. Genel Müdürlük 
sendikaya ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Bu haberden sonra işçiler 
zafer kazandıkları düşüncesiyle son derece rahavete kapıldılar! 
Çukobirtik yemekhanesi işçileri (183), başlattıkları direnişe çok kötü 
bir protokolle son verdiler. 183 işçinin 125'i yemekhanade 
çalıştırılarak, 25'i geçici olarak Çukobirlik'in diğer bölümlerine 
dağıtılacak, 33'ü ise işten atılacak, 31.5.1994- 30.5.1994 yürürtük 
tarihli sözleşme askıya alındı . Belirlenen ücret 3.250.000 TL'dir ve 
5.9.1995 tarihine kadar geçerlidir. Aslında önümüzdeki günlerde 
asgari Geretin yükselmesi sözkonusu. Fakat protokoldeki tarih itib
ariyle asgari ücret ne olursa olsun bu işçiler bu ücretle çalışacaklar. 

Yine önemli bir nokta da sözde eleman fazlalığı nedeniyle 55 işçi 

atılırken işverenin kendisinin işe aldığı 70 işçiden söz ediliyor. 
Sendika i;şe alınacak 125 işçiden Toplu iş sözleşmesinden kay
naklanan haklarından vazgeçtiklerine dair ibarname alacak vs. 
Sendikanın eylem boyunca geliştirdiği tavır oldukça geri idi. Işçiler 
eyleme başladıklarıtarihlerde iki vardiya yemek dağıtmadılar. Daha 
sonra Çukobirtik genel müdürlüğünün görüşmesi sonucu sendika 
"özverili "olmak adına işçilerin elindeki silahı almış oldu ve işçiler 
genel müdürtüğün getirdiği (Ki bu da kesin değil Yemaş'ın da olab
ilir.) yemekleri dağıttılar. Bu aşamadan şonra zaten zorlayıcılıkları 
kalmadı. Ikinci olarak da sözde ihalenin iptal edildiği söylemi ile 
işçilere eylem yerteri terk ettirildi ve kapı dıyşına atılmalarına neden 
olundu. Daha sonra da sözde, Yemaş ile anlaştıklarını kamuoyuna 
duyurarak "zafer" kazanıldığını söylediler. Ama imzalanan protokol 
zaferden çok teslimiyeti belgelemektedir. Ilginç olan bir başka şey 
delşçiler protokolün içeriğini net olarak birgün sonra öğrenebiliyor. 

Içlerinde 20- 25 yıllık sendika deneyimi olan Rıdvan Budak vs. gibi 
insanlar olan sendika yöneticilerinin bu protokolü "deneyimsizlikten~ 

veya başka yetmezliklerden imzaladıklarına inanmak mümkün değil. 

Bu eylem bilinçli olarak kırıldı. BitirildL Aslında tüm bunlara meydan 
veren yine Türkiye Devrimci Hareketinin sessizliğidir. 

Sterka Rizgaril Adana 
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So~:.~~-~~·:ı<a~ramı çokca kesidir. Çelişmenin evrenselliği ilkesi mutlaktır 
kull6,fJ\fifc>it·Ö2:ellikle Kürdistan solu bu ve temel çelişmede ifadesinin bulur. 
kavramla pek haşır neşir. Hemen hemen Çelişmenin özelliği, şeylerin özelliği, şeylerin 
her politik manevra, her siyasal açılım bu özel nitelikteki çelişmesini içerdiğinden, yani 
kavramla açıklanır oldu. Kavramın farkı gösterdiğinden, çözümününde fartil 
yüklendiği anlam bir yana, kavrama yöntemlerle sağlanması gerekmektedir. 
yüklenen anlamlar doğal olarak kavramın Bu şeyin gelişmesinin temel nedeni, o şeyin 
içini boşalttı. Öyleki, taktiğin nemenem bir bağrında taşıdığı çelişmedir.Fakat bu şeylerin 
şey olduğu artık iyice anlaşılmaz hale ge- dışsal etkilere kapalı olduğu yada dışarıdaki 
tirildi. Dünün radikal bağımsızlıkçıları, gelişmeleri etkilerneyeceği anlamına gelmez. 
sömürgeci parlamentoyu meşru g~eme, Onlardan etkilenir ve etkiler. 
sömürgeci devletin dayattığı sınırları kabul Toplumsal dönüşümün motoru, toplumun iç 
etme tavrını taktik kavramıyla açıklar ol- çelişmeleridir. Üretici güçlerle üretim ilişkileri 
dular. Tabi taktik bu olunca stratejinin ne arasındaki çelişki de, eski ile yeni arasındaki 
olduğu sorulmuyor artık. Çünkü taktik stra- çelişki de ifadesini bulan bu olgu dış ne-
tejiyi boğmuştur. Başka bir deyişle, taktik denlerden etkilenir ve onları etkiler. "ma-
strateji olmuştur. teryalist diyalektik, dış nedenleri değişmenin 
Kürdistan solunda bu tavır genellikle koşulu, iç nedenleri ise değişmenin temeli ola-
"UKM'nin geldiği düzey, uluslararası du- rak görür. Dış nedenler iç nedenlerin 
rumdaki gelişmeler" gibi ifadelerle ras- aracılığıyla etkili olurlar.• (4) Çelişmenin ev-
yonalleştiriliyor. Bu gelişmelere bağlı ola- renselliği özelliği , toplumsal mücadelede 
rak mücadele de tarz ve yöntem zenginliği üretici güçlerle üretim il işkileri arasındaki an-
adı altında yeni politikalar belirleniyor. tagonizmada ifadesinin bulur. Çelişmenin 
Fakat çok geçmiyor ki, sözü edilen özgüllüğü (özelliği) ise toplumların özgün 
gelişmeler taktik sahiplerini eli boş yapısından kaynaklanan antagonizmayı ifade 
göndermesin... eder. Bu çelişki baş çelişki olarak adlandırılır. 
Lenin; "Tarih zaman zaman cilve yapsa bile Işte, askeri birer kavram olarak strateji ve tak-
, bu, tarihi tahlil etmeye girişen kişilerin tik, çelişmelerin tarafları olan sınıf ve ta-
düşünce cilveleri için mazeret olamaz." bakaların birbirleriyle ilişki ve mevzirenişi ve 
(1)diyor. Işte bizim Kürdistan'lı tahlilcilerde nihayet bu çelişkilerin çözüm programlarıyla 
taktik adını verdikleri politik yönelimleri ta- yöntemlerini kapsarlar. Belirli tarihi koşullarda, 
rihin cilveleri üzerine inşa ediyorlar. belirli bir ülkede, sınıf ve katmanlar arasındaki 
Koşulları tahlil etmedeki politik körlük, tak- ilişki ve çelişkilerin tahlili, sınıf ve katmanların 
tiklerin de cilvelere uğraması sonucunu mevzilenmesi, uluslararası koşullar ve bu 
doğuruyor. koşulların ilgili ülkedeki etkileri, gelişmenin 
Belirli toplumsal koşullarda sınıflar yönü o ülkedeki devrimci programın konusunu 
mücadelesinin ana yönünü belirleyen stra- oluşturur. Devrimci programın diraktifleri 
teji, tabi ve onun hizmetindeki mücadele doğrultusunda yönlendirilen, ulusal ve ulus-
yöntem ve biçimi olarak taktik, askeri birer lararası planda mücadele eden güçlerin 
kavram olarak siyasi terminolojiye değerlendirilmesine dayanan stratejiyi, doğan 
yerleşmiştir.Strateji ve taktik sınıf ve gelişen güçler ilişkisinde en iyi sonuçların 
mücadelesinin çözüm araçlan olduğuna elde edilebilmesi için devrimci hareketin 
göre, öncelikle sınıf mücadelesinin özünü yönelmesi gereken genel yönü saptar. Ezilen 
oluşturan çelişkiyi ve marksistlerin kesimler ve müttefiklerinin mevzilenme planını 
çelişkileri ele alış ve çözüş yöntemlerini in- ortaya koyar, savaşı yönetir. Strateji devrimin 
eelemek gerekiyor. bir aşamasından diğer aşamasına geçişle 
Lenin; "gerçek anlamda diyalektik, nes- değişir. Buna karşılık belirli bir aşama boyunca 
nelerin özündeki çelişmelerin in- esas olarak değişmeden kalır. 
celenmesidir. • (2) diyor. Bu diyalektiğin 
temel yasasıdır. Hareketin kendisi 
çelişmedir. Çelişme doğayı tanımlayan 
temel faktördür. Çünkü çelişme gelişmenin 
motorudur. Buna çelişmenin evrenselliği il
kesi denir. Maddenin hareketinin her biçimi 
gözden geçirillrken, hareketin diğer 
biçimleriyle olan ortak noktaları dikkate 
alınmalıdır. Şeylere ilişkin bilgimizin te
melini oluşturan, maddenin hareketinin 
özel noktaları vardır. Yani hareketin bir 
biçimiyle, öteki biçimleri arasında ki nitelik 
farkıdır. "Bu özel çelişki, o şeyi bütün öteki 
şeyterden ayıran özel niteliği oluşturur."(3). 
Bu çelişmenin özgüllüğü ya da özelliği il-

•strateji devrimin temel güçleri ve onların ye
dekleriyle ilgilenir... Siyasi stratejinin görevi, 
işçi sınıfı hareketimizin izlemesi gereken ve 
proleteryanın programdaki hedeflere erişmek 
amacıyla düşmana indirirecek en elverişli ana 
darbeyi gösteren esas yönü tesbit etmektir. "(5) 
Hareketin kendisi mekanik değildir. Sınıflar 

arasındaki çelişkiler de, sınıfların mevzilenişi, 
donanımı, ulusal ve uluslararası koşullar, gibi 
değişik iç ve dış etkenierin altında belirlenir. 
Sınıf mücadelesi hiçbir zaman düz ve doğru 
gibi bir seyir izlemez. Devrim yolu engebeli, zik 
zakh, inişli çıkışhdır. Strateji, genel olarak 
vuruş yönünü, yani programatik hedefi 

gösterirken, taktik bütün bu iniş ve çıkışlarda, 
alçalma ve kabarmalar dönemlerinde devrim 
güçlerinin -tabii ki temel güç olan pro
leteryanın- alacağı tavrı tesbit eder. Yeni du
rumdaki değişiklikle birlikte eski mücadele ve 
örgütlenme biçimleri, eski şiarlar yerini yeni 
mücadele ve örgütlenme biçimlerine, yeni 
şiarlara bırakır. Fakat bu bütünüyle eskinin 
yadsınması değildir. Eskinin tahlili, yeninin 
duruma uyarlı olarak eskisiyle 
kaynaştırılmasıdır. Hiç kuşkusuz bu gereklilik, 
stratejinin buyurduğu bir gerekliliktir. Taktik, 
stratejinin talimatları doğrultusunda, 

mücadelenin birikimlerini dikkate alarak, her 
belirli anda somut mücadele durumuna en 
uygun mücadele biçimlerini ve yöntemlerini 
tesbit eder. "Taktik, değişmeleri ve 
kaynaşmalarıyla proleteryanın mücadele ve 
örgütlenme biçimleriyle ilgilenir. Devrimin belirli 
bir aşamasında taktik, devrimin kabarması ve 
alçalmasına göre , yükselmesi veya ge
rilemesine göre birçok kez değişebilir."(6) 

Demek kı , strateıı belirli bir dönem boyunca -
devrimin belirli bir aşaması boyunca
değişmeden kalırken, taktik, toplumsal 
mücadelenin seyri içinde birçok kez değişir. 
Her yeni durumda, yeni mücadele ve 
örgütlenme yöntemlerinin gerekliliğinin ge
tirdiği zorunluluk taktiklerin değişmesini zo
runlu kılıyor. Fakat bu değişiklik, stratejinin di
rektifleri doğrultusundadır ve stratejik 
başarının hazırlanması amacına uyarlıdır. 
Taktiğin konjonktürel durumlara uygun en 
doğru mücadele ve örgütlenme yönteminin, 
şiarların tesbiti ve uygulamaya sokulmasında 
ifadesini bulan anlamı, onun anlık geçici 
çıkariara tabi olduğu, ya da anlık siyasi etkileri 
amaçladığı anlamına gelmez. Çünkü devrimci 
mücadelenin yöntemleri, mücadelenin genel 
amaçlarına, program hedeflerine bağlıdır. 
Ondan bağımsız yada onunla çelişik olamaz. 
"'Taktik önderlik, stratejik önderliğin bir 
parçasıdır ve onun görevlerine ve taleplerine 
tabidir. Taktik önderliğin görevi, mevcut güçler 
ilişkisinde stratejik başarının hazırlanması için 
gerekli olan azami sonuçları almak amacıyla, 
proleteryanın bütün mücadele ve örgütleneme 
şekillerinde ustalık kazanmak ve onlardan 
doğru bir şekilde yararlanmasını güvence 
altına almaktır. "{7) 
Devrimci mücadelede, stratejilerin önceden 
program hedefleri olarak saptanması söz ko
nusuyken, taktikler mücadelenin durumuna, 
sınıfların mevzilanişine göre belirlendiği için 
önceden saptanması söz konusu değildir. 
Taktilderin tartışılmasının nedenlerinden biri 
de budur. Belirli bir dönemde, mücadelenin 
yeni durumu gereği, örgütlenme ve mücadele 
yöntemlerindeki değişiklik, program he
deflerinden bağımsız ele alınırsa, bu 
yöntemlerin kendisi amaç haline gelir. Işte, 
Türkiye ve Kürdistan solunun temel sorunu da 
budur. 
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Burjuva demokrasilerinde, burjuva de
mokratik haklardan yararlanmak re
formistler açısından amaçtır. Çünkü onlar 
kendilerini bu hakların çerçeveleriyle 
sınırladırmışlardır. Çevrenin sınırı, re
formistlerin siyasal eylemlilikler alanlarının 
sınırıdır. Bu anlamda, burjuvazinin bu 
alanları açmakta gütlüğü amaç da işlevini 
yerine getirmiş olacaktır; muhalifleri düzen 
rasyonelleri içinde tutarak ehlileştirmek. 
Oysa bu alanlar devrimciler için birer mev
zidir. Korunması güçlendirilmesi ve 
genişletilmesi gereken birer mevzi. 
Kuşkusuz mevzi fetişleştirilirse , re
formistlerin durumuna düşülür. Önemli olan 
devrimcilerin bu mevziye altettikleri anlam 
ve bu anlam doğrultusundaki siyasal fa
aliyetleridir. Burjuva demokrasilerinde bu 
mevziler, işçi sınıfının siyasal iktidarı fethi 
amacına uyarlı mücadelesinin yan 
örgütleridirler. Sosyalist düşüncenin 

pratiğe dayalı okullarıdırlar. 
Lenin; "Partinin taktikleriyle, partinin siyasal 
tutumunu, yada siyasal eyleminin niteliğini , 

yönünü ve yöntemlerini kastediyoruz. "(8) 
derken taktiğin programa(stratejiye) olan 
bağlılığını ve tabiliğini açıklamaktadır. 
Devrimci mücadelede sağ ve sol sap
maların taktiğe bakış açısı, sınıf 
mücadelesinin yenilgisini hazırlamaları 
açısından bir madalyonun iki yüzü gibi bir 
birine benzer. Reformizm, taktiği stra
tejiden kopartarak, belirli durumlarda uy
gulanan mücadele ve örgütlenme 
yöntemleriyle, şiarları amaç haline ge
tirerek, stratejişi dışlar. Taktiği stratejiye 
dönüştürür. "Sol" sapma ise, devrimci 
mücadelenin düz doğru halinde sey
rettiğini, zik-zaksız, geri çekilmesiz, bir 
yürüyüş hattı olduğunu savunarak 
mücadelenin yeni durumunun gerektirdiği 

yeni örgütlenme ve mücadele yöntemlerini 
reddederler. Sonuçta en keskin laflarla 
"mücadeleyi" savunmaianna karşın, 

mücadeleden, kitlelerden kaçarak burjuva 
diktatörlüğünün sürmesini sağlarlar. Onlar 
"devrimci teoriyi bir eylem kılavuzu olarak 
değil , bir dogma olarak algılarlar." Sonuçta 
sağ ve sol sapma bu ortak bileşende bir 
araya gelirler. 
Oysa devrimci mücadeleler zik-zakları, iniş 
çıkışları , yükselme alçalmaları içerirler. 
Bunun anlamamak, diyalektiği anlamamak 
demektir. Kuşkusuz bu dönemlerde uy
gulanan devrimci taktikler uzlaşmaları , 

örgütlü saldırı ve geri çekilmeleri, legal ve 
illegal alanların kullanımını , bu kullanırnın 
döneme özgün yanlarını içerirler. Burada 
önemli biri olgu olarak uzlaşmayı açmak 
gerekiyor. Çünkü uzlaşma, neredeyse tes
lim olmak, stratejiden ödün vermek olarak 
algılanıyor. "Devletler arası savaşlardan 
yüz kez daha çetin, daha uzun ve daha 
karmaşık bir savaş olan uluslararası bur
juvazinin devrilmesi uğruna savaşa 
girişrnek ve önceden dolambaçlı yollara 
başvurmayı , (bir anlık bile olsa) 
düşmanlarımızı bölen çelişkilerden ya
rarlanmayı, (geçici olsalarda, pek o kadar 
güvenilir olmasalar da) olası müttefiklerle 
anlaşma ve uzlaşmaları reddetmek son 
derece gülünç bir riavranış olmaz mı? Bu 
bugüne kadar ulaşılmamış ve 
keşfedilmemiş olan bu dağın çetin 
tırmanışında, bazen zik-zaklar çizerek 
yürümeyi, bazen geri çakilmeyi, ilkten 
seçilen doğrultuyu bırakıp başka bir 
doğrultuyu denemeyi önceden reddetmek 
gibi birşey değil mi?"{9) Burada uzlaşmada 
ilkenin teslim edilip edilmediği uzlaşmanın 
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stratejik zafere hizmet edip etmediği önemlidi ri. 
Diğer taktikler gibi uzlaşmada, özünde dev
rimcilerin güç toplamasına, düşmanlar 
arasındakı çelişki ve çatışmalardan ya
rarlanmasına, müttefik kazanmasına, daha 
güçlü ve daha keskin saldırı için zaman ka
zanmasına yaradığı ölçüde yararlı ve ge
reklidir. Aksi taktirde uzlaşma ihanete dönüşür. 

"'Uzlaşma vardır, uzlaşma vardır. Her 
uzlaşmanın ya da uzlaşma çeşidinin du
rumunu ve somut koşullarını tahlil etmesini 
bilmek gerekir. Haydutların yaptıklarını en aza 
indirmek ve onların yakalanmalarını ve ce
zalandırılmalarını sağlamak için haydullara 
para ve silah vermek zorunda kalmış adamın 
durumunu, baydutların ~masından pay 
almak için onlara yardım eden adamın dtı
rumundan ayırdetmeyi öğrenmek gerek. "(10) 
"Sorun bu taktiği , proleteryanın genel olarak 
bilir.cini, devrimci ruhunu, savaşma yeteneğini 
düşürecek değil, yükseltecek biçimde uy
gulamayı bilmektir."(11) Kürdistan solunda 
taktik, kavramın karşılık geldiği tarihi ve top
lumsal anlamlar soyutlanarak, en masum 
anlatımla pragmatizmin kurbanı bir politik ma
nevra düzeyine indirgenmiştir. Bu ya da şu 
gücün düşmanla arasındaki ilişki ve çelişkileri 

tahlil etmek, çelişkilerden yararlanmak 
kuşkusuz önemli bir görevdir. Fakat 
çelişkilerden yararlanma ile çelişkilerde taraf 
olmak farklı şeylerdir. Hele hele düşmanlar 
arasındaki çelişkilerden yararlanmak politikas ı 

ise çok daha hassas olmayı gerektiriyor. 
Kürdistan'da ulusal direniş tarihi, direniş 
güçlerinin somurgeci ülkeler arasındaki 
çelişkilerden yararlanmak politikasında derin 
handikapların tarihidir aynı zamanda. Çokca 
eleştirdiğimiz KOP'ler pratiği buna örnektir. 
Kürdistan sağı olarak tanımlayabileceğimiz 

reformisi anlayışların, ideolojik ve siyasal 
perspektiflerinin temelinin oluşturan 

uzlaşmacı, reformisi tezlerin sol-sosyalist jar
gonla kamulle etmek gibi bir zorunluluk yoktur. 
Adında "Sosyalist" kelimesi bulunmakla bir
likte, programında sosyalizmin ruhuna rahmet 
okutan PSK istisna, Kürdistan sağı, po
litikalarını kamufle etme gereği duymuyor. 
Fakat kendisini, sosyalist-radikal 
bağımsızlıkçı olarak tanımlayan kimi parti ve 
örgütler bütün söylemlerine rağmen pratik po
litikalarda ve program hedeflerinde yer yer 
Kürdistan sağının çok gerisinde bir duruş 

göstermeianne karşın , sözü edilen radikal 
bağıı:nsızlıkçılık ve sosyalistlik iddialarını 

sürdürüyorlar. Kendilerini PDK-Hevgirtin ve 
PSK gibi sağ partilere göre tanımlayan bu 
partiler, sağa tabiliğin doğal sonucu olarak da 
ayrım noktalarını pratik sürece müdahale 
güçleriyle ölçüyorlar. Radikallik ve sos
yalistliğin ölçüsünü pratik sürece müdühalenin 
somut ifadesi olan silaha sarılmakla ifade edi
yorlar. Kürdistan gibi sömürge bir ülkede 
sömürgeci statünün parçalanması ve yeni 
toplumun yaratılması programının hayata 
geçirmenin önündeki engelleri ortadan 
kaldırmanın temel araçlarından biri olan silah, 
sözü edilen ideolojik ve siyasal parspektifin 
hizmetinde olduğu sürece radikal 
bağımsızlıkçılık ve sosyalistlik iddiasının altını 
doldurur. Ancak silah, siyasetin hizmetinde 
olmadığı, daha doğru bir ifadeyle silahın hiz
metinde olduğu ideolojik siyasal perspektif 
böyle bir muhtevaya sahip olmadığı zaman, 
hareketin silahlı ve kitlesel olması, onun ra
dikalliği ve sosyalistliğinin ölçüsü olamaz. Işte 
Kürdistan solunun radikal bağımsızlıkçılık ve 
sosyalistlik iddiasını taşıyan kesimlerinde 
bugün için radikal-bağımsızlıkçı ve sosyalist 
ideolojik siyasal mevzileri hızla terketme 
eğilimi içinde olduğu halde, silah ve kitlesellik 

hala radikallik ve sosyalistlik iddiasını kanıtı 

sayılıyor. Bu kesimler. kitleler ve radikal 
bağımsızlıkçı sosyalist hareketler karşısında, 
sahip oldukları sağ politikaları"taktik" kav
ramıyla açıklamayı alışkanlık haline getirdiler. 
Stratejiyi dışlayan bu eğilim "taktik"i bütün si
yasal günahlarının havale edildiği bir günah 
keçisine çevirmiş durumda. 
Taktiğin sağ politikaları gizleyen bir kamuflaj 
malzemesi olarak kullanıldığı durumları şu alt 
başlıklar altında sıralamak mümkün: 

a) Türkiye'nin bütünlüğü içinde Kürt sorununun 
çözümü tezi; 
Kürdistan solunda sağa savrulmanın ilk adımı 
sömürgeci statünün kabul edilebilir olarak 
görülmesinde ifadesinin bulan ve bu statüyü 
meşru kılan "Türkiye'nin bütünlüğü"nün kabulü 
tezidir. Resmi ideolojiye teslimiyet anlamına 
gelen bu anlayış, Kürtleri ulus, Kürdistan'ı ülke 
olarak görmemektir. 1 . Paylaşım Savaşı'nın 

devamında dört sömürgeci devlet tarafından 
paylaşılan ve bu statüsü emperyalistlerce ga
rantiye alınan Kürdistan, ülkesinin 
parçalanmışlığ ı olgusunu meşru gören bu 
anlayış, sosyalistlik bir yana, burjuva de
mokratik bir talep olan Ulusların Kendi Ka
derlerini Serbestçe Tayin Hakkı'nı sa
vunmamak noktasında demokrat bile 
olamaz. 1960'1ı yı llarda Kuzey kürdistan 
coğrafyasında "doğulu " aydın hareketi olarak 
ortaya çıkan ve PSK pratiğinde doruğa ulaşan 
bu anlayış, günümüzde "Türkiye'yi parçalamak 
istemiyoruz... Türkiye'nin bütünlüğü içinde 
kendimizi ifare etmek koşuluyla silah ı 
bırakmaya hazırız." söylemleriyle kendini PKK 
ile ifade etmektedir. Bu yazının konusu bu 
tezin doğruluğunu yanlışl ığın ı tartışmak 

olmadığ ı için kısa bir vurgu yaptıktan sonra, 
konumuzia ilgili yanına geçeceğiz. Bu tezi sa
vunan siyasal eğilim bunu "taktik"le 
açıklamaktadır. Oysa bu tez, bağımsız, 

birleşik ve demokratik Kürdistan programında 
ifadesini bulan stratejiyle temelden 
çelişmektedir. Taktiğin stratejiyi esastan 
dışladığı bu durum, taktik olarak ifade edilen 
bu tezi strateji haline getirmiştir. 

b) Legal siyaset ve parlamentoya bakış açısı ; 

Türkiye'de Kürdistanlıların legal siyasi 
mücadele olanaklarını kullanmaları hususu 
öteden beri tartışılmaktadır.Sömürgeci Par
lamentonun legal demokratik bir mücadele 
alanı olup olmadığı sorusuna verilen yanıt ise 
Kürdistanlı güçler arasında eskiden beri ra
dikalizm ve reformizmi ayıran bir turnasal 
kağıdı işlevin i görmüştür. Radikal 
bağımsızlıkçı ve sosyalist muhtevalı siyasi 
hareketler, sömürgeci politikaların mutfağı 
olan sömürgeci parlamentonun teşhiri ve reddi 
temeli üzerinde yükselen bir seçim siyaseti ile 
meşruluğu temel alan legal mücadele 
anlayışını savunurlarken, reformisiler par
lamentoyu meşru kılan bir seçim siyaseti ile 
sömürgeci sistemi ·yeniden üreten düzen par
tilerinin kuyruğuna katılmışlar ve statükoyu 
korumaya uyarlı yasalara sadakati esas alan 
bir anlayışı savunmuşlardır. 1991 yılı erken 
seçimleriyle birlikte kervana kendisini radikal 
bağımsızlıkçı ve sosyalist olarak niteleyen 
PKK'de katıld ı. Kürt ulusunun kendisiyle 
sQı;ılürgeci parlamento arasında zora dayalı 
siyasi bağı koparıp, düzen partilerini tabela 
patrisi durumuna düşürdüğü koşullarda, bu 
köleliğin bağının yeniden tesisi, HEP-SHP it
tifağını "taktik" adına savunun PKK tarafından 
sağlandı. 
Parlamento KUKM'nin stratejik hedeflerinden 
biriyken, sömürgeci parlamentoyu "demokratik 
bir mevzi olarak" gören ve meşru kılan anlayış, 
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sözü edilen stratejik hedefi di
namitlemektedir. Bugün bu anlayış halen 
legal parti içinde yoğun olarak savunuluyor. 
Gerilla edebiyatı yaparak siyaset sah
nesinde yer alan bazı aklı evveller, on
binlerce şehidin uğruna savaştığı 
bağımsız-sosyalist Kürdistan programını, 
sömürgeci parlamentoya attıkları 
adımlarla, bu parlamentoyu demokratik 
mücadele mevzısı olarak gören ve 
meşrulaştıran sığ anlayışla ne denli di
namitlediklerini henüz farkedemediler. 

' 

c) Sömürgeci ülkelerle girişilen tehlikeli 
ilişkiler; 
Ortadoğu'da yalnızlık ve yalıtılmışlık içinde 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini 
vermek, kuşkusuz zordur. Bir taraftan 
parçalar arasındaki kan bağlarının kesik 
olması, diğer tarttan parçalardaki eşitsiz 
gelişimin, ulusal muhalefet güçleri 
üzerindeki tezahürü, sömürgeci ülkelerin 
KUKM'ye karşı tam bir mutabakat içinde 
·olmaları durumu, sömürgeci ülkelerdeki 
toplumsal muhalefetin cılızlığı ve sosyal 
şoven niteliği, bölge üzerindeki ç~kişen 
emperyalistlerin statükoyu korumaya uyarlı 
politikaları burada belirteceğimiz başlıca 

zorluklardır. Bu zorluklar ancak, bütün 
parçaları kapsayan ulusal bir ortak duruşla, 
ulusal cephe ile aşılabilir. Sömürgeci 
ülkelerin birbirleriyle olan sorunlarına yas
lanarak, çelişkiterin yarattığı çatlaklardan 
sızarak politika yapmak, sonuçta iradeyi 
sömürgecilere sunmak gibi esaslı bir teh
likeye yol açabiliyor. 
Örnekse; stratejik hedef olarak belirlenen 
"Bağımsız- Birleşik- Demokratik 
Kürdistan" tezi, somurgeci ülkelerle 
girişilen ilişkilerden dolayı , üstlenilen 
parçadaki ulasal mücadelenin peşin 
ipoteğini dayatıyor. Bu dayatma, parçacı 
bakışı , parçayı esas alan politikayı zorunlu 
kılıyor. Izlenen politikaya "taktik" adı ve
rilse bile, özünde stratejiyi dışladığı için, 
taktik artık strateji olmuştur. Daha açık bir 
ifadeyle yeni strateji "tek parçada ulusal 
mücadele, diğer parça ya da parçalardaki 
sömürgeci statüyü kabul". Bunun 
günümüzdeki en yakıcı örneği, Güney 
Kürdistan Önderliğinin durumudur. Aynı 
hata PKK'nın Suriye ve Iran ile ilişkisinde 
de mevcuttur. 
Taktik adına ilkenin teslimi, KUKM güçleri 
arasında oldukça yaygın bir anlayıştır. 
Kürdistan'ın dört sömürgeci devlet 
tarafından parçalanmış, parçalar 
arasındaki kan bağının mayın tarlaları , di
kenli teller ve tampon bölgelerle kesilmiş 
olması ve bütün bunlara ek olarak bu 
statünOn emperyalizmin jandarması BM 
tarafından korunması olgusu, tek tek 
parçalarda kurtanimış bölge yaratma so
rununu daytmaktadır. Bu zorluğu ras
yonelleştiren KUKM güçleri, tarihimizde 
sıkça görüldüğü gibi, sömürgeci ülkeler 
arasındaki çelişki ve çatışmalardan ya
rarlanmak adına, sömürgeci ülkelerden 
herhangi birinde üstlenmektedirler. Bu 
üstlenme ilgili hareketlerin, sözü edilen 
sömürgeci ülkelerin rasyonelleri içinde 
biçimlenmesi, denetimleri içinde hareket 
etmesi sonucunu doğurmuştur. Bu ha
reketler sömürgeci ülkelerle girişilen bu 
ilişkiyi kitlelere kabul ettirebilmek için de 
PKK örneğinde görüldüğü gibi ilgili ülkeleri 
"anti-emperyalist" olarak sunmaya kadar 
varan bir ideolojik taviz içerısıne 
girmişlerdir. PKK, yakın döneme kadar bu 
sıfatı Iran ve Suriye sömürgecileri için 

çekinmeden kullanıyordu. Sömürgeci bir dev
letin nasıl anti-emperyalist olabileceği ise asla 
sorgulanmıyordu. Suriye ve Iran etkisiyle 
dünyaya nizarn verme iddiasında olan islam 
ideolojisi ve bu ideoloji içinde kabile kon· 
federasyonları döneminde iktidar kavgasının 
tezahürü olan Alevilik, . ilericilik olarak 
gösterilebiliyor, adında işçi kelimesi bulunan 
ve sosyalist olduğunu savunan bu parti sos· 
yalizm ile "kitlelerin afyonu• olan dini uyum
laştırabiliyordu. Üstelik yeni bir 
keşifmişcesine ... Tabi bütün bunların sık sık 
tekrarlayacağımız gibi, bütün günahların ha
vale olduğu "taktik" kavramıyla açıklıyordu. 

d) Ittifaklar siyaseti; 
Kürdistanlı siyasi hareketler içinde dostunu 
düşmanları arasında seçmek tavrı geleneksel 
ve yaygın bir tavırdır. Yukarıda sömürgeci 
statünün korunması için alternatif politikalar 
üretmekle görevli "aydın" etiketli şahsiyetlerle 
de tehlikeli ilişkiler kurulmakta ve bu ilişkiler her 
zaman olduğu gibi "taktik"le kamufle edil
mektidir. Sözgelimi, Kuzey Kürdistanlı örgütler 
arasında diyalogun çatışma derecesinde kesik 
olduğu, örgütlerin birbirlerini "ajan, işbirlikçi. 
sömürgeci faşistterin piçi" olarak nitelediği 
günlerde, sosyal-şoven türk soluı;ıa büyük bir 
tolerans gösterilmiştir . Özellikle PKK 
tarafından, kendisi dışındaki Kürt örgütleri en 
ağır ithamlarla dışlanıp imhaları için fetvalar 
çıkarılırken, sömürgeci devletin ajanları ve 
arabulucuları Bekaa ve Bar Elias'ta 
ağırlanmakta . ve kendilerine övgüler 
düzülmekteydi. Yine somurge mah-
kemelerinde"partimiz orduyu parçalamak bir 
yana, orduyu düşman ilan edenlerin adreslerini 
de göstermiştir.( ... ) Partimiz ayrıl ı kçılığa ve 
bölücülüğe karşı kararlı tutumu, Doğu 

bölgesindeki çeşitli illerimizin vali, emniyet 
müdürü ve sıkıyönetim komutanlarınca da 
kabul ve ifade edilmektedir.( ... ) Diyarbakır 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 
hazırladığı "Apocular iddianamesi"de buna 
tanıktır. Bu iddianame bizim dikkat çektiğimiz 
ve ortaya çıkardığımız gerçekler üzerine ku
rulmuştur. Buna Sıkıyönetim Mahkemeleri 
şahittir. Diyarbakır ve Maraş PKK davaları 
bizim sunduğumuz veriler üzerinde 
yükselmektedir."(12) diyerek ihbarcılığını giz
lemeyen Doğu Perinçek, ihbarlarıyla Di
yarbakır zindanlarında işkence çekmiş ge
rillalar t!ırafından Bekaa'da hazır ola 
geçirilerek askeri törenle karş ılanm ıştır. Bu 
muhbir tescilli bir karşı devrimci olarak gittiği 
Bekaa'dan "devrimci" lider olarak dönmüş, 
PKK önderliği tarafından kendisine itibarı iade 
sağlanmıştır. PKK önderliğinden aldığ ı ica
zetle Kürdistan coğrafyasında örgütlenme 
imkanı bulmuştur. UKM'nin ağır saldırı altında 
olduğu bugün ise, devlete politika üretmek ve 
UKM'ne küfürler savurmak rolüne devam et
mektedir. Bu örnek bile PKK'nın benzer prog
ramlara sahip Kürt örgütlerini "ajan, işbirlikçi" 
diye niteleyip dışıaladığı koşullarda, bilinçli bir 
düşmanla taktik adına girdiği ilişkilerin ve
hametini göstermektedir. 
1980'1i yılların başından itibaren em
peı:yalizmin cepheden saldırısıyla başlayan 
ideolojik tahribat, reel-sosyalizmin çöküşünden 
sonra ideolojik ve siyasal mevziterin terki ve 
emperyalist-kapitalist rasyonallerin kabülü 

· eğilimine yol açtı. Türkiye solunda güçlü bir 
ricat eylemi şeklinde gelişen bu eğilim, 
KUKM'nin dinamizminden dolayı Kürdistan 
solunda başta güçlü yankılar yaratmadı. 

Ancak mücadelenin dengeleri zorladığı ya da 
ağır saldırılar altında kan kaybettiği 
koşullarda, fiili önderliği üstlenen PKK gibi 
örgütlerin program yetersizliği ve siyaset 

küçümseyen tavrı ciddi tıkanıklıklara, 
tıkanıklıklar ise çoğu kez olduğu gibi ideolojik 
ve siyasal tezlerin terkine yol açtı. Mevzi terki 
ve siyasal irtica ise saVsosyalist terminolojiyle 
oyun oynamak, terminolojiyi tarihsel ve top· 
tumsal anlamlarından arındırmak ve kav
ramların içini boşaltmak pahasına kamufle 
edilmeye çalışıldı. Daha dün " Bağımsız· 
Birleşik-Demokratik-Sosyalist Kürdistan" 
peşinden "federasyon", bu sözlerin daha 
mürekkebi kurumadan "ifade özgürlüğü 
koşuluyla Türkiye'nin bütünlüğü içinde birlik", 
ardından "siyasal çözüm", onun ardından 
"sağcılaşma tehlikesi var. Siyasi çözümden 
sözetmek ihanettir.".. PKK için siyaset artık 
Nisan 1 Şakası'dır. Bu şakalar uyum 
sağlayanların vay haline ... 
Siyasal t ıkan ıkl ığı besleyen başlıca et· 
kenterden biri, Kürdistan'ın uluslararası 

sömürge konumu ve mücadelenin yanlızlık ve 
yalıtılmışlık içinde vuruşa vuruşa kendine 
mevzi açması zorunluluğu iken, diğer bir ne
deni ise, Kürdistan'daki en geniş güçleri Ulusal 
ve Toplumsal Kurtuluş Projesi etrafında 

birleştirecek özgücü esas alan ciddi bir ide
olojik ve siyasal perspektife sahip olmamaktır. 

Böyle bir ideolojik ve siyasal perspektifi di· 
namilleyen diğer bir etken ise, siyasetin em
rinde olması gereken silahın siyasetten 
bağımsızlaşması, gittikçe siyasete hakim 
olmasıdı r. Bu durum her ne kadar silahın si
yaset üretmesi olarak gözükse de, özünde 
silahı kumanda eden bir siyaset olmadığı için 
gittikçe başıbozuklaşması , geleceği prog· 
ramlayan bir proje olmadığı için günü kur· 
taracak dar projelerin aracı haline gelmesi de
mektir. Işte PKK gibi bazı Kürdistanlı örgütlerin 
•taktik" olarak nitelediği stratejik 
değişikliklerinin -daha doğru bir ifadeyle, prog
ram düşmesine tekabul eden strateji 
değişiklikleri- temelinde de bu etkenler yat
maktadır. Pek doğal olarak program düşmesi 
mücadelenin yakarıda sı ralanan zorlukları 
gözönünde bulundurulduğunda, de· 
moralizasyon ve yı lgınlık üretir. Çünkü sağ 
rüzgar kitlelerin ve kadroların direnişci ruhunun 
zehiridir. 

~ Qelai:Ş,rvaR' 
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Di ve deme de li Ewropa bi dehan weşanxane O kovaren lrurdl hene, 
ew di bela ziman, weje O çanda Kurdi' de karen Mja dikin. Bi sedan 
ruviskaren kurd li ser ziman, çand O d1roke lek.Q_ün dikin, herhemen 
heja diafinrnn. .._ 
Ji bo pCşteçuna zimane Kurdi, kovar O pirtOke Kurdt mleke giring 
tirun cih. Di her awaye de peşveçOn bi xebata xwendekar !). ro
nakbiren Kurd ve giredayi ye. 
E w buwe bist, sih sale ku kurd ji ber sedemen abori O siyasi koç 
kirine O hatine li Ewropa y_e cıwar bune. Heni'k huyeren 
ginng, wek şere di navbera Iran O Irake, li Tirkiye ba
ti na cunta ya leşken li ser hukum, bun sebeb ku 
Kurd terka welate xwe bikin O ben Ewropa 
Di pişte sala ı 980' yi de en ku derketin 
derveyi welat pirraniya wan miroven 
siyasi bO. Kesen rewşenb1r di nav 
wan de pirr bu. Qabiliyeta 
wan ya m visandine hebO. 
Ewan dest pe kirin 
di kovaren 
Kurdi de nivis 
ruvisandin. Ji 
bo gramatika 
zimane Kurdl O 
ronahikirina dlroka 
lrurd o Kurdistane 
xebateki baş hate kirin 
o hej ji tet kirin o ber
dewam dike. Xebat nahe 
sekinandin O de di her ware 
de bimeşe. 
Ji sala 1960'ti virve neztk:e sed kovaren kurdi derçOne. Ji wan 
kovaren hentk: je nuha demakevin. Eze li ser ew kovaren ku nOha 
derkevin bi kurt! bisekinim. U en ku nOba jt derdikevin, li ser w an 
de henlk direj be sekinandin O di bejmara wan ya dawiye de çi heye 
be qalkirine. Erne xwendevanan agahdar bikin ji kovaren ku hej ji 
dijin O weşana xwe berdewam dikin. 
Erne danasina kovaren Kurdl di sedemen salbori debidin O dawiye 
ji li ser ew kovaren lrurdl yen ku hin jt derdikevin bisekinin. Beriya 
ku ez ji dema 1960'ti dest pe bildm, bi kurtayi eze qala kovara 
"Denge Kurdistan" bikim. Li gor ku Dr. Nureddin Zaza me agahdar 
dike, ev kovar, bi tipen lattni kovara lrurdl ya peşin bu ku li Ewropa 
derketi'ye. 
Kovara "Denge Kurdistan" kovareke mehane bO. Ji sala 1949 heya 
1950 dom kiriye O 12 bejmar derketi'ye. Ji sala 1950'yi hetani sala 
1956'a li Ewropa tu kovaren Kurdi demeketiye. Di sala 1956 an de 
civata xwendevanen Kurd Li Ewropa "Kurdistan" derdixin. U ev 
kovar pirraniya nivtsandinen we bi zimane ingilize O binek ji bi 
lrurdiya zarawaye sorarn buwe. Retani sala 1963 tu kovar bi kur
mancı demeketiye. Di sala 1963 an de kovara "Heviya Welet" der
dikeve ... 

Di deme 1960 O 19701 de Kovaren Kurefi 
ıffiviY A WELET: Di sala 1963 an de di bin berpirstyanya Hemreş 
Reşo de ev kovar derkeôye. Kovara Hevtya Welet tene 3 bejmar 
hatiye weşandin. Di van her se hejmaren kovare de gelek helbest, 
ç1rok, metelok, meqalen siyasi O li ser dlroke nivis derketine. Ev 
kovar çanda lrurdl dewlemend kiriye. 
ÇİYA: Kovara Çlya di navbeyna sala 1965 O 1970'1 de 8 bejmar 
derkeôye. Li ser qapaxa 
kovare dini'vtse ku "Çiya kovara çanda lrurd e" 

Çiya kovareke beja bO, di dema xwe de ji bo ziman, dlrok O çanda 
kurdi xebateke heja kiriye. ji bo doza gele Kurd ev kovar di wexta 
xwe de xizmeteke baş kiriye. Di kovare de quncika diroke, a 
çirokan, a bOyeran O pirr beşen din hene. 
Ji bo danasina kovara Çiya O kovara Heviye Welet, eze nivtseki 
direj ya taybeti birnvisinim O herdu kovaran bejmar bi bejmar şirove 
bikim, li ser naveroka wan direj bisekinim O rota wan a ku di wexta 
xwe de ani'ne cih, binim zimen. 

Di deme 1970 O 19801 de Kovaren Kurefi 
RONAld: Di sal 1971' an de derket. Hetant sala 1978'a hat 
weşandine. 24 hejmare Ronahiye derçO. Bi zimane Kurdi O Tirki 
bO. 
BRUSK: Di sala 1977 O 1978'a de 8 bejmar derket Bi kurd1 O Tir:ki 
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bO. 
RABUN: Bi zimane Kurdi O 

Tirki di sala 1975'a de 2 
bejmar derket 

STERKA SOR: Bi 3 zi
manan, kurdi, tirki O 
swedi di sala 1!)77 O 
1979 an de 9 bejmar 

der ket. 
AZADI: Ev kovar xwerO bi 

zimane Kurdi bO. Ji sala 1978 hetani 
1979a n 9 bejmar derket 

ŞOREŞG~R: Bi zimane Kurdt Hu Erebi di 
sala 1978 an de 1 bejmar derket 

RIZGARIY A KURDİST AN: Ji s ala 1979 he tani 1982 
bi zjmane kurdi' O tirki 19 bejmar derket 

DENGE KOMELE: Di sala 1978 an de bi Kurdi O Ereb11 
bejmar derket 

ROJA KURDİSTAN: XwerO bizimane Kurdi' bO. Di sala 1979 an 
d~ 2 bejmar derket 
PEŞREW: Bi zemane kurdi O erebi di sala 1972 an de 1 bejmar 
derket 
~YA RAST: XwerO bizimane lrurdl bO. Ji sala 1977 hetan1198I 
15 bejmar derket 
PALE: Bizimane Kurd10 Tirkiji sala 1978 hetani' 1981 an 9 bejmar 
derket Kovara Pale him bi tipa xwe kovareke xweş bO, him ji bi 
naveroka xwe kovareki dewlemend bO. Ev kowar wek bemO 
kovaren din di bela ziman, dirok, çand O edebi da xizmeteke baş kir. 
Naveroka kovara Pale bi her awayi pirr xurt bO. Her bejmara we 
80-90 rOpel bO. 

Ji sola 19807 O bi vir de 
Pişte sala 1980'i di bela weşandina kovaren kurdl di Ewropaye de 
peşveçOneke mezin beye. Di ve deme de ji çili'(40) zedetir kovar 
derketine. U nuba pirre wan kovaran dernakevin. Ji sala 1 980'i fi vir 
de, di nav 48 kovaren ku derketine de tene 10 kovar nuha der-

dikevin. En din dernakevin. Kovaren ku ji sala 1980'1 O bi vir de 
derketine ev in: 
DENG~ YEKİTM: Bi zimane Kurdi O Tirki di sala 1983 an de 9 
bejmar derketiye. 
TEKOŞER: Bi çar zimanan, kurdi',tirki, fransi O flamani' derketiye. 
42 bejmar hatine weşandine. 
ÇARÇIRA: XwerO bizimane Kurdl, bi zarawa sorani, kurmancı fi 
dimili, bi aifaba latini O erebt di sala 1986 an de 4 bejmar der
ketiye. 
NEWROZ: Bi kurdi i swedi' di sala 1986 an de 1 bejmar derketiye. 
SERXWEBÜN: Di sala 1982 an de derket Heta nuha 134 bejmare 
we derketiye. Bi zimane kurdl O tirkiye. Hej ji ev kovar derdikeve. 
BERBANGE KURDISTAN: Di salal984 an de 1 bejmar derket 
Kovareke siyasi bO. Pişte ve bejmara yekem qet demeket 
REWŞEN: Kovara çand O edebi ye. XwerO bizimane Kurdi ye. Ji 
sala 1988 betani nuba 9 bejmar derketiye. Pişte bejmara nehan ev 
kovar li Ewropa weşana xwe da seknandine O bi eyni navi li Sten
bole ji nu ve derket Rewşen a ku li Stenbole derketiye heta nuha 6 
bejmar derçuwe. 
RIZGARIY A WELAT: Di sala ı985 an de bizimane kurdi fi tirki 
ı O bejmar der ket. 
DEM: Bi ziman8 lrurdi O elmani di sala ı985 an de 6 hejmar, di sala 
ı986 an de 8 hejmar, hemO li ser hev ı4 bejmar derket 
GAZİY A WELAT: Di navbeyna 1980 O 1983 an de bi kurdi O tirkl 
9 bçjmar derket 
STER: Di sala 1983 an de, x werO bi zimane kurdl 3 bejmar derket 
DEMOKRAW ŞOREŞGER: Bi lrurdi' O tir:ki di sala 1986 an de 1 
bejmar derket 
ÇI BIKIN?: Di sala 198ı O 1982 an de 5 hejmarderket, kovara siyasi 
a Troç:kistan bO. 
DEMOKRAT: Bi kurdl O tirki di sala 1988 an de 8 bejmar derket 
NUÇENAME: Di sala 1984 an de xwerO bizimane lrurdi 6 bejmar 
derket 
KURDISTAN: Bi kurdi O erebi di sala 1983 an de ı bejmar derket 
HEW AR: Ev kovar ewil di girôxana eskeri ya Diyarbekir de ji ali 
Mazlum Dogan O hevalen vi bi destnivis batiye derxistine. PaşC li 
Ewropaji nu ve hat çapkirin. Hewar 7 bejmar derketibO. Nivtsen we 
hemO tirki bO. 
JİN: Bi zimane kurdi O erebi di sala 1985 an de derket 20 bejmar 
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hat weşaı:ıdin. 
RIZGARI: 9 hejmare we beriya 1980 li Tirkiye derket Hejmara 
dehan di sala I 988 an de hat weşandine. Heta nu ha 29 bejmar der
ke_!iye. Ev kovar Mj jl derdikeve. 
DERSIM: pi zimane kurdl bO. Di sala 1988 an de 3 bejmar derket 
HEY!<~RI: Bi kurdl sala 1987 an de 4 bejmar derket 
YEKlTI: Di sala 1980'1 de 2 bejmar derket Bi kurdi' bO. 
MIZ6IN: Bi zimane kurdi' O e1mani bO. Di navbeyna 1983 O 1986 
an~de~ 4 bejmar derket 
QERIN: Hejmara yekenıln di sala 1981 an de derket Hetaru sala 
1982 an 7 bejmar hat weşandine. Bi zimane Kurdi O Tirki bO. 
RASTIY A KURDİST AN: Bi zimane tir ki 9 hejmare we derket di 
sala 1987 an de. 
YEKITIYA SOSYALIST: Di sala ı984 an de derket Bi zimane 
lcurdl O tirki bO. HemO 18 bejmar O çend bejınaren taybete derket 
YEKITi: Di sala ı983 an de bizimane kurdi, tirki O erebi 6 bejmar 
derket 
WEKHEVİ: Di sala ı98ı an de bi ziınane tirki 2 bejmar derket 
XEBAT: Beriyasala 1980'lli welat 7 bejmare we derket Paşe di 
sala 1985 an de bi ey n! na ve li Ewropa bejmara we ya 8 derket 
H~mQ li ser hev 18 bejmar derket, kurdl O tirki bO. 
HEVI: Bi zimane kurdi' (zarava ku!if1anc1, sorani O dimili) di sala 
1983 an de derket Heta niha 7 hejmare we derketiye. 
BERHEM: Ji sala 1988 an helani sala 1992 12 hejmare we derket 
Nuhabi eyni nave li Tirkiye 3 bejmar derketiye. Bi zimane tirk1 O 
kurdi ye. Kovareke lekollnlye. Bi piranı herema Dersime lekolln 
dike. 
RENASİ: Kovara enformasyone bO. Di sala 1984 an de LObejmaren 
we derlç_et Bi zimane kurdi, zaravayen kurmanci' O soranı bO. 
DENGE WELAT: Bi zimanc kurdl Q tirkl di sala 1988 an de 2 bej
mar derket 
ALA YEKİTI: Di sala 1988 an de derket HeLani sala 1992 an 28 
hejmare we derçuwe. 
HEVİY A GEL: Hejmara we ya yekem di sala 1986 an de derket 
Hetan! sala 1991 an 37 hejmarcn we derkctin. Bi zimane kurili O 
tirki bO. 
DENGE KURDISTAN: XwerO bi zimane tirki bO O 14 bejmar der
ket. 
BINGEH: Bi zimane kurdi O tirki di sala 1987 an de derket HemO 
li ser _tıev 5 bejmar derket. 
NIŞTIMAN: Di navbeyna sala 1983 Q 1985 an de ı2 bejmar derket 
Paşe demeke direj rawestiya. Di sala I 990 meba ll one de di sa ji 
bejmara 13 dest bi weşane kir. Hetani sala 1992 an 22 bejmaren we 
derketine. Bizimane kurdl O tirki ye. 
HEZA WELA TP AREZ: Hejmara we ya yekem di sa1a 1988 an de 
derket Hetanl sala 1991 an 8 hejmare we derketin. Kurdi O tirki 
ye. 
REYA ŞOREŞ: Di sala 1984 an de derket Bi kurdi O tirkl 12 bejmar 
derket 
TEKOŞİNA SOSY ALİST: Di sa1a 1989 an de bejmara we ya 
yekem derket Bizimane kurdi O tirki bemO 7 bejmar derçO. 
KA VA: Beriyasala 1980'1 4 hejmaren we li Tirkiye derketibO. Di 
sala ı 98 I an de bi ey ni n avi 4 bejmar ji li Ewropa derket HemO li 
ser hev 8 bejmar derketiye. Kurili O tirki ye. 
CUDİ: Bi kurdi O tirki di se mehan careke derdikeve. Kovar Cudi 
kq_varek~ islanıl ye O e w xwe denge Kurdistana Islami bi nav dike. 
TEKOŞIN: Ewilli Tirkiye 5 hejmare we derketin. Di sala ı983 an 
hetani sala 1986 an 3 bejmare we li Ewropa derket Bizimane Tirkl 
bO. 
ROJA WELAT: Hejmara we ya yekem di sala 1977 an de li Tirkiye 
derket Hetani sala 1978 ı2 bejmar derçO. Di sala 1984 an de bi eyni 
nave li Ewropaji bejmar 13 ve dest bi weşani kir. Hetani sala 1986 
aıı 38 hejmare we derketin. 
PEŞENG: Beriya sala 1980'1 4 hejmare we U welat derket Pişte 
1980'İ li Ewropa derket, betani sala 1990 78 hejmaren we derket 
RİY A AZADI: 44 hejmar,e we beri ya 1 980'1 li Tirkiye der ket. Ev 
kovar li tirkiye nave we "Ozgilrlük Yolu" bO. Hetıı niba 134 bejmar 
derket 
KURDISTAN PRESS: Di sala 1986 an de dest bi weşane kir. Du 
heftede carekederket O 8 meh ji wek rojnemeke befteyl weşane xwe 
kir. Heta niba 93 bejmaren we derketiye. 
DENG~ KOMKAR: Hejmara we ya yekem di sala 1979 an de der
ket. Hetani sala 1992 a 142 bejmare we derketiye. 
KURMANd: XwerO bi zimane kurdi ye. Heta nuha 12 bejmar 
der ket. 
BERXWEDAN: 3 hejmare ewil xwerO bi kurdi bO. Hejmara yekem 
di sala ı982 an de derket Heta sala 1992 an 154 bejmara we der-
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ketiye. Nuhatenebi zimane Tirkl tet weşandine. 
ROJA NÜ: Ewil bizimane kurdi O tirkl bO. Paş~ xwerO bizimane 
lcurdi derket Hejmara we ya yekem di sala 1978 an de derketibO. 
Heta niha108 bejmar derket, bej ji derdikeve. 
ARMANC: Di navbeyna sala 1979 O 1986 an de 62 bejmar bi 
zimane tirki O kurdi derket Paşe xwerO bi zimane Kurdi derket 
Hetani nuba 132 bejmar derketiye. Hej ji weşane xwe berdewam 
dik e. 
BERBANG: Hejmara we ya yekem di sala ı 982 an de derket 
XwerO bizimane kurdi (zarava kurmanci, sorani, dimill) ye. Bi du 
elfeba derdikeve. Hetani sala 1992 a 85 bejmar derketiye. 
WAN: Xwerfi bizimane kurdi (se zaravaye). Di sala 1992 an de 3 
bejmar derketiye. 
NUDEM: Kovara buneri, edebi O çandi ye. Hejmara we a yekem di 
sala 1992 an de derketiye. Te de nivisen bi zaravaye dimili' ji beye. 
Heta nuhaçar hejmare we derketiye. 
D ID AR: Di sala 1992 an de 4 bejmare we derketiye. Kovara ci w ana 
ne. Bi elfcba latlni Q erebi derdikeve. 
RONAHİ: Bi zimane kurdl O elmani, hej nuh bejmara we ya yekem 
der ket. 

Kovaren Zorokan 
H~vl: Di navbeyna sala 1981 O 1984 an de bi zimane kurili ıs 
hejmill'en we derketin. 
HELIN: Bizimane kurdi 14 hejmar derket Hejmara we ya yekem 
di sa111 1982 an de hat weşandine. 
KULILK Di sala 1980'1 de bejmara we ya yekem derket HemO li 
ser hev 44 hejmar derçO. Kovara H evi, H elin O Kulilk ji bo zarok O 
kesen ku nuh hini xwendin O nivisandina zimane xwe ye zikmaki 
dibun derdiketin . 
Li Ewrupa di nav civata Kurd de yekemin car bO ku kovareke kurdl 
bi desten zaroken Kurd yen şagirt hatibO weşandine. 

Kovaren Pekenine (Mizahi) 
İSOT: Di navbeyna sala 1985 O 1987 an de 9 bejmar derket Bi 
zimane Kurdl bO. 
ZENGİL: Di sala 1985 O 1986 an de 8 bejmare webizimane kurdf 
der ket. 
MİRKÜT: Di sala 1985 an de 3 bejmar derket. Kovara MlrkOt bi 
heneki nivisand ku Elvis Presley Kurd e. Rojnama Tirka ya hen 
mezin a rojane Hurriyet bi rasti bawer kir fi niv rfipel xwe kir xeber 
ji bo vi tişti O gote "Ka binerin KurdElvis Prestey ji dikin Kurd!" 

Kovaren Kurefi yen ku h in ji derdikevin 
Min di destpeka ve nivise de gotibO ku eze li ser kovaren Kurdiyen 
ku bin ji derdikevin bisekinim O bejmara wan ya dawi'ye bidim da
nasine. U ji ber ku ev ni vis direj bO, eze tene nave ew kovaren ku 
hej ji derdikevin binivisinim. Di nivisekl din de hejmaren wan ko
varan ya dawi bidim danasine. Kovaren ku bin ji li Ewropa der
dikevin ev in: 

Berbang, Armanc, NOdem, Roja Nu, Kurmanci, Didar. Evan ko
varan xweru bi zimane Kurdi derdi kevin. 
En ku bi zimane kurdi O tirki bej ji derdikevin ev in: 
SerxwebOn, Berxwedan, Heviya Gel, Rizgari, Ala Yekiti, Ronahl, 
Jina Serbilind. 

Ere ni viseki taybeli li ser kovaren pekenlne, nivisek li ser kovaren 
ciwanan, nivisek li ser kovaren jinan, nivisek li ser kovaren çanili 
O edebi biniYisim O wan kovaran bidim danasine. 

Nuha 3 kovaren ciwana derdikevin. 2 kovaren jina O çend kovaren 
çandi O edebi derdikevi n. Di hejmaren wan yen dawi de çi beye, eze 
diniviseki de binivisinim. 

Ji bo ve nivisa hane çavkani, Reşo Zilan- PeşdeçOna zirnan O 
Rewşa Weşanen Kurdl li Ewropa, Berbang bejmar;9 O bemO 
kovaren ku li cem min bun. 
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STERKA RIZGARİ DERGiSi'NDE 
YAYINLANAN BİR YAZIYA CEVAPTIR 

Değerli Sterka Rizgari Dergisi yayıncılan: 
Dergi ni zin 3-4, sayısında Dilbilimci Kaya Müştakhan'ın Cemşid Bender ile ilgili bir 
eleştiri yazısı yayınlanmıştır. (s.63) Bu yazının bir yerinde Dr. Bender'i bilinen 
görüşlerinden dolayı eleştirenter alt alta sıralanıyor. Hemen belirtelim ki, Bender'i 
eleştirenierin tümü aynı amaçla değil, farklı çıkış noktalanyla eleşıirmektedirler. 
Sağcı ve Devlet görüşUnU temel alan eleştiriler olduğu gibi, bizim gibi yurtsever 
cepheden eleştiri yöneitenler de vardır ve bunlar bir başlık altmda 
sıralanmarualıdırlar. 
Sözkonusu yazının bir paragrafında şöyle deniliyor; " Bender yaratmalan mı Kürt 
yaratmalan mı?" (Evrensel Kültür Dergisi, s. 26, şubat 1994) C. Bender, bu 
cevabında şahsiyet yapmakta, yazara hakaret etmekte ve grjinal yazısında Edip 
Polat'ı , Daimi Cengiz'i, Haydar Avcı'yı ve H. Dilane'yi "Ozel Tım " olarak nı
telemektedir. (Bknz. Evrensel Kültür, s. 28, Nisan 1994),(Sıerka Rizg~ s. 3-4, Ha
ziran • Timıeh 1994, s.63.) Hemen altında yer alan bir başka paragrafta da "Ben der, 
Edip Polat'ı Resmi ideolojiyi savunmakla suçlamaktadır." deniliyocBu yazıdan ha
reketle, Evrensel Kültür Dergisi'nin ilgili sayısına (28. sayı) b;ıiWmış. 
C. Bender'in tezleriyle ilgili daha önce bazı dergilerde onunla tartışmalanmız oldu. 
Şubat, Mart, Nisan aylannda bulundu~um cezaevlerinde C. Benderile mektuplaşlık 
Bu mektuplaşenada da tartışmalanmız sürdü Gerektiğinde bu mektuplar 
yayınlanabilir. Bender mektubunda "bazı görüşlerinde yarulmış olabileceğinden" 
sözederken, son mektubunda işi hakerete döktü, ard niyet aradı~ı için ben onunla 
yazışmayı kestim. Bu yazışmalar sonucu şu kamya vardıın; 
Cemşid Bender ciddiye alınabilecek bir insan değildir. Uygarca tartışma seviyesini 
bile bilmemektedir. Bu nedenle bundan sonrada olak.i yazılar yazabitir ve ben 
hiçbirine cevap vermeyeceği m. Ancak: 
Ortada bir iftira ve yalan vardır, kasıtlı bir sözcük kullanma vardır. Bu durumdaki 
biri zaten acizliğini ve zavalhlğını ortaya peşin koyuyor demektir. Ama biz, bugüne 
kadar hiçbir iftiranın ve küfıirün altında kalmadık ve iftirayı, atanın yüzüne her 
defasında çarptık, resmi ideolojinin suratma yalanlarını çarptığımız gibi. 
Bender'i bütün karşı görüş sahiplerinde ard niyet aradığı , hepsini aynı kefeye 
koyduğu anlaşılıyor. Bize de sataştığında "yönlendirildiğimizden " bahsediyor. Biz 
bu haddini bilmezliği ve karaçalınayı aynen iade ediyoruz. Ben şahıs olarak onu, o 
da beni tanır ve şalus olarak hiç tanışmışlığımız yoktur. Fakat yakın zamana kadar 
devletle hiçbir sorunlannın olmadığı biliniyor. Böyle mesnetsiz suçlama ve 
karaçalma iftiralar alabildiğine göre: 1- Ya Cemşid Bender çok tehlikeli bir adantdır 
ve dürüst aydın kamuoyunun bundan haberi yoktur. Bu durum ciddi olarak 
yaptıklan, yazdıklan tetkik edilmelidir. 2- Ya da çok kompleksli olduğu için böyle 
küfürler etmekte, tezlerinin bir kısmının çürütülmesiııe taltammül etmediği için 
kuyruk acısı çekerek sağa sola saldırmaktadır. Acaba yazdıklanndan dolayı, bugüne 
kadar bir gözaltı ve tutuklama gelmişm.idir? Devletle bugüne kadar hiçbir sorunu 
olmayanlan "özel tim" yapıyorlar, defalarca ceza yiyenleri değil. 
Devrimci-Yurtsever kamuoyu Edip Polat'ı tanır ve örgüt üyeliğinden ceza ye
ınesinden, Kürt sorunuyla ilgi! yazdığı bütün kitaplannın toplatılınasına kadar 
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gözaltı, tutuklama ve işkencelerle bu yaşına kadar geldiğini de bilir. Ya siz sayın 
Bender? Kürt Tarihi ve Uygarlığı kitabının yayınlarunasına kadarki süreçte Kürt 
kamuoyu sizleri tanıyor muydu? Bu yıllara kadar ki geçmişiniz yeterince bi
liniyormu? 
Bender saldırgandır ve bir o kadar da saygısızlık yapıyor. Beliiki sırtını belirli 
güçlere dayamanın rahatlığıyla haraket ediyor ve bir şeylerden geri kalmanın his
siyle davranıp yol almak istiyor. Böyle davranmakla, bugüne kadar varolan 
araştınnalanndan dolayı duyduğumuz saygıyıda ayaklar altına alıyor ve kendi 
kendini rezil ediyor. 
Onun bu çamurundan dolayı şu sonuca vanyorum: Devlet, yıllardır üzerimize 
yaptığı baskı sonuç vermeyince "kaleyi içten fethetnıek" için bizi, bazı küstah ya
zarlar eliyle birbirimize düşünnek istiyor. 
Ceınşid Bender, ciddiyetsizleşen bir kişidir artık. Yurtsever kamuoyunun ve Kürt 
basının bu tür "çamur atan", karaçalmacı ve seviyesiz "yazarlara" sayfalannı 
açmarnalannı diliyor, dikkatli olrnarruz gerektiğini hatırlatıyorum. Cemşid'le de 
işimin bitmediğini belirtmek istiyorum. 

Edip PQlat 5/9/1994 
Bursa Ozel Tip Cezaevi 
D-Blok BURSA 

TEKZİP 
Dergirrizin ı . ve 2. sayısında Enstiruya Kurdl (Kürt Enstitüsü) ile ilgili yazılar, Ens
titümüz hakkında yanlış bilgiler içeriyor. Doğrular aşşağıdaki gibidir. 
Derginizin 58. sayfasında "Musa anteriçin saygı duruşuyla başlayan kurultayda, 
Kaya Müştakhan'ın önerisiyle, ilk kez bir Kürt kurumunda kürtçe toplantı dili olarak 
kabul edildi." diye yazılıyor. 
1- Saygı duruşu içinde Enstitümüzün kuruculll!ından biri ve ilk başkanımız olan 
Musa Anter'inde içlerinde bulunduğu Bilim ve Ozg~rlük Şehitleri'niıı arusınaydı. 
2- Enstitünün kurultayı değil, kongresi yapıldı. Uyelerimizden biri olan Kaya 
Müştakhan'ın kongrenin Kürtçe yapılınası konusunda bir önerisi olmamıştır. Böyle 
bir öneriyi getirecek bir durum da sözkonusu değildi . 
3- Kürtçe. ilk kez bir toplantı dili olarak Enstitümüzün 2. Kongresinde kullarulrnadı. 
Hatırlanacağı gibi Enstitümüzün birinci kongresinde de kongre dili Kürtçeydi. 
Ayrıca Kurucular kurulu ve yönetim kurulunun resmi dili Enstitünün kuruluşundan 
bu yana Kürtçe olarak devam etmektedir. 
4- Dergioizin 1-2 sayısında üyelerimizden A. Beyköylü'deo, Enstitü"nün ku
ruculanndan biri olarak bahsediliyor. Enstitümüzün kuruculan ; tsrnail Bcşikçi, 
Musa anter, Cemşid Bender, Mele Süleyman, Abdurraltman Dürre, Feqi Hüseyin 
Sağnıç. İbrahim GürtUz ve Yaşar Kaya olma üzere 8 kişiden oluşuyor. 
5- Derginizin, 2. sayısının 50. sayfasında, yönetim kuruluna seçilen ar
kadaşlanmızdan, Mehınet Şafi Ekinci'nin adı M. Şefık Ekinci olarak yanlış 
yazılırken. Enstitü yönetim kuruluoda olmadıkları halde üyelerimizden, Sabah Kara, 
Selahaddin Mihotuli, Şiıwan Reşir, A. Rıza Aslan, Edibe Şahin, Yılmaz Varol, 
N.ijad Yaruk ve Adil Kurt, Enstitü yönetim kuruluna seçilen kişiler olarak 
azılmışlardır. 
6-Enstitümüzün üye sayısı, kongreye katılaniann ve dinleyicilerin sayısı çok 
abartılıh sayılacia yazı lmıştır. 
Durumu düzeltir bilgilerinize sunanz. 

Sekreteriya Enstituya Kurdi 

AÇIKLAMA 

Değerli Arkadaşlar; 
Haziran-Temmuz 1994 sayınızda yayınlanan "Kürt Milliyetçiliğinin Kaynaklan ve 
Şeyh Sait lsyanı" kitabının çevrisi üzerine adlı yazımızda, okuyucu tarafından ra
hatlıkla görülebileceği gibi, yazının son sütun 22. satırından itibaren orijinal me
tinden aktanlan tersine çevcileri verilmiştir. Bu çevıller bize aittir. Ve bonlan kitabı 
Türkçeye çeviren çevirmenler tarafından gözden kaçırılrruş , Türkçe çevirileri 
yapılmamıştır. Aynca yazının sonunda 4. satır, yani "Cibranlı Halit'in di
rektifleriyle zehirleneo en güçlü aşiretler bu bölgede idi" cümlesi yine far
kedilebileceği yazıda alakasız gibi görünmektedir. Bu cümlcde adı geçen kitabın 
Türkçe çevirisinde bulunmasına karşılık orijinal metinde bu cümleyi 
karşılayabilecek hiç bir ifade ye rastlayamadığımızdan dolayı oraya aktarmıştık. 
Öte yandan orijinal metinden aktardığımız her pasajda ya da cUruleden sonra gelen 
parantez içindeki, sayfa numaralanndan birincisi orijinalin, ikincisi de Türkçe 
çevirisinın numarasını belirtmek içindi ... 
Bir dikkatsizlik sonucu bütün bunlan size yoUadığımı z yazıda belietmediğimiz için 
sizlerden ve okuyuculannızdan özür diliyoruz. . 

İbrahim BİNGÖL 
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weneyen 
Şermezari U 
"Lehengiya 
Mehmetçik'' 

ilone Ii her dere dine wck roja aşltlya hatiye pejirandin 

ı 
'e" o ji aleye miroven aşitlxwaz bi çalaklyen cOr be cOr te 

pirozkirin. Ji ber ku dewleta Tirk a qolonyallst heta 
gewriya xwe di nav şereki qirej de ye O ji ber tawanen 
xwe yen mirovi ji aşitlye diıirse, pirozkirina çalaklyen 
aşitixwazan qedexe kir. Dewlata Tirk, ji ber ku şereki 

qirej o neheq didomine aşiti li hel eki, ji dax w aza wi jt ditirse. H ezen 
dagirkcr, iro li Kurdlstane hem! nirhen miroviye xistine bin potalen 
xwe; siyaseta rOxln bi her ın~~ode~ b~bari O "';:ehşe__ıı, bı ~eror~ 
besinor bi kartini n. Ev wehşet, Jı dagırkırına Kurdıstane heta ıro be 
birin berdewam dike. Dewleten qo~nyallst, serdesuyen xwe yen Ii 
ser Kurdistane bi tevkuştinen girsl, bi werankirina gund O bajaran 
O bi ruxandinan domandine, he ji' bi van metodan didominin. Gele 
Kurd ji bo mafen xwe yen netewi O demokrati kenge sere rakiribe, 
kenge Ii diji zilm O zordariye rabObe ser plya denge wl bi 
tevkuştincn girsl hatiye birin. Dijminen gele Kurd, di pevajoya 
serhildanan de bi hemi hcz n pergalen xwe ji bo tekbirina bcrx
wedancn netewi he wl dane xwe. U biserneketine; li du her tekçOne 
agire rizgariya netewij} n~ vc~geş bO~e. . ··~ ,A A 
Yekji pergalen dewlete dışere taybetı de h dıJı TRNKe (Tekoşına 
Rizgarlya Netewlya Kur~ist~n) te bikara~in !i çaAp<ll!'e~iya Tirk ~e. 
İro li Kurdistane her rOJ bı dehan sOce mırovı dı bın postalen . 
Jeşkeren tirk de, di bin paleten tankan de ne. Çapamenlya Tir k, ji bo · 
veşartina van sOcen mirovi bi hemi heza xwe dixebite; Tawanbaren 
şer wek lehanga dipareze. Roj derbas nabe ku rupelen rojnameyen 
Tirk hi nOçeye lehengiya "mehmetçik" tiji nebe. Rojnamevanen 
"mehmetçlk" penOsen xwe ne ji bo aşitlye, ji bo dijminatiya gelan 
o damkirina şere qirej wek gule bikartlnin; di nivi'saren xwe yen 
rojane de jehre vedirşin ser gele Kurd O daxwazen wi yen netewi. 
W ek me li jor ji got, I 'e llone roja aşitl ye. Diviya ku ev roj bi dax
waza rawestandina şere qirej bihata pirozkirin. Muxabe, 
çapamcnlya Tirk, di ve rqje de ji peyvira xwe ya gijkirina (provoke 
kirin) şere qirej bekemasl ani ci. Rojnamevanen "mehmetçlk" en 
wek Emin Çölaşan hem! derd O kulen w an dijminatiya gele Kurd e. 
Hewce nine ku mlrov belısa wan bike. U hinek rojnamevan rı1ye 
xwe maske dikin O Ii benda keyse disekinin. Yek ji van roj
namevaneo bi durO jl Savaş Ay e. Di I'e Hone de Savaş Ay, di 
programa xwe ya bi nave "A Takımı" de beşek ji şere taybetl ani 
ekrane. Savaş Ay, wek serleşkerek arteşa Tirk ji sere programe 
heta dawlye bi pesn behsa timen taybeti O çalaklyen wan kir. Ew 
timen taybeti ku ji hem! nirxen mirovlye bepar in, wek kOçiken 
harbfiyl ertşl gele me dikin, wek lehangan hatin şan! kirin. Di 
programe de ser leşkereki umen taybeti bi kuştina penc şervanen 
Kurd gundiya civandibO, çave wan bi cendeken şervanen Kurd di
tirsand; "mezekin, baş mezekin me penc leş girtin. Dawiya vereye 
tuneye. Hişe xwe bigrin sere xwe an ji dawiya we teva we wusa 

be!" Yekji van şervanen kuşti jin bO. Cendeke we rip O rOt bO. Ev 
bfiyer diyar dike ku şere qirej hatiye qonaxa bexlretlye. Edi hezen 
dagirker, hrsen xwe yen wehşl li ser cendeken şervanan ter dikin. 
Lehengtyen (!) xwe encax karin li ser cendeken me ispat biki~. 
l;.:i ser lehengiya leşgeren Tirk m~!'akekpir baş ji rojnameya "Ozgür 
Ulke" derxist ho le. Rojnameya "Ozgür Ulke" di 8'e Tebaxe de di bin 
sirnameye "bila mirovl şerm bike!"de penc wene weşandin. Ev 
penc wene, şere qirej a ku li Kurdistane didomine, hemO tazltiya 
xwe tine ber çavan. Ev cendeken şewitandi, c::~ndek~!l pertt:i, 
wehşeti O barbartya kolonyalistan derxist hole. "Ozgür Ulke", bi 
weşandina van weneyen vatiniyek pir giring O mezin ani cl; bi 
weşandina van weneyen şermezari, maskeya rojnamevanen "meh
metçlk" daxist. Yekji van weneyen şermezari pir balkeş e. Di ve bi 
baldarile be nertln. Di wene de leşkereki Tirk, bi postalen xwe pe 
li sere şervanek Kurd - ku bi wehşet:i hatiye kuşLin O mejiye wi li 
derve ye - kiriye. Bi vi awayi wuçeya (poza) lehengiye (!) dide. 
Dema mirov le mczedike, mirov dibe qey dine wi ava kiriye. Bila 
mirovi' bibine ka Iehengiya "mehmetçik" çawa ye! Ez dixwazim li 
ser lehengiya "mehmetçik" behsa bi'raniyek bikim. Min ve biranine 
ji şervanek Kurd bihistibfi. 
Li Botane leşgeren Tirkji bo operasyone daven ser gundan. Gerilla 

li ser reya vegerc kemin gıre dide. limek ji leşgercn Tirk dikeve 
kemi'na gerillla. Gerilla dixwaze hemi leşgeran teslim bigire. U 
leşgeren Tirk ji tirsa mirinc teslimi gerilla nabin. Tesilm nebilna 
wan ne ji lehengiya wan e. Ditirsin. Lewra roja dcst bi leşgeriye 
dikin, dikevin bin bandora propagandaya "terorisu" ya gerilla. Di 
demek kurt de şer dest pe dike. Di encame de leşgerek leheng (!) 
tene sax dimine. Ew ji xwe di bin zihareki de vedişere O ji tirsa 
mirine, bi şaşiyek mezin diqire; "Qumandare gerilla, ez ketime 
bexte te, min bibexşine! Ji bona xatire xwede fi pexember min 
bibexşlne! Tu bi çi bCji ez e bi sere wi sond b iki m ku ez betawanim. 
Yeqlniya te ji xwede hcbe ku xaltika min ji Kurd e. Qet nebe min 
bidc xatira xaltika min fi ji bo xatira Kurd:itlya we min bibexşine!" 
Di nav şer de lehenghiya "mehmetçik" ewqas e. Werin ve pirse 
çareser bikin. E w bi xwe ne Kuı;_d e, de fi bav ji ne kurd in, di malbate 
de tene sere xwe xalti Kurd? U "mehmetçik"e tirsonek O bizonek 
xwe sipartiya Kurditiya xaltike. Rewşa leşgeren leheng di şer de 
wusa ye. 

B ila dayiken Tir k, li w an weneyen baş binerin O b ibinin ka zaroyen 
bi wan bi çi awayi ji miroviye derdikevin. Roja dest bi leşgeriye 
dikin hem! nirxen xwe yen mlroviye wenda dikin; diguherin 
makinen kuşline O roboten bemeji. Bila zanibin ku ev heywanen 
wehşi, sibe dusibe we bibin bela li sere civata Tirk. Minaka 
leşkeren Amerike li ber çava ye; bina nebatiye ji bir kirin. Li 
Wietname hlni wehşltl, barbari O xwinrijandine bOn. Ev hinbOniyen 
xwe li Amerike ji domandin. Di nav civate de bOn potanseleycn 
sfice. Iro ji bo civataTirk ji ev xeter di rojeve de ye. Di na va civata 
Tirk de ji niha de bi bezaran piskopaten ku di şere qirej de gihiştine 
hene. 

B ila dayiken Kurd ji li van weneyen şermezarı bi baldari mezekin. 
Ger ji deste wan be, bila çarçove bikin O veşerin. bila zaroken wan 
li wan weneyen mezekin Omezin bibin. B ila zaroken Kurd ji niha 
de bizanibin ku şervanen Kurd, ji bo peşeroja wan di nav kijan 
mercan de şer dikin. Bila dayiken Kurd, bL zaroken xwe pir baş 
bidin fehm kirin ku, sere di bin posta) de namusa gele me ye, cenken 
rip il rOt te teşhirkirin kesani O nasnameya gele me ye. B ila zaroken 
me li van weneyan binerin fi mezin bibin da ku tebigihijin hezen 
dagirker serdestiyen xwe bi kijan metodan didominin .... 
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