
VII I1 I.VII 30 K•• lm·Ar.llk 1114 Flv.tl 30.000 (KDVD.hIlJ

.I Damokrasl VI D fil Im Partlsl
Program Taslagl

.I Kürt dünyasl düäümü
nasll 06züllcak?

.I Plyasa fetillzmi VI soldakl
bunallmln kaynaklarl

.I Kalln Olzglllrlyll klmll,~1belll
olmul blr toplum nadir

.I Beiolka'da Federallzm

SIVASAL VI KOLTOREL DEROI

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SiPARÜjLERiNiz i<_;:iNADRES VE TELEFONLARIMIZ
Atatürk Bulvan Emlak Bank. Apt No: 14612~Aksaray / istanbul

Tcl: 513 23 56 - 513 63 25 I<ax:513 ~736

DENG YAYINLARl

Hirnsima DUWClll Helepcc Rrza Colpun 75.000

Xidö Naxtrwan CITevkusunu Dcrsim Riza Colpan XO.OOO

<;agda~ Kürdistau Tarihi Lucicn Rambout.. .:lO.OOO

Kürdisian'da Egilim Sürcclcri ~.~ Rohat.. .. ,., .. , , 35.000

Sorgu. Zindan. Dircnis ve Yasam M, Ali Uru] 65.000

Diyarbakrr Sorgu vc .') Nolu F. Wclat.. 50.000

Kürdistun Tarihindc Dersirn Dr, Vet, M. Nuri Dersimi J 25.0()O

DILAN YAYINLARI

Jiyana Hextewar Ereb ~elllo 90.000

~Iyanc Kurcl : , ErclJ ~CIllO 70,000

.. RO.OOO

Ern ß IX wirun - I .

Em Bixwinm -2- , .

. XO.OOO

. xO.OOO

Ern Btruvisin .

Türkcc lzahl: Kürtee Gramcr. Ka ..nuran Ali Bcdirxan 40.()OO

Dersen Zmanö Kurdi (2. Baski ) ßar3n........................................ 70.000

Kürdoloji Biliminin 2()OYrlhk Gccmisi Rohal........................ 80.000

Dawiya Dehaq Kemal Hurkay 25.000

Diwana Yckan- Diwana Duduyan Scwra Azudi Cigerxwin 120.000

Ferheng (Sözlük) Kürtee- Türkcc/Türkcc-K üricc D. izoli. 350.0(10

Geernisten Bugünc Kürtlcr ve Kürdistun

Cogrufya-Tarih-Edebiyat eilt ·1 Kemal Hur kay 190.000

Kürtler, Bazil Nikitin 190.000

Ferheng tSözlük ) Zazaca-Türkcc Malmisamj IJO.O(lO

Yakrlan ~iirin Turküsü .Kcmal Burkuy 70.000

Azadi Q Jiyan-Özgürlük vc Yasam Kemal Burkay 140.000

Diwana Srsöyun Kirne Ez- Diwana Caran Ronuk Cigcrxwin 120.000

DENG YAYINLARI
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Nuh Ate§ 44-53
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Yilmaz C;amhbel.. : .35-43

ARA,TIRMA.iNCELEME.BELGE

Piyasa fetisizmi ve sol siyasetteki
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Semsetttn G!irbüz : 27-34
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OLAYLAR ve GÖRÜ,LER

,
SUNU 2-3

•
Icindekller

ABONE KO$ULLARI
Yllhk: 160.000 TL Alt! Ayhk: 90.000 TL

Avrupa: 60 DM ABO: 40 $Avusluralya: 45 Allusturalya Dolan
BANKA HESAP NO

Behram AJabay.T. i~ BankastAksaray ist. Sb. 1010040 NO'luhesap
IUNTARiFESi

Arka Kapak:2.500.000 TL i;Kapak: 1.750.000 TL
i;Sayfalar: 1.000.000 TL Yanm Sayla: 500.000 TL

. 1/4 Sayla: 250.000 TL
Buk,: Serler Matbaasl

AGRI iRTiBAT BÜROSU
Vali Kona!)1Cad.~ahin Sk. No:20

Tel-Fax:21519 76 AGRI

ADANA iRTil)AT BÜROSU
KlZilayCad.Ulus~utürk I§ Merkezi Kat: 3 No: 17

Tel: 351 8211 AOANA

. rJRFA iRTiBAT BÜROSU
Urfa I§hamKat: 3 No: 331 Tel-Fax:31373 07 ~.URFA

. MALATYA iRTiBAT BÜ.ROSU
Izzetiyemh. Inönü Cad. EtibankUstü K:4 No:8

Tlf-Fax: 322 23 035 MALATYA

HUKUK MÜSAViRlERj
ErenKESKIN-SelimOKCUOGLU

VAZI~MA ADRESi
Atatürk Bulvan EmlakBankasiApt.

B Blok No: 146 Kat: 7 Daire; 28 Aksaray - iSTANBUL
Tel: 513 23 56 - 513 63 25 Fax:513 87 36

TEMSiLCiLIKLER

DivARBAKIR iRTiBAT BÜROSU
~air Srrn HarumSk. Ustabast Apt.

No:29 Zemin Kat 0:1
Tel-Fax:221 3663 Ofis - OiVARBAKIR

ANKARA iRTiBAT BÜROSU
NecatibeyCad.Yeslnrmak Sk. No: 6/2

Tel: 2314678 Fax:229 93 54 Slhhiye -ANKARA

VAN iRTiBAT BÜROSU
KazlmKarabekirCad.Zafer Mattlaasi Üstü No: 28

Tel-Fax:2142561 VAN

iZMiR iaTiBAT BÜROSU
859 Sk. Saray lsharn B Blok N.o:3.-102

Tel-Fax:489 58 07 Konak-IZMIR

. MERSiN IRTiBAT BÜROSU
Istiklal Cad.29. Sk. Bulvar lsharn .

Kat: 2 No: 44 Tel-Fax:237 97 11 MERSIN

: I
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Dünyomn hic; bir yerinde görülmemi~ bir yöntem, bugün, Kürdiston'do uygulontyor. Silqh
lonml~ yüzbinlerce osker, polis, korucu, özel tim ve özel ordu güc;ferine ek olorok, ögretmen-
Iere de silah daglhlayor. . ,. , .

, '

Bu nedenle krizlerden biri saYllan secim krizinin de, Kürdistan sonmundan kaynoklondlg,
kitleler tarafmdan da ho iyi onlosild« Düzen partilerinin de Kürdistorrda yophklan cnket'sc
nucu onu gösterdi. Anayoso Mohkemesi'nin iptal koren [se onlor icin bahone oldu. Crkon
koren Ylldlnm hlzlylo komuoyuno duyurdular ve bu soyut dur'umu 9~rek~e~östererek heinen
c;ork ettiler. " ",.1.,

G~tigimiz oy icinde Dersim il ve ilcelerine bogh onlarca köy, mezro ve ormon yaktldl;
onlarca köy bo~alhldl. Binlerce Kürt köylüsü gö<;e zorlcndr. Dersim milletvekilleri kanahyla
~.'nin günd~mine g~ren ~u ol~y, kabine üyeleri bo~ta olmak üz7re ~ir <;o.~mil.letvel(ili;
koylen "DeVlet'"ln yaktlglnl söylediler. Buna kors: Bosbokon Tansu C;IUer1mUKoylen PKK va
heJikopterleri yalont$" seklindeki komik cevobt ortohgl bulondrrdi. Bu tür alda"ci laRar ise tut
maYlp, h~r zamanki gibi holkm tepkisini oldr.

Krso bir süre sonrc Dersim'e gitmek icin bir komisyon olusturuldu, Dergimizin iki muhobi
rinin de icinde bulunan 80 ki~ilik: bir heyet Dersim'e horeket etti. Fokot Dersim'e giden 80 ki
silik heyet yolda durduruldu ve Dersim'e sokulmodr.

Devletin ekonomi kaptanion torchndon yapl!an bir degerlendirmedßi )'llltk enHasyonun
yüzde 130l!an ge<;tigi.aC;lklandl. Her nedense, kitlelerden gizlenen ve,kamuoyuno a<;lklan
mayan enflasyonun, ülkemize kor~1sürdürülen kirli sava$fon kpynaklondlgl oC;lkc;a aC;lklon-
m~r. ~.

Son axlorda Türkiye'nin istonbul, Ankora, izmir ve ~~guldak gibi büyük kentlerinde ge
ni~ kattllmll iJC;ieylemleri yaplldl; yürüyü,ler düzenlendi. I~<;ilertarafindan yapllan bu eylem-.
ler iktidan daho ao zor duruma soktu. '. .

Kürt halktna kar~1denenmeyen uygulama kaimodI.

Son dönemlerde Van'da bulunan ilerici yurtsever insanlorin evleri i~retlendi. 11.Di,inya·
Sova~l'nda Hitler'in Yahudilere kar~1uy'gulad,g,(X) i~reti, Ypn'daki yurtsever, aydtn ve ilerici
insonlann kopllonna konuldu. ~u an'dei holk, büyük bir tedi(ginlik i~indedir, Yöre halklntn
büyük <;ogunlugu zamam, nereden ve kimden gelecegi belli olmayan tehlikeleri' bekliyor. '

Özellikle Dersim, Hakkari, ~Irnak il, ilc;e ve köylerine voran y011a'r'sllo denetime altndl.
Halktn ya~amlm etkileyen temel ihtiya<; maddeleri karneye hagland .. Böylece Kürt holkma

'1
I"
"

,I,11 • # ',.

"Demokratikle$me Paketi"nde crkmosi beklenen "dO,ünce özgürlügü" konusundo herhangi
bir geli~me olmodlgl gibi, bu konuda karor veren MGK, tüm ku~etlerden golip geldi, Uzun
süredir komuoyunu me~gul eden poket "Fos" cikh. Aym günlerde Istanbul'da Dengä Azadi ve
dergimizin temsilcileriJ:lin de icinde bulundugu bir heyet olusturuldu. Bu heyet, Istanbul'don
Ankora'yo "Dü$ünce Ozgürlügü Yürüyü$ü"nü gerc;ekle~tirdL Heyette bulunanlor, devlet yetki
lileriyle bu konudo görü~meler yaptllar ve demokrasi konusunda duyulan ku~kul_a'ndile getir~
diler. Fakat herhangi bir olumlu sonuc;clmcmcd« ." " .

•' •• f

"I·

.'
'rDünyada ban, ayl olarak bilinen Eylüt hep OCI, ölüm ve sava,larla ge<;ti. Dünyada ~e

bölgemizde silahlar yine susmadl ve can oldi. ' . .'

. Türkiye'nin bir cok y~rinde bcns etkinlikleri sürdürüldü. Bons etkinlikleri nedeniyle, b.ort~ß.
savunan bir cok ki$i ve IHD yöneticileri gözolhna chndr, Ban~.i<;in ya.zllan ~ozllardqn ve.bc
nsc c;agn yophgl icin Deng9 Azadi Gazetesi toplahldl ve hokkmdo davalor o<;lldl.

• t" ..

, .. '.r
,I

r ••30. SCJYImlzlatekror sizlerle beraberiz

Merhoba

. .\
,-' '\

I". ,
, "

I:,
; 1

DENG'fen SUNU
'" • I : ;.~. 111_

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



DENG

Su saYlmtZln Olaylar ve Görü$ler bölümünün birinci krsmmdo, Oemokrasi ve DeQiJim
Parti,i Program TO~I'nm ItDurum degerlendirmesi va Program Gerek~eleri" ba~llgtncfa kl
salttlml$~ netleJtirilmi, halini yay,nl,yoruz.

ikinci krsmmde, Celal ÖJgOr'ün "Kort dünyaSl dügümü nos,1 c;özülecek?" ba$ltkll son du-
rumu ic;eretrlyozlslm sizlere sunuyoruz. "

Üc;üncüklsmmda, yazanmlz $emseltin Gürboz'ün "Piyasa fetiJizmi ve soldaki bunahmm
kaynaldanN ba,ltkl, degerlendirmesini ilgiyle okuyacakstnlz.

Arafhrma-inceleme-Belge bölümününün birinci klsmmda, Kürt Hok ve Özgürlükler Vakf,
Gene1 SeIcr.twi V,1moz<;amltbel'in "Kahn c;izgileriyle kimligi belli olmu, bir toplum nedir?"
ba,hklt yaZ'Slnl si~ere sunuyoruz. .

ikinci va son klSmtnda ise, Nuh Atet~in N8eIc;ika'da' Fedemlizm" ba~llk" önemli ara$tlrma
slm bulacakslnlz.

G.I,CIIk aayunazda buluJmQkÜDre...

•••

kar" ekonomik bir ambargo y'ürürlüge girmi$ oluyor. AJnl kapsamda Kürdistan'm kimi böl
gel.rinde vi_ uyvulamoalna ~anclL Köylere giri'~lkl,lor ise, orada g9rev yapan asleer
veya aal tim'in iznine bagl,. n, ülkesinin bir yerinden bosko bir yerine seyahat özgür
loOüvok. Yani Kürdistan insemnm, bir böigeden diger bir bölgeye gitmesi askerin vereceqi
izne bagl,dlr. Su uygulomo, Türk Oevleti'nin sömürge stotüsünü ocrk bir sekilde resmilestir-
mesidir. .

Kürt yvmever v.. oyd,nlanna kar,1 planl. cinayetler zinciri, son 2-3 ayllk süre icinde de
devom e"i. Medet Serhot, JÖFörü ile birlikte önceden planlanml$ bir silohh soldm sonucu öl
dürüldü. 8v olay, yvrtsever-devrimci-demokrat kamuoyu tarafmdan büyük tepkiyle kar$dan
dl. Medet Weit'm cena.tesine yakl~lk olorak 5 bin ki$ikonldr.

Oiger sorvnl~rdan farkll olmayan bosmc yönelik soldmlcr. tehditler devam etti.

Adana büromuz, ~~tigimiz iki ayllk süre zorhndo iM; kez, Ankam büromuz ise 'bir kez
bos,ldl. Yopllan basklnlSlrdo büroda bulunan 'misafirler ve orkcdcslcnrmz orondrkton sonro,
büroda bulvnan bir ~ok yay'" ve orsiv dökümamna el konuldu. .

Sürekli hol dvrumundo 010." Olagonüstü Hai, tekrar .4 ay uzatdmak icin MGK'nda ~Ikan
bir tavsiye karanyla Medis'e sevk 'edildi. 19 Arohk'to Meclis'te crkmcsi beklenen uzatma
karon $imdiden kesinle$mi$durumda.

Son anda A Aral,k'1994 tarihinde yapllmasl kararla~tlnlan oro secimler, fiyaskoyla 50-

~and'. Hetry'öl"!üyleadil, demokratik ve e$itlikc;iolmayan hileli ara secimler, hile üstüne hi
iptal edilCli. Iptal krizi ise yine Kürdiston'a yönelik devletin olumsuz politikasmdan koy

naklomyor. 01$ kQmuoyv korJI$lndo slktJon devlet retkilileri, g~eden Kürt,secrnen kitlesi ile
~eliJ8n seeim yasaslnt Gabane ederek secimleri ipta ettiler.

Son ando 4 ÄrQI,k Ara ~imleri fiyoskoyla sonuclcndi. Bu fiyasko herhangi bir teknik ve
olaganOstü bir durvmdan koynoklonmlyor. ASIIneden, Anayasa Mahkemesj'nin aldlgl koror
degildir. Oevlet partilerinin KOrdistan'do yopnklcn anketierden sonro secirnlerden vozgecti- :'
ler.

Gecen hafta.~zeOr Ülke Gazete.j'nin iM; bürosu bombalond,. Oloydo 1 ki$i öldü ve 19
ki$i yaralandl. Ozgür bastna yönelik bu c;agdl$1soldm kamuoyu torafmdan tepkiyle kar'~I
landl.
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Dünyarruzm zengioler ve
yoksullar bicirnindeki bölünüsü
ve bunun yarattlgl sorunlar gü
nümüzde de sürmeKtedir.Afri
ka, Orta ve Latin Amerika ve
Asya'run bir bölümü, geri kal-

Bu degi:.?imlebirlikte kapi- birarada yasayan haiklar ara
talizrne yönelen eski S8CB ve smda kanh ulusal cansrnalar
Dogu Avrupa ülkelerinde eko~; patlak verdi. Kitleler bu degi
nomik ve sosyal yasam henüz .sirnden umduklanru bulamadi- ,
istikrar kazanmrs degil. 'Bu,ül- Iar.: Bu nedenle sol partllerln
kelerin bir bölümünde 90k par- beklerimeyen bir luzla gÜ9top
tili demokratik yasarna rilsbe- ladiklan ve bir90k 'ülkede se
ten yumusak bicimde gec;ilir- 'yimleri kazanarak yeniden ikti
ken, bir bölümünde bu gec;i§ dara geldikleri gärülüyor.
son derece sancrh ve sorunlu.

. Bu halklar derin ekonomik so
runlarla boöusuyortar. Üretim
büyük ölcülerde düstü: issizlik,
pahalrhk, siddet hrzla trrmana
rak toplumsal bunanrm derin
lestirrnekte, Aynca düne kadar

8eksenli yrllann sonlannda
88CB ve diger Dogu Avrupa
ülkelerinde yasanan sarsmti
lar, bilindigi üzere, bu ülkeler
deki sosyalist sistemin cöküsü
ile sonuclandi, 88CB ve Var
sova Pakti daglldl. Bunun etki
leri, bu ülkelerin yarusira ulus
tararas. planda büyük oldu.
Dünyadaki gü91erdengesi de
gi:.?ti.

1. BÖLÜM
ULUSLARARASI
DURUM

Bu taslak "rernmuz,,1994 tarihinde tartisma icin ·YPQ.Plf adiyla
kamuoyuna supufinu§tu'~Biz de kamuoyuna slln1l1~;e:skitaslagl Parti
Merkezi Koinis~P4u~pd~ri izin alarak dergin'li~m.\;!'8've29.
s~yllar14da)1¬ !?qlpm.~hali!1de.yaYlmladtk~,':. ";;, '.",
trizUtfblFs~it?:~s~{i\;sl~ Uzerinde 't~itl§ildi~~~S,','P-G,~diriIfu~',' , ,
'üzere 46-27T<:aslinn~.994'tarihleri araslndailleröegfgelen delegelerle,
Ankara'da bir merkezi 'toplanti düzenlendi, ~, e ,

Böl~elerden gelerrvegenis katihmh komisy~nlanh:toplantlsmda ~
delegelerin önerileri dogrultusunda eski taslak 19saItildl ve
netlestirildi, ", . ' , v' " ,<

Kisaltilnus ve netlestirilmis bu program taslagun; 'Merkezi Komis- <

yon'un onayiylatekrar.dergimizde yaYlmlaml~Y!ll~g~ngördük., ' . f
, . . '. .. .;....... , ,

'.
\ '

\

Demokrasi ve Degi§im Partisi Program Taslagl
~ ,;.', .

DURUM· DEGERLENDIRMESI·
, 11" ,-

I •

ve PROGRAM GEREKGELERI
... ",
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Ortadojiu dünyantn sicak
bir bölgesi olmayt sürdürüyor.
israil-Filistin banst yolunda,
son dönemde atilan adrrnlar
bölgede politik ortamIn yumu
~amasl baklmmdan önemlidir;
ancak ban§ sürecinin tamam
lanmasl igin daha .altnacak
epeyce yol var. Aynca, israil'le
Suriye ve Lübnan arastndaki
sorunlann da c;:özümügereki- \
yor.

Oigeryandan Ortadogu'da
sorunlar Israil-Arap sorunun
dan ibaret degi!. Bunun yanlsl
ra Klbns sorunu, iran-Irak so
runu, böige devletleri araslnda
su sorunlan ve Karabag soru-

--~----------------------~5

ml~hgmaglr sorunlan (yoksul- baska yönüdür. kazanrmslardrr ve ancak ulus
luk, achk, gelir daglhmlnda bü- Ekonomik bakimdan en 'Iararasl planda ortak cabalarla
yük esltslzlik, bilimsel ve teknik geli§mi§ ülkelerde, Kuzey cözürn bulabilirler. '
gerilik, egitim ve saghk düzeyi- Amerika, Ban Avrupa ve yok daha önceden, Blrles
nin dü~üklügü, hlZl1nütus artr- Japonya'da da, sistemin yapi- mi~MilIetier Insan Haklan Ev
~I,aglr dl§ borclar, kaynaklann smdangelen sorunlarve Qeki~- rensei Bildirisi ile küresei bir ni
zenginler tarannoan sömürülü- meier -i§sizlik, enflasyon, ya- telik kazanrrusolan insan hak
sü vb.) ic;:indebunalmakta de- banci dü§manl~gl, Irkgillk, lan ise, günümüzde daha da
vam ediyorlar. Sözkonusu aglr uyusturucu saI9.1n1,.§iddetvb.- önem kazanmis ve ülkeierin ig
sorunlar, süregelen böigesei süregelmekte. Ustelik geri kal- i~iolmaktarr cikrrusnr. Bu, ayru
catrsmalar, baski rejimleri ve ie;: rrusülkeierin aglr sorunlan, ör- zamanda, tüm halklar bakirrun
savaslar, bu ülkeierden geli§- negin asm nüfus artrsi, achk, dan demokrasi sorununu da
kinlere dogru, giderek artan bir catrsmalar, salqm hastahklar, gündeme getiriyor. yünkü su
göc;:dalgast yaranyor. buntarm yarattlgl göc;:dalgalan ya da bu ülkede insan haklan-

Son geli~melerle birlikte 'onlan da etkiliyorve cözüm ic;:in na saygt gösterilmesi, geni§
ABO askeri bakrrndan daha da zorluyor. boyutlu bir demokrasi olmadan
güc;:lenipöne c;:tkt1.Ekonomik Bir bütün olarak dünyarruz- mümkün degHdir.
bakimdan ise cekisme esas da hala sllahlanrna yansi, böl- Günümüzde, uluslararast
olarak ABO', Batt.---------:-----:------------,planda insanlIgin
Avrupa ve Japon- Bir bütün olarak dünvemizae hala silah- ileriye,daha iyi bir
ya arasmdadrr. J' dünyaya yönelik

Son ylilarda lanma yan§l, böIgeseI sevesler sürmek- mücadelesi iste
dünya ekonomi- te ve kaynaklann önemli bir bölümü bu bu tablo ic;:indebi-
sindeki enteqras- alana aktanlarak telet edilmektedir. c;:imlenmektedir.
yonun hlzlandlgl Dünya kücülmüs-
görülüyor. Yüzül Qburca ve plenstz bir seneyilesmenin, tür ve lnsanlrqm
askrn ülkeyi bira- d ~ h ' , ~ ki sorunlan gec;:mi-
raya getiren Oün- ogaYI ~a"p e_tmenmyar~ttlgl cevre ir- se göre cok daha
ya Ticaret Birligi tenmesi ve dogal dengenm bozulmest ortaktrr. Onlann
(G.~~:r).. bunun ise tüm insanIJgln bugününü ve gelece- cözümü de bu an-
urunudur. Bu, ~, . 'lol! ai 'ädi b! d layisla eie ahn-
dünya ölcüsünde qmt IIgl en tren CI I u sorun ur, rnahdrr.
mal ve sermaye '
akisrru tuzlandmci bir geli§me- gesel savaslar sürmekte ve eÖLGEDE DURUM
dir. Oiger yandan Batt Avrupa 'kaynaklann önernli bir bölümü
Birligi; KuzeyAmerika'da ABO, bu alana aktanlarak telef edil
Kanadave Mekslka'yr biraraya mektedir.Oburcave plansrz bir
getiren NAFTA; Uzak Oogu'da sanayilesmenin, dogaYI tahrip
Japonya c;:evresindeolusan ti- 'etmenin yarattlgl cevre kirlen
cari birlik, hem krtalar düzeyin- mesi ve dogal dengenin bozul
de entegrasyonu, he~ de eko- masl ise tüm insanllgm bugü
nominin süperleri arastndaki nünü ve gelecegini ilgHendiren
c;:eki§meyiifade ediyorlar. ciddi bir sorundur.

Mal ve sermaye akl~1ic;:in Bu sorunlartn pekc;:ogu-
engelleriönemli ölc;:üdeazaltan ekonomik, teknik, bilimsel geri
geli~kinler, öte yandan, nisbi kalml~ltk,aglr dl~ borc;:lar,a~ln
olarak geri ve yoksul ülkeler- nüfus artl~l, yoksulluk, kurak
den kendile,rine yönelen göc;: hk, kltllk, cehalet, salgln hasta
dalgalanna kar~1duvarlan'da- Itklar,göc;:,bölgeselc;:att~malar,
ha da peki§tirip yükseltiyorlar. ulusal bogu§malar, silahlan
Onlar refahr ba§kalanyla bö- ma, IrkC;:Illk,yabanci dü§manll
Jü§meyehic;:de niyetli degiller. gl, gevre kirlenmesi vb.- günü
Bu da, bugünküdünyamlzln bir müzde artlk küresei bir nitelik
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Osmanltlann son döne
minde ba§laYlp Cumhuriyet
döneminde de sürdürülen tüm
yenilenme c;:abalanna ragmen,
Türkiye günümüzde hala 9a9-
da§, ileri bir ülke olmaktan
uzakttr ve ciddi sorunlarlfl yüz
yÜzedir. Bu sorunlann ba~tnda

diktatörlügünün yerini alan
Mollalar rejimi de baski ve sin
dirme yolunu secmistlr.

iran yönetimi aynt zaman
da, komsu ülkeiere ve dünyaya
"Islami devrim" yayma adt al
tmda, baska ülkelerin i~i§lerine
kanstyor v~ dünyaya terör ih
rac;:ediyor. lran'm basiru ~e~gi
sözkonusu "Islam radikalizmi"
bugün dünya c;:aplnda bir soru
na dönüsmüstür,

Sözkonusu "lslam radika
lizmi" te melde , ekonomik 50-
runlar ic;:inde bunalan, politik
baski gören kitleler bakirrun
dan bir C;:lkl§arayisr, bir tepki
dir. Ancak yanhs hedefiere yö
nelrnistir. islam halklannm kur
tulusu da eskiye dönmekte, ya
da dini recetelerde degil, de
mokraside ve sosyo-ekonomik
geli§mededir. Bunun ic;:in de
baskt rejimlerinin gitmesi, top
lumsal yasamm demokratik
lesmesl. ekonomik ya§amtn '
ernekel halk c;:ogunlugundan
yana yeniden düzenlenmesi
gerekir.

Türkiye, dünyada büyOk öl
cekte degi§en durumu da göz
önüne alarak, taraf oldugu ve
ya onu yaktndan ilgilendiren
böige sorunlannm cözürnü ic;:in
gerc;:ek~ipolitikalara yönelmeli
dir. Bunlar zora - siddete degil,
uluslararasi hukuk ilkelerine
dayanan ban§C;:1politikalar 01- ,
rnalidrr. Tüm böige halklan gi
bi, Türkiye halkinm da yaranna
otan, özgür halklann ya§adlQI,
ban~~1 ve demokratik bir Orta
dogu'dur.

TÜRKivE'DE DURUM

"nu. gibi SSCB'nin dagllmaslyla
ortaya C;:lkanveya daha da kizi
san sorunlar var. Kürt sorunu
ise' öteden beri, bölgenin en
önemli sorunlanhdan biri; YII
lardrr böige ülkelerini ve dün
yaYI me§gul ediyor; eger adil
bir cözüm bulunmazsa daha
uzun süre de edecektir.

Bu sorunlar, Filistin, Güney
Afrika, irlanda sorununda so
mut olarak kanttlandlgl gibi,
zor yoluyla degil, aneak görü§
meier yoluyla, ban§C;:1yöntem
lerle, halklann iradesine ve Bir
lesmis MilIetier kararlanna
saygl gösterilerek cözülebilir.
Dünyada degi§en durum §im
di, böigesei sorunlann bu tür
cözürnünü daha da kolaytasnr
makta ve tesvlk etmektedir.

Körfez Savasi sonrasi Irak
Kürdistanr'nda ortaya crkan
Kürt ulusal yönetimi böige ba
krrmndan yeni bir durumdur.
Uzun Ylliar Irak'taki despot yö
netimlerden ceksn ve cetln bir
direnis gösteren Kürt halkl, son
olarak Saddam rejiminin yedigi
darbeler sonucu ve uluslarara
SI destekle bu bölgede, özgür
secirnlere dayanan bir parla
mento ve hükümet olusturdu;
iradesini, Kürt-Arap federasyo
nu bicirninde bir cözümden ya
na dile getirdi.

Kürt halktntn iradesine
sayqt gösterilmeli vi:! burdaki
Kürt ulusal yönetimi herkesce
tarunmahdtr. Irak sorununun
bütün olarak ~özümü ise, Kürt
halklnm da iradesine saygl
gösterecek demokratik bir
Irak'tn gerc;ekle~mesine baglt
dir.

Kürt halkl Ylliardan beri
iran'da da baskl rejimine kar~I,
haklan ve özgürlüklßri i«in sa
va§lyor; böigesei özerklik isti
yor. Bu parc;:abaklmtndan da
sorunun c;:özümü Kürt halktnm
iradesine saygl göst~rmeye
bagltdlr. Ne var ki Iran'da, $ah

ekonominin kötü durumu, de
mokrasi yoklugu ve KOrt soru
nu gelmektedir. Bu üc sorun
birbirini etkilemekte, besle
mektedir; cözümleri de birbiri
ne slkl siktya baghdlr.

Türkiye'de dOnden bugüne
iktidan eide tutan ve asker-sivii
bürokrasiyle kaynasan burju
vazi ve toprak agalan kliginin
iktidan, halk Ylglnlan bakrmm
dan iki ~ey anlatir: Agtr ekono
mik sömürü ve buna e~lik eden
baski. Bu klik kendine güven
siz oldugu icln Ylgmlara hak ve
özgürlük tarurnadr, ernekcilere
örgütlenme hakki tamrnadr,

Bu ülkede hilf bir dönemde
düsünce özgürlügü olrnadr. Ül
kenin hapishaneleri hep de
mokrasiden, emekten, yenilik
ten yana olan aydinlar ve ya
zanarta dolu oidu; bugOn de öy
ledir. Bu ülkede her zaman par
tiler kapatrldi ve yönetieileri,
üyeleri tutuklandr, ag" hapis
eezalanyla, idamla yargllandl;
bugün de öyledir.

Yogun baskt carkrrun bas
hea nedenlerinden biri de Kürt
sorunudur. 1923'te sekillenen
Türkiye Cumhuriyeti'nin srrur
lan i9inde, bizzat Cumhuriyetin
kuruculannca da ifade edildigi
gibi, baska etnik gruplann ya
rustra, bashca iki halk yasa
makta idi: Türkler ve KOrtler.
Yönetiei klik, daha bastan, ül
kenin etnik gerlfegine, cok kül
türlü, cok dill i yapisma uygun
bir siyasal ve yönetsel yapl
olu§turmaktan ka~tndl, ba~ka
etnik yapllan zorla Türkle§tir
meye, eritmeye c;:ah~tl.Bu bas
kl politikasI, onu izleyenlerin
amac;:lanna uygun sonuc; ver
medi; aksine bir dizi Kürt ayak
lanmastna yol ac;:tl ve sorun
agtrla§arak günümüze kadar
geldi. Bugün de 0, tOm agtrh
glyla ülkenin gündemindedir.

Kürt halklna kar§1 izlenen
baskl politikasI, aynl zamanda,
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lunuyor.
Bunun bir nedeni, ülkeyi

dünden bugüne yöneten kligin
izledigi ekonomi potitikalandrr.
Bu klik ülkenin kayneklanm ge
lisrneye degil, lüks tüketime
harciyor, har vurup harman sa
vuruyor. Ülkede, pe~a~l~c~
bir soygun ve talan rejrm I!?h
yor. Rü~vet, yolsuzluk toplum
sal yasarru kemiriyor. Ulkeyi
yönetenler, yolsuzluqa batrms
ve kaynagl belirsiz dev servet
ler edlnmtslerdir: ama kimse
onlardan hesap soramryor;
cünkü halk örgütsüz, sesi klsll
m19; yargl ise onlara b~glml!.
Vergi yükü yoksullart~, uer~tlt
lerin üzerinde. Zengtnler ise
komik dereeede az vergi ödü
yorlar; vergi kac;akC;lllgl dogal
bir ah~kanhga dönüsmüs.

Feodal gericilere dayanan
rejirn bir toprak reformu yspip
topraksiz ve yoksu: köylünOn
istemlerine cevap vermiyor.

Demokrasi yoklugu ise yö
netici klige yanyor; denetimi,

, tursizük ve yolsuzluk yapanlar
dan hesap sormayi önlüyor; YI
gtnlann örgütlenmesini engelli
yor; bu kligin iktidardaki ömrü
nü uzatryor,

BugOnkO ekonomik krizin
bas nedeni ise izlenen yanll~
Kürt poütlkasr, bunun yol ac;tlgl
slddet ortarm ve ödenen aglr
ekonomik bedeldir. Sözde 'te
rörle savas" adt altmda yapllan
hareamaJar yilda 7 milyar dola
n buluyor. Bu, Türkiye ic;in dev
bir rakarndir ve bashbasma bu
günkü ekonomik bunallml~
esas nedenini aetlklamaya yeti
yor. Ama aS11bedel bundan kat
kat aglrdlr.

Bugün yasanan siddet ve
etatl~ma ortami nedeniyle Kürt
bölgesinde üretim nerdeyse
durmu~tur. Fabrikalar etall§ml
yor, tarlalar ekilmiyor ve sürü
ler yaylalara C;lkamlyoriar. Bin-

•
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halkrna özgürlügü, Türk halkr
na demokrasiyi cok gördü.

Bu nedenledir ki, bu iki so
run -demokrasi sorunu ve Kürt
sorunu- bugün de ülkenin gün
demindedir ve cözürn ..bekl~
yen hayati sorunlardtr. Ulke blr
savas alaruna dönmüstür, T,e
mel hak ve özgürlükler daha da
nrpanlanrmstrr. Devlet tam an
larmyla bir polis devletidir; ül
kedeki politik ortam bogucu
dur. Türkiye'nin bansa ve
demokrasiye ihtiyacr var. Bu
da aneak Kürt sorununa e~itlik
temelinde bansc: bir cözüm
bularak saölanabilir.

Bunun .yarusrra Türkiye,
ekonomik geri kalml~lIgln
c;emberini ktrarmyor: ytllardir
toplumu bunaltan lssizlik, yok
sulluk, yasarn pahallhgl son
yillarda daha da trrmandr, Zen
ginle yoksul arasmdaki ucurum
kat kat büyüdü. Emekc;ilerin
satin alma güeü 12 Eylül döne
minde yart yanya d09tü. DI~
boretlar 70 milyar dolara ula~tl.
Ülke, bugün de derin bir ekono
mik krizin ic;indedir ve yen iden
IMF'nin kapisma yönelmi~ bu-

yan cunta, toplumun tüm ilerici,
demokratik gÜ91erini bastira
rak, Anayasa ad: altmda bir ya
saklar rejimi olesturarak sorun
lan a~abi(ecegini sandr, Bu ya
sak91sistem bugün de sürmek
tedir. Aneak 0, sorunlara 9Ö
zürn bularnarms, onlan daha
da aglrla~tlrml~tlr. •

Türkiye htcbtr dönemde,
gergek anlamda demokrasiyi
tarurnadr, Bu ülkede aneak de
mokrasinin karikatürü yasandr,
Bugün de cok partili partarnen
ter sistem ve sivil yönetim gös
termeliktir. Parlamento gergek
te semboliktir, yasama yetkisi
eiinden almrrustir. Ülke, en ha
yati konularda hüküm~t karar
nameleri ve generallerm dene
tiniindeki Milli Güvenlik Kuru
lu'nun emir ve talimatlanyla yö
netilmektedir. Özgür tartisrnayr
önleyen ülkedeki baski atmos
feri parlamentoda da aynen
geeterlidir.

Bu ko~ullarda Türkiye'de
halk egemenliginden söz et
mek gülünettür. Haikin ege
men!igi, aneak tüm temel öz
gürlüklerin gerc;ek bir güvenee

Bugünkü ekonomik krizin ba§ nedeni ise
izlenen yanll§ Kürt politikasI, bunun yol
aytlgl siooet ortar~71v~ öde~en.~glf
ekonomik beäetdit. Sozde terorle
seves" edt elunde yapllan harcamalar
yüde 7mi/yar dolan buluyor.

altmda oldugu, her toplum ke
siminin özgürce örgütlenebildi
gi, parlamentonun bu kesimle
rin dengeli temsiline olanak ve
recek demokratik bir secirn sis
temi sonueu olu~tugu, özgürce
tartrsip karar a1dlgl; yani yasa- .
ma yetkisini gerc;ekten elinde
tuttugu bir ülkede vardir.

. Türkiye'de ise, ülkeyi 'dün
den bugüne yöneten klik, Kürt
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Türk halki bakimmdan da hak
ve özgürlüklerin krsitlanmasr
na YII actr, Militarizm gOc;lendi.
Ordunun basmdakller kendile
rini hep sivil yönetimin üstünde
ve: ülkenin gerc;ek efendileri
olarak gördüler. Durumlannm
zaYlfladJgml hissettikleri her
keresinde darbe yaparak yö
netime elkoydular. Son olarak,
12 Eylül 1980'de iktidara ~I ko-
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nominin Avrupa'ya uyum sag
lamast yetmez, demokratik ya
samda da Avrupa öle;:ülerinibe
nimsemek ve hayata gec;:irmek
gerekir.

Dünden bugüne iktidan
birbirlerinden devralarak ülkeyi
yöneten partller, bugün ciddi
bir yrpranrruslrk ve bunalrm
ie;:fndedirler. Buna ragmen kit
leleri bir kez daha yanlarrna e;:e
kebilmek icin yalana dayah ye
ni yöntemlere basvuruyorlar,
Oysa bu tasit bir dairedir. Bu
crkrnazt asrnarun, halkrn tekrar
aldanrnasrru önlemenin yolu,
toplumun. demokrasi ve degi
slrnden yana gÜ91eriniseterber
etmek, sagllkh bir kanala yö
neltmektir. Bu ise sözkonusu
güc;:lerin örgütlü birligi ile olur.

Dünden bugüne yasanan
tar, ekonomik sorunlar icinde
bunalan Ylgmlara, baski ve zu
lüm gören toplum kesimlerine;
i§e;:ilere,köylülere, memurlara,
Kürt insanrna, aydmlara, genc;:
lere sunu ögretmi§tir: Bu hak
SIZdüzen degi§melidir. Toplu
mun bansa, ekrneöe, özqürlü
ge geregi var.

Bunu saglayacak olanlar
ise ancak kendileridir. Onlarr
temsil eden ve onlann sözcüsü
olacak bir örgüte gerek var.
Ozetle bu bir iktidar sorunudur.
lktidann, yetrnis yrh askm süre
dir ülkeyi yöneten ve bugünkü
kötü durumdan sorumlu olan
egemen azlnllgrn eHnden ahn
masi gerekir.

..... Partisi bu amacla kurul
mu§tur ve bunun mOcadelesini
vermektedir. Partimiz ülkenin
üe;: temel sorununu e;:özmeyi
önüne hedet olarak koymu§tur:
Kürt sorununa politik ve adil bir
e;:özüm, yani ülkede barr§rn
gere;:ekle§mesi; tam bir demok
rasi; ekonominin emeke;:i halk
tan yana yeniden düzenlenme
si ve geli§n'le yoluna sokulma
SI.

runlan cözecek olanlar, bunda
cikan olan y@nlardlr; Kürdüy
le Türküyle emekcilerdlr: hak
ve özgürlügünden yoksun brra
kilan, baski gören Kürt halkidtr;
degi§imden, demokrasiden ya
na olan aydrnlardrr.

12 Eylül dönemi, ekmek ve
demokrasi arasindaki bagl
göstererek halk Ylgrnlan acr
smdan ögretici oldu. Kitlelerde
gÜ91übir demokrasi ve degi§im"
istemi dogdu. Ancak ne yazrk
ki, sözkonusu kitleler bu istemi
kanalize edecek bir örgütlen
meye sahip degillerdi.

Bu nedenle, toplumu yillar
ca aldatrms ve düzenin bas 50-
rumlularr olan polltikacrlar, bu
istemlere sahip C;:lklyorgörüne
rek, demokrasi havarisi, "ba
ba" ve "ana" kesilerek bir kez
daha onlan oyalayip aldatrnayr
basardrlar. Halka verdikleri
sözlerin hic;:birini yerine getir
mediler.

Son yrllarda dünyamrzda
yeralan önemli degi§ikliklere,
demokrasi ve insan haklarr yö
nünde güc;:lenenegilimlere kar
§'Ihk, Türkiye'de yönetim anla
yr§1 degi§memi§tir. Yönetici
klik demokrasi ve insan haklan
yönünde, Kürt sorununun ba
rr§c;:rcözürnü yönünde adim at
mamakta direniyor. Hala, so
guk savas döneminden kalma
yöntemlerle, militarizmi tirman
drrarak, sovenizrni pompalaya
rak, slddet yoluyla sonuc alrna
ya cahsiyor.

Bu tutum, Türkiye'nin ulus
iararasl toplulukla kayna§ma-.
sma, Avrupa Birligi'ne girmesi
ne ciddi bir engel olu§turuyor;
onun Avrupa Konseyi ve AGiK
i9indeki durumunu zaYlflatlyor.
Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne
katllmasl ülkenin ve halkm ya
rarrnadlr.

Bunun h;:in yalnlzca güm
rük birliginin saglanmasl, eko-

lerce köy, pekcok kasaba ve
küc;:ük kent Ylkllml§, bosalrms
ve halk zoraki göge ugraml§tlr.
Bölgede aclrk ve issizflk kor
kunc;:boyutlara varrmstrr. GöC
dalgalan bölgedeki ve bandakl
büyük kentlsnn -zaten iyi olma
yan düzenini- daha da altüst
ediyor.

Zorla bastrrma cabasi §id
detin ve yanqinm büyümesine,
yayrlrnasrna yol acryor. Bu du
rum Türkiye turizmini olumsuz
blclrnde etkiliyor ve bu alanda
da milyarlarca dolarhk kayipla
ra yol actyor.

Görüldügü üzere, yönetici
klik, Kürt sorununda izledigi
yanll§ politikayla ülkeyi bir yan
grn yeri ne cevirrnistir, Yalruzca
bos yere kan dökülmekle, her
iki halk büyük acilar cekmekle
kalrruyor; aynr zamanda ülke
nin kaynaklan yararsrz bir
alanda tüketiliyor; halkm ek
megi kursuna ve bombaya dö
nüsüyor: ülke yoksullasryor,
ekonomik bunahrn büyüyor.

Ekonomik bunalrrrun asrl
rnasr, i§sizlige, yoksulluga cö
züm bukmmasi, ernekel kitlele-·
rin yasarn kosullanrun iyile§
mesi, böigeier arasmdaki esit
siz durumun giderilmesi, ülke
nin büyük dl§ borc yükünden
kurtulmasr, özetle ekonominin
düze cikmast, ülkede bansi
amaclayan, kaynaklan yrkrna
ya degil yapmaya ve üretime
yönelten, bugünkü parazit
azmhgrn pervasiz vurgununa,
soygununa, rüsvet ve yolsuz
luk garklna dur diyen yen i bir
politikaYI egemen kllmaya
bagll.

Sorunlarrn e;:özümünü,
dünden bugüne ülkeyi yöneten
klikten, yani bugünkü kötü du
rumun sorumlulanndan, halkl
aClmaslzca sömürenlerden,
ona aClmaslzca baskl yapan
lardan ve onu sürekli aldatan
lardan belkeyemeyiz. Su so-
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Egemen klik, Cumhuriyet
tarihi boyunca ülkemizin insa
rundandemokrasiyi, temel hak
ve özgürlükleri esirgedi. Bu, in
sanlanrruz demokrasiye layik,
ya da buna hazir olmadiklan

igirvdegil, acrrnasrz
sörnürü carktru, hak-
srzuktan, yani ege
men kligin imtiyazla
nru sürdürebilmek
, icindi.Sözkonusu
klik bugün de ülkenin
kaderini elinde tutu
vor ve dernokrasiyi
halktan esirgiyor.

, ,,,Bugünde dernokrasl
>' ve özgürlük adma
söyledikleri ve yap

Bununicin önce-L..--------------------'tlklan maskaraltktan
likle .silahlann susrnas: ve so- rnasr, i~ sahalan acumasi icin baska birsey degil. Egemen
runun cözürnü icln özgür bir harcanacak; ynlarorr yikmtiya klik, yrllardrr dernokratiklesme
tartrsma ortarnrmn olusmast ugrayan böige ekonomisinin adl altmda hall«, ig ve dl§ ka
saglanacaktlr. Tüm partiler bu onanrm; ticaret, tanm ve sana- muoyunu oyaltyor, kabaca al
konuya ili§kin görü~ ve prog- yinin geli~mesi icin özel planlar danvor.
ramlanrn hig bir krsittama 01- yaprlacak ve yeterli kaynak ay- Ülkemizin geni§ boyutlu,
rnaksrzm, serbestce dile geti- _nlacaktlr. gagqa§bir demokrasiye ihtiya-
rebilecek ve halk bu görü§ler Kürt dili-kültürü üzerindeki CIvar ve bu daha fazla gecik
arasmda özgürce bir secirn ya- baskuara, zoraki asimilasyon memelidir.Bunun ic;in,Partimiz
pabilecektir. politikasma son verilecek; bu su degi§ikliklerin birari önce

$u anda yasaklt olan tüm alanda da uluslararast hukuk yaprlrnasuu ister, bunun icin
partilere serbestge c;alt§ma flormlan ve sözle~me hükum- gaba gösterir ve iktida'rageldi-
hakkl tantnacaktlr leri hayata gec;iri.lecektir. ginde de gerC;ekle§tirir:

KÜRT SORUNUNUN
~ÖZÜMÜ iCiN

ve C;özümler
Somut Hedefler
2. eÖLÜM Olaqanüstü hai ve Böige Kürt halkrna kendi anadi-

Valiligi kaldmlacak, özel timler linde egitim olanagl saglana
dagltllacak, köy koruculuquna . cak, ilkokutdan üniversiteye
son verilecektir. kadar her dereceden okullar

Bir genel af crkanlarak ce- acilacaknr.
zaevlerindeki tüm politik tu- Kürt dilinin, radyo-televiz
tuklu ve hükümlüler serbest br- von yaymlan dahil, toplumsal
rakilacak: yurt disma glkmak yasarmn her alarundave resmi
zorunda kalanlann dönmesine istemlerde serbestce kullarurru
olanak saglanacakve tüm poli- igin gereken düzenlemeler ya-

Türkiye'ye bans gelmesi tik haklar iade edilecektir. pilacaktrr.
lcin, geryek bir demokrasi ve $iddet ve baski ortarm ne- CAGDA$ aiR
ekonomik geli§me icin Kürt so- deniyle köy ve kentlerini terk DEMOKRASi
rununun cözürnü sartnr ve cö- edip gög etmek zorunda kalan- il"'iN
zürn, siddet ve basnrrnaylade- lann yer ve yurtlarma yeniden Y

gil, ancak bansc: yönternlerle dönebilrneleri icin yardrrnct
rnürnkündür, olunacak,maddive manevi ka-

Partimiz,her iki halkmbira- yrplan giderilecektir.
rada kardesce yasarnasmdan $u anda öldürücü ve YlklCI
yanadir ve bunun yolu, bugüne silahlara, krsla, karakol ve ce
kadar izlenen baskt politikasi- zaev.iyapirruna harcanan pa
na son vermek; Türkiye'yi de ralar ülkenin onanml, kalktn-

~~~~%~nil~~!~~~:r:~;Türkiye'ye ban§'gelmeS/;
sözle§m~.lereuygun i9in, geryek bir demokrasi ve
olarak Kurt halkrrun ~ . '.,. • • • ~tlZ:'
ha~l~nnt ta~lmak ve ,~.~kon.G:,n!J.Ik·gel/$01e /Y/rI;.rp,urt .
e~ltll,~tem.~ltnd~cok ,SO' rununun ro"zu"mü seniir veyonlu, politik, yonet- . y 'l'
sei ve ~ültürelbirde- rözüm .skidet ve bastl'fmay
rnokratik yapllanmal;>)" ..,: ~ '."'.. .Z'
s~g.lamaktlr. Parti- '18 degü,- :p.ncakban§(}/,.l"
rruzmte':'1.elamagla-I"y"ontemterle mümku··ndu··r'··nndan biri budur. 1°.. I,. . ~
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--------~----~~--~~~--------~-----------
<;e§itli toplum kesimlerinin

Parlamento

7- Valiler, kaymakamlar ve
emniyet mOdürleri de belediye
baskanlan gibi secimle gele
cek, görevden almmalan da yi
ne ancak ya halkm oyuyla, ya
da -bunu gerektiren bir suc;:i§le
meleri durumunda- yargl kara
nyla olacaktrr, Verel yönetimler

4- Örgütlenme, parti ve
dernek kurma hakkiru hlce in
diren bugOnkO krsitlamalara
son verilecek, tam bir örgütlen
me özgOrlügO tarunacaktrr.

Verel Vönetimler:

Genelkurmay Ba§kanllgl
milli Savunma Bakanlrqma
baglanacaktlr.

Ordu, aS11i§levi olan yurt
savunrnas: görevine cekilecek.
sayica azalnlacaktir.

Zorunlu askerlik hizmeti on
aya indirilecektir.

Ordu mensuplannrn 'ili§ki
lerl demokratiklestirilecek, alt
kademedekilere, özellikle de
erlere yönelik olarak yaygln bi
c;imde varolan dayak, kOfOrgibi
siddete dayalJ veya onur krnci
eylemler önlenecektir.

Gerek Kürt sorununun ba
rJ§e;1cözümü, gerekse komsu
larla varolan sorunlann ulusla
rarasi hukuk ilkelerine uygun
blcimde ve ban§e;1yöntemlerle

Ordu

Hukukun üstünlügOne da
yanan bir yargl sistemi olustu
rulacak; yargl baglmslz ola
cak, yarglC;gOvencesi saötana
caktir.

DGM ve benzeri olaganüs
tü mahkerrleler kaldmlacaktrr.

lskence önlenecek ve i§
kence yapanlar aglr bicirnde
cezaland mlacakn r.

1 ~

ldarn cezast kaldmfacaktrr,,
iddia, savunma ve yargl

haklan dengeli ve eslt kiuha
caknr,

. Oszaevlennin kosullan iyi
lestirilecek, tutuklu ve hüküm
IOterin egitimi ve topluma yeni
, den kazandtnlmasi icin caba
gösterilecektir.

D.evlet ie;inde veya devlet
gOc;:lerinin gOdümünde gizli
olarak örgOtienmi§ olup cina
yet, prövokasyon ve buna ben
zer i§lerde kullanilan Kontrge
rilla ve benzeri örgOtler dagltl
lacaktrr.

Hukukun ÜstOnlOgO

Demokratik Blr Anayasa

1- Generallet eliyle yapilan
1982 Anayasasi topluma giydi
rilmi§ bir deli gömlegidir, temel
hak ve özgOriOklerin önüne du
varlat ve bentier ören bir ya
saklar demetidir. <;e§itli toplum
kesimlerinin ve demokratik ör
g_ütlerin de katkisryla, bu ana
yasarun yerine, temel hak ve
özgOrlOkleri güvence alnna
alan demokratik bir anayasa
y~pllacaktlr. .

KOrt ulusal kimligi ve hakla
n bu anayasada gOvence altr
na ahnacaktrr.

Siyasi Partiler, secim, ceza
yasalan basta olmak üzere,
tüm yasalar anti-demokratik
hOkümlerden temlzlenecek:
Terörle MOcadele Yasasi ve
benzeri olaöanüstü yasalar,
bask: yasalan kaldmlacakttr.

Düsünce, Basm, Örgüt
lenme, Toplanti ve Gösteri Öz
gOrlükleri:

2- Dü§ünce özgürlOgünü
smrrtandrran, düsünceyl suc
sayan tüm hükümler kaldmla
caktrr.

3- Basm, toplanu ve göste
ri özgürlükleri tam olarak tarn
nacak ve bu özgürlükleri hic;:e
indiren, kullamlamaz haie geti
ren tüm antidemokratikhüküm
ve smutamalara son verilecek
tir.

parlamentoda ve yerel medis
lerde temsiline olanak verecek
demokratik bir seclrn 'sisteini
01ustu rulacakn r. '

Parlamento, buqünkü
sembolik durumundan kurtan
lacak, gerc;ek anlamda özqür
ce tartrsan ve yasa cikaran, ki
~ilikli ve etkin bir yapiya kavus
turulacaktir.

Yasama yetkisini hüküme
te devr eden bugOnkO uygula
maya son verilecek; kararna
meier ancak gec;:erli yasalarm
c;ere;evesinde düzenlenecektir.

Söz ve düsüncelerinden
dolayi parlamenterlerin suc
lanmasi veya parlamenterlikle
rinin düsrnesi önlenecektir;

$u anda, parlamento ve
,hükOmetin üstOnde bir isleve
sahip olan ve tüm temel poli
tikalarda söz sahibi olan Milli'
GOvenlik Kurulu kaldmlacakttr.

cözümü sayesinde ülke ie;inbir
ie;ve dl§ bans ortarm clusaca
gIndan, savunma masraflan
büyük ölcüde düsecek, kay
naklar üretime, egitime, sagilk
alaruna, konut yapirmna ve
öteki toplumsal hizmetlere yö
neltilecekti r.

Durum degerlendirmesi ve program gerekceieri DENGOlaylar ve Görü~ler
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~~----------------~·ITD~--------------------

Laiklik ve inane özgürlügü
birbiriyle geli§mez, aksine an
eak birarada varolur. Demok
ratik ve laik bir ülke, herkesin
dinl inancmda özgür olduöu,
kimseye bu nedenle baski ya
prlrnayan ve imtiyaz tarunma
yan bir ülkedir.

Türkiye ise bu ölcülere hiC;
uymuyor. Türkiye'de devlet
inane; alaruna müdahale etrnls,
kimini kayirrrus, kimine ise bas
kl yaprmstrr, Türkiye'de, sayr
lan bugün on milyonun üstün
de olan Alevi kittesinin yarusr-

inan~ ÖzgOrlOgO ve
Laikllk:

Artrk sürekl1lik kazanrrus
olan ve ytldan yila oerinlesen
ekonomik krizl asrnak lcln, ön
celikle, bugün iktidarr elinde tu
tan ve ülke kaynaklanm kendi
lüks yasanu ve kirli savas ugru
na tüketen egemen kligin ikti
darma son vermek gerekir.

Partimiz, egemen kligin
yolsuzluk, hrrsrzhk, rüsvet car
kma ve yrllardrr inatla sürdü
rülen kirli savasa son verecek,
bu yoz carkm ve kirli savasm
tükettigi ülke kaynaklarnu, ge
ni§ halk Ylgrnlannln yararrna;
üretime ve ülkenin öteki hayati
sorunlanrun cözürnüne sefer
ber edecektir. Böyleee ülke iy
bansa kavusacak ve hlzla geli-

EKONOMi

Partimiz, geryek anlamda
, laik ve demokrank bir toplum is
tiyor. 0 inany özgürlügüne say
gilldlr; herkes, baskasma zarar
vermeden kendi inanenun ge
reklerini serbestce yapabilme
lidir.

~ Partimiz bu bakrrndan yurt
taslar arasmda aynm yapmaz.
Ne kimseye baski yapar, ne de
ayncalrk tarur ... '

Artt« sürek/ilik
kazanml$ olan ve
yüden ylla
äerimesen
ekonomik krizi
esmek icin. önce
Hkle, bugün iktida
n eHnde tutan ve
ü!ke kaynflklartnl
kendi lüks yesemt
ve kirli savas
ugruna tüketen
eqemen kligin
iktidanna son
vermek gerekir.

ra, Hmstiyan ve Vezidi azmhk
lar da sürekli olarak baskilara
hedef olmuslardrr.

Türkiye'nin laik bir ülke 01-
rnasi iyin Diyanet isleri teikila
trnm yarusrra, okullardaki zo
runlu din dersleri kaldinlacak:
din islerinin örgütlenmesi ilgili
eemaetlere brrakrlacak; ibad~t
yerlerinin ve dini ögre.nim ku
rumlanrun yapirm, buntarm ve
din adamlannm masraf ve üc
retleri genel bütyeden degil, il
gi'li cemaetleree karsilanacak
trr.

birer yerel parlamento gibi cah
sacaktrr,

Verel yönetimler gÜylendi
rilecek; sagllk, egitim, kamu
düzeninin sagianmasl gibi i~ler
onlann görev alamna birakrla- .
caknr. .

secek: enflasyonun denetim
altma almrnasr, i§sizligin ve
ycksulluöun giderilmesi,
ernekel halkm yasarn standar
dmm yükseltilmesi, geri kalrms
böigeiere daha fazla kaynak
aktanrrn mümkün olacaktir.

Demokrasi bunun güven
cesi olacaktrr. Demokratik bir
toplumda, yönetim üzerinde
halk denetimi, baglmslz yargl
run yolsuzluk yapanlann yaka
sma yaprsrnast mümkün ola
caktir.

Özel giri§im serbestisi ve
yasalara uygun cahsan tarim,
sanayl ve ticaret erbabttun
haklan korunacak; hayali ihra
cat, yolsuz kredi, kamu arsala
nrun ucuza kapatnmasr, usul
süz ihale ve benzeri hileli, ah
lak dl§1 yollarla kamu mahrun
ve halkm parasnun talaru önle
necektir.

Ülke ylkarlanna uygun dü
sen yabanci sermaye ve tek
nolo]i akl§1 tesvlk edilecektir. '

Kücük esnat ve zenaatkar,
el sanatlan desteklenecektir.

Partimiz Türkiye'nin Avru
pa Birligi'ne biran önce kaul
masmdan yanadtr. Bunun icin,
ekonomik alanda oldugu gibi
demokratik alanda da gerekli
düzenlemeleri yapacaktrr.

Kamu iktlsadi i,letmeleri

Kamu lktisadl i$letmeleri
nin (KiTler) e;ogu, kötü ve parti
zanca yönetim yüzünden gü
nümüzde zarar etmektedirler
ve ekonomiye bir yük haline
gelmi§lerdir. Bunlar siyasi ikti
darlann arpaltgl haline gelmi§
tir ve özel kesime kaynak ak
tanrmnda kullarulrnaktadrr.

Egemen klik, §imdi, kendi
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--------------------------~12~-------------------------

<;ah,ma Hayatl ve
Sosyal G9venlik:

Cah~ma hayatrrun düzen-

TOm yurttaslan kapsayan
bir sagllk siqortasi sistemi
olustu rulacaktrr.

Sagllk hizmetleri iyile§tiri-

Vergi Reformu:

Partimiz köklO bir vergi re
formu qerceklestirerek 90k ka
zandlgl halde komik denecek
derecede az vergi veren, bü
yük ölcekte verqi kacrran ke
simlerin gerc;:ek kazanclanna
uygun vergi ödemelerini saöla
yaeak; asgari ücretten vergi al
mayacak, ücretlilerin üzerinde
ki aglr vergi yükünü ise hafifle
teeektir.

Partimiz, kayrt dl§1 ekono
mi ile ilgili olarak gerekli yasal
düzenlemeleri yapacaknr.

Devletin ve büyük toprak
sahiplerinin ellndeki topraklar
dan ahnarak topraksiz ve az
toprakh köylüye toprak dagltl
laeak; tanmda üretimi arttrr
'rnak i'tin, sularna, gübreleme,
'diger' modern tanrn araclanru
ve tekniklerini kullanma yönün
de kendilerine yardrmci oluna
cak: 'üretim, kredi ve sans koo
peratifleri blcimindeki üretim ve
pazarlama birlikleri tssvik edi
leeektir.

Hayvancilrqm modern yön
temlere kavusturulrnas: i9in
caba gösterilecek, üreticilere
destek olunacaktrr,

Yoksul ve orta halli köylüle
re yeterli kredi ve ödeme kolay
IIklan saölanacaknr.

Krrsal kesimde yol, okul,

Tanm ve Toprak
Reformu:

Cah~an herkese üeretli izin
ve dinlenme olanaqt saölana
caktrr.

i§sizlik slqortasiru da ic;:e
ren bir sosyal güvenlik sistemi
olusturulacaktrr. '

i~c;:ive memur emeklileri
nin durumu lyllesfirilecek, yar
drrna muhtac yash ve sakat in
saniara güveneeler getirilecek
tir.

Egiti":1 Irk91, soven ve sid
dete dayah ögelerden anndm
lacak, dernokratiklestirtlecek
tir. Özgür düsünen, ki~ilikli ve
varanci insan yetistirmek egi
timin arnac: olmahdlr.'

Her etnik gruba kendi ana
dilinde egitim olanagl saglana
caktrr.

Genel bütceden egitime
aynlan pay arttrnlacak: herke
se yetenegine göre egitim ola
naklanndan e§it bicirnde yarar
lanma ve geli~me olanagl sag
lanacaktrr. ,

Spor faaliyetleri destekle
necek, genc;:ligin yarusira, ge
ni§ toplum kesimlerinin de bun
dan yararlanrnasj i<;:in caba
gösterilecektir.

Üniversite, bugünkü resmi,
dogmati.k ideolojinin baskism
dan kurtanlacak; demokratik
ve özerk bir yapiya kavusturu
lacak; bilimsel i1keler cerceve
sinde, özgürce cahsmasi sag
lanacaktrr.

Yetiskinlerin egitimine
önem verileeektir.

Bilim, sanat ve kültürün öz
güree geli§iminin önündeki en
geiler kaldmlaeak, bu causma
lar tesvik edileeek, bunun i9in
gerekli yasal düzenlemeler ya
puacaknr,

,SAGLIK VE KONUT

EGiTjM

su, elektrik, saghk ocagl ve
benzeri alt yapi hizmetleri ta
mamlanacak, iyile§tirilecektir.

eseri olan bu gerekc;:eyi kulla
narak onlan, özellikle de verim
li olanlanru, özel kesime yok
pahasma devretme, birc;:ogunu
da kapama hazlrllgl yapmakta
dir. Bu ise olumlu bir cözüm de
gildir; hem ülke ekonomisi i9in
önemli bir kayrp, hem de yüz
binlerce i~c;:inin da ha sokaöa
atrlmasi demektir.

Partimiz, KiT'lerin özel ke
sime peskes c;:ekilmesine ve
kapanmasma karsrd«, Bu ku
rutuslar c;:agda§bir isletmecilik
antayisryla yönetilir, iktidarlann
arpallgl olmaktan ve özel kesi
me kaynak aktarma durumun
dan kurtarrhrlarsa pekala ve
rimli olacaklardir. Yaprlmasi
gereken budur.

Partimiz KiT'lerin yönetim
ve üretim mekanlzrnalanru
~agda§ ölcülere uygun olarak
yeniden düzenleyecek, iscile
rin yönetime ve denetime kau
hrrum saghyacak, aynca onla
ra kardan pay vereceknr,

lenmesinde iLO standartlan
uyqulanacaktrr.

12 Eylül rejiminin budadlgl
i~c;:ihaklan gert verilecek, bu
nun icin i§ yasalannda gerekli
düzenlemeler yapilacaktrr.

Sendikalasrna, toplu söz
lesme, grev ve genel grev hak
kl, hicbir kisrtlama getirilmeksi
zin, türn cahsanlara tarunacak
trr,
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Sanayile§me ve kentle§- \
we, tari~in ve dogantn korun
masu;lI, insan vf! gevre sagtlgl-
nl gözeten bir plan dahilinde 01-
malJdlr. Ge<;mi§ten kalan sa
nat eserleri ,gibi, bitkiler ve hay
vanlar da korunmalldlr.

Günümüzde, oburca ve
plansrz bir sanayllesme, kay
naklann düzensiz kultamrru ve
benzer nedenlerle dogal cevre
-toprak, hava ve su- tehlikeli bi
cirnde kirfeniyor.

Bu, dünyarruzdakl tüm
canhlar gibi, insantann da gele
tegini tehdit ediyor. Dogal yev
renin korunmasl i<;ingecikme
den kökliil tedbirler almak' gere
kiydr .. '

, DOGAL CEVRENiN' .'
KORUf\JMASI

Partirniz, ülkenin bugünü
ve gelecegi bakmundan önsm
I,iblr i§leve sahip olan gen<;lfgin

J sorunlannm cözümü ve gen9:
lerin toplumsal yasarrun her
alarunda etkin roller üstlsnebil
meleri i<;ingerekli cabayi gös
terecektir.

, Farkh toplum kesimlerin
den va katmanlardan gelen

• gen<;lere, egitim 'alarunda,
meslek edinmede 've yetenek
, lerini geli§tirmede tirsat e§itllgi
saglanacaktlr. , '

lecek, yoksul ve rnuhtac olan-: egitimde, polltikada, sanat ve
lara parasiz olarak saglana- kültür alanmda ve öteki sosyal
caknr, faaliyetlerde zaman ve olanak
, "Her aileye ve vurttasa, du- kazandrrabilmekve onun ev
rumuna uygu,n, sagllk .~b~ulla- ~§~ne bag~mhllglnl azaltmak
nna elveri§1i bir konut saglama , rcm, yetennce cocuk .yuvasl,
politikast izlen:ecektif. " a",~ okufu ve benzet hizrnetler

, saqlanacaktrr.
Deprem bölges~olan ülke- ,

, mizde konutlann depreme da- ,
yarukh ve iklim kosullanna uy-.
gun olmasi gozetilecektir. '

Rahat blrulasrrnr, terniz
havayi, kanaiizasyon slstemi
nl, yeterinee yesil alarir, parkl,
spor alaru ve küttürevini arnac
layan, plan" bir kentlesrne poli-

'tikasl izlenecektir.

\.'.~~~----~~~----~~~~--~----------~-

Partimiz, kom§ularla so
runlann, görü§meler yoluyla,
ban§91 yöntemlerle ve ulusla
rarasl hukuk ilkelerine uygun
biC;imdec;özümü iyin gaba gös
terecektir.

-
Partimiz uluslararasi plan-

.da silahstzlanma ve bans yö
nündeki cabalan destekler; ml

'. lltanzme, taslzms, Irkylhga, ya
. bane I düsmanüqma kars: tu
tum ahr:

Her türlü ulusal baskiya
kars: 91kar ve utuslann kendi
geleceklerini özgürce belirle-
me hakkmi destekler; .

Böigesei sorunlara ban§yl
ve adil cözümler bulunmast
h;in caba 'gösterir; ,

Dünyarruzda insan haklan
ve demokrasinin güC; ve yay

, gmllk kazanrnasi: cevre kirlen
.mesinin önlenerek dogal den
genin' korunmasi: asm nüfus
artrsi, a<;hk,krtlrk, kuraklrk, sal
gtn hastallklar vb sorunlaracö
züm bulunmasi: geri kalrrus ül
kelerin aglr borg yükünden kur
fulmasi ve bu ülkelerde ekono
mik, sosyal ve kültürel geli§me
nin mztandmlmasr iyin insanlt
gin yürüttügü ortak rhücadele
ye destek verir.

Partirniz, bu arnacla insan
IIgm ortak ekonomik, politik ku
rumlar olusturmasindan, özel
likle Birle§mi§ MilIetier Örgü
tü'nün daha, etkin klllnip yaptl~
nm güeüne kavu§turulmasm
dan yanadlr.

QI~ pOLiTiKA

Partimiz bunun i<;IAIgere
keni yapaeak ve bu konuda da
insanlanrruzm egitimine,önem
vereeektir. .

GENC;LiK

Durum degerlendirmesi ve program gerek~eleri

C;all~ma: yasarmnda, agi
fimde, politikada ve 'ioplurnsal
yasamm öteki alanlannda ka
din - erkek arasmda, kadmlann, I 1.

aleyhine varolan ß~itsizHk, ka-
, dlnlar üzerinde baski ve §iddel
kullanlrril, ülkem'izde, geli~kin
ülkeiere 'göre (fok: ciaha befir-
gindir. ,"

Partimiz b~ ~~itsiZligi ve
Qa,s!<IY'1'giderm~k Igin slsternll

, (fa~a qösterecektir, '
. I ~ •

'. Kadmlann egitimine önem
verilecek, ~all§ma' hayatma
daha yogun ~atllmaran" bir i§

, ve.rneslek sahibi olmalan, e§il
i§e ~§it ücret almalan i<;in<;aba
gösterileeektir_ " "

I

Partiiniz" kadmlann politi~
ya§ama daha yogun katllmata
n:iyin yaba göstetecektir ..- ,

,K~dmm e§inl özgürce se<;
meslni önleyen ilkel egilimlerle
müeadele edilecek, kadma ve
yoeuga yönelik'bas~, ve §iddel
su<;saYlllp önlehecektir.

, ,
'" Kadma Q,aJl§mahayatmda,

KADIN,LA~
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I1U§t1f. Onun gücü dörde bölü
nürken düsmatdanrun kidör
de katlanrmsnr, Kürtlerin gü
cüyle, onu i§gl,\l edenlerinki
geometrik bir terslik göster
mektedir. Bu bile, i§in ba§mda
durumu olumsuzlasnran fiili
bir faktördür. Kürtlerin bütün
"aba ve ~lrpml§larl bu fiili
~embere, takihp kalmaktadir.

Kürdistan'm bu jeopolitik
durumunun yarattlgl nesnel
durum, KUrtlerin uluslararasi
iliskiler arama cabalan önün
de de büyük bir erigel Je§kil et
rnektedir. Ister ülke-devlet ,,1-
kanndan, ister hümaniter ne ..

. denierden kaynaklansm, ilgili
dünya devletlerinin Kürdis
tan'a dönük hesap ve politika
Ian burayi i§gal eden devletler
koalisyonunu karsismda bul
maktadir,' Bu' ~ok önemli cay
dmci bir güctür. Türkiye, Iranve Irak-Suriye gibi her bir ül
kenin olusturdugu fiili ve
potansiyel güc ve etkinlik, H
gili her devletin Kürt politika
smi dogrudan etkilemekte ve
bir noktadan sonra da bupoli
tikalan i§levsiz kilmaktadir.
Herhangi bir devlet .a~lsmdan

detin yanmda, mevcut Ulkeler
Kürtleri dünyadan izole etmek
icin her türlü cografik, diplo ..
rnatik, ticari ve siyasi etkinlik
lerini devrelendirmekten geri
kalrmyorlar, Örnegin Güney
de dogan tarihi firsat, sömür
geci devletlerin bu kusatma ve
tecrit olanaklanndan dolayi
ölürn kahm savasiyla karsi
karsiya bulunrnaktadir. Ayn
ca fiziki bir müdahaleye bu i§
icin gerek duyulmaktadir .

Özgürlüge düskünlük ve
bu ugurda mücadele etme az
mi yönünden halklar arasmda
aymm yapilamayacagi genel
bir tespittir. Öyleyse Kürtle
rin §u anda icinde bulundugu
bütünsel durumu aciklayacak
somut tarihsel nedenler vardir
ve bu defalarca ortaya konul
du. Kürtler en basta jeopozis
yonlanrnn kurbamdirlar. Bö
Iünrnüslük ise hem bu jeopo ..
zisyonun sonucu, hem de bu
pozisyonun güclüklerini de
rinlestirici bir acmazdir. Nasil
olmasin ki? KUrdistan bölü-
nüp parcalarnrken Kürt hallo.
bir yerine dört önemli devletle
bogusmak zorunda birakil-

Son birkac yilda kimi
olumlu gelisme ve dogan ola
naklara ragrnen Kürdistan'da
ve onun da ötesinde Kürtlerin
yayrldigr ve etkinlik gösterdi
gi Kürt dünyasi diyebilecegi
miz bütün cografyada gelecek
acisindan bir cözümsüzlük ve
umutsuzluk boyvermektedir.
Bu cözümsüzlük ve umutsuz
luk sadece gecici siyasi-psiko
lojik bir olgu degildir. Ikiyüz-

. yilhk bir özgürlük mücadele
sinin böylesine uzun bir süre
ce yayilmasmin getirdigi tah
ribat ve yorgunlugun yamsira
son birkac yildaki kimi olum
lu gelisme ve ödenen bedelle
re ragrnen mücadelede bir tür
lü umut verici bir cikism gö
rülmeyisinin bunda paYl bü
.yüktür, Ulusal ve etnik sorun
lann bulundugu bütün ülke
lerde sorunlann cözümü yö-
nünde taraflar bir araya gelip
yeni diyalog ve görüsme plat
formlan olustururken, Kürtle
rin Ya§adl~ bellibash ü~ ülke
de de Kürt sorununun bastml
mast yönünde siddet var gü-
cüyle kullanilmaya devam
ediliyor. Bu ilkel ve kirli §id-

Kürt dünyasl
dügümü nasll
c;özülec,ek?
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memis hertürlü baski ve sid
deti kullandilar. Bütün bunlar
gercek. Ama bir gercek daha
var; yabancilann yüzyillar sü
ren egemenligi sonueunda
Kürtler kendilerine olan
inanclanm, güvenlerini büyük
öl4tüde kaybettiler. Bagunsiz
ve egemen bir insan, yada halk
olmanm gururunu tadamadi
lar. Hep baskasi icin 9all§ttlar,
baskasi icin varolduklanm dü
sündüler ve buna gereckten
inandmldilar, Düsman onla
nn kafalanm yikadi, ruhlanm
köreltti, benliklerinden etti.
Savascr, direngen, haklan icin
her kosulda müeadele eden in
sanIar yerine, c;ogu kez güclü
den yana statükonun pesinde
yüzen insan tipi dogdu. Sö
mürü ve baskuun biLineineva
np baskaldiranlann ise, boyun
egme geleneginin egemen 01-
dugu bir toplumdan geldikleri
icin hep böylesi bir zayif yan
lan oldu. Biraz zora düstükle
rinde cark edip teslimiyet yo
luna yönelmekte bir sakmea
görmediler. Savasirken düs
manlan tarafmdan satm alman
ve bir süre sonra bizzat kendi
halkma karsi kullarulan Kürt
lerin sayisr, hakh davalan icin
sava§lp ölümü secen Kürtler
den belki daha fazladir. Karar
hhktan cok, kaypakhk ege
men ruh ve kisilik- yapisidrr.
Gogu zaman Kürtler kisilikle
rini sömürgecilige karsr eephe
almakta bulmak yerine, daha
cok onun carkmm icinde bir
disli olmakta aradilar. Hayati
boyunca hep baskalan tarafin
dan ezilmis Kürtlerin silah
alarak kendi halklanrn ezme
yoluna , yönelmeleri, degi§ik
bir ki§ilik araYl§l ve ezilmi§lik
psikozunu bastrrma tepkisin-

"kendi iclerinde de bölmeyi ba
§~dl. Böy Ieee Kürtlerin ye
nilg~si daha da kolay oldu.

Ezilenlerin, alttakilerin -
her nesekilde olursa olsun- ik
nasi ternelinde gerceklesme
yen ya da, onlara benimsetil
meyen hicbir baski, sömürü,
veya egemenligin herhangi bir
sekli, sadeee zor v~ baskiyla
sürdürülemez. Zor ve baski
:~ogu kez sindirmeyi gercek
lestirir ama, daha cok da bi-

, linclenip uyanan ve direnen
kesimlere karsi etkili olur.
Ama en azmdan sunu yapar;

.-baski ve teröre ugrayan ke
simler egemenlerin yenilrnez
ligi konusunda ikna edilrnis
olur ve bu da egernenlik siste-
, minin benimsenmesini ve so
nucta da ona itaati getirir. So
run sudur: sömürgeei devlet
le;rKürtJ:ere kar§l düoyadaki -
nükleer silahlär hari~- her
,türlü,silahl, denenmi§ denen-

Zarnarr zaman satir arala
:;. nnda dile getirilse bile yete-
!rinee islenmemis bir konu da
ha var, Devletle özdes ve gide
rek uzun bir dev let gelenegine
bagh olarak olu§abilen köklü
bir ulusal bilin9 ve ki~ilikten
yoksunlugu, Kürtlerin ,özgür-

Tahrip edilen .'
r.' ',i~ bünye

, '

1 .,} )

, kir. Bunun ise strateji ötesi bir
: hesap oldugu, meveut deger
, ler v'e uluslararasi normtarm
: temel ahndig; devletler acism

, dan böylesi uzun vadeli ve
kompleks bir hesabm kolay
. kola'" göze ahnamryacagi or
, tadadir. Bir Kürt devletinin
'kutulmasmm bedeli olarak
. yukanda kisaca ifade edilme
ye ~all§Ilan Ortadogu gibi her -
yönden agrrhgl olan bir siste-

I min destabilizasyonunu kim
. göze-alabilir?

ciddi bir Kürt politikasi, Orta- lük müeedelelerindeki basan-
dogu gibi bir ueu Asya'ya, bir sizhklanrun diger ama, cok

, , ue'!...Uzakdogu'ya, bir ueu Av- önemli bir nedeni saymak ge-
rupa'ya dokunan, zengin ye- rekir. iki yüz yilhk bir müca
raln rezervlerr; hn"'~lrdlgl ;?:dele, gelenegindeki bütün ye
insan potansiy..~li:i~trf\t~~ v~ .? riilgilerde ,ba§ rol oynayan bir
askeri konu'muy1.a'uluslaiarasl'~" faktördür bu. Kürtler gercek
dengede belirleyici bir siste- anlarnda.bir ulusal eephe ha
min sarsilmasuun-gözetalm- '·;'Ylinde'örgütlenip düsmanlanna
rnasi, Kürtlertn:qig~~lID~: ~;t)<ar§ibir~~tün halinde savas
sinden sonra yeni ve stabil bir . madilar. Oyle olunea da her
Ortadogu düzeninin ol!l,~abi- defasinda, zaten yeterinee
leceginin urnut'ePil~~~~ger!f-~r.gÜ9Iü~qlari dü§manlan onlan

Türkiye, Iran ve Irak-Suriye gibi her bir
ülkenin olusturdugu JUli ve potansiyel
,güf 've etkinlik, ilgili her devletin Kürt
..politikasim dogrudan etkilemekte ve bir
noktadan sonra da bu politikalari islev-

• si71~k,llma~tadlr.',
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Kürtlerinki
kör bir kuyu

" Dünyada ulusal ve etnik
sorunlann hepsinin tek tek
masaya yatmldigr, cözüm icin
arayis platformlan ve kanalla
nnm olusturuldugu bir dö
nemde, Kürtier icin hic bir
umut belirtisi görülmüyor,
Tersine geemisi bile aratacak

smdan bu sonuclan doguran
önemli faktörler vardir ve
bunlann tekrar tekrar irdelen
mesi ve yeni tespitlerin yaka
Ianmasi gerekir.

Daha önceki dönemleri
saymazsak, iran'da Kürtler
1979 yihnda Sah yönetirninin
yikihsmdan bu yana Hili bir SI
eak direnis icindedirler. 0
günden bu yana 15 yil gecti.
Bu süre icinde binlerce sehit
ve 0 kadar yarah verildi. Ama,
.bu parcada hala en ufak bir l§Ik
krvilcirru görülrnüyor. 15 yil
kesintisiz bir mücadele ve
bunca bedele ragmen bir so
nuca gidememe giderek bir
yorgunluga ve onun da ötesin
de, umutsuzluga yol aciyor.
Iran KDP son birkac yilda en
degerli lider kadrolanm iran
rejiminin alcak saldinlan so
nueu yitirdi. Bu tür kadrolarrn
cok olmadigi bir halk ve parti
icin bu, onanlmaz bosluklara
~eden oluyor. Ve gereckte
IKDP'de sehit düsen Kasim
lo'lann Serefkendi'Ierin yer
lerini doldurmak kisa sürede
mürnkün görünmüyor. Sunu
belirtmek gerekir; iKDp iran

gltanlarm aynca kendilerine
mutluluk üretmeleri olanak
sizdir, zira 0 yetenek coktan
körelmistir. Kürtler kendi jeo- .
pozisyonlarmrn kurbaru, gev
re halklar Kürtlerin kurbaru:
bunlann hepsi ise .acgözlü, ta~
. lanci, soygun hirsr kör bir si
yasetin kurbani olmuslardir.

Bu igreny sistem, ezip aci
lar cektirdigi halklarda zaafi
yet yaratiyor. Kendini ezilen
lere sindirtiyor, bünyelerini
felc ediyor. Kürtlerin bunca
ugrasilan, bu ikiana nedenden
ötürü bir türlü sonu9 vermi
yor. Bünyedeki tahribatla il
gili ise yeri gelince canh ör
neklemeler yapilacaktir.

I,
!
·1

benliklerini elinderi alanlarda politikalaria Kürtlere uygula-
benlik ne arar. Yrkim islevi nan baski ve sömürü mekaniz-
üzerine kurulu bir yapl, dina- ~asl giderek katrnerlesiyor.
mizm gelistirrnekten yoksun- Ornegin, Gtineyde somut bir
dur. Ortada kan döken bir sis- kazamm var ama, bakiyorsu-
te~in ~li deo kamn icindedir, nuz bu haliyle 0 da birsey ifade
Bmlermefelaket ve zulüm da- etmiyor. Öyle ise, Kürtler aXI-

Kuskusuz konu kapsamindaki biaün '
verileri sekillendiren ana kaynak; fag
disi sömürü mekanizmasi ve gercegi
mizde de Kürtleri cendereye sokan sö
mürgeci devletler toplulugu ve onlann
kullandiklari arac veyontemlerdir,

den baska birsey degil. Özgür
lük mücadelesinin ana unsu
runu olusturan Kürt insan tipi
nin analizi, yarulgilardan uzak
bir mücadele projesinin insasi
icin bir hayli önemlidlr. ,

Bu yöndeki herhangi bir
analizden amac, özgürlük mü
cadelesindeki tersliklerin so
rumlulugunu kendimize yük-'
leme gibi bir pusula §a§kInhgl
degildir. Asil ve önemli olan,
sömürgeci sistemin tahribat
kabiliyeti, insaru düsürdügü 0

korkunc batakhk ve bir bütün
olarak sistemin igerigidir.
BöyIe de olsa, bu igren9 carkm
eseri insan malzemesiyIe karsi
karsryayiz; arnk 0 bir gercek
olarak karsuruzdadir ve onu
oldugu gibi hesaba katmak zo
rundayiz. Bu yönüyle de bu

I gercegin bilimsel analizine ih
tiyac var.

Kuskusuz konu kapsa
mmdaki btitün verileri sekil
lendiren ana kaynak; 9agdl§1
sömürü mekanizmasi ve ger
~egimizde de Kürtleri cende
reye sokan sömürgeci devlet
ler toplulugu ve onlann kul
Iandiklan ara9 ve yöntemler
dir. <;agm coktan a~tlgl bu an
layis, kendi kullarucilaruu da
giuikce dibe cekmekte ve bu
nun zararlanru Kürtler kadar,
bu devletlerin halklan da cek
mektedir. Türklerin, Farsla
nn, Araplann yasadiklannm
hi9 de özenilecek bir yanlan
yok. Onlar adina cok 90k,
utanc dolu sayfalar dizilmis
tir. Cektikleri acilar, ugradik
lan kiyimlar, yillar yih sürün
meleri de cabasi, Baska halk
lan ezen bir halkin özgür ola
mayacagim sagu' sultan da bi
liyor artik. Baskalanrun

Kürt dünvas: dügümü nasil cözülecek? DENGOlaylar ve Görü~ler
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lik kayda deger hic bir örgütlü
cabalan yok. Dolayisiyla re
jim Kürtier dismdaki bütün
halklan §U anda yedeginde tu
tabiliyor. Kürt hareketinin
Fars halkindan da yaslanacagi
ve dayanacagi bir muhalefet
odagi sözkonusu degildir. Sö
zü edilen ve Saddam'm kuca
gmda büyük kaynaklarla bes
lenen Halkm Mücahitleri ise
tarn bir fasist anlayis ve man
tikla yetistirilmektedir. Kürt
lere karsi asagilayrci ve inkar
Cl tutumlanyla egemen Hu
meyni rejiminden farklan bu
lunmuyor. Iran rejimi, bir
yandan despot sistemiyle kit
leiere göz actmnazken, diger
yandan ülkenin önemli petrol
kaynakh geliriyle belirli bir
ekonomik istikrar ve refah ya-"
ratabilmektedir. Bu, icten bir
opozisyonun dogrnas im en
gellemektedir. Mevcut ekono
mik potansiyel sayesinde mol
lalar rejimi savas teknigi ala
rnnda da önemli bir gücü eli
nin altmda bulundurabilmek
tedir. Diger ülkeiere islarm
yayma adt altmda sürekli ci
had ~agnlan yapilrnakta, kit
lelerin dikatleri bu konuya c;:e
kilerek rejim kendini aklama
yoluna gitmektedir. Mollalar
cephesinde zarnan zarnan bas
gösteren ve karsilikh infazlar
la sonuclanan mücadelelerin
ise, ülkede demokrasinin ge
lismesine herhangi bir katkrsi
bulunmuyor. Cuntalar savasi
na dönüsen bu mücadele halk
tan uzak, iktidar tepesinde ce
reyan ediyor. VarlIgml terör
ve sürekli cihadla saglayan bu
rejimin kendi i~inde bir dönü
~üme ugramasl, demokratik
bir aC;:lltmsaglamasl yakm bir
zaman ic;:i11beklenmiyor. Re-

Kürdistan'mda Kürt halkuun belirli cabalara ragmen tatmin
ezici destegini arkasmda tutu- edici bir sonuc sagfanarmyor
yor. Kendi icinde gereckten ya da, .yeni motivasyonlar
demokrat, ulusal ve uluslara- olusturulamiyorsa, insanlarda
rast dostluk ve dayamsmamn giderek bir bezginlik ve bik-
bilineinde, arkasmdaki eziei kmlik gelisir. Müeadele azmi
halk destegi, rnilitan ve feda- ve heyeeam yerini yilginhga
kar siyasi ve savasci kadrolan, ve umutsuzluga birakir.
binlerce sehidin kamyla su- Iran Künlerine baska yeni
lanrms 15 yilhk sicak direnis mücadele yol ve yöntemleri
gelenegi ve en degerli liderle- önerilebilinir mi? Örnegin si-
rini dava ugrunda yitirrnis
olan iKDP'nin; Kürt halkiru lahh mücadeleyi birakip

Iran'da siyasi müeadeleye yö-özgürlestirme anlammda elde 1 1 .. b d ..ne me enru ve ura an rejiettigi, rejimden koparugi en min srkisnnlmasuu kim öne-
ufak bir kazrmm bile yok. rebilir? Iran gibi kabuguna ce-
Iran'daki c;:agdl§lrejim Kürtle- kilmis, kara bir cehaletin veri katletmeye, Kürt köylerini
yakip yikmaya devarn ediyor. anlayism egemen oldugu bu
Hergün rejimin ucaklan hava- ülkede böylesi bir yönelisin

zerre kadar kosullanrun olma
Iamp kendi resmi simrlanmn diguu herkes biliyor. Burada
ötesindeki iKDP kamplanm
bambalamaya ve bu dircnis kimücadele silahh savas üze-
odagim tümden yok etmeye rinde sekillendigi icin de, sila-
cahsiyor, insan ister istemez hin birakilmasi, buradaki halk
oturup düsünmek zorunda ka- icin rejim karsin mücadelenin

tasfiyesinden baska bir anlam
hyor. Buradaki mücadeleci ifade etmiyor. Öyle olunca da
güclerin eksigi nedir? Hangi Iran Kürtleri icin silahh dire-
alanda biraknklan hangi bos-
luk, ya da hangi eksiklik sonu- nisten baska bir secenek kal

miyor. Peki bugünkü Iran
cu özgürlük yönünde ciddi bir .. d '1 hl .. d 1 . bicm e SI a 1muca e enm a-
gelisme gösterilmiyor. Karar- §an sansr nedir? Üstünkörü bir
hhk ise kararhhk, bedel ise - degerlendirme bile bu konudafazlasiyla, güven verici bir ön- kimi ipuclan vermeye yetiyor.derlik, dogru ve isabetli politi-
kalar, diger parcalardaki Kürt- Bir kere iran 'da Kürt ve
lere karsi kardesec sorumlu- Iran'm toplarn nüfus potansi-
luk, kücürnsenmeyecek bir yeli arasmda büyük bir esitsiz-
diplomasi mirasi, Ama, hala lik vardir. 8-9 milyonluk bir
Iran Kürtleri icin somut bir ge- nüfus potansiyelinden besle-
lisme yok. Ve yakm bir za- nen bir mücadelenin, 50 mil-
manda da bir gelismenirr sag- yonluk insan gücüne dayanan
lanacagi görülmüyor. Bu gi- bir rejime karsi, daha isin ba-
disle de fazla bir seyin degi§e- §lllda ClltZ kalacagl ac;:Iktlr.
cegini beklememek gerekir. Gerc;:iFars nüfus, toplam nü-
Peki bu'gidi§in Kürtler aC;:lSln- fusun % 50'isini a§mlyor, ama
dan sonucu ne olur? insanlann Kürtier gibi hic;:bir haklan 01-
da bir direnme ve dayanma mayan Azerilerin, Belucile-
güc;:lerivardtr. Eger harcanan rin, Araplarm yönetime yöne-
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DENGKürt dünvasi dügümü nasn cözülecek?Olaylar ve Görüsler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



korunamamis Kürtler milyon
lar ha linde burayi terk ederek
Iran ve Türkiye'ye slgmml§
lardir, Birlesmis Milletler ka
ranyla olusturulan Cekic •
Güc'ün devreye girerek bura-
y'a koruma semsiyesi germesi
sonucu Kürtlertekrar yurtlan-
na dönebilmis ve Kürt otorite-
si burada yeniden tesis edile
bilmistir, Bugün hala Kürt
devleti, varhgnu önemli ölcü-
de bu gücün olusturdugu ko
ruma semsiyesine borcludur.

Sonne icinde iki sonuc bir
likte görülüyor. Yukanda ifa
de edildigi gibi; sahip oldugu
bütün olanaklara ragmen, üs
telik diger parcalarla kiyaslan
digmda hareketin en güclü 01-
dugu bu parcada bile Kürt ha
reketi sömürgecileri sadece
kendi gücüyle yenememis onu
ülkesirrden söküp atamamis
nr, Dl§ faktörlerin devreye
ginnesiyle olusan elverisli or
tamda ancak bu basanlabil
mistir. Dl§ faktörlerin devreye
girmesiyle kazamlan mevziler

"ise, yine ancak drs güclerin
yardirmyla eIde tutulmestur
ve bugünkü durum da budur.
Bu konuga ileride tekrar dön
mek üzere sorunu irdelemeye
devam edelirn.

Cekic Güc'ün korumasi al
unda Kürt devieti varhgiru
sürdürüyor, Ama nasil bir sür
dünne? iki yih askin bir gec
misi olan Kürt devletindeki
gelismeler neierdir? Baasci
fasistlerin a<;uglharigi YjU'asa
nldi, toplumun hangi alanmda
ne tür bir gelisme saglandi?
Kürtler elde ettikleri bu mev
ziyi nerede ve ne oranda kahci
kllacak adlffilar attIlar? Yüz
yIllar süren sömürgeci vah§e-

gelismelerden sonra Kürtler
uzun yillardan sonra Hk'kez bu
kadar genis alanda -nerdeyse
Güneyin tümünde- ülkeyi
düsmandan anndmp özgür
lestirdiler. Yapilan secimler
sonucu Kürt parlamentosu
olustu, Bu parlamento bütün
eksikliklerine ragrnen bir hü
kümet cikardr. Ortadogu'da
bir Kürt devleti kuruldu. Kirni
nedenlerle, bu federalbir yapi
olarak lanse edilse bile, Kürt
lerin kurdugu bagimsiz bir
devlettir ve bu cografyada bü
tün iktidan bu devlet ternsil
ediyor. Buraya kadar anlau
lanlar sadece objektif gelis
meier. Buraya nokta koyup bu
ilk Kürt devlet deneyini irde
lemeye cahsahrn.

Bugüne varan sürecle ilgi
li, basta bütün GüneyKürtle
rinin bir agizdan söyledigi ve
bizim acirmzdan da ikna edici
göri.inen bir tespit var; 1988'de
Kürdistan Cephesinin kurulu
§u bu parcada gercek anlamda
bir Kürt otoritesinin kurulusu
nun baslangicrdir, Bu olay
icerde, disarda ve en son ola
rak da Körfez savasi sonrasm
da önemli psikolojik, politik
ve askeri basanlara kaynakhk
etmistir. Ancak Körfez sava
sina dek, Kürt hareketi, icerde
cephelesmesine, ciddi halk
destegine, önemli askeri gü
cüne ragmen Saddam rejimini
Kürdistan'da yerinden oynata
rnarms, lokal basan ve düsrna
na indirilen darbelere ragmen,
Kürdistan özgürlestirilerne
rnistir, Bu ancak Körfez sava
§Inm yaratngi elverisli kosul
larda gerceklesrnistir. Hatta
bu kosullarda bile kisa zamarI
da eIde edilen mevziler Sad
dam'm· saldmlan kar§lsmda

Kürt dünyas: dügümü nasu cözülecek?

1958 Abdulkerim Kasun
darbesiyle baslayan, belirli
kesinti ve yükselislerle sürüp
gelen Güney Kürdistan özgür
lük mücadelesinde Körfez sa
vasi tarihi bir dönüm teskil
eder. Gerci bu olaym arka pla
runda 75'lerden itibaren yasa
nan toparlanma ve 1988'de
kurulan Kürdistan Cephe
si'nin bir hayli önemi var. Ne
var ki bu gelismeler Körfez sa
vasmm sundugu olanaklarla
birlesince ancak sözkonusu
dönüsümüsagladi, Eger i<r di
namikler halkla bütünlesip
mesru bir otorite olusturma
ml§ ve dogan bu firsau deger
lendirme becerisinde olmasa
larru, bu sava§ sadece yarattlgl
Ylklmla arulrrdl. Oysa bilinen

Güney Kürdistan
e§i olmayan
bir ülke modeli

jim evrensel kurumlann ve
normlanri dismda kalarak bu
alanda kendisine standart da
yaulmasmm yollanm nka
maktadir. Bu ülkenin bilinen
ekonomik ve siyasi agrrh~ ise
bauh devletlerin egoist istah
lanrn kamcilamakta, sistemin
tecritini ve buna uygun yapu
nmlann uygulanmasuu engel
lemektedir. Sonuc olarak bu
radaki manzara icacic; degil
dir. Tam bir girdap, icinden p
kilmaz bir kördügüm sözko-
nusudur. ~imdi, ne iran Kürt
leri icin binbir aciya ve cana
mal olan silahh direnis dismda
bir secenek bulunmakta, nede
bedeli bunca agrr bir müeade
lenin sonucunda bir ~Ikl§yolu
görülebilmektedir .
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giris cikislar kontrol altma
ahndi ve mal sürkülasyonu ta
mamen durduruldu. Kimi za
man da, burada üretilen zaruri
tüketim mallarmdan olan bug
day, pirinc gibi mall ara spekü
latif talep yaratarak buradaki
mallarm Iran'a akisuu sagh
yor. Amac Kürdistan'da kith
ga yol acarak kitlelerle Kürt
devletini karsi karsrya getir
rnek, Uluslararasi baglannlan
ve kimi taktik hesaplan sonu- .
cu Türkiye Habur kapisirn
acik tutuyor, Buradan Güney
Kürdistan'a, Birlesmis Millet
Ier yarduru saytlmazsa, Türki
ye'den akan hicbir deger yok.
Sonucta §U söylenebilir; Ha
bur kapisi Birlesrnis Milletler
yardimlanrun gectigi bir kapi
olma orarnnda önemli. Birles
mis Milletler yardimlanrun da
Türkiye tarafindan ne. kadar
cahmp kirptmldigr ise ayn bir
konu, Türkiye'nin bu yardim
lann gecisine' gönülsüz izin
verdigini ve bunu batihlann
baskisryla yapuguu herkes bi
liyor. Onun ötesinde, Habur
kapist gereckte Kürtlerin aley
hine, Türkiye'nin lehine isli
Y0I. Türkiye Habur kapisuu
Kürtlerin basinda demokrasi
kihcr gibi sürekli tutuyor ve
onu hem bir santaj olarak kul
Ianiyor, hem de bu yolla Kür
distan'a elini ve ayagnu iyice
sokuyor. Türkiye, Irak Kürtle
rine birkackurus birakryor di
ye, PKK'yi bahane ederek,
kamyonlann buradan mazot
getirmesini engelledi. Bir
miktar sogari ve patatesin di
smda hic bir seyi birakrruyor
ve Kürt yönetiminin ekono
mik olarak ~ÖKÜ§Üi~in elin
den geiern yapryor. Türklye
Güney Kürdistan'da Klzllay

Cünkü sorunun kaynagi disa
nda, Kürtlerin icinde bulun-:
dugu düsman kusatmasinda
dir. Bugünün dünyasmda kim
Robinson modeliyle bir yerle
re ulasabilrneyi umut edebilir
ki? i~ve <,ll§kaynaklar birlesti
rilmeden, özellikle ekonornik
alanda herhangi bir gelisme
saglamak mürnkün degil. KlS- '

tmlarak kusatrna altma ahnan '
. Kürtler soluk almakta bile
güclük cekiyorlar.

Kendisi de ambargoya ug
rarrus Irak, Ürdün gibi kimi
arap ülkelerinden ve ambar
goyu delerek gizlice baska ül
kelerden ithal ettigi mallarm
zerresini Kürdistan'a sokmu
yor. Petrolün sudan ueuz ve
bol odugu Irak'ta Kürtler akar
yakiti karaborsadan ve fahi§
fiatlarla bulabiliyorlar anoak.
o petrol denizi ki Kerkükte
Kurdistan topraklannda dog
maktadir. Yine Duhok'un il sr
nirlan icinde, ancak hala Sad
darnci güclerin denetirnindeki
barajdan üretilip Duhok ve
cevresine verilen elektrik iki
yildir kesik bulunuyor. Kürt
ler elektriksiz, karanhkla bo
gu§urken özgürlügü nasil do-
yunea tadabileeekler? Teknik
donarurn ve edevat ise hic bu
lunmayan ~·eyler. Iran'm ku
zeydeki kusatmasi Sad
dam'mkinden a§agl degit. Üs-

, telik savasm ilk dönemindeki
kaostan yararlanarak Iran reji
mi burada elde avucta ne var
sa, bütün i§makinalaruu, arac
gereclerini, kullarulabilen tek
nik olanaklann tümünü Kür
distan'dan calarak Iran'a gö
türdü. Olu~turdugu bu casus
taeir aglyla sava§tan arta kalan .
bütün degerleri talan etti. Ge~
mi§te yasa dl§l i§leyen bütün

Kürt dünyast dügümü nasil cözülecek?

samda, tadilmayan maddi de
ger ve refahla taclandmlama
dlgl icin siyasi özgürlük heye
cammn yaratngi dalga giderek
sönüyor. Peki bütün bunlär'hi
ein saglanarmyor, Kürt hükü
meti ve onu olusturan partiler
gereckten basiretsiz, ya§am
lan sorunlan göremiyeeek
denli politik donammdan yok
sunlar mi? Bizee hicbiri degil,
Birazdan anlanlacagi gibi bu
radäki hareketlerin i§ledigi bir
ton hata var. Ne varki bu, yu
kanda belirtilen sorunlann hic
birinin nedeni degil. Güney
deki Kürtier yaptlklarl yanh§
larm hi~birini yapmaml§ olsa
lardl bile, özünde bugünkü
dUIUm yine degi§mezdi.

Türkiye Habur
kaptsini Kürtle
rin basinda
demokrasi kiltci
gibi sürekli
tutuyor ve onu
hem bir santa)
olarak kullani
yor, hem de bu
yolla Kürdistan 'a
elini ve ayagtni
iyice sokuyor.

tin sonucunda yaraulmis tah
ribatlan hic bir hükümet ya da
devlet iki yil icinde asamaz,
Demek istedigimiz 0 degil.

, Güney Kürdistan da brrakin
maddi degerleri, manevi bir
deger bile' yaranlamarmstir.
Maddi üretim anlarrnnda da
durum ayrudir. Gereck ya-
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KDP ve YNK arasindaki den
gede belirleyici rolü cahslar
oynamisnr. Bu iki deneyli ve
bedel ödernis Kürt hareketi
oturup cahshk olgusunun sos
yal, psikolojik ve siyasal ne
denleri, bu olgunun Kürt insa
ninda yaratngr dejenerasyonu
ve diger olumsuz sonuclan ve
en önemlisi de bu insaniarm
rahabilitasyonu konusunda
kafa yoracaklanna, kimin
cahs kitlesinden daha cok safi
na cekecegi kavgasma tutus
tular. Cahslann kazarnlmasi
üzerinde gelisen bu rekabet ve
talep sonucunda cahslann de
geri artnkca artn. Cahslar geer
miste oldugu gibi kendilerini
rnüthis bir ~ekilde pazarliyor,
belkide rüyalannda göreme
yecekleri bir sekilde mükafat
Iandmhyordu. Eski cahs bas
lan adi gecen partilerin degi
sik kademelerinde sefliklere
, kavustular.

Güney .Kürdistan'da bir
cok insarun buruk bir sekilde
"eskiden cahs basr olup haya
tuu yasayanlar bugün yine
basta önemli konumdadirlar
ve hayatlanru yasiyorlar. Biz
gecmiste, pesmerge idik, bü
tün sikmtilan biz cekiyorduk,
bugün ac olan yine biziz" de
melerinde derin bir Kürt ger-.
yegini yakalarsiruz. Bugün
hala cahs asiretleri verilen pa
yelere göre bir orada, bir bura
da yer ahyorlar.

Cah§ a§iretleri daha önce
en yok zarar verdikleri, ya da .
yaU§Uklarl partinin kar~lsmda
bulunan partide yer alarak es
kiden stirdürdükIeri ihaneti
yeni bir ~ekilde sürdürmeyi de
ihmal etmiyorlat.

son yillarda yikilrms geyi§,
köprüsünü onamuyor ve bura
dar! kendi isteg] dismda kus
ucurtmuyor, Buradaki gecis
ler tamamen Suriye istihbara
tmm denetiminde. tstedigi za
man istedigini gecirtiyor, iste
medigine ise izin vermiyor.
Uzun süre buradaki .gerri§i
durdurdugu oluyor. Suriye
Kürtlerle iliskileri canh tut
maya eahsirken, Kürt hükü
metinin icerden cökertilmesi .
icin en kau ambargo uygulayi
cilannm saflannda yer ahyor,

Güney deneyinden cikarn
lacak bir iki sonuc daha var:
Irak rejimi besledigi KürtIeri
yillar yih yurtsever harekete
karsi kullanrrus, onlar saye
sinde büyük ölcüde Kürdis-
tan'da tutunmustu, Cahs nite
lemesi bu parcadan Kürtlere
armagan edilmis, isbirlikcilik
ve ihanetin Kürtcesi olarak
kullarulrmsu. Cahshk olgusu
ile ilgili söylenenler, yapilan
yorumlar bir yana ama, körfez
savasr sonrasi gelismelerde
cahs merkezli ilginc olaylar
yasandi.Günü yasama sanati
nm kurdu kesilen bu cahs güc
leri savas sirasmda gelismele
rin Saddam aleyhine gelisme
ye basladigrru, güc dengesinin
Kürtler lehine dönüstügünü
gördükleri anda saf degi§tirip
yurtsever güclerin yarunda
Saddam'la savasa giristiler.
Insamn, özelde Kürt insannun
aktl almaz dramatik bir boyu
tuydu kendini gösteren. Bu
olay, sonraki birc;:okgeIi§me
ye damgaslßl vurmu§, bu par
s:adaki sosyal ve siyasal ili§ki
Iere önemii ölerüde yön ver
mi~tir. Nihayet sava§ bitip or
tallk yau§mca Kürdistan'daki
siyasi dengele,de, özellikle de

Kürt dünyasl dügümü nasll cözülecek?

semsiyesi alnnda tarn bir ca
sus agl olusturrnustur. Halkm
yoksullugunu istismar ederek
Türkiye prestij olusturuyor.
Türkmenler vasitasiyla irrer
den insiyatif gelistirmeyi dü
sünüyor, Muhtemel stratejiler
yönünde Türkmen nüfusunun
kabank ve fazla gösterilmesi
isteniyor. Bunun icin, Kmlay
semsiyesi altmda Türk MtT'i
, yardim yapugi kisilerde Türk
~e bilme ya da ögrenme kosu
lunu anyor, Bundan dolayi bir
cok Kürt MiTten yardim ala
bilmek icin ya Türk oldugunu
ispatlamaya cahsryor, ya da
Türkce ögrenmeye yöneliyor.
Bölgedeki insanlan kimlik ve
pasaport vaadiyle ajanlasnr
maya cahsan Türkiye, bütün
cabalara ragmen engelleye
medigi buradaki sürece, eko
nomik §antaja dayali yapay is
tatistiklerle Türkmen nüfusu
nu §i§irmeye ve Türkmenlere
basarak, ya da onlann kanahy
la agrrhgml koymak istemek
tedir.

Peki Suriye ne yapryor?
Ortadogu denkleminde Kürt
kozuna oynayan, Kürtiere ha
milik pesinde kosan Suri
ye'nin Kürt Federal Devletine
karsi tavn nedir? KürtIere dö
nük Suriye devletinin tutumu
akil almaz bir hinlik örnegini
sergilemektedir. Irak KDP ve
YNK'nin her ikisinin Sam'da
ve Kamish'da bürolarl bulu
nuyor. Bu partilerin lider kad
rolan stk stk buradan gelip ge
c;:iyor. Suriye'nin PKK'ye de
kol kanat gerdigini bütün alem
biliyor. Ama ne varki, aym Su
riye Güney Kürdistan'a bir'
lokma ekmegin geyi§ine izin
vermiyor. Aradaki Diele nehri
üzerinde daha önce kurulu ve
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Kac bin ytl sonra ellerine ge
c;en bu dev leti tepeleyerek
Kürtier birbirlerini vuruyor
lardi. Sömürgeciler tarafmdan
bölünen Kürdistan'm bu Gü
ney parcasuu bu defa Kürtle
rin kendileri, aralarmda parca
hyordu. Güney Kürdistan So
ran ve Behdinan; buralarda ki
Kürtier ise Kurmanclar ve So
ranlar diye ikiye bölündü.
IKDP kasla göz arasmda Beh
dinan bölgesini YNK'den te
mizleyerek burada tek basma
hükümet olusturdu. Aym seyi
YNK Soran bölgesinde
IKDP'yi ternizleyerek karsihk
verdi, Binlerce silahh insan
aylarca karsrhkli mevzilere
yatmldi ya da vurusturuldu.
Dogululara özgü ~ig bir siya
set edasryla siyasi kadrolar ba
Tl§'icin didinme yansma giri
sirken, karsihkh nüfuz savasi
ödünsüz sürdürülüyordu.
YNK Sosyalist partiyi
KDP'ye karsi kullandi, KOP
ise islam i Gücleri var gücle- .
riyle YNK'ye karsr destekledi.

Kürtler acismdan sindiril
meyecek en önemli olay §u
dur; Kürtler sadece savas ku
rallanyla vurusmadilar. IKDP
Behdinan bölgesinde bütün
YNK parti ve bagh kurulusla
ra ait binalan kusatarak bunla
ra el koydu. En kibar ifadeyle
buralar talan edildi. Sonra?
Sonra YNK'nin bütün kadro
lan teslim almdi ve herbirine
"bundan böyle YNK'den istife
ettikleri ve bu hareketle hicbir
baglanrun bulunmadigi'tna
dair dilekceler imzalattmldi.
Cogunluk bu yönteme boyun
egdi ve evlerine gönderildi.
Boyun egmeyenler gözaltma
altndl ve ge9mi§te Saddam
·onlara ne yaprrn§sa onlar da

91kardlgl düsünülmüs ve cep
he olayi bu mantikla yorumla
narak sevinilmisti. Hele 1992
bahannda yapilan secimlerin
büyük bir olgunluk icinde
gecmesinden ve Kürtlerin
devlet gibi bir olaym yasanl
rnasr sorumluluguyla karsr
karsiya gelmesinden sonra,
yurtsever gücler arasindaki
iliskiler bakmundan yeni bir
sayfanm baslanlrms oldugu
karusi güc kazandi. Gereckten
de son olaylara kadar da bu an
da ciddi bir olay yasanmadi.

1994 bahannda IKDP ve
YNK arasmda baslayan olay
lar bütün Kürt dünyasml bü
yük bir dü§ kmkhgma ugratu.

güclü tarafm zayif tarafi etki
lemesi seklinde isledigini
unutmamak gerekir. Ezilenler
kendilerini ezenleriI1Jt~ffiitik
ve ahlaki degerlerini benimser
ve zamam gelince bunlan kul
lanmaktan geri kalmaz.

Yukanda Irak'h Kürt parti
lerinin sornut bir §ey üreteme
diklerini, ellerindeki mevcut
kazamrm pekistirici yönde bir
adim atamadiklanm söyle
mistik. Sadece bir anlamda
dogrudur bu. Bir baska anlam
da ise KürtJerin yaptiklan
daglar kadar i§ var. Güney
Kürtleri Kürt literatürüne sa
dece cah§ kaVramlßl degil,
onun kadar önemli olan diger

--------------------~~~----~--------------

Savasin taraflari ister istemez birbirleri
nin silahlanni, savas taktik ve yöntemle
rini etkisizlestirmekle mesgul olduklari
.oranda birbirlerine endekslidirler.
Bu ister istemez birbirlerini tarumayi ve
birbirlerinden etkilenmeyi beraberinde
getirir.

bir kavrarm, "birakuji" kavra
mmldaarm~gan etmislerdir,

1970'li yillarda güney
Kürtleri birbirlerini yaman bir
sekilde vurdular. Kürt halb
bu alanda acr bir gecmise sa
hiptir. Ancak dünyanm gözü 0

zaman bu denli Kürtlerin üze
rinde degildi ve olay dar bir
cereeveyle suurh kahyordu.
Kör bir savascihgin insanlan
kirnlerle karsi karsiya getirdi
gi 80'li yallarda Iran'da Y3§an
di, Baskalan, Kürtleri zevk
ahrcasma kullandi, 1988'de
Kürdistau cephesinin olusu
mundan sonra Kürtlerin
gecmislerinden önemli dersler

Kürt dünyasl dügümü nasu cözütecek?

Catisan celiskiler birarada
kalmak zorundadirlar. Böyle
oluncada karsit gücler biribir- •
. lerinden etkilenirler. Savasm
taraflan ister istemez birbirle
rinin silahlanru, sava§ taktik
ve yönternlerini etkisizlestir
mekle mesgul olduklan oran
da birbirlerine endekslidirler.
Bu ister istemez birbirlerini
tammayi ve birbirlerinden et
kilenmeyi beraberinde getirir.
Bu etkilenmenin daha yok da

Düsmanlarmdan
Kürtiere kalan

kötü miras
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nlardan hic birine engel olma
dr ve herhangi birtepki göster
medi.

Dünyarun simdilik yaptigr,
insani amaclan a§mayan kimi
gida yardimlan göndermek,
yikilan bazr köyleri onarmak
ve bir miktar da saghk hizmet
lerini gerceklestirmek. Onun
dismda Federal Kürt Yöneti
mine dönük ciddi bir kaygi gö
rülmüyor. Bir nokta daha var.
Su anki duruma bakilarak
Dünyarnn mevcut Kürt .statü
sünden geri bir adima izinver
rniyecegini söylemek belki
mümkün. Ancak mevcut sta
tüyü gelistirrne veya btirarun
önünü acan bir tavir da beklen
miyor. Kisacasr, Kürtlere suni
tenefüsle bitkisel bir hayat ya
satihyor.

Suriye Kürtlerinin yasadi
gl Kürdistan parcasi Fransiz
isgali döneminde Kuzey Kürt
leri icin bir sigmak oldu. Bir
süre Kürt aydmlan burada ve
rimli calisma yapn, bugün de
burada Kültür alanmda önem
li cahsmalar yapihyor. Suri
ye'nin Kürt politikasi ise dost-

. ca degil, hatta haince ve düs
manca. Buna regmen 0 kücük
soven kafalanyla Kürtlerin
hamiligine soyunrnus görün
mekten geri kalmryorlar.
Kürtlerin gene I olarak özgür
lük mücadelesinde Suriye de
netimde bulunan Kürdistan
parcasmdaki Kürtlerden
önemli bir rol beklenmemeli.
Ama Suriye'den beklenebilen
bir haYlrh i§ var; 0 da bu ülke
nin Kürt sorunuyla ilgilen
mekten vazgecrmesi, elini bu
i§ten crekmesi. Sllfiye'nin Kürt
sorunundaki en büyük katklsl
bu olur bizce.

saldmlardan koruma olsaydi
Türkiye ve Iran'in sayisiz sal
dmlanna engel olunur, bu sal
dirgan gücler cezalandmhrdr,
Iran iKDP'yi, Türkiye PKK'yi
gerekce olarak gösterse bile,
her iki devletin saldmlannda
ki amac; özgür Kürt yönetimi
ni istikrarslzla§tIrmak ve göz
dagl vermektir. Her defasmda
ilan edilen Kürt devletine izin
vermeme söy lemi bu saldm
larda somut ifadesini bulmak
tadlf. <;ekicrGücr bu tür saldl-

kilarak görünürde sonuc geti
recege benzemiyor. Bu du
rumda Kürtlerin yaptigr, ken
dileriyle iigili insiyatif gelis
tirmeleri icin dl§ dünyayi zor
lamaktan baska bir §ey degil.

Dis dünyanm tutumu ise
belli. Onlann hesabi Kürt hal
kuun crkarlanndan cok, Sad
dam'la ilgili politikalarla be
lirleniyor. Cekic gücün varhgl
Kürtleri kollamak yerine Sad
darn'tn yayilmacihgma set
cekmeye yöneliktir. Eger
amaI gerIekte bu parIay, dl§

I

Dünyanin simdilik
yaptigt, insani
amaclan asmayan
kimi gida yardimla
Tl göndermek, yiki
lan bazt köyleri
onarmak ve bir
miktar da sagltk.
hizmetlerini ger
ceklestirmekOnun
disinda Federal
Kürt Yonetimine
dönük ciddi bir
kaygt görülmüyor.

Kürt dünyas: dügümü nasil cözülecek?

ayrusim onlara yaptilar. Bir
cok kadroya pusu kuruldu,
acimasizca öldürüldü. Ayrn
seyi YNK Soran bölgesinde
IKDP'lilere yapn. •

Yukanda cahslann eski
ihanetci tutumlanrn yeni ko
sullarda partilerin §emsiyesi
altinda ve partiler arasi celis
kiyi kullanarak sürdürdükleri
ni söylemistik. Adi' gecen aCI
olaylarda gecmisteki cahs
güclerinin bu rollerini bir kez
daha cok iyi oynadiklanru ve
bu cansmalarda olaylara bu
güclerce yön verildigini be
lirtmek gerekir.

Güney Kürdistan deneyiy
le ilgili bugün icin söylenecek
sunlardrr: Son partiler savasi
da göstermistir ki Kürtler
önemli oranda, ulusal bilinc,
duygu ve sorumluluk sorunu
nu yasiyorlar. Kürt ulusal kisi
ligi hala toparlanrms, kendini
bulmus degil. Sömürgeciligin
bu kisilikte yaratugr yikim
bünyeyi berbat etmistir ve onu
onarmak uzun bir zaman ala
caktir,

Bunlar bir yana, asil sorun
sudur: Kürtler özgürlestirdik
leri bu topraklarda iki tas: üst
üste koyarruyorlar, ileriye dö
nük bir adim atarmyorlar; bu
anlarnda da iktidar fonksiyon
lanm giderek yitiriyorlar. 01-
sardan birsey alabilecek para
lan yok, paraya dönüstürüle
eek bir gelirleri yok, disarrdan
bulabildiklerini getirebilecek
leri bir kapilan yok, aynea
kendilerine gerr;ekten dost eIi
uzatacak bir dost devletleri
yok. Bu gücr1eriyleve tek ba§
larma Saddam'. ala§agl etme
leri de mümkün degil. Sad-·.
darn'la diyalog ise ger;mi§e ba-

------------~------------~22~-------------------------
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rafmdan beslenmistir.

12 Eylül darbesinin fiziki
ve siyasal tahribatlan bir yana
birakihrsa, bu dönernle birlik
te ülkede cahsma olanagiru yi
tiren saYISlZinsan yurtdisma,
Avrupaya göc etmek zorunda
kaldl.

Pasist rejimin uyguladigi
baski ve cinayetleri teshir
eden Kürt yurtsever gücleri
nin bu cabalan Avrupa da bü
yük bir destek buldu. Fasist re
jimin teshiri Kürt olgusunun
islenmesiyle atbasi götürüldü.
BUgÜDAvruparun ve bütün
olarak baurun Kürt sorununa
bu düzeyde ilgilenmesinin ge
risinde bu Kürt aydm göcünün
önemli paYI var.

Darbenin Kürdistan'da ya
ratngi yikirmn sonucunda olu
~an tepkileri iyi degerlendiren
PKK, 1984'te silahh eylernler
basladi. Devleti srkrstiran,
ulusal duygulann canlanmasi-
111 saglayan kimi olurnlu so
nuclanrun yarusira, islenen ki
mi hatalar ve uygulamalar so
nucunda da devlet Kürt hare
ketine büyük darbeler vurdu,
onu terör seklinde yansittr,
. halki icinden bölerek korueu
sistemi benzerinde oldugu gi
bi Kürt toplumunu dejenere
etti.

Cok kisa ifade edilen bu
gelismelerin sonuclanyla ilgi
liyapilacak tespitler neler ola
bilir? Geerniste sistemler arasi
soguk savasm yarattigi gerili
min de etkisiyle TC Kürt hare
ketinin bansei siyasal cözü
müne yanasmadi, hatta bu so
runu yok sayarak inkar etti.
Dünyadaki gerilim önemli öl
<rüdea§tldl~, baskici politika-

\ .
mokrat cevrelerden bir hayli
ilgi topluyordu. Kürt hareketi
nin yarattigi panige, bilinen
diger birtakim i<rve dl§ neden
lerin de eklenmesiy le 1980
Eylül darbesi gerceklestirildi.
Darbe sonucunda yurtsever
gücler büyük yaralar ahrken,

. hareket bir bütün olarak yeral
tma cekildi. Bugünkü Kürt ha
reketinin can ahci sorunlan
run önemli bir kisrru bu tarih
ten itibaren baslayan sürec ta-

Türkiye Kürdistan'i
diger parcalardan,
Türkiye ise diger
cember devletler
den farkli özellikler
tastyor. Kahul et
mek gerekir ki Tür
kiye Kürdistan 'ina
farkli özellikler ka
zandtran, Türk dev
letinin sosyal, siya
sal ve ekonomik po
litikalaridtr.

reketi de faydalandi ve önernli
gelismeler kaydetti. 12 Mart
hareketiyle kesintiye ugrayan
bu sürec, 1973'ten itibaren
tekrar yükselise gecti. Bu dö
nem Kürt hareketi, ya~adlgl
gelismeler ve ana nitelikleri
bakimmdan gereckten ince
lenmeye deger. Özetlemek
gerekirse, sosyalist kamptaki
ie; sorunlann yansunast olan
sikintilar sayilrnazsa, bu dö
nemde Kürt hareketi saghkh
bir cizgide gelisiyordu. Hare
ket kitle temelini esas alrrus,
izledigi bansei yöntemlerle
devleti sikisnnyor ve Türt de-

Kürt dünyasi dügümü nasu cözülecek?

Türkiye Kürdistan'i diger
parcalardan, Türkiye ise diger
cember devletlerden farkh
özellikler tasiyor. Kabul et
mek gerekir ki Türkiye Kür
distan'ma farkh özellikler ka
zandiran, Türk devletinin sos
yal, siyasal ve ekonomik poli
tikalandir.

Osmanhnm yikihsmdan
sonra 1923'te kurulan Türkiye
Cumhuriyeti devletinin gidi
satma aglrhgml koyan burju
va struf sözcüleri yeni devleti
burjuvazinin cikarlan teme
linde örgütleyip buna uygun
politikalan hayata gecirmeye
basladilar. Imparatorlugun
son ü~ yüzyih boyunca ekono
mik olarak iyice bauya bagla
mlrms, son bir yüzyilda ise
Türk aydin hareketi baudan
beslenmisti, Bu ve ben zer ne
denlerle kapitalist kalkmrna
modelini secen Türkiye, yü
zünü banya cevirdi. Icerde ka
pitalizrnin ekonomik model
olarak benipsenip uygulanrna
SI, drsanda ise batryla bütün
lesme girisirnleri Türkiye
Kürdistan'mdaki kosullan ve
buradaki özgürlük rnücadele
sini önemli ölcüde etkiledi.
Burada bugelismelerin kendi
leri degil, Kürt hareketi acisin
dan yarattiklan sonuclar irde
lenecek ve yeri gelince islene
cektir.

ilk kurtulus savasi yrllaruu
saymazsak, TC devleti Kürt
hareketini hep yok saydi ve bu
hareketi zor yöntemlerle bas
urma yoluna gitti. 1961 ana
yasasimn yaratngi kismi de
mokratik kosullardan Kürt ha-

Türkiye
zaysf kanat
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le birlesrneden herhangi bir
parcadaki Kürt halki tek basi
na sömürgeci gücleri ülkesin
den söküp atamaz, herhangi
bir sekilde atsa bile ülkesinin
bagimsizhguu koruyamaz.
Bir bicimde bagunsizhgi ko
rusa bile onu istedigi sekilde
gelistirernez, Uluslararasi sö
mürge olan Kürdistan'da bu
mümkün degil, Bu konumun
dan dolayi da geryek anIamda
bir ulusal kurtulu§ mücadele~
sinden ve blmun yaratabilece-

I gi baglmslzhktan sözedile
mez. Ulusal kurtulu§ ülkeden
yabancl gücü söküp atmak ve
sömürgecilerden kurtulmak

ceklesti ve sürec icinde özgün
bir yapl olustu, Kuzey Kürdis
tan'daki Kürt nüfusun üyte iki
si Türkiye'de metropol kent
lerde yasamaktadir. Merkezi
pazar sonucu yasanan bu ge
lisme Kürt ve Türk nüfusu
önernli bir ~ekilde kaynastirdi.
Türkiye'de yasayan toplam on
milyon aileden bir milyonu
Kürt-Türk birlesiminden olus
mu§tur.

Aynca yIlJarca ülkeden
buraya ta§manlarJa birlikte
Kürtier Türkiye'de önemli
miktarda bir sermayeye denk
dü§en yatmm sahibidirler.
Bütün bunlar, diger parylarda

Sonuc olarak ne siyasal dayatmalar, ne de si
lahli mücadele Kürt sorunun (özümünde bir
sonuca ulasmamtstir. Son gelismelerde görü[
dügü gibi karsilikli yanlislarla beslenen Türk
ve Kürt kutuplasmalari ve asinliklar iki halkt
bogazlasmaya götürecek tehlikeleri banndir
maktadtr.

Konu girisinde Kürdis
tan'm bölünmüslügü, bölün-
müs Kürdistan'in birer parca
sim yutan sörnürgeci devlet-:
lerce olusturulan kusatmamn
Kürtlerin özgürlesmesi önün
de yaratngi nesnel dumm ki-'
saca belirtilmisti. Bu nesnel
konjöktürün her bir parcadaki
mücadele önüne nasil dikildi
ginin örnekleri verildi. $imdi
toptan bir bakism SHaSl. .

Degerlendirmelerden 91-
kan sonuc su; baska faktörler-

Sonuca' dair
birkac gözlem

'.

de gelisen olaylar Türkiye'yi
batiyla olan iliskiler konusun
da yolaynnuna getirmistir,$u
bir gercek; bütün aksi yOO§ve
cabalara ragmen Türkiye ba
tiyla adr konulmanus bir en
tegrasyon (burada bagimhhk)
icindedir ve Türkiye'ye pek
öyle bir secenek de kalmarras
ur. Simdi Türkiye Kürt konu
sunda geleneksel p.olitikalarla
batnun dayattigr standartlar
arasmda kalrmshgm acmazim
ya§Iyor. Konu icinde kisaca
belirtildigi gibi Burjuvazinin
Türkiye ve Kürdistan'm tümü
nü kapsayan ulusal pazan bu
iki ülke ara sinda maf ve ser
maye mobilizasyonunu sagla
di, Bunun sonucunda nüfus
hareketleri ve kaymalan ger-

lar eski primi bulmadigi hal
de, TC eski inkarot tutumunda
inat ediyor. 1990 'dan itibaren
Kürt hareketinin yaratngr de
mokratik siyasal sürec ise her
defasinda basunldi ve önü ke
sildi. 1984 yihnda baslanlan
ve bu arada önemli mesafeler
kat eden silahli eylemler ise,
olayi cözmek yerine gelip bir
yerde ukanrrusnr. Denilebilir
ki silahh mücadeleyle ulasil
mak istenilene ulasilnus, ya
pilmak istenen yapilrmsnr ve
bu mücadele yöntemi fonksi
yonunu bitirmistir. Ama bu
alanda harcanan caba, verilen
bunca bedellere ragmen soru
nun orta yerde oldugu, Türk .
dev letinin sorunun cözümüne
yanasmadiguu biliyoruz. Bu
yöntemin giderek ters teptigi
de söylenebilinir. Sonuc ola
rak ne siyasal dayatmalar, ne
de silahh mücadele Kürt soru
nun cözämünde bir sonuca
ulasmamrsnr. Son gelismeler
de görüldügü gibi karsihkh
yanlislarla besienen Türk ve
Kürt kutuplasmalan ve a§l.n
hklar iki halki bogazlasmaya
götürecek tehlikeieri banndir
maktadir,

Kuzey Kürtlerinin kendi
lerine göre avantajlan da yok
degil. Türkiye'de Kürtee. ya
da Kürt orijinli gazete veya
dergi cikanlabilecegini, örne
gin siradan bir Iran veya Irak
Kürdüne anlatamazsmiz, Bü
tün zorluklarma ragmen Kürt
lerin siyasal platforrnlan kul
lanabileceklerini deo Türki
ye'nin batlya yönelik politika
larl onu her zaman batlnm
standartlanyla kar§l kar§lya
getirmi§ ve bu önemli etkiler
yaratml§tlr. DEP milletvekil
lerinin tutuklanmasl eksenin·'

olmayan, Kürt sorununun cö
zümünü zorlayan faktörler,
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hareketi Türkiye'deki siyasi
atmosferi de etkiliyor. Türki
ye'deki kimidemokratik caba
lar Kürt hareketinin kurbam
oluyor. Belki normal kosullar
da gelisebilecek demokratik
lesme cabalan ikide bir Kürt
hareketine vurulan darbeler
den payuu ahyor. Dolayrsiyla
Kürtlerin özgürlük, Türklerin
demokrasi mücadelesi, kader
birligi icinde i~iye görünüyor.

Bu genelleme bir bütün
olarak ulusal ve toplumsal
kurtulus hareketleri icin de ge
cerlidir. Ekim devrimi, TC'nin
kurulusu, halk: demokrasileri
nin gerceklesmesi ve daha sa
YISIZ örnekte oldugu gibi dl§
faktörlerin yaratng; elverisli
kosullarda iy gücler basanya
ulasrmstir. Ama Kürtler aci
smdan dl§ faktörlerin önemi
diger halklara oranla belki on
kat, belki yüz kat daha fazla
dir,

Fars, Arap ve Türk halklardan
birisiyle. Böylece sömürgeci
koalisyonun bir kanadi kmla
bilir ve bu kanat hangisiyse
dost güce cevrilebtlinir.
$imdilik bu tez Iran icin uzak
görünüyor. Saddam sonrasin
da bir parca Irak icin gereekle
sebilir bir olgudur. Ancak
Irak'ta demokratik gelenekle
rin zayifhgr ve diger gerici
Arap dev letlerin Irak Arap
muhalefeti üzerindeki agrrhgl
ve rolü, düsünülen böylesi bir
cözümü zora sokmaktadir. Bu
acidan en elverisli kanat Tür
kiye'dir. Herseye ragmen Tür
kiye'de önemli yall§malar so
nucu birikmis bir demokratik
gelenek vardir. Ikincisi kapi
talist ekonorninin yaratngi
merkezi pazar sonucu Kürtler
ve Türkler önemli ölcüde kay
nasrruslardir ve onlan birbi
rinden koparmak mümkün de
gil. Ücüncüsü ise Türkiye'nin
bauyla iliskileri ve geernisten

Türk egemen güclerinin ve baskalannin gücü
Kürt halkina yetebilir ama, onlar dünyadaki
degisim karststnda duramazlar ve onlann gücü
buna yetmez. Yann öbür gün Kürtiere yillarca
kan kusturanlar Kürtlerle masaya oturup yeni
kimliklere burünürlerse sasmamak gerekir. Bu
dünyada ne sasirtici olaylar yasandt, yasani
yor. lnsanlik nice hayalleri gercek.kildi.

Dl§ faktörlerin rnüdahale
sini beklemeden Kürtler a~l
smdan baska bir yOO§ yolu yok
mudur? Oaha önce söylendi.,
bir kez daha vurgulamak gere
kir; Kürtler bilinen sömürgeci
kusatmadan bir gedik acabil
melidirler. Bu ise, gevre halk
lardan biriyle demokratik bir
devrim gerceklestirmektir.

Türkün hem Kürdün önünü
kesiyor. 1974 yillanndaki yu
musamadan Kürtler alabildi
gine faydalaruyor. 12 Eylül
darbesi herkesi birlikte vuru
yor.

Türkiye acismdan degi§ik
bir durum var. Olaym biraz
tersine isleyen yönü var. Kürt

ise bu, parcah ve kusatilnus
Kürdistan'da mümkün degil,
Ömekleri var ve bunlar örnek
ten cok genel dururnu yansiu
yor.

_Suayla gelelim; ~ex
Mehmude Berzenci birinci
dünya sava§mm 0 alt üst olus
kosullannda kismi bir basan
sagladi, Ama hemen ertesinde
Sex Mehrnud sürgüne gönde
rildi ve Kürtlerin kazarumlan
geri ahndi. Hareket Ingilizle
rin cabalanyla bastmldi.

, Mehabad Kürt Cumhuri
yeti'de benzer kosullarda ku
ruldu. Ilerleyen Sovyet gücle
ri karsismda Iran birliklerinin
geri cekilrnesiyle bölgede olu
san bosluktan Kürt hareketi is
tifade etti ve kendi devletini
kurdu. Ama bilindigi gibi 0 za
manki büyük güclerin karsi
hkh bilek güresi sonucu Sov
yet gücleri böIgeden cekildi
ve hemen ertesinde Iran güc
leri bu Cumhuriyeti yrkti.
1961'deki Irak Kürt hareketi
1958'de Irak'ta icte yasanan
bir takim kansikhklann yarat
tlgl kosullar sonucu basladi.
Sömürgeci koalisyonun bili
nen karsi itifab sonucu 1974
yenilgisi yasandi. 1991 'deki
basan yine tamamen dl§ fak
törlerin, Körfez savasi sonucu
saglandi ve hala dl§ faktörle
rin korumasmda yasaulmak-
tadir, -

Türkiye'deki gelismeler de
bundan farksiz degil. Örnegin
son otuz yila bakngnruzda
Kürt hareketindeki gelisme ve
gerilemelerin büyük oranda
Türkiye'deki gelisrnelerle at
basr gittigini görüyoruz. 1961
hareketi Kürt hareketinin de
önünü aYlyor. 12 Mart hem

Kürt dünyast dügümü nasn cözülecek? DENGOlaylar ve Görü,ler
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egilimler de gözden uzak tutu
lamaz. Devletlerin dI§ politi
kalanmn ana kaygisi sayisal
ulusal cikar kavrammm da gi
derek yeni ve farkh yorumlan
dlgl acik olarak görülüyor,

Arnk tek tek devletler acr
sindan ulusal crkar, dünyadaki
genel degisimde insiyatif sa
hibi olma §eklinde algilarn
yor. Bu nedenle SIgbir ulusal
cikardan bahsedilemez. Küre
sellesme egiliminin güclendi
gi dünyada devletler aeismdan
hem icte, hem dista kollektif
yapilanma ve politikalara ihti
ya9 duyuluyor,

Bu kollektif mekanizma
mn canh örnegi olan Avrupa
-Birligi (AB) ulusal cikar tarn
. mim degi§tirmi§tir. AB'nde
Kürt sorunuy Ia ilgili politika
larda bir istikrann belirdigini
ve bundan böyle bircok devle
tin bununla baglanacagmi
söyleyebiliriz. Bu, Kürt soru
nunun cözümünde giderek
aglfhgl hissedilecek olan bir
aksiyona dönüsmektedir.

Türk egemen güclerinin ve
baskalanrun gücü Kürt halki
na yetebilir ama, onlar dünya
daki degisim karsisinda dura
mazlar ve onlarm gücü buna
yetmez.

Yann öbür gün Kürtlere
yillarca kan kusturanlar Kürt
Ierle masaya oturup yeni kim
liklere bürünürlerse §a§ma
mak gerekir. Bu dünyada ne
sasirticr olaylar yasandi, ya§a
myor. insanhk nice hayalleri
gercek kildi.

Önümüzdeki yillar Kürtier
i9m §a§lrtlcl geli§melere gebe
dir.

Ama belirtmek gerekir ki
son noktada bu sonuclan do
guran dünyada yasanan son

, degisirnlerdir, Bu degi§im ve
gelismeler herkesi isteyerek
veya istemeyerek kendi pozis

: yonunu gözden gecirrneye
zorlamaktadrr.

Bugün icin uluslararasi ak
törlerin Kürt sorunundaki
yakla§lmlannda tutadillktan
bahsedilemez ama, bu konuda
iyiden iyiye be1iren deger ve

Dünya dünün dünyasi de
gil. En kanh diktatörler -ba§
kasuu devreye sokmaya gerek
birakmadan- bizzat kendileri
gündemlerindeki ulusal -etnik
sorunlann cözümü yönünde
caba sarfediyor ve giderek cö
züyorlar da.

Iste Güney Afrika ve eski
diktatör De Clark; irkcr siste
min basinda olan bu kisi soru
nun cözümünde de b~ rol oy
nadi. Tacmi Mandela'ya giy
dirrnis kendisi ise yardimci
hkla yetiniyor. 'Rabin-Perez
• ikilisi uyguladiklan politika
lann kerrdilerine ve Filistin
halkma bir yarar .saglamadigi
ni gördüler.

irlanda da böyle, Bask'ta
.da. bu böyledir, Kuskusuz bu
degisim adi gecen ülkelerdeki
yöneticilerin iyi niyet ve sag
duyu noktasina gelmis oIma
lanndan kaynaklanmiyor. SI
radan insanlarda oldugu gibi
devlet yönetenlerin de bilinc
ve niyetini kosullar belirliyor.

Gelisrnelerin bu noktaya
gelmesinde elbette birincil rol
oynayan, ezilen halklann bin
lerce cana ve mala, 0 kadar da
aciya mal olan mücadeleleri
dir.

Kürt dünyas: dügümü nasucözütecek?

gelen bagimhhg; belirtilen
görüsün gerceklesebilirligi
acismdan önemli bir .avantaj
olusturmaktadir.

Yasanan bunca deneyler
den sunuanhyoruz. Düsman
lannm elindeki üstün silah ve
olanaklann karsismda 30 mil
yon Kürdün hepsi bomba olsa
bile yine de bir §ey yap~~f'
Bu kosullarda düsmanlanni
yenemez. Bunca acilara, Kürt
-Ierin kullandigr arac ve yön
ternlere ragmen bu basanla-
madigma göre baska güclerle
bunu gerceklestirmek gerekir.
Sömürgeci cemberi icten kira
madiguruza göre, bu cemberi
disardan baska güclerle zorla
mahyiz. Uluslararasi gücleri,
devletleri, demokrat ve bans
sever 'düriya kamuoyunu ku
rum ve kuruluslan sörnürgeci
.zorbalann üzerir;l.eyollamah
YIZ.

Kürtlerin eziei 90gunlugu .
dünyadaki talihsiz konumla
rtrun farkmdalar. Bundan
böyle dügümü son tahlilde cö
zebilecek disardaki -sömürge
eilerden daha .güclü- güclere
seslenmeliyiz.

Bütün mesajlanrmzm he
defi bunlar olmah. Icerdeki
eyIemlerimiz, cabalanrruz dl§
gücleri kazanmaya dönük 01-
mauOnlarla biilikte sömür-

:'geci güclere yüklenmeli onlan
Kürt soninunun cözümüne ik
na etmeliyiz,

Bugünün dünyasmda 50-
nuc ahci yol budur. Kürtler bu
tabloya uygun yol ve yöntem
.ler bulmah, bilinen cahsma
tarzlanm gözden 'geyirmeli,
bu amaca hizmet edecek aray
ve kurumlar olu§turmaltdlflar..
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lizmin en kapsamh ele§tirisini
ve onu kesinlikl~ asan bilimsel
bir proje sunan Marksist görO
sü temel alarak, günOmOzde
tikanan sol siyasetin nedenle
rini, c;:lkl§yollanm ve bununla
birlikte liberalizmi ve giderek
bir feti~e dönüstürülen piyasa
ekonomisini tartl§acaglz.

Tüm toplumsal
düsünceler

devlete kar§1
Marksizme göre lse, dev-

let egemen slniflarln baskl
aracldlr. Bu noktadan hare
ketle Marksistler, devletin or
tadan kalkabilmesi ic;in önce
likle onun varhk nedeni olan
sermayenin ve egemen ser
maye smmrun ortadan kat
drnlmasr gerektiginl savu-.
nur. Vani Marksistier, toplurn
sal üretim ve bölüsüm ili§kile
rini [radi olarak, adil bir toplum
sal düzen ic;erisinde yen iden
dOzenlemeyi öngörüyorlar.,

$emsettin Gürbüz I
halk kesimlerini bu alanda cid
di bi(.ko§ullandlrmaya ve yeni
söylemlerle katalan iyiden iyi
ye kanstrrrnaya cahsrnakta,
aCI olaru ise basanlar eide et
mektedirler. Liberalizmin bu
kadar geni§ alanda söz söyle
meye baslamasmdan, geni§
alanlarda gözOkmesinden do
laYI, ele§tirisi da geni§ bir alaru
kapsamak durumundadir.

Zira, liberaller iktisadi ola
bildikleri gibi, siyasal yasarnda
da etkin olarak öne !(Ikmanm
cabasi igeri~indeler. Evet, on
lan bu alanlarda kolayhkla gö
rebilmekteyiz, Felseti olabil
dikleri gibi, antropolojinin 'Dl
yalektik' disiplini icinde da gö
rOlebiliyorlar. Bilindigi gibi libe
ralizm, Marksizme kars: bir
savunu olarak geli§tirilen bir
burjuva dünya görO§Odür.
Böyteolmaema karsrn 0, ayru
zamanda muhafazakar burju
va' görü§lere kar§1gözükmeye
cansiyor.

Ancak biz burada, kapita-

Evet, liberalizm ve onun
dayandlgl temel varsayimlar:
KiT'lerin özelle§tirilmesinden,
Kürt sorununun cözürnüne: si
yasal ve sosyal yasamdaki
catkantilardan, anayasanm
degi§tirilmesi ve OEP'in kapa
tumasma, ekonomideki ac
mazlara ve krizlere kadar,
TOrk siyasal yasarrurun he
men hemen her alarunda beli
riyor.TOm sag ve acik-qizf
tOm iktidar unsurlanrnn yarusi
ra, sol kesimleri de etkllernise
benziyor.

Bug.ijne kadar liberalizm
elbette ki 90k!(a tarnstldi. ilgi
lenenler, onun kapitalizmin ta
kendisi oldugunu iyi bilir. An-

• cak, günOmOzün 90910 iletisim
olanaklanm ellerinde bulun
duran egemen kesimler, geni§

Günümüz Türkiye'sinde
de piyasa artik bir feti§, libera
lizm ise tek geger. toplurnsal
kuram ve moda söylemdir.
Sosyalizm "ölünce" böyle 01-
du.
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iein muhafakazar sagm kar~l
sma Iiberalizmi dikiyor. Hern
bu yüzdendir ki, liberalizm bu
aralar cok moda. Uluslar ötesi
örqütlenmis sermayenin ulus
lararasi serbest akismm ve
bunu olanakh kilan siyasal for
mun adt liberalizm oldu. 0, ku
ramsal anlamda kapitahzrnl
savunan baskicr, muhafaza-

Kapitalizmi savunan sag
düsüncenln iki degi§ik varyan
tt olan muhafazakar ve liberal
söylemlerin tüm modern etag
lar boyunca at bast gittiklerini
görürüz. Kuramsal anlamda
ayn gibi durmalanna karsin
özde ayru seylerdlr. Zira, bu
her iki burjuva siyasal akimm
ana eksenleri, sermaye ve
egemen sermaye srruflan
run bekast noktasmda blrle
~ir ve aym dogrultuyu izlerler.
Aralarmda, bu anlamda bir
karsithk mevcut degildir. Yani
onlar egemen sermaye srruü
run temel crkarlanru en iyi sa
vunrna noktasmdan hareket
le, iki ayn alternatif olarak orta
'va etlkmakta ve yans: bu alan-
da baslatmaktadirlar.Hatta bi
ribirinden bir hayli ayn gibi gö
rünen bu her iki burjuva siya
sat akrmlanrun bazi ülke ve
bölgelerde, aralanndakl bi
etimsel ayrrhklan silecek kadar
biribirilerine yakm durduklannr
görüyoruz. Kuskusuz bu ya-

"Sosyeiizm
yenilince" kapita
lizme kala kala
bu zafer
sarho§lugunu
doya doya yese
mak, egemen
sirute, kendi
alternatiflerini
yaratmaya·
9al/§mak ve
iyiden iyiye keuct
kurumlenm
otusturmek
keki:

kmhk, sermayenin 0 ülke ya da
bölgedeki bekast ietindir. Gü
nürnüz Türkiye'sinde oldugu
gibi, "Vatan, Millet, Sakarya"
martavallanyla yoksul ernekel
halk kitlelerini piyasanm yük
sek cikarlan ugruna atyonla
mak ve hatta gerektiginde sa
vastrrmak fena rru olur?

Bugünkü Türkiye'de mev
cut mutfafazakar sag hükü
metlerin bir yandan devlet
otoritesinden, toplumsal
düzen ve disiplinden söz
ederlerken, diger yandan öz
gürlük. ve adalet gibi liberal
söylemleri de kullanmaktan
geri durrnadrklanru görOrOz.
Günümüz Türkiye'sinin siya
sal yasarrnnda etkin olan
ANAP ve DYP gibi sag siyasal
yaptlann benzeri bir termino
lojiyi kullandrklan gibi... .

Liberal olduklanm iddia
edenlerin ise, piyasa kanunla
nrun bir silindir gibi ezdigi top
lumun yoksul kesimlerinin ek
mek ve özgürlük taleplerine
kars: alablldlöine muhafaza
kar reaksiyonlar gösterdikleri
nl biliyoruz.

Liberalizm, pazann ve bu
na kosut olarak toplumun

kar sag düsüncelerden ayn gi
bi durur. Ancak, son ·tahlilde,
toplumsal düzen ve bireysel
özgürlükler konusunda örtüs
tOklerini, birlestiklerini görüyo
ruz,

Burada, bizi aS11ilgilendi
ren ve tartrsacaöirmz: libera
IIzm, devlet , düzen ve de
mokrasi anlayrsidrr.

Liberalizm, duzen

ve demokrasi
"Sosyalizm yenilince" ka-

pitalizme kala kala bu zafer
sarhosluöunu doya doya ya
samak, egemen siruta, kendi
alternatiflerini yaratmaya ca
hsmak ve iyiden iyiye kahct ku
rumlanru olusturrnak kaldi,

Mesela, uluslararast ör
qütlü sermaye srruü, bugOn

, Liberalizmin h;erdigi ilkeleri
,öyle siralamak mümkün:

> 1- Birey
> 2- secrne özgürlügü
> 3-Serbest piyasa toplumu

.

~

> 4- Disiplinin reddi-brrakme yapsmlar-
> 5- Kü~ük devlet-zayithükümet-
Muhalazakarl,gmdayandlg, temel ilkeler ise föyledlr:

> 1-GÜC1ü Hükümet
> 2- Toplumsal otorite
> 3- Disiplinli toplurn
> 4- Bürokratik hiyera r~i ve itaat
> 5- Ulus
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Ama, Kant'madalet olarak
önerdigi bu soyut yaptmrn gü
cünün nereden bulunacaöi ve
nasrl uyqulanacaqi haien de
acrk degildir.

Bugün liberal siyasetin
egemen oldugu batnun bir dizi
geli§mi§ ülkesindeki "kendili
ginden" olusmus toplumsal
düzene bir göz atlldlglnda; bir
yandan dünya ölc;egindeser
bestce dolasan sermayenin
dizginlerini ve tasarruf hakkiru
ellerinde tutan özgür bireyler,
öte yandan köprü altlannda,
pazann kendileri ic;:il1üretmis
oldugu kötü kaliteli bir sarapla
ismarak gecelerini gec;:iren
"Özgür bireyler" görülür.

mi§ devlet, piyasarun özgür
sürecterine olas: bir müdaha
leyi engellemek i~in toplumu
atomlanna ayrrmayr, atomize
etmeyi uygun bulmustur. Zira,
bireycilik ilkesi bu gibi ihtiyac
lardan doörnustur,

Liberaller. her §eyi birey
acis: ndan degerlendirdikleri
ic;:in,i§in yaprsal ya da kuram
sal tarkhhklanru ve, cins aYI
nmclIIgln1pek dikkate almaz
lar. Bu yüzden feministlerinde
bu "kendiliginden" olusan top
lumsal düzende aradiklanru
bulamayacaklan aciktrr. «ün
kü, liberallerinulus yerine koy
duklan birey, ayru zamanda
cinsiyetten annominus birey
dir. Zira, bu düzende, kutsal
olan ve hic;:birkosulla dokunul
mamasi, müdahale edilme
mesi gereken tek sey, piyasa
nlli doöal sürecidir. Buradapi-

Ama kuramsal olarak önerdik
leri toplum, soyut bir "geli§mi§
bireyler toplumu" dur. Öneri
len bu toplumsal düzen özde,
ne iradi olarak tasartanrms so
mut bir insan toplumu, ne de
kendi ic;:indeahenkle i§leyen
uyumlu bir toplumdur. Bu, gü
nümüzde tüm acrrnasizhkla
nyla isleyen kapitalizmin olan
ca vahsetiyle mesru görüldü
gü bir toplumdur. Bu toplum
sal "düzende" somut ili§kilerin
temelinde soyut kurallar var
dir. "Kendiliginden,olusan hu
kuk düzeni ve onun soyut ku
rallan, bireyleri kendi "özel"
dünyalanna kapall ve biribirin
den uzak tutacaktrr.

Böylesi bir toplumsal dü
zende birey serbest pazann
acrrnasrz i§leyi§i karsismda
her türden toplumsal dayarus
madan yoksun ve bir basma

Esasen, liberalizmin eäeiet kevremi,
fe/sefe olarak Kent'c! temel/ere deysm
yor. Kant'a göre; adalet, ya$amln üs
tünlügünü temel ehr. Ona göre adalet,
degerL?rin ötesinde bir §eyi ifade eder.
0, biribiri ile yan§ halinde olan degerle
rin ve emectenn oyununu düzenleyen,
onu bir dizi kurala baglayan gea;evedir.

Burada, "kücüten devlet"
olarak ifade edilen mekaniz
ma, sermayeve pazar düzeni
nin bir üst yaplSIolarak "kendi
liginden" olusan toplumsal dü
zeni koruyup kollamak lcm,
modern araclarla donatilrrus
olan ayglttlr. Görülüyor ki libe
ralizm bir baski aygltl olarak
vurucu gücü yüksek, iyi dona
mrnh yeni bir devlet bicimini, 0
degerlerin drsrnda var olan
adalet ayg1trn I önermektedir.

"kendiliginden" olusan düze
ninden söz eder. Aslmda bu
söylem, bireysel özgürlüklerin
toplumsal iliskilerle srmrlandr
nlrnasi, belli bir hukuksal te
mele oturmasi sorununu da
beraberinde getirecektir. Zira,'
liberaller klsisel özgürlükleri,
bireyi ve onun haklarirn göze
ten ilkelerden söz ederlerken
aslrnda, pazann "kendiligin
den" olusan düzeni cerceve
sinde "özgürce" yasayan bire
yi kastetmektedirler.

Esasen, liberalizmin ada
let kavrarru, felsefe olarak
Kant'ci temellere dayaruyor.
Kant'a.göre;a~alet,ya~arnln
üstünlügünüternelahr, Ona
göre adalet, degerlerin ötesin
de bir §eyi ifadeeder. 0, biribiri
ile yan§ halinde olan degerle
rin ve arnaclann oyununu dü
zenleyen, onu bir dizi kurala
baglayan cercevedir. Bundan
dolayi da adalet, bütün bu de
ger ve arnaclardan baqrmsiz
dir.

cmlctplak kahr. .Bu durumda
pazann soyut kurallanrun bek
cisi olarak görünen devlet te
bireyin yardrrmna kosrnaz.
«ünkü onun piyasaya müda
haie yetkisi yoktur. Ayru za-

. manda birey, toplumun diger
bireylerini de yardrrna ~aglra-
.maz. Zira, liberal kuramcilara
göre, bu gibi dayarusma egi
limleri ilkellige ve geriye dönü
sün isaretleridir. Yani, piyasa
run güvencesi olarak örgütlen-
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mazdir. Yukandaki tartrsrna
larda da görüldügü gibi, libe
rallerin de "kendiliginden olu
.san" toplumsal düzenle en az
muhafazakarlar kadar ilgili 01-
duklanru görüyoruz. Onlann
da en az muhafazakarlar ka
dar demokrasiye, insan hak
ve özpüllüklerine düsrnan 01-
du klan ortadadrr. Burdan ha
reketle su sonuca rahathkla
gidilebilinir:

Yeni sag anlayism en sinsi
ve tehlikelisi, bugOn ic;in dün
ya siyasetinde en popüler du
rumdaki liberal akrrndrr. HiC;
degilse muhafazakarlar, kendi
otoriter anlayislanru- gizleme
cabasrna girmeden-savuna
bilmektedir. Liberaller ise bu
nu özgürlük, adalet ve demok
rasi söylemleriyle cilalayarak,
yeni bir torrnda topluma yut
turma cabast ic;erisindedirler.
Zira, onlara göre; kimsenin
demokratik hak ve özgürlükle
rin pesinde kosrnasina, bunun
icin savasip yorulmasma ge
rek yok. Piyasa bunu zaten
saglayacaktlr. Yani, serbest
piyasadaki mevcut dengesiz
Iikler adaletsizlik degildir. 0,
özgür ve eslt, dogal ve kendili
gindendir.

. Liberalizm disiplini redde
der. Bu onun i~in.gayet dogal
dir. CünkO 0 toplurnsalhqm
reddidir. Burada, plyasarun
acrrnastzhör karsrsmda top
lumsal dayarnsmadan yoksun
birakilan bireyin yapabilecegi
~eyler neler olabilir ? Bir kere
0, örgütlenip sistemi zora so
kabilecek durumda degildir .
Zira 0, bu tür olanaklardan bi
lin~li olarak anndmlrrustrr.
Böylesi bir sistemin birey ic;in
söyleyebilecegi ~ey; "istedigi-

ni yapabilirsin, bu anlamda
hür ve özgOrsün." Liberalizmin
"bJrakrnlz yapsmlar" ilkesi,
böylesi bir gOvenceden sonra
önqörütrnüstür.

lnsanoqlunun sevgi, say
gl, paylasrna ve dayarusrna
gibi egolanm köreltmeyi, bu
nun yarunda bencillik ve sal
dlrganhk gibi olumsuz egolan
ru oksayrp geli§tirmek i~in
önerilen toplumsal sistem il
gin~tir.

lste yeni saöm bu yen i sal
dmlanna kars: sosyal devlet,
toplumsal adalet ve bireysel
hak ve özgOrlükler i~in, yeni
yöntemlerle direnmek, lnsanh
gm gelecegi acrsindan bOyOk
önem tasrmaktadir, Dünyarun
bir cok yerinde kan gövdeyi
götürmektedir.' Buna bizim 01-
kemiz de dahildir. Yeni sag sl
yaset, bu durumun panzehiri
olarak liberalizmi önermekte
dir. Ama bu önerinin attmda,
silah sanayisinin yeni pazarlar
yaratma arzusu yatrnaktadrr.

Bu durumda sosyal de
mokrat kurumlar ve sosyal de
mokrat kamuoyu, mevcut uy
gulamalar karsismda basan
SIZ kalrrustir. Diger yandan, 70
yilhk sosyalist iktidar da bekle
neni veremernis ve sonuc ola
rak 0 özgün bi~imiyle Ylklhp ta
rihe kansrmstrr,

Bu durumda, yeni direnme
noktalanru, kurum ve mevzile
rini yaratrnarun tarihsel acill
yeti ne isatet etmek istiyorum.
Elbette ki cözüm, solun kendi
sini dünyarun yeni durumuna
göre yaprlandrrmasmda -ve
yeni, gü~lü bir alternatif olarak
kendini dayatmasmdadir.

yasa temel"belirleyicidir. Bi
rey, pazann bu dogal süreci
i~erisinde etkin olabildigi ka
dar özgürdür. Devletin varhk
sebebi olan yasalanrun ve hu
kuk sisteminin koruma altrna
aldlgl özgOrlOkler de i§te bu
dur. Dogal olarak erkek ege
men kültürün de hükürn sür-
dOgü plyasarun acunasrz i§le
yen süreclerinde, fizikmen de
görece zayrt sayilan kadrrun, .
"deger" olarak elinde kala ka
la, metalastmlan bedeni kahr..

Ashnda bu, liberallerin de
mokrasi anlayrsrru da ortaya
koyuyor. Siyasal liberalizm
denilen politik formun alti, bu
sahte demokrasi anlayrsiyla
dolduruluyor.

Bu spontaneci anlayism,
savas ve bans konusundaki .
düsüncelsn de ilgin~tir. .

ÖzgürlOk, dernokras],
adalet ve bans söylemlerine
karsm bugOn. dünya sanayisi
i~risinde haien cok önemli bir
paya sahlp olan silah sanayi
nin kendine pazar arama ve
yaratma cabalan onlara göre
serbest piyasarun dogal i§leyi
§inin bir geregidir. Bunu en
geUemeye hiC;bir güC;muktedir
degildir. Aksi halde, piyasarun
özgOrlügü ve tüm insani 'de
gerlerin bile ahrup satlldlgl öz
gOr i~leyi§i korumakla yOkOm
lü "zayrf" devleti karsrlannda
bulacaklardrr,

Acrklarnaya bile gerek
yok. Bir ~agdan daha uzun bir
sOreden beri dOnya siyaset

. sahnesinin en etkin gücü du
rumundaki muhafazakar sag
siyasetin, demokrasinin. insan
hak ve özgOrlOklerinin en bü
yük dü§manl oldugu tartl§ll-
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Be,incisi, sosyalist blo
kun cökmesiyls birlikte bozu
lan dengelerin yarattlgl dü-

Elbette ki bazi olgular, un
surlar degi§meden de kalabi
lirler. Ancak yeni olgular mut
laka ortaya cikar ve devreye
girerler. Böylsce, mevcut tüm·
olgular arasmdaki düzen yeni
der'i' blcimlenir. Eger ana un
sur niteliksel bir degi§ime ug
rarrussa durum tarklrlasrms
demektir.

GÜ~ümüz dünyasmda,
toplumsal ili§kilere yansiyan
ve buna bagh olarak sistemle
rin iyerik ve nitelikrerini dönüs
türen bir dizi yeni olgudan söz
etmek olasidrr. Bunlardan bir
kaciru burada siralayacak
olursak; birincisi, ba§ döndü
rücü bir hrzla geli§en, toplum
sal yasarru ve ili§kileri, derin-

'. den sarsan ve dönüstüren bi
limsel-teknolojik geli§meler-
dir. .

ikincisi, i§yi srruüru kap
sayan geni~ toplums~1 gurup
larm cetin mücadeleler sonu
cu kazandiklan, tüm insanlIga
mal ettikleri bir dizi evrensel
demokrasi ilkelerinin kurum
tasmasidir.

Ü«;üncüsü, tüm dünyada
gider-ek etkin konuma yüksel
me egilimine girmi§ olan ve
doganm ekolojik dengesini ve
lnsanhörn global sorunlanru
ikirciksiz sahiplenen yeni pell
tik kültürdür.

Dördüncüsü, i§yi srruf
kavrammm, i§yi.slmflmn diger
bazi toplumsal katmanlarla
ayrulasan durumlan ve ylkar
lanrun daha zengin bir öze ve
,kap~ama kavusrnus olrnasi
dir.

sizmi.-Leninizmi ya da baska
bir düsünce sistemini temel be
lirleyici bir referans olarak da
yatrnamaknr. "Marksizme uy
gun degildir" havasmdan kur
tulunmadan düsünsel alanda
ki mevcut coraklrk asrlarnaz.
Bu alanda acilen gereksinim
duyduöumuz düsünset ve en
tellektüel geli§imi saglayama
YIZ. Zira, Marksizm bir dogma
degil, bir eylem krlavuzudur.
Sosyalistlik ise, bir bilinc duru
mudur. Bilince biyim ve iyerik
veren, artrk günlük, saatlik de
gi§en maddi yasarn kosutlan
dir.

sinde, degi§im artrk yaglarla
degil, günlerle ve hatta saat
lerle ölcülür. Bu tartrsilmazdrr.
Toplurnsal dinamiklerin, iliski
lerin somutunda ifadesini bu
lan bu degi§im icsnstnde, sirut
cikartanrun oynadlgl hayati rol
i§in dogal geregidir.

Bu hlzl! degi§im karsism
da yasanan kavram karqasa
SI, mevcut kavramlann, yeni

. durumu acrklarnaya yetecek
güc;ten yoksun olusunun bir
sonucudur. Bu da, aslmda dü
sünsel etkinligimizin bu alan
daki corakhömm ve klslrhgl
run bir sonucu olarak ortaya

I

Nasil ki fizik bilimi mate
matikyilere yeni yeni sorular,
problemler getirir ve onlan ye
ni sentezier bulmaya götürür
se; toplumsal genfekler ve bu
nunla ortaya ylkan yeni olgu
lar da, siyaset bilimcileri ve
sosyal bilimcileri yeni durumu
aciklarnak üzere yeni kavram-
lar bulmaya zorlar. . Burada Marksizmin sun-

dugu bilimsel yöntemleri, diya-
Düne göre cok sey degi§- lektik ve tarihsel kavrayis: el-

rnistir. eaglmlzda,' iletisim tek-. den orrakmadan yürütmemiz
nolojisinin ula§tlgl düzey ve gereken, tartrsrna ve deger-
sundugu yeni olanaklar saye- lendirme süreylerinde Mark-

Burada Marksizmin sundugu bilimsel
yöntemleri, diyalektik ve tarihsel kavray/§/
eIden btrakmadan yürütmemiz gereken,
terusme ve degerlendirme süre91eriride
M_~r~sizmi~Leni~iz.miya da ba§ka bir
du§unce etstemir« temel be lirleyici bir
referans olarak dayatmamakttr.
"M~rksizme uygun degildir" nevestnäen
kurtulunmadan dü§ünsel alfJ_ndakimevcut
90rakllk esilemez.

Burada, yeni olgulan eski
kavramlarla aciklarnarun ola
naksizhqm: kesin bir dille, IS
rarla ortaya koymak, bunu ye
ni tartrsrna sürecimizin ilk ba
sarnajn olarak bilince cikar
makla mümkündür. eünkO,
sol, yeni kavrayis bicirnlerini,
bilimsel düsünma süreclerini
yakalamak zorundadir.

cikmaktadir.
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Liberal siyaset, uluslar
ötesl serbest piyasanm gü
veneesidir. Onun özgür dola
sum iyin gerekli olan demok
ratik ortarm hazutayan, gü
veneeye alan siyasettir. Zira,
ekonomideki liberalizm geni~
demokratik bir zemin üzerine
oturabildigi ölcüde yasam bu
labilir.

Türkiye acismdan olaya
baklldlgmda, "faili mechul" ei
nayetleriyle, msshur yarqrsrz
infazlan ve cezaevleriyle, öz
gür düsünce ve bilime olan
dü~manhglyla özgün bir forma
kavusmus "orl)lnal Türk de
mokraslsi"nin i~ler oldugu gü
nümüz Türkiye'sinde, ekono
mide liberalizmin saglanabil
mesi, kururntasmast tümden
olanaksiz olmasa bile, son de
reee zorlu bir süreei izlemek
zörundadir. Ziraonun altyapi
SI olan geli~mi§ bir demokrasi
nin Türkiye'de saölanabilme-

ni bilimsel yöntemlerle acikla
yan diyalektik ve tarihsel
materyallst kavrayrstir.

Tüm bunlar ortadayken,
geli~en bunca yeni olguya,
devreye glren bunea yeni un
sura ragmen, Marksizmi bir
dogma türünden, oldugu bi~i
miyle sotuea savunmaya ge<;
mek, Marksizme hakaret oldu
gu kadar, düsünsel coraklas
maya canak tutrnaktir. Zira,
Marksizm mutlak ve statik de
gildir:

Solun, acmazlanndan
kurtulrnasr, onun bütün bu ye
ni ger~ekler 1~lgmda, ideolojik
ve politik olarak kendisini da
ha bir berraklasnrmasryla
mümkündür. Zira 0, yeni bir bi
limsel referansla insanliga
yepyeni bir kurtulus yolunu
göstermenin tarihsel sorumlu
luguyla yüzyüzedir. Yeni top
lumsal dinamiklere dayall ola
rak, yen i müeadele olanaklan-

Soiun, ecmezlennden kurtulmesi,
onun bütün bu yeni gergekler /§/g/n
da, ideolojik ve politik olarak kendisi
ni daha bir berrakla§tlfmas/yla müm
kündür. Zira 0, yeni bir bilimsel refe
rensie insanltga yepyeni bir kurtulu§
yolunu göstermenin tarihsel sorumlu-
. luguyla yüzyüzedir.

sol ve liberallzm

polltikalarr,

Sosyal güvenlik

sinin olmazsa olmaz kosulu
olan, Kürt sorununu demokra
tik ve ban~~11 yollardan cö
zümlernls bir Türkiye'yi yeni
den yaprlandrrmanm zorluqu
ortadadir.

Sosyal güvenlik politikala
nna gelinee: Geni~ ernekel
halk kesimlerinin, degi~ik srruf
ve katmanlann ylkarlanm gö
zeten sosyal güvenlik politika-

. lanrun nispeten etkin ve isler
oldugu batnun geli~mi~ burju
va demokratik ülkelerinde.bile,
sermaye slklntlhdlr. Zira, sos
yal güvence politikalan, sos
yal devlet olgusunun kurumla
ndir, Bu kurumlar Heliberal si
yaset ve ekonomik liberalizas
Von arasinda tsrs bir oranti
meveuttur. Birisinin geli~ip
serpilmesi demek, digerinin
gerilemesi demektir.

Kaldl ki, bugün batnun ge
li~mi~ burjuva demokrat Olke
lerinde, sosyal güvenlik potitl
kalannm bir sonueu olarak i~
leyen i~sizlik siqortasmm, bu
haktan yararlanan insanlarm
sosyal yasam iy.erisindeki ßt
kinlikleri, sosyal psikolojileri
üzerindeki direkt olumsuz etki
leri bilinmektedir. insan, sade
ce düsünen degil, ayru za
manda duyumsayan, duygu
lan olan hayvandrr, SosyaJ tat
min; duygu durumuyla acikla
nabilir bir olaydir. insan üret
tikc;e, toplumsal üretime katil
dlkc;a özpürleslr. i~sizlik sigor
tasiru önermek, i~sizligi ve do
lasryla onun olumsuz sosyal
sonuclarrm peslnen kabullen
mektir. Solun dü~üneeegi yeni
toplumsal sistemde i~sizlik so
runu diye bir sorunun olma
masi vazgec;ilmezdir.

Smlt savasimlannm dogal

ru, yöntem ve bi~imlerini sap
tamak ve ruzla devreye sok
maktan baska da secenek gö
zükmüyor.

zensizlik ve ke~meke~ligin gi
derilmesi i~in yürütülen kavqa
lann bir sonueu olarak, gide
rek dennlesen "yeni dünya
düzensizligi"dir. Benzer 01-
gulan srralamak ve bunlara
yenilerini eklemek mümkün
dOr. Degi~meden kai an ana
olguysa, doga ve toplumdaki
diyalektik degi~im dinamizmi-.

Piyasafetj~jzmi ve soldaki bunahrmnkaynaklariOlaylar ve Görü,ler DENG
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türlüdür, Ancak, sosyalist sol
acismdan sebeplerden biri, 70
Ylilik sosyalist iktidann 0 öz
gün blcirninin bugün .tarihe ka
n§ml§ olrnasryla birlikte, yitiri
len onca moral degerleridir.
Bu önemlidir. Üzerinde yete- .
rince durmak gerekir. Bu ko
nunun yeterince tartl§lldlgma
inanrruyorum. Bu durumu, salt
basit bir "burjuvaziye teslim 01-
dular" suclarnasryla aciklama
run imkanslzllgl ortadadrr. Ka
rurnca bashca set;>eplerden bl
risi; sosvalist proqrarnlann pa
ternalizrne dönüstürülmesi ve. .o her seyrn ba§1 sayrlan, kut-
sanan büyük "Sosyalist" dev
letin, heryönüyle taban gÜ9le
rin ve tüm toplumsal dinamik
lerin demokratik denetiminden
yoksun brraktlmasrdrr. Bu de
netime tabi tutulamayan bir
devletin zayrtlayebltmesl, elini
toplumun yakasindan cekrne
si düsünülemez, Devletin, top
lumun hizmetinde olan top
lumsal örgüt olabilmesi icin

Sol politlkemn
flkanml$ otmesimn \
elbetteki sebepleri
türlüdür. Ancak,
sosyalist sol ectstn
dan sebeplerden
biri, 70Ylillk
sosyelist iktidann 0
özgün biciminin
bugün tarihe
kan$ml$ otmesiyte
birlikte, yitirilen on
ca moral degerleri
dir. Bu önemlidir.
Üzerinde yeterince
durmak gerekir.

c;ektir ki, her iki toplumsal tor
mun merkezinde yoksulluk ve
sosyal esitslzlik sorunu vardir.
Bu durum, devletin kücültül
mesi ve nihai olarak ortadan
kaldmlmast düsünceslne kar
§tn, böyledir ..

Bu yüzden, sosyal politi
kalar devlete yönelik oldugu
ic;in,tüm modern zamanlar bo
yunca, piyasa ve devlet müda
haleleri atbas: tlerlernlslerdlr.
Sosyal güvenlik politikalan bu
müdahalenin özgün bir blcirni
dir. Liberaller acismdan bu
müdahale tarn tersi bir bicirne
ve ic;erige sahip bir formda dü
sünülmektedir. Onlara göre bu
müdahale, plyasarun kendili
ginden yarattlgl hukuksal yap
tmmlarla, piyasanm "özgür"
süreclerine müdahalede bulu
nan, onun tekeline cornak so
kan toplumun zayit kesimleri
ne kars: yapumasi kacrrulmaz
olan müdahaledir.

lste, devletin kücülrnesi
sorunu da bu iki kar§lt formda
geli§iyor.

Oysa ki, devletin zayifla
masi, ya da uzun tarihsel sü
reeterden sonra tümden orta
dan kalkrnast ancak, onu bu
günden baslayarak, toplumun
taban güc;lerinin mutlak dene
timinin altma almrnasiyla
rnümkündür.

Sag düsünce akirnlanmn
ve siyasal uyqulamalanrun bu
olumsuz yanlanna karsm, bu
günkü dünyarmzdaki kar§1ko
nulmaz yüksetislert ve etkin
liklerinin cevabr, sol politikala
im basansrzhklannda aran
mahdir.

Sol polltikarun ukanrms 01-
masinm elbetteki sebepleri

Piyasafeti§izmi ve soldaki bunahrmn kaynaklan. -

zorunda kaldiklan savunudur;
sosyalist devlete alternatif bir
toplumsal modeldir. Onun si
yasal karakteri ise direkt 505-
yalizme kars: bir savunudur.
Aym §ey sosyalizm icin de ge
cerlidir. Sosyalist devletin si
yasi karakteri burjuva sosyal
devlet kavramma kars: bir sa
vunudur. Ama §U da bir ger-

Sag dü§ünce
skimlenntn ve
siyasal uygula
mstennm bu
o/umsuz
yan/anna kerstn;
bugünkü
aunyemudek! '
kar§/ konu/maz
yükseli§/eri ve
etkin/iklerinin
ceveot, sol
politika/an n .
oesertetzuktenn
da erenmetuitr.

süreclerinin bir ürünü ve tarih
sei bir olgu olarak ortaya C;lk
ml~ olan sosyal devlet, sosya
list devlet 'kavramlan ve libera
lizmle c;:eli~enyapilan üzerin
de de durmak gerekecektir.
Zira, sosyalist devlet ile sosyal
devlet arasmda büyük benzer
likler mevcuttur. Yukarrda da
belirttigimiz gibi, sosyal gO
venlik politikalan, sosyal dev
letin kurumlandir, Ancak, bu
kurumlara dayanan sosyal
devlet, toplumun ezilen kesim
leri ve i§c;:ismrtmrn dayatmala
nna karsi olarak, burjuva de
mokrat kesimlerin geli§tirmek

DENGOlaylar ve Görü~ler
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--------------~--------~34~-----------------------

Özlern, bugünkü reel
olumsuzluklann ötesinde 01-
masrm istedigimiz §eydir. Bu
özlemler devrimcilerin varlrk
nedenidir, insanhgln gelecegi
dir. Yoksa, bugünkü olumsuz
realiterniz gelecegimiz ola
maz. Aynca, ugruna bunca
beoel ödememize de gerek
yok.

.Yani, liberalizm insanhöm
gelecegi olamaz,

Evrensel demokraslnin
tüm kurum ve kurallanyla i§ler
olduöu, devletin ve ekonomik
yasarrun, tüm C;:lplakllglyla
toplumsal dinamiklerin, toplu
rnun sivil örgütlerinin demok
ratik denetimi altma allndiQI
bir toplumsaJ sistem; ernekel
lerin, ezilen 'kesimlerin, dev
rimcl, demokrat ve 10m ilerici
kesimlerin tlegi§mez hedefi 01-
malrdrr.

Solun, yeni 9lkl§lndaki ba
sansi, bu noktadan hareketle,
yeni program ve projelerle, in
sanhöa yeni C;:lkl§ yollanru.
kurtulus yollanru berrak bir bi
cirnde ortaya koyabilmesine

Sosyalizm gen;:ekten ya
sandt rm? Yasatikn rru ki, 0 öl
sün? Ya, 70 YII boyunca yasa
yan ve 70 YII sonra cöken 0
koskoca sistem neyin nesiydi?
Bu sorulann cevaplan elbette
ki tartrsumahdrr. Ancak, kapi
talizm, asntatdir gözlemledigi
miz realitemizdir. Bu halde,
kapitalizm yasarnakta olan re
alite, sosyalizm ise özlemdir;
özlemini c;ektigimiz toplumsal
sistemdir, hayat tarztdir.

toplumun alt kesimleri, ge:;;itli
egemen mekanizrnalarca-bu
sosyalist ya da kapitalist 01-
sun- salt ekonomik C;:lkarlarla
tarurnlanan bir özne olmaya
karst crkrms, türlü biclrnlerde
direnmislerdir. lste insan yaru
rruzt diri tutan da bu direnis 01-
rnustur,

Evrense/ demokrasinin tüm kurum ve
kurallanyla isler otauqu, dev/etin ve
ekonomikyesemm, tiim 9Ip/aklJg/y/a
top/umsa/ dinamik/erin, top/umun sivil
örgüt/er;nin demokratik denetimi ettme
allnd/g/ bir top/umsa/sistem;
emekciletin, ezi/en kesim/erin, devrimci,
demokrat ve tüm i/erid kesim/erin
degi§mez hedefi otmettdtr.

onun, toplumsal iradenin de
netimi altrnda olmasi gerekir.
Diger bir deylsle, kendi taban
güc;lerinin demokratik deneti
mi altrnda olmayan bir devlet,
onun hizmetinde olamaz. Olsa
olsa, 0 belli bir toplumsal ke
sim, ya da egemen srrut adina
direkt kendi taban güc;:lerini
baskrlayan bir ayqrt olur. Zira,
70 yll ayakta kalabilen geni§
ekonomik ve siyasal merkezli
sosyalist devletlerin yaptsi bi
raz da buydu,

Bu noktada. su saptama
yerinde olur. Sol, devleti tezel
den ''küc;:ültme'' ve giderek
''tarihsel olarak" yoketme
rüzqarlanna hemen kapilrna
rnahdrr. Bunun yerine, kendi
temel taban güc;:lerinindemok
ratik denetimi altlndaki bir hiz
met ayqm olarak "gOc;:lü" bir
devleti düsünrnetl, hedefle~
melldirler. Ve bu hedefe uy
gun düsecek mücadele bic;im
ve araclanru, yöntemlerini bul
mak ve devreye sokmak zo
rundadir. Solun baska türlü
kazanma sanst yoktur. Onun
kayo: ise. insanhöm kaybi ola
caktrr.

Ki, 0 özgün bicirniyle yrkr
IIp tarihe kansan sosyalist
devlet ile günümüz sosyal
devletleri arasmda es gec;:ile
meyecek kadar büyük ~enzer
likler vardu, Hatta bir ayrulas
madan söz etmek rnürnkün.
Zira, birisinde, ülke zenginlik
lerinin, ekonominin ipleri ve ta
sarruf yetkisi tümüyle burjuva
smrürun elindeyken, digerinde
bu denetim ve tasarraf yetkisi
devlet bürokrasisinin elindey-
di. .

Karurnca sol, bu noktada
9aga ve toplumsal gerc;:ekleri-

baglldlr.

Ta basta dedigimiz gibi,
"Sosyalizm ölünce"liberalizm,
insanhga kurtulus olarak yeni
den olanak sunmaya c;:all§l
yor. AC;:lktlrki, bir seyln ölrnesi
ic;inonun önce yasarms olma
SI gerekir.

mize uygun bir senteze vardi
gl ölcüde insanliqm gelecegi
icin tek ve gerc;:ekbir umut, bir
kurtulu§ olabilir.

Burada görülmesi gere
ken en önemli sonuc bence
sudur: Tüm modern zamanlar
boyunca toplum, özellikle de

PiyasaIetisizmi ve soldaki bunasnun kaynaklanOlaylar ve Görü~ler DENG
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bazen de biribiriyle celisen degi~,k kimlikleri
vardrr.

Irk, slr;lf, eins, dil, renk, dini ve felsefi
inane; insan I sekillendiren temel kimlikler
dir. Sanat, edebiyat, beslenme, bannma,
giyi'm zevki, einsei tercih, ahlak anlayrsr,
meslek, gelenek görenek, hukuk vs. gibi
seyler ise tali ktrnliklerdir.

Günümüzde insanlar, tüm bu kimliklerini
gönlünee ve özqüree yasamak istiyor. Bas
kalanrun bu kimliklerine sayq: göstermesini
ve ho~ görüyle karsrlarnastru lstiyor.

Bu konuda caba iclnde olan ve önemli
qellsrneler saqlayan toplumlar vardrr. Ne
yazik ki dünyanm büyük bir bölümünde kim
Iiklerinden dolayi baski gören ve aci ceken
milyarlarea insan yasryor,

Peki, neden insanlar yasadrldan ülkeler
de, kimligi belirgin haie gelmi~ uygar top
lumlar yaratarruyorlar ve biribirilerine act
cektiriyortar? Benee bunun üg temel sebebi
var.

1 - Ayrn insanda var olan ve biribirileriyle
geli!?en kimliklerin bireyde yarattlgl kavram
karqasasi. .

2 - Devletin kimlikler arasinda taraf tuta
rak bazi kimlikleri korurken, digerlerini bas
k: altma alrp yok etmeye cahsmasr.

Kahn cizgilerlyle kimlig] belli
I •

olmus bir toplum nedir?
Bana göre, toplumda var olan toplumsal

gurup ve bireylere ait maddi ve manevi tüm
degerlerin baski görmeden ya~andlgl ve di
gerlerinden sayq: gördügü, insanlann ru
hunda, bedeninde ve düsüncesinde var
olan türn beklentilerin kar~llandlgl, topturn
da var olan tüm güzelliklerin biribirileriyle et
kilesebllmesl i~in gurup ve bireylerin top
lumsal yönetime katlldlgl, toplumsal sorun
lann bütün boyutlanyla kavrandlgl, bunlann
cözürnü i~in ger~ek~i ve bilimsel projelerin
üretilip organizasyonlann olusturulduöu,
her bireyin tüm toplumsal sorunlar karsrsm
da kendisini sorunlu bularak cözüm i~in ca
ba hareadlgl, her türlü geli~me ve degi~me
ye kapisuuacik tutan cok renkli, cok sesli,
katrhrnci, paylasrrnci ve demokratik bir kül
türel dokuya sahip olan toplum, kimligi belli
olmus bir toplurndur.

Her toplumun kimligi, onu olusturan top
lumsal gurup ve bireylerin kimliklerinin bile
senidir, sentezidir. Bunun igin her seyden
önee bireylerin kimliklerini gözlemleyerek
tüm boyutlanyla kavramarmz gerekiyor.

Her bireyin, ayru toplumsal yapi lctnde
bazen biribiriyle uyumlu, bazen _uyumsuz,

Kalln ~izgileriyle
kimligi belli olmUf
bir toplum ned_r?

Kalln f:i~gjleriyle, kimligi belli olmus bir toplum nedir, fOk kültür
,,~>.~t~lt~p:!~"!a~nasü 4ön,Ü§ür,ülkemizd~ "YPJlJ;nang~r~ilJ:tfft~k.e{~:..:"
:e'ek4tü~41tl{ifamiras btrakilmadan, böyle bir kült4rel"degeFlertop-
iami ill Q§ilabilir mi? 0

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bu yönetim anlayis: sonucu devlet, sü
rec i<.;:indetoplumda var olan degi§ik kimlik
leri birbirlerine kar!iit kullanarak, toplumsal
gerginliklere sebep oldu.

Bu gerginlikler sonucunda meydana ge
Ien toplumsal tepkileri da slddet. bazen de
katliarnlarla bastrrdi. Orneöin Kürtler, 28
defa statükoya kars: bas kaldrrdtlar. Bunla
nn hepsi de kanla bastmldi. Bu olaylann ya
rattlgl toplumsal aCI, elem, gerginlik ve düs
rnanhklann izleri hala silinrnis degildir.

Osrnanh kültürü Orta Asya'dan at sirtm
dan kalkip, ugradlklan yerleri yakrp, yikan
ve talan eden göyebe Türk toplurn kültürü
üzerine kuruldu. Türki ye Cumhuriyeti ise
otoriter, heqernonyacr, tstilaci ve entrikact

konusuna gelince cins aynrncrlröim savu
nabilmektedir. Oysa ki dogru olan bu Türk
kadinmm Kürt sorununa, Kürt erkeginin de
kadrn sorununa yandas olmasrdrr.

Kisllerdeki bu karrnasayi düzeltmek is
teyenler <.;:Iktlglnda,karsilannda devleti bul
rnaktadrrlar. Cünkü devletler, ezdigi kimlik
leri birbirlerine kars: kullanarak, toplumu
da ha kolay yönetmektedir. Dolayrsryla bu
kavram karqasahqrm koruyan ve daha da
derinlestiren bir politika izlemektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti üc kttada hüküm
sürmüs, cok halkh, cok dinli, cok dilli degi§ik
kültür ve kimligin bir arada ya§adlgl Osman-·
I1 mlrasi üzerine kurulrnustur. Kurulus asa
masmda bu degi~ik kimliklerin büyük bir co-

3 - Topluma miras kalan eski kültürdeki
yag dl§1 kalrrus öqelerden annarnamasi.

Her insan ayru toplumsal yapi iyinde bir
kimligiyle ezen, baska bir kimligiyle ezilen;
bir kimligiyle yöneten, baska bir kimligiyle
yönetilen; bir kimligiyle efendi, diger bir kim
ligiyle köle konurnundadrr.

Bu yapi, baz: klsilerde kavram karqasa
sina sebep olmakta ve insanlar toplurnsal
mücadele icinde coöuntukta yanhs yerde
saf nrtmaktadrrlar. Neticede, farkmda olma
dan ve istemeden, sikaystcl olduklan statü
konun devarruna gÜ9 veriyorlar; kan tasr
yorlar. Orneöin Türkiye'de ernekct bir Türk
kadiru, srruf ve ,cins kimligi dolayisryla statü
koya kars: crkarken, Kürt sorununda statü-
koyu savunabilmektedir_ .

Keza emekci bir Kürt erkegi, srrut ve rrk
kimligiyle düzene karst crkarkan, sira kadm

----~------------------~36~------------------~-----

Her toplumun kimligi, onu otusturen toplumsal gurup
ve bireylerin kimliklerinin bilesenidir; sentezidir. Bunun
icin her seyden önce_bireylerin kimliklerini gözle'mleye
rek tüm boyutlanyla kevrememtz gerekiyor.
Her bireyin, eynt toplumsal yep! icinde bazen biribiriyle
uyumlu, bazen uyumsuz, bazen de biribiriyle geli§en
degi§ik kimlikleri verätr.

Ara~tlrma - jnceleme - Betge Kahn\~izgileriylekimligi belli olmu~ bir toplum DENG

gunlugu (Türkler, Kürtler, Lazlar, Cerkezler
vs.) i~ ve güy birligi icinde olmuslardir.

Ama devlet, kurulduktan sonra toplu
mun bu yogulcu yaors: yok sayrrustrr. Türk
milliyetyiligi, kapitalizm, hanefi mezhepyiligi
ve erkek egemen anlayisa dayall bir resmi
ideoloji olusturularak, topluma zor ve baski
ile dayanlrmstrr. Bu resmi ideolojiyi topluma
kabul ettirmek iyin devlet, olu~turdugu degi
~ik kurumlar (okul, kl~la, cami, Türk Tarih
Kurumu, Türk Dil Kurumu, Halk evleri, Uni
versiteler, medya vs.) arq.Clllgl ile sistematik
bir propaganda carkr i§lemiljtir.

Netice olarak devlet, bireylerin lnancmr,
düsünceslnl ve tüm toplumsal tercihlerini
belirleyen merkezi, otoriter bir yapiya ka
vustu.

Toplumsal güzellikler ve zenginlikleri
yok eden hantal bir ayqrta dönüstü.
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Bizans ile Osmanh Kültürü üzerine insa edil-
di. '

Bu kültürlerin temel özelligi, d'evleti yö
netenleri kutsal bir varllk, insanlan da bunla
ra tapan bir güruh olarak gören, topJumu a~
.hk ile terbiye, sopa ile yöneten bir anlayistrr,

Günümüzde hala bu kültürün derin izle
rini görebiliyoruz.

Örnegin, kmrn dövmeyen dizini dö
ver. Kadmm sirtmdan sopaYI, karnmdan
slpaYI e.~sik etme. Sopa cennetten ylk
misnr. Ogretmenin vurdugu yerde gül
biter. Her koyun kendi bacagmdan aSlhr.
Gemisini kurtaran kaptandir. Böyle gel
mi, böyle gider. BüyOklerimiz her~eyi
bizden daha iyi bilir gibi atasözleri hala kit
leierde uyulmasi gereken kurallar olarak
varuqrru sürdürüyor.

, Bugün Türkiye'de insanlann büyük co
gunlugu, benimsedigi ideolojiyi, parti ve li
deri, feti§ haie getirip taoman. ken
disini en doöru, baskalanru ise yanh~ olarak
gören, toplumsal sorunlar karsismda so
rumluluk yüklenmeyen ve bu sorunlan yÖZ
mekden kacan, üc etran denizle ~evrili bir
coqratyada denizci olmayt basaramayan,
otomobili at gibi süren, vergiyi talan gibi top
layan devlet ve yönetenlere kars: edilgen,
teslimiyetgi; birey ve toplumsal gruplara
kars: ise hosqörüsüz, saldirqan bir yapl igin-.
dedir.

<';OKKiMLiKLi BiR TOPLUMA
NASIL DÖNÜSEBiLiRiZ?
Türkiye'nin yer aldlgl Ortadoöu, dünya-

run en enternasyonal coqratyasrdir. Bu
coörafyaya onlarca kavim ugraml!}, devlet
ler kurrnus ve medeniyetler yaratrrusnr. Bu
bakirndan burada gok kimlikli bir toplumun
olusmast igin maddi ve manevi tüm kosullar
mevcuttur. Dünyanm en renkli toplumunun
olusmasrrun maddi kosullan vardtr.

Özellikle din konusunda, Ortadoöu'ya
benzer, dünyada hiy bir yer yoktur. Tüm
peygamberler Ordadoqu'ludur. Semavi din
ler basta olmak üzere dinlerin büyük bir bö
lümü burada ortaya ~lklP dünyaya yayilrms
trr.

Tüm bu olumlu ve zengin yaprya rag-

------------------------~37~-------------------------
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men ne yazik ki, dünyanm en renksiz top
lumlan Ortadoöu'dadir.

Bunun en büyük sebebi, bu eografyada- •
ki devletlerin; toplumun bu ~ogulcu yapisi ile
yeli~en tekelei, benmerkezci,hegemonyael,
otoriter ve anti demokrank yönetim anlayrs
landir. Bireyleri resmi ideolojinin tarif attigi
insan tipine dönüstürrne istekleridir.

Hepimizin bildigi gibi, Iasizm basta 01-
.mak üzere, tüm yasakct ve baskrc: yönetlrn
lerde, otorite ordu-sermaye-mabet saca
yagl üzerine oturtulur.

Türk devleti, Jöntürkler ile ittihat ve Te
rakki gelenegine bagll burjuva milliyetcisi
aydrnlann öncülügünde kuruldu. Osrnanh
nm din karde~ligine dayah devlet anlayist
yerine, Türk milliyet~iligine dayall ulus dev
let anlayist benimsendi.

Bu yüzden, kurulustan 1950 yihna ka
dar geyen süre lclnde, devleti tek partili bir
rejimle yöneten CHP, dinle ilgili kurumlan
tasviye ederek, yerlerine ulusal kurumlar
olusturdu. Tek parti dönemind~ devlet otori
tesi, sadece ordu ile sermaye ayaklan üzeri
ne oturtutrnustu.
. 1946 yihnda kurulan Demokrat Parti, bi

nkrnls toplumsal sorunlan cözrne vaadi ile,
arna bundan daha yok insanlann bastmlan
dini duyqulanru oksayarak 1950 vnmda bü
.yük bir yogunlukla iktidara geldi.

Daha sonra kurulan türn partiler iktidara
gelmek ve orada kalabilmek icin, kitlelelerin
dini ve ulusal duyqulanru sömürme yan§tna
girdiler. Bu yapi hala dsvam ediyor. Ornegin
namaz kilrnayan, oruc tutmayan, onca zen
ginligine karsm haeca gitmeyen, krsacasi
Islami anlayisa uygun yasamayan basba
kan Tansu Qiller Anadolu'daki konusmale
nnda din, iman, ezan ve kurant agztndan
cüsürmüyor.

Qok partlli yasarna ge~ildikten sonra,
kuran kurslan serbest btrakildr. Daha sonra
imam Hatip Okuli an acildr. Buradan mezun
olanlar öneeleri sadsce imam ve hatip gibi
din görevi yaparken, daha sonra üniversite
ye girme hakkr verildi. lIahiyat Fakültesi me
zunlanna vali ve kaymakam oJma hakki ta
rundi. $u anda ordu hariy, devletin her ka-
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demesinde dini egitimden geymi~,bürokrat- SI önemlidir. .
lar önemli mevkilere getirilmi~lerdir. Batida feodalizmin de, temel üretim ara
• En sonunda 12 Eylül askeri cunta döne- CI oian topraöm mülkiyeti derebeylere aitti.
minde okulIara, (ilkokul 4.slnlftan baslayip Onlar, bu topraklarda milyonlarca sart cahs
llse son suuta kadar 8 YII süren zarnan biri- trrarak sermaye birikimi saäladilar.
minde) mecburi din dersi kondu. Bugün Bu serrnaye birikimiyle berabar, serma
okullarda hrristiyan musevi, yezidi, süryani, ye siruf da olusrnaya basladr. Tarih sahne
alevi 've ateist cocuklar din dersine girmek sine ctkan bu yeni srmt, kendi öz dinamikleri
zorundadirlar. . üzarinde gÜylenerek ve feodalizmle vurusa-

12.Eylül'ün cuntac: generalleriyle Habr- . rak onu tasfiye etti. Yerine kapitalizmi tüm
ta örgütü arasmda yapilan bir anlasrna ge- yönleriyle kurumlastrrarak ulus devletlerini
regince, yurt drsmda görev yapan Türk din kurdu.
adamlannm rnaaslan köktendinci Rablta Tarih sahnesine cikan burjuva sirun,
örgütü tarafmdan ödenmistir. Ylktlgl feod al düzenin en büyük dayanaö.

1950 yitmdan itibaren devlet, statükoyu olan dinle de ciddi sekllde hesaplasti ve
kor~ma.k amaclyl~.' i~- Türkiye'nin yer aldlgl Oneäoqu incilde, burjuva
lamiyeti devlet gudu- .. ?,_ düzaniyle bag-
münde yeniden yapi- dunyanm en enternasyonal cografya- dasrnayan, türn
landirrna cahsrnalanrn stdtr. Bu cografyaya onlarca kavim ayetleri kitaptan
baslatn. _ ugram/§, devletler kurmus ve cikardr. Incili, bur-
, Özellikle devrimci, medeniyetler yerstmist«, Bu beknn- juvazinin srrnfsal

~emo~.r~t ve,~osyalist dan burada 90~kimlikli bir toplumun cikanna hizmet
1~~010!1~IeK~rt ulusal olu§mt;1sIi9inmaddi ve manevi tüm edecek bicirnde
bilincinin kittelerde kosulser mevcuttur. Dünyamn.en yeniden yazdr.
yaygmla§maya basla- . . Dini devletten
dlgl 1970 yrllarrndan renkt! toplumunun oiusmesimn medai aymp, yeni düze-
sonra, sistematize ko§ullan vardlf. ' ne zarar verme-
edilrneye baslanan yecek blcirnde yeniden yaprlandrrdr. Laik
Türk-Istarn sentezi, 12 Eylül'de daha kap- devlet diye arulan bir yeni düzen olusturdu.
samh ..bir blcimde ..ele a"n~rak .kurumlaliitl~ll- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurululii asama
dl. Boylece statukonun .u~enne ~oturdug~u smda ise Kemalistler yaptlan geregi din
ordu, ~ermayeden sonraki din ayagl da sag- basta olmak üzere feodalizmin kurumlanyl~
lam bir temele oturtulrnus 019U. Avrupa'daki gibi ciddi bir hesaplasrnaya gl-

Osrnanltrun din kardeliiligine dayah ide- demediler.
lojisinin yerine Türk milliyetyiHgini yerlelii~ir- Aksine günlük cikarlar doqrultusunda,
me'y~ll~malan esnasinda devlet, hep ~.Ik- oportünist bir yaklasirn icinde oldular. Anka- .
zak clzrnek zorunda kalrrustrr. Devlet',t~m ra'da Haci Bayram Camisi önünde ayet
yab~lan__nakar~I~, ne topl~rl)da ~rtak bir I~- okuyarak, islamiyeti ve Halifeyi kurtarmak
S~nI deger olan Islam diruni tasfiye ~debl,l- arnacmda olduklanrn beyan ederek Anado
':11§;~~~~e,y~.khal~11ol~n ~o~lumdaTurk rnll- lu harekatini baslattrlar,
Ilye~ylllglnl k~kle,~tlrebll~l§tlr: lktidan eie almca da Jekoben yöntemiy
. , lste ~u karmasik yogul~u. toplumsal yap~ .Ie dini kurumlan tasfiye etme yoluna gittiler.
icinde, dlnl~ Ir~ arasmda gl?IP qelen ~evle!, Günümüzde hala egemenler, Türki
sonunda Tu~.k-Js.l.a~sentezme gltmeYI cikar ye'de zaman zaman dini kullaruyor, i§i bitin-
yol olar~k gor~u§tur. , ' . , . ce de baski altma alrnaya cahsryorlar.
, Bugu,n ~~ Ile ~HP run kendllenne"terT)el Devlet sanatcisr, devlet bilim adarru gibi

siyasal bir ?g~ hallnde kullandiklan Türk-Is- devlet rnüslürnaru tipini olusturrnaya yah~l
lam sentezl'nin simtsal yaprsmrn antasilma-
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yorlar. Osmanh teodalizmlnde topraöm
mülkiyeti Allah'a aitti. Padlsab Allah adrna
onu istedigi zaman istedigine veriyor; istedi
gi zamanda geri alabiliyordu.

Bu yapi geregi topraöa belli bir dönem
sahip olan kimse oraya kahci bir yatrn m
yaprmyordu. Bu da sermaye birikimine ola
nak vermiyordu. Dolayisiyla Osrnanh topIu
munda bir burjuva siruf sekillenmedi.

Burjuva demokratik devriminin heyeea
ru ve cazibesi Osrnanh aydmlanm da etkile
misti, Burjuva struf olusrnadiö: i~in onun
ideolojisini kendine rehber yapan, asker, si
vii kücük burjuva aydmlanrun öncülüöünde
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Cumhuriyetin kurulusundan günümüz
de kadar, burjuva srruürun clusrnasi icln,
devlet eliyle fert zengi~ etme poiitikasi uy
gulandl. Devletin desteöiyle crhz bir sekllce
olusan burjuya srmf 1950den sonra kaprla
nru uluslararast sermayeye acmca hrzla
geli~meye basladi.

1950 DP iktidan sanayi ve tiearet burju
vasi ile toprak agallgmln ortak bir koalisyo
nuydu.
- Türkiye'nin dünya kapitalist-emperyalist

sisternlyle entegre olrnasryla beraber, statik
ekonornl dinamize oldu. Türkiye'de büyük
geli~meler oldu. Dolayrsiyla sömürü cark:
daha htzh cahsrnaya basladi. .

Sömürünün artrnasiyla beraber, bunun
bölüsülrnesi konusunda egemenler arasrn
da geli~kiler de arttr. Türkiye'yi yöneten sa
nayi ve tiearet burjuvazisi ile toprak agallgl,
sömürüde beraber, ama sömürünün bölü
sürnünde geli~ki lcindedirler. Zira artt dege
rin aslan payrru sanayi burjuvazisi ahyor.
Sömürünün ikinci büyük ortaörnrn buna tep
kisi üclü ortakhöm bozulrnastru gündeme
getirdi.

lste Milli Nizam Partisi, Milli Selamet
Partisi ve Refah Partisi, sömürüde sanayi
burjuvazisi ile i~birlikgi, bölüsürnde ise mu
halif olan tiearet burjuvazisinin partileridir.
Yani yüzü batrya dönük burjuvazinin üst ya
pi kururnlannaüsci, mini etek, dans vs.) mu
haletet eden yüzü doguya dönük muhata- .
zakar kesiminin partileridir.

Ara,tlrma - inceleme - Belge Kahn cizgileriyle kirnti?}i belli olrnu~ biT toplum DENG

lste Türkiye'deki drsa baglmll, i~birlik~i
egemen srrntrn muhafazakar bölümünün di
ni, srrufsal crkaralanna a1etetmesinin_günü
müzdeki ifadesi TQrk-lslam sentezidir.

RP'de din, MHP'de ise Türklügün daha
aglr bastlgl bu ideoloji, Türkiye'de tiearet
burjuvazisi ve onun eazibesinde dönen sos
yal katmanlann cikanna hizmetetmektedir.
ama bu ideoloji birbirleriyle zrt ve uyumsuz
iki öge üzerine oturuyor.

."

Müslümanhk, din ssasma dayall birligi,
rnflliyetcifik ise rrk esasrna dayall birligi sa
vunur. Birib,irileriYle taban tabana zrt bu iki
ideolojinin sentezine dayall bir yönetim an
laYI~1Türk devletini, ayru olay karsisrnda
tarkh zamanlarda tarkh davranan, dün söy
ledigini ertesi gün inkar eden, biribirileriyle
~eli~ik politikalan i~ i~e götüren, kavram kar
ga$asl iginde boealayan, ~ifte standarth
ve ne zaman ne yapacaö: belli olmayan bir
devlet haline getirmi~tir.

lste devletin bilim, akn ve toplumsal ger
cekliklerle ~eli~en bu resmi idelojisi, toplum
sal guruplan kars: karsrya getirmi~, catrs
malara sebeb olmus ve izleri yillarca süren
toplumsal yaralar acrrustrr. "Ne §i§ yansm
ne kebap" düsünceslyle olusturulan Türk
Islam sentezi, hem sisin, hem de kebabm
yanmasma sebeb olrnustur. Ve olmaya de
vam etinektedir.

Oini, sanayi burjuvasirun elinden ahp
kendi emrine koyan tlcaret burjuvazisinin
basanstrun ne otacaö: ve ne kadar süreee
gini toplumsal mücadelenin seyri belirleye
cektir.

TOrk sosyalist mücadelesi ile Kürt ulusal
demokratik mücadelesinden sonra Türki
ye'nin siyasi gündemine giren islami radika
lizmi bu bakimdan önemli bir toplumsal mu
haiefettir. Zira bu kesimin Kuran'a ve Hazre
ti Muhammet'in mücadele anlayisma ne öl
cüde bagll olacaklanru tahmin etmek olduk
ca zor.

yÜl1kü dünyaya qelmis tüm peygamber
ler pasifist bir rnücadele yöntemini benim
sernislerdir. Sadece Hz. Muhammed, dini
kurumlastirma ve yayma sürecinde, aktif bir
mücadele (kisasa kissas) yöntemini tercih
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etrnlstlr. Yani gerektigir)de kervan soymus,
ürün yakmis ve siddete bas vurmaktan ka
cmmarmstrr.

Kuran'm diger mukaddes kitaplardan en
önemli farklanndan birisi de, toplumu sade
ce manevi alanda degil, maddi alanda da
(ekonomik, sosyal, kOltürel ve politik) bir bü
tünsellik icinde yönetme anlayrsrna sahip
olrnasrdrr.

Devletin güdümünde olmayan rnüslü
manlar, lslarrun bu iki önemli niteligi geregi;
yasadiklan toplumu, hayatm her alarunda
islama uygun bir sekilds yeniden yaprlan
dirrnaya calrsryorlar.

Devletin, Türk-islam sentezi formülü ile
dini devletin emir kornutasi altmda tutma is
tegine karst crkan bu müslümanlar, kacirul
maz olarak radikal cözürnlere yöneliyorlar.
Ozellikle hem inanemdan, hem de irkmdan
dolayt srkmtt icinde olan Kürt rnüslürnanlan
bu konuda daha da dinamik görünüyorlar.
Türk milliyetyiligini topluma zorla dayatmak,
nasil Kürt, Laz, Arap., Qerkez milliyetyiligini
körüklemlsse: Türk-Islam sentezi de Kürt
Islam, Laz-lslam'-Cerkez-lslam Sentezi'nin
yapilmasma kaynaklik etmektedir.

Devletin bu akrl ve bilim dl§1yönetim an
laYI§I, Türkiye halklan arasmdaki büyük bir
insani deger olan islam dinini, bölücü bir un
sur haline getirmi§tir. Yani devlet brrakahrri
farkh dindeki yurttaslanru, aym dinden olan
lan bile kardes yaparnarnaktadrr.

Egemenler, özellikle son yillarda gide
rek yükselen ernekel hai km snutsal, Kürt

• halkrrun ise ulusal demokratik istemlerini
Türk-islam sentezi ile durdurmaya 9all;;~
rnaktadirlar.

Bu konuda zaman zaman, bazi kaza
rumrann saglandlgl bir gergektir. Ama gün
gegtikye ülkede toplumsal guruplar arasrn
da ciddi saflasmalara ve catrsrnalara zemin
hazlrladlgl ve toplumun hrzla bir kaosa dog
~~sürüklE~ndigide net olarak görülmektedir.
Orneqln, lslarnlyet'in giderek radlkallesrne
si, son secirnde Islami parti görünümü veren
Refah Partlsi'nin büyük bir srcrarna yapma
SI, Türk-Islam Sentez'ine dayah bir politika
izleyen MHP"nin devlet destekli yükselisi ve

----------------~~~r-------------------
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özel timlerin MHP'li militanlardan olusturul
rnasi, 12 Eylülden önce halkm kurtartet ola
rak gördügü Bülent Ecevit'in nasyonal sos
yalizmi DSP'nin ideolojisi haline getirmesi,
Türk-Kürt, Sunni-Alevi, Müslüman-Laik ca
trsrnalanrun giderek yayqmlasmasr, gele
cekte daha büyük toplumsal olaylann yasa
nacaqrrun göstergeleridir.

Ülkemizde ya,anan gerginligi,
gelecek ku,altiara birakmamak i~in
sorunu, cok kültürlü
toplum yaplslyla a,abilirmiyiz?
Bu sorunun cevabt süphesiz ki evettir.

Daha önfeki sanrtarda anlatmaya cahsn
glm gibi, toplumsal gerginliklerin temel se
bebi, toplumda mevcut olan kültürlerin 90k
lugu degil, bunlardan birini korurken, diger
lerini baski altina ahp yok etme anlayisidrr.

Bu anlayisa sahip olan bir devlet, bir kül
türün geli~ip serpilmesi lcin özel caba sarte
derken, baska kültürlerin geli~mesini engel
ler. Bunun iyin anti demokratik yasalar ylka
nr, Uyguladlgl asimilasyon politikalan ile in
sanlau kimligine yabancilastmr. Hayatin
her alarunda olusturduqu kurumlar araein
glyla, bir kimligi yüceltirken, digerlerini a§a
gllayan bir propaganda carkt cevirir ..

Buna kars: olusan toplumsal tepkileri de
baski altma ahr, siedet uygular ve gerekti
ginde katliam yapar. ,

Türkiye'de Hanefi , $afii, Alevi cok az
miktarda Harnbell ve Maliki, Katolik, Protes
tan, Ortodoks, Gregoryan, Süryani Kadim,
Süryani Katolik, Musevi, Yezidi, Nasturi,
Keldani ve Ateist inancma sahip insanlar
yasarnaktadir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerin
den birisi de laikliktir. Kurulu~undan beri yö
neticiler Türk devletinin laik bir devlet oldu
guriu söylüyorlar. Yöneticiler Ylliardir bütün
lssmek istedigi bau dünyasma da, laiklik
basta olmak üzere bati normlan i1e yöneti
len tek rnüslürnan devlet olduklanru, bu yap:
bozulduöunda Islam radikalizminin Avrupa
iclerine kadar yaygmla~acagml, dolayisryla
mevcut statükonun dsvarm icln Türk devle
tine her türlü yardrrmn yapilrnast gerektigjni

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1994 mali YIII konsolide bütcesi 830 tril
yondur.

Bugün Türkiye'de 40 bin ilk ve orta dere
celi okula ve 400 bin ögretmene sahip olan
Milli Egitim Bakanhqr'run 1994 YIII bütc;:esi
12 trilyondur. Konsolide bütc;:enin % 14'ü
dür. 75 bin insan! istihdam eden Diyanet I~
leri Ba~kanllgl'nm bütcesi ise 10 trilyondur.
Konsolide bütcesinln % 8.3'üdür.

Lozan Antlesmesmm tüm
güvence/erine kerstn
Türkiye 'de Ermeni; Rum,
Yahudi, Süryani, Yezidi,
Ke/dani ve Nasturi
aZln/lk/ar sistematik bir
baskl polltikes) eltmäe
vesemektedmer. Bu
beskue: sonucunda oku/
lar ve mabet/er kapan
makta ve insanlar dl§ ü/
kelere gÖ9 etmektedir/er.

----------------------------~41~-------------------------

söyleylpduruyorlar. 60 milyon insana hizmet veren Sagllk
Ama Türkiye kurulusundan beri, hic;:bir Bakanhör'nm bütc;:esiise sadece 4.1 trilyon

zaman laik bir devlet olrnarnrstrr. 1920- dur. Bütcenin %5'i. 60 milyonluk Türkiye'ye
1950 Ylilan arasmdaki tek parti döneminde hizmet veren doktor sayisi ise 60 bindir.
devlet, Osrnanh devletinin temel ögesi olan Türkiye'de son zamanlarda, senede
islam dinini tasviye edip, yerine Türk milli- 1500-2000 civa nnda cami yapihyor, Bunun
yetgiligini yerlestirrnek ic;:indini baski altrna önernli bir bölümünü devlet, az bir bölümü
alrrusttr. 1950 yilmdan sonra da tarn tersine, nü de halkm kurdugu dernekler yapiyor. $u
dini statükoyu koruyaeak bir blcirnde, reor- . anda toplam cami sayrsi 70 bin civanndadu.
ganize etrnlsnr. 370 Imam Hatip Lisesi'nde 430 bin ögrenci

Devlet, Türk halkirun mensup olduöu ög~enim görmektedir. Görüldügü gibi Müs
Hanefi mezhebini, Diyanet lsleri Ba~kanhgl lüm~n, Hlris~iyan, Musevi, Yezidi, Nas~uri!
bünyesinde, devletin resmi inane: olarak Alevi ve Areist olan vatandaslann verqileri
kurumlastrrrmsttr. ile olusan devlet bütc;:esinin%8.3'ünü olus-

Diyanet lsleri Ba~kanhgl; Milli Savunma turan para ile .senede 1500-200~ e~!l1iyapll
ve Milli Egitim bakanliklanndan sonra en m_~~ta,37~ din okulunda 4~0 ~In oqrenciye
cok insan istihdam eden ve en büyük bütce- ~gltlm venln:ekte ve 75 bin rnsana maas
yi harcayan kurumdur. 1994 mali YIIIbütc;:esi ~den~ektedlr. ~una karsin devlet, kuruld~-.
ile ilgili olarak bazt istatistik bilgiler vermek gu t~nhten ~~gune kadar numune o,lsundl
isitiyorum. ye blr tek kilise, havra, veya cernsvi acrrus

degildir. Aksine 12 Eylül döneminde, halkm
muhalefetine ragmen Alevi köylerine zorla
cami yaprlrrustrr, Bazi havra ve kiliseler ka-

, patrtrmstrr.
t.özan Antlasrnasi'nm türn güvenceleri

ne karsirr Türkiye'de Ermeni, Rum, Yahudi,
Süryani, Yezidi, Keldani ve Nasturi azmlrk
lar sistematik bir baski polttikasi altmda ya
sarnaktadrrlar. Bu baskilar sonucunda okul
lar ve mabetler kapanmakta ve insanlar dl~
ülkeiere gög etmektedirler.

$u anda Türkiye'de ne kadar Kürt, Alevi,
Musevi, Rum, Ermeni, Yezidi, Nasturi, Sür
yani Keldani ve Ateist yasryor, kesin ve dog
ru bir rakam vermek mümkün degildir. Zira
nüfus sayimlannda buntarm belirlenmesi
devtetce engelleniyor. Aynca korkudan
kimligini gizleyen, Türkce ad kullanan Kürt,
Laz, Cerkez, Arap, vs. gibi müslümanlarla
ge~itli trklardan gelen gayri müslüm insan
Iann varllgl da bir gergektir.

Bu tür insanlann .miktan hakkinda fikir
yürütrnek oldukca zor. Ama bu saymm mil
yonlan bul!=iuguda bir gerc;:ektir. 150 YII ön
eesine ait Ingiliz belgelerinde ver alan bazi
rakamlar vermek isitiyorum. Bu bilgileri Bilal
N.$im~irin Bilgi Yaymevi tarafmdan yayrn
lanan "Osmanh Ermenileri" adh kitaptan al
drrn.

Ara~tlrma • inceleme - Beige Kahn~izgileriylekimligi belliolmu~bir toplum DENG
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----------~------------~42~~-----------------------

maat yöneticilerinin bana verdikleri tahmine
dayah rakamlardrr,

Görülecegi gibi 1935 yrhnda 108.728
olan Rumlann saYISIbugOn 4.000'e, 57.599
Ermeninin sayrsi 50.000'e, 42.607 olan Ya
hudilerin sayrst 25.000'e, 37.253 olan Yezi
di sayist ise 2000'e düsrnüs dururndadir.

Yine ayru kaynaklara göre Van ve Hak
kari yöresinde 13 bini savasct 111 bini ise
reaya olmak üzere toplam 124 bin Nasturi
nin ya~adlgl belirtiliyor.

1935 yihna ait rakamlar, 0 YIITürkiye'de
yaprlan sayrm sonuclandrr. (Rrdvan Akar,
Beige Yaymlan Varlik Dergisi 1992) 1994
YIII rakarnlan ise, Istanbul'da yasayan ce-

. ,

Müslüman Hristiyan

Bitlis 456.00 152.00 .
Ahlat 30.000 2000
Malazgirt 3.500 . • 2.100
Bulamk 7.000 10.0000
C;ukur ve Varto 11.000 1000
Mu§ ve civarr 16.000 18.000
D.Beyazlt 70.000 8.000
Adilcevaz 9.700 15.500
Erci§ 8.000 4.500
Mahmudiye 30.700 5.400
Catak 12.000 4.000
Müks 9.800 9.000
Kanas 23.000 14.400

Toplam: 248.800 109.100

Asagidaki liste 13 yerlesim biriminde milliyetlerine bakilmakstztn
Müslüman ve Hiristiyan nüfusunu gösteriyor.

,

,

Erzurum Diyarbaklr Harput Toplam

Türk: '272.500 so.ooo 140.000 442.000
Kürt: 357.000 390.000 100.000 848.000
Hristiyan: 411.000 108.000 130.000 649.000
Yahudi: 1200 J 1000 13.000-
Yezidi: 2000 8000' - 10.000
Alevi: 158.000 125.000 30000 200.000
Arap: - 118.000 - 118.000
C;e~en: - 15.000 - 15.000

Asaguiaki liste, 3 büyük vilayet sirurlan icinde yasayan insanlann
milliyet ve inanclanna göre miktartru gösteriyor.

Ara~tlrma - inceleme - BeJge Kahn~izgilerjylekimligi belli olmu~bir toplLim DENG
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Yezidilerin nesli tükenmek üzeredir.
Keldani ve Nasturilerin nesli ise tükenmis
durumdadtr.

Bu baski, ~iddet ve asimilasyon pontl
kasi karsismda MQslüman halklann duru
mu, gayri müslümlerden pek farkh degildir.
Cumhuriyetin kurulusundan günümüze ka
dar devletin uyguladlgl asimilasyon politika
SI sonueunda Arap, Laz, yerkez, Gürcü,
Abaza, yec;en, Tatar, Bosnak, yingene,
Lezgi, Gürcü, Terekeme, Azeri, Arnavut vs.
varltgl giderek yok oluyor. Bu konuda sü
rekli olarak direnen tek halk Kürtlerdir. Yö
netieiler, Kürt ulusal demokratik istemlerini
terörizm diye niteliyerek, bu halka kars: top
yekün bir savas yürütmektedir. Bu da toplu
mu karantik bir ie;savasa sürüklemektedir.

o halde ülkemizde yasanan bu gergin
ligi gelecek kusaklara miras btrakmamak
ic;in ne yapabiliriz? Buraya kadar yaptlgtm
aciklamalarda srk srk vurguladlglm gibi bu
gerginliklerin temel sebebi, ya~adlglmtz
toplumun c;o~uleu yaprsryta celisen devletin
yönetim anlayrsidrr. 0 halde yaprlacak ~ey
de bellidir.

Bunun ie;inde devletin, hayatrn her ala
runa müdahale etmesine son verilmeli, dev
let, yasarrun bazi alanlanndan cikartrhp kü
cültülmelldir. Meydana gelen bu bosluk,
olusturulacak uygun sivil toplum kurumlan

A§agldaki liste, 1935 ile 1994 ytllartnda
Türkiye'de yasayan aztnltklann saytstnt
gösteriyC!r. 1935 yilina ait rakamlar, 0 yt!
Türkiye'de yaptlan saytm sonuclandtr.
(Ridvan Akar, Beige Yaytnlart Yarltk Der-
gisi 1992) 1994 yil: rakamlari ise, lstan-
bul'da ya§ayan cemaat yoneticilerinin bana
verdikleri tahmine dayalt rakamlardtr.

Milliyet. 1935 1994

Rum 108.728 4.000'
Süryani 87.300 10.000
Ermeni 57.599 50.000
Yahudi 42.607 25.000
Yezidi 37.253 2.000

----~------------~~r-------------------
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taranndan doldurulrnahdir. Örnegin, devlet
inane;alarundan mutlak elini e;ekmelidir. $u
anda Hristiyan, Musevi, Yezidi, Süryani,
Alevi inane;guruplan nasrl mabetlerini kendi
olanaklanyla yapiyor, din adamlanrun üc
retlerini ödüyor ve din okullanrn finanse edi
yorsa, müslümanlar da ayru ~eyi yaprnah
drrlar.

Devlet bütceslnden hie;bir inane;guru
buna para aktarrlmamalr. Her eemaat kendi
inanem I kendi olanaklanyla özgüree ve
gönlünce düzenle yerek yasarnahdrr.' .

Devlet inane;quruplannm özgürlük ve
baglmslzllgtnl yasal güvenceler alnna at
malt, hepsine esit mesafede durmalt ve biri
nin digerine müdahale etmesine, baskt kur
rnasma izin vermemelidir.

Böylesi adil, taratsiz ve demokrat bir
devlet yapisr icinds tüm toplumsal kimlikler,
kendilerine tarunan özgürlük ortarrunda öz
dinamikleri üzerinde serpilip geli~ecektir.
Yarattlgl degerleri diger toplumsal gurupla
nn yararlanmastna sunacaktrr. Ortaya e;1-
kan bu tarkh degerlerin etkllesmesi sonu
cunda yeni ortak insani degerler yaratua
caknr.

Bu yeni insani degerlerle beslenen in
sanlann duygu ve düsünce dünyasi da ha
da renklenecek ve yaratrci bir nitelige kavu
sacaktir. Bunun sagladlgl yararlan gören
insanlar, toplumda meveut türn kültürleri
gözü gibi koruyacak ve daha 'e;oketkile~mek
ie;inbiribirlerine kaprlanru ae;lktutacaklardrr.

Böylece toplurnda, karsrsmdakine
saygl gösterme, onu anlamaya cahsma,
toplumun genel cikan dogrultusunda ortak
i~ yapma ve yaratilan degerleri kardesce
bölüsrne billnci köklesecekttr.

sonucta, toplumda mevcut gerginlik
ler ve catisrnatar giderek aealacaktrr. Tüm
toplumsal sorunlar diyalog yoluyla adil, de
mokratik ve kahci cözümlers ulasacaktrr.
Uzlasrna saölanamayan sorunlar, daha uy
gun bir zamanda yeniden eie almmak üzere
kontrol altrnda tutulacaktrr. insanlar e;eli~e
rek te dost olmanm, ortak üretim yapmanm
ve nimetleri paylasrnarun mümkün olaeagl
nt göreceklerdir.
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Geerniste sömürgeci bir devlet olan Belci
ka, Zaire, Brundi ve Ruanda'YI 1962'ye kadar
sömürge olarak elinde tutrnustu.

Belyika, parlamenter-demokratlk ve mo
narslk bir yönetim bicirnine ve federal bir dev
let yapisrna sahiptir.

2- Farkh ulusal topluluklar ve

lllskiler!
Belcika Anayasasi'run birkac; maddesinde

"Belcika ulusu" terimi yer aliyor. Ancak bu
ulus, ne Valon, ne de Flaman ulusu olarak ta
rurnlaruyor. Bir üst kavram olarak burada kul
larulan ulus kavrammm, Türkiye'deki durumla
kryaslanacak olursa, etnik darnqah olrnayrp
politik bir kavram te§kil ettigi görülür.

Belc;ikatoplumu sayisal acidan Flamanca
(Hollandaca) konusan Flaman ve Fransizca
konusan Valon olmak üzere iki büyük ulusal
10pluluga dayaruyor. Bunlann drsmda, yerle
sirn bölgeleri Valon bölgesinde bulunan ve sa- "
yica aztnhk teskil eden, Almanca konusan bir
topluluk var.

Belcika'da aynca, literatürde "daglnlk
azmlik" olarak ta adlandmlan, tarihsel geli§
meleri, yasal konumlan ve ülkedeki daglilmlar.
bakrrrundan farkh bir yere sahip göymen azrn
hklar da yasiyor. Bunlan, bu özel konumlann
dan ötürü konumuz drsmda birakiyoruz. Belc;i
ka Anayasasi, tarkh ulus ve azrnhklann varhgl
ru, onlar arasmdaki tarklurklan reddetmiyor,

NuhA~ '"

•

1- Krsa 'ÖD bilgiler
30 bin 513 kilometrekare büyüklügündeki

Belclka'da toplam 9,9 milyon insan yasiyor.
Nüürsun yüzde 89'u Katolik inancma mensup-
tur. "

Tarihte Fransa, Hollanda, Avusturya, is
panya ve Almanya gibi devletlerin etkinliklari
altma girmi§ olan Belcika, ilk kez 1790'da,
"Belcika Blrlesik Devletlerl" adt altmda baöim
slzllgml ilan etti, ancak 4""yJlsonra Fransa ta
rafmdan i§gal edildi.

1831 yrhnda Belcika, kralhk olarak devlet
sei baglmslzhglna ve ilk anayasasrna kavustu.

Beleika adr, Romantann bu bölgeye verdigi
"Galya Belgica" admdan geliyor. Bu isim, bu
gün Beletika'dayasayan farkh ulus ve aztnhk
lardan hic;birininetnik kimligine"dayanmlyor ve
bu haliyle de tarnsmah degil. :

Geleneksel olarak, Flarnan bölgesinde kö
keni ortaetagadek uzanan tekstil sanayisi, Va
Ion bölgesinde ise cam sanayi geli§me göster
mistlr.

Belyika 19. yüzyrlda ingiltere'den sonra,
ekonomik acrdan kitarun en geli§mi§ ülkesi ko
nurnundaydi. Kömür, dernir-celik sanayi Valon
bölgesinde bulunrnaktadir. Günümüzde ise
Valon bölgesindeki özellikle ad: gec;ensanayi
dallanndaki ekonomik krize karsrn, geetmi§te
tanrrun yaygm oldugu Flaman bölgesinde eko
nomik bir canlanma sözkonusudur.

-- ~
"H4

1:'.9"

t
Il.

I . "

" " .

Bel~ika'da
•

FederalizlU

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Özet olarak söyleyecek olursak bu kavga,
ge((mi§te, Valonlar yöneten, ezen ve ekono
mik olarak ayncakhkh; Flamanlar ise yöneti
len,: ezilen, ekonomik. olarak mah'rum edilen,
bir konumda bulunduklan i9in vardi.

iste bu ger((eklik ve ona paralei olarak bi
elrnlenen Flaman ulusal bilinci ve sosyo-psiko
lojik sekillenmesi, tabarn yoksul köylülüge da
yanan, sürec i9inde Bel9ika'YI fe re ral bir yapi
lanmaya yönelten Flaman ulusal hareketlerinin
dinamiklerini olusturmustur.

Diller ve toplumlar arasrnda e§itligin sag
lanmasi uzun bir sürec sonunda gergekle§ti.

1873'te cikanlan bir yasa, Fransizca'run
yarusira Flamanca'run da ceza mahkemeleri
durusrnalannda kullarntrnasrru öngörüyordu.

,1898'deki "E§itlik Yasasi" ile, yasa ve ka
rarnamelerin Fransizca'run yarusira Flamanca
olarak ta crkantmasi saglandl. .

Ne var ki bu adrrnlar bir bütün olarak Fran
srzca ile Flarnanca'run esit kummasiru sagIa
maya yetmiyor, Fransizca öncelikli dil olma
özelligini korumaya devam ediyordu.

1932'de cikanlan dil yasasi ile böigesei te
melde "tek dillilik" ilkesi getirildi. Buna göre her
bölgede konusulan dil, 0 böIge icin geyerli tek
dil oluyordu. Bu ilke 1962-63'te yaprlan yasal •
degi§ikliklerle daha da geli§tirildi ve Belyika,
tek dilli Ü9 ve iki dill i bir olmak üzere, toplam
dör] dil bölgesine aynlrrus oldu.

Dil bölgelerine aynlisr, 1970-1993 Ylilan
arasrnda yaptlan anayasal reformlarda ifadesi-

.ve Flaman ili§kilerini ve bir bütün olarak Bel9i
ka'run politik yasarmrn, sik slk "dillerin kavga
SI" olarak da adlandmlan Flaman-Valon geki§
mesi belirliyordu.

Her ne kadar dillerin e§itsizligi temelinde
baslayip geli§mi§se de, bu kavgaYI iki dil ara
smdakt esltslzflk ili§kisi ile, ya da Valonca'mn
(Franslzca) Flamanca karsrsmdaki üstün ko
numuyla sirurh olarak görmek, yarultrc: ve e~
sik olur. Sözkonusu ((eki§menin ekonomik, po
litik, kültürel va böiges el boyutlan da mevout
tur.

Fransizca uzun süre resmi ve toplumsal ya
samda öncelikli dil konumundaydr. Yine Valon
böigesi, ekonomik bakirndan geli§mi§ ve ayn
cahkh bir konuma sahip bulunuyordu. Üst ta
bakanrn drsmda, özellikle krrsal alanda toplu
mun büyük keslrni Hamancarun degi§lk leh((e
lerini konusuyordu. Valon bölgesinde ge((mi§te
Batt Romen dili olan Valonca konusuluyordu.
Bu dil zamanla asimilasyoncu politika sonucu
yerini tümden Fransizcaya brraktr. Asimilas-.
yon politikaslndan Flamanlar da etkllendi. Ör-
,·negin baskent Brüksel, ge((mi§te Flaman ag',,
Ilkll olrnasma ragmen, sonralan burada Valon
Iar etkinlik kazandi,

Geltmi§te ve yakm zamanlara kadar Valon

tersine onlan adlandmyor. Nitekim bu tarkhhk
lardan ötürü anayasa ve diger yasalarda ulus
ve azrnhk terimi yerine sikca "topluluk", "böl~
gelt, "dil grubu", "dil böigesi" terimleri kullaruh
vor. Yani Flaman ya da Val on ulusu denilmi
vor, bunun yenne' "Flaman topluluqu" ve "Va
Ion topluluqu'' deniliyor.

Mensup olunan anadil temel alinarak
1947'de yapilan sayrm sonucuna göre nüfu
sun topluluklara göre daglhml söyleydi:

Holtandaca kcnusanlar (Flamanlar) yüzde
59, Fransrzca konusanlar (Valonlar) yüzde 40,
Alrnanea konusantat yüzde 1. Yakm ge((mi§e
kadar devlet erkini, Valonlar elinde tutuyordu.

Be/9;ka Anayasasl'nln bir
ka9 maddesinde "Be/9ika
U/USU", terimi yer eltyor. An
cak bu uius, ne Va/on, ne
de F/aman u/usu olarak te
mmieruyor. Bir üst kavram
olarak burada kullanllan
u/us kevremtnm, Türki- .
ye'deki äurumte ktyestene
cak·oiutse, etnik demqelt
otmeytp politik bir kavram
te§kil eilig; görülür.

------------------~----~45~-------------------------
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kullarulan toplam oylann ücte ikisine ula§masl
halinde degi§tirilip düzeltilir. (Ahntuar, anaya
samn Almanca metninden Türkceye taranm
dan yevrilmi§tir.)

4. maddenin son paragrafrna gOre dil bOI
gelerinin srrurlan ancak yasa yoluyla dSOi§ebi
liyor. Ayrrca böyle blr yasa, dll gruplannm Oyt9
iki yogunlugunun onayiru gerektiriyor. Bu da
su anlama gelir: Herhangi bir dil grubu, ya da
topluluk, kendibasma dil bölgesinin smtrlanru
degi§tirme hakkrna sahip degildir.

Kunüusunäe üniter (mer
keztyetci) yap/sl aglf \ '
basan Be/9ika dev/eti,
özellikle 1970, 1980,
1988-89 ve son olarak
1993'te yeptten köklü
anayasal reform/ar
sonucu bu yaplslnl ter
ketti, yerini tümden fede
ral bir yeptye btrekti.

Madde 1: Belc;ika topluluk ve böigeierden
olusan federal bir devlettir.

Madde 2: Bel.yika, Almanca, Flamanca ve
Fransrzca konusan üe;topluluktari olu§u~or.

Madde 3:Belyika; Valon, Flaman ve' Brük
seI olmak üzere üc böigeden olusuyor,

Madde 4: Bele;ika, Almanca konusan dU
böigesi, Fransizca konusan dit böigesi, Holfan
daca (Flamanca) konusan dil bölgesi ve iki dilli
baskent Brüksel bölgesi olmak üzere dört dU
böigesinden olusuyor,

Belcika Kralllg!'nrn her yerel birimi bu dil
böIgeierinden birine dahildir.

Dört dil bölqesinin srrurlan, ancak her iki
parlarnento organrnda (Meclis ve Senato) tem-.
sil edilen her dUgrubunda, grup yogunluOunun
hazrr bulunrnast halinde, eIde edilecek oy yok
luguyla ve her iki dil grubundaki evet oylarrmn

Belcika Anayasasi'nda (1993), devletln ya
prsrna ili~kin olarak su tarumlamalara yer veri
liyor:

Kurulusunda üniter (merkeziyetci) yapisi
aglr basan Bel<;:ika devleti, özellikle 1970,
1980, 1988-89 ve son olarak 1993'te yapuan
köklü anayasal reformlar sonucu bu yaprsrrn
terketti, yerini tümden federal bir yapiya brrak
tr,

Valonlar, "büyük ulus" olma kompIeksin
den olacak ki, Flamancaya ragbet göstermez
ken ve onu ögrenmeye istekli degilken, Fla
manlar arasmda Fransrzcayt ögrenenlerin sa
YISI oldukca yüksek. Bu da Flamanlan yaralr
yor, onlar kendilerini kü<;ük düsürülmüs hisse
diyorlar.

3- Üniter devletten
federal yapllanmaya

ni bulan topluluk ve böige bazmdaki aynsrna
ve yaprlanrnalar izledi.

Günümüzde Almanlar da dahil, her üc ulu-
5al toptuluk, anayasal te melde esit hak, yetki
ve kurumlara sahip butunuyor.Ancak buna
ragmen toptumlar arasi güvensizlik ve yeki~
meIer tümden kalkrrns degil.

Ne var ki bu ket varolan sorunlar öz ve bi
yim itibanyla farklr ve daha cok da ylkar yeki§
meleri, asm ve karsihkh mllliyetcilik, milli ego
izm, tarihsel düsmanhk, statü degi~ikligi gibi
nedenlere dayanryor.

Örnegin, Valon bölgesi artrk ekonomik ola
rak gÜ91ü degil. Ekonomik canlanmanm mer
kezi bu kez Flaman bölgesine kayrms bulunu
yor. Bundan ve Flamanlann dil ve kültür ala
runda eide ettigi kazsrumlardan Valonlar ra
hatsrzhk duyuyor. Valonlar, öncelikli ve aynca
Itkll konurnlanru kaybetmenin verdigi dürtüyle,
Flarnanlann bu ilerleyisini hazmedemiyorlar.
Onlar, Flarnanlann artan kültOrel taleplerine,
ekonomik istemlerle cevap vermeye yöneliyor
lar. Bir zamanlann "büyük" ve "gOC;lü"Valonla
n düsürülmüs sayrhyor. Benzer bir dururn, ta
raflarrn biribirilerinin dillerine karst yaklasrrnla
nyla ilgili olarak da görülüyor.

\

--------------------~~~--------------------

DENGAra~tlrma - inceleme - Beige Belclka'da Federalizm

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Federal yapuanrna bir bakima devletin, dll
sei, kültürel, ulusal, böigesei ve tarihsel farkh
Irk ve özellikler ternelinde desentralize edilerek
bölqesellesmesi, ülke sathtna yayrlmast anla~
rnma geliyor. Buna bir yamyla, devlet ic;:inde

, devlet olma da diyebiliriz. .

Burada, böigesei ve topluluk temelinde
devletsel niteliklere sahip, yetki ve görevleri
yasalarla belirlenmls, yasama ve yürütme erki
ne sahip yan ya da alt devletlerin olusumu
sözkonusudur. Ancak bu olusurnlar merkezi
federal devletten kopuk degil, onun yan olu
surnlan ya da birer ögesi dururnundadrrlar. Fe
deral devlet, merkezi federal organlar ile böl
gesel organlann türnünün birlesiminden olus
rnaktadrr. Yasama ve yürütme yetkileri federal
merkezi organlarla topluluk ve böige organlan
arasmda paylasilmakta ya da ortaklasa kulla
mlmaktadir .

Yine bir ülkede yasayan tarkh ulusal toplu
luklar bakrrnmdan federal yapnanrna, devletin
onlar arasmda paylasrlrnasr, bir baska deyisle,
onlann devletin tüm kademelerinde esit blclrn
de temsil edilmeleri, hak ve yükümlülüklerin
e~itc;:epaylasrlmasi anlarruna gelmektedir. Bu
nu Belc;:ikaörneöine uyarlayarak konusacak
olursak, burada her ulusal topluluk, topluluk ve
böigesei bazda kendini yönetme, merkezi-fe
deral düzeyde ise yönetime katrlma, orada
temsil edilme hak ve olanaklanna sahip bulu
nuyor. Buna, bir bakirna cok uluslu bir devlet
te, tarkh uluslann, aynlmadan, ayru devlet sr
rurlan icinde kalarak, kendi kaderini tayin hak
krrn kullanrnasrrun bir bic;:imide diyebiliriz.

Federalizm, genel anlamda yönetme ve
yönetilme bakrrnmdan etkinligi ve katlllmclligl
geli§tiren, ulusal Via böigesei bazdaki tarkhhk
lann ifade bulrnasrru ve farklt C_;:lkargruplannln
bans, uzlasma ve i~birligi temelinde bir arada
yasamasiru olanakh kilan bir sistemdir.

Federalizm, bu saydlglmlz özelliklerinden
ötürü, cok uluslu, cok dill i ve cok kültürlü top
lumsal bir dokuya sahip bulunan ülkelerde,
devletsel birligin korunrnast acismdan önemli
bir güvence teskll etmektedir.

$ayet Belcika, sözkonusu federal modele

Valon bölgesinin alaru Fransrzca ve AI
manca konusulan dil bölg,elerini kapsiyor, bir
nevi onlarla örtüsüyor. Flaman bölgesi ise Fla
manca konusulan dil bölgesiyle örtüsüyor,

Böige bazinda yapuanma olgusu Valonla
n,n istemiydi. Onlar bu yolla, krizde bulunan

._,ekpnomilerini Flaman müdahalesi olmadan
düze cikarmay, ve bu alandaki ayncahktanru
wl(örumaYIdü§tüYorlardl.. I

Buna karsrn topluluk düzeyindeki yaprlan
rna istemi ise Flamanlardan gelmi~ti. Flaman
lar bununla daha cok dil ve .kültürlerini geli§tir
meyi ve Valon etkismden korumayi amachyor
lardr,

Böige ve toptuluk düzeyindeki yaptlanma
lann yetkileri anayasada ve 1980'de C;:lkarllan,
daha sonra yaptlan degi~ikliklerle geni~letilen,
özet yasalarla belirlenrnis butunuyor.

Belcika'da ve genel olarak üzerinde birden
fazla ve tarkh ulusat topluluklann bir arada ya
§adlgl ülkel.erde,merkeziyetc;:idevletin bu ya
prsrru terkedip, federat bir yapuanmaya gitme-

:srne"anlama geliyor? Merkeziyetc;:iyapt ya da
'.merkeziyetc;:idevlet organtan bu durumda tüm-
'den ortadan kalklyor mu? .

Devletin federal bir yapilanma üzerine
oturtulrnasr, merkezi yapmm tümden tasfiyesi
anlamma gelmiyor. Merkezi devlet organlan
(parlamento, hükümet gibi) federal devlette de
varolmaya devam ediyor. Ancak daha cok,
merkeziyetc;:iyönetim blcirnl, yerini, olusurnu,
bic;:imive i~leyi§i farkll olan federal-merkezi or
gant"arabirakryor.

- .
Daha sonraki bölümlerde deginilecegi gibi

4. maddenin son paragrafmda ver alan bu 90-
gunluk sistemi, böige ve topluluklan ilgilendi
ren özel yasalann, uyusrnazhklann giderilmesi
konusunda olusturulan mekanizmalara jli~kin
yasalarrn crkantrnasmda da temel alrruyor. .

Valon bölg.esi ülkenin güneyinde bulunan
be~ llden, Flarnan bölgesi ülkenin kuzeyindeki
be~ ilden, Brüksel bölgesi ise baskent Brüksel
ile yakm c;evresindeki 19 belediyeden olusu
yor.

--------------------~~~--------------------
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Klasik anlamda, Almanya, lsvicre ve Ame
rika'da ortaya cikan tederalizmin temelinde,
buralarda tarihsel olarak olusan ve önceleri
konfeder.e bir örgütlenme bicimi sergileyen
böigesel devletlerin varllgl yatmaktadrr, Daha
sonra bu konfedere nitelikli (blrleslk devletler
ya da devletler birligi) yapilanma yerini federal
devlete (birleslk devlet) buakn. I·

Batl Avrupa'da tarihsel olarak ortaya C;:I
kan.' uygulamrllgl karutlanan ve günümüzde
Avrupa Birligi gibi bir olusurnun da temelini
olusturan federalizm, Dogu Avrupa'da farkll bir
bi~im ve amacla ortaya <;Ikml§, daha cok ta
ulusal sorunu c;:özmenin bir araci olarak devre-
ye sokulmustur. .

Yakm gerrmi§e kadar kitarun bu yakasmda
geyerli olan, özünde federalizm ile <;eli§en tek
partili ve markszlyetci yanl'aglr basan siyasal
yaptlanma ile merkezi plan ekonomlsinden

. Önlegin Belcika'da böige ve topluluk te
melindeki otonom ya da federe organlar, Fe
deral Almanya'run eyaletlerinden ve ispan
ya'run otonom böigeierinden daha fazla yetki
ye sahip bulunuyor ..

Devlet .terimini temel ahp konusacak olur
sak, federasyon birlesik (federal) devlete, kon
federasyon devletler birligine denk düser. Oto
.r.lOmiise daha 90k bölgeselligi ve yerelligi ifa-

. de eder.

Her ücünün ortak özelligi ise, bütünlük ar
zeden bir sistemin, aralannda e~itlik ve i~birti
ginin geyerli oldugu ögelerden (devlet, eyalet,
otonom böige) 01U9mu:?olmastdir.

Bir genelleme yapacak olursak, konfede
rasyon, federasyonun bir adtm ilerisinde, oto
nomi lse federasyonun bir adrm gerisindedir

Federasyon, kontederasyon ve otonomi
olarak adlandmlan olusumlar birbirlerinin kar
~Itlolmayip, genel olarak tederalizrn kapsa
rrundadrrlar,Üyü arasmdaki smmar kaygandlr.
Aynca, her blri icin geyer!i tek bir rnodelyok
tur.

Politik bir sistemin organizasyon ve yapr
lanma model i olan tederalizm, tarihsel gele
nekler, ortaya ylkl~ neden ve arnaclan, sahip
olunan statü ve yetkiler bakrrmndan ülkeden
ülkeye farkh bicirnlerde kendtniqösteriyor.

--------------------~~~----~---------------

Yine bir ü/kede ya§ayan farklt ulusa/ topluluklai bskimmaen
federal yeinlenme, devletin onlar ersstnde peytesttmes), bir
besk« deyiste, onlann devletin tüm kademelerinde e§it blcim
de temsil edilmeleri, hak ve yükümlülüklerin e§itye payla§ll
mest entenune gelmektedir. Bunu Be/yika örnegine uyarlaya
rak konusecek olursak, burada her uluss! topluluk, topluluk ve
böIgeseI bezäe kendini yönetme, metkezi-federal diizeyde ise
yönetime ketüme, orada temsil edilme hak ve olanaklanna sa
hip bulunuyor. Buna, bir bsktme co« ulusiu bir äevtette, farkll
uluslann, eyrttmeaen, eyrn devlet strutten lcinde kalarak, ken
di kaderihi tayin hekkmt kuuerunestmn bir bi9imi de diye'biliriz;

ge9memi~ olsaydr, muhtemelen devletsel birli- diyebilirtz.
gini korumada büyük 9Ü91üklerle kars: karsiya
kalabilecekti. Ve belki, bugün aynlmadan yana Ancak bu genelleme he: ~aman geyerli ~I-
olan ve kÜ9Ük bir azmhga hitap eden Flaman muyor. Adl~.ndlrma ya da bU;:lm~en.~ok, sahlp
ve Valon asm rnilliyetci gruplar, c;:ogunlugu , olunan statu ve kuüamlan yetkller onem tasr-
temsil edecek bir durumda olacaklardr. yor.

,
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Belcika'da topluluk ve böige düzeyinde 01-
mak üzere, yasama ve yürütme yetkisine sa
hip karmasrk bir e;ifteyapilanma mevcuttur.

Anayasada yer alan üc topluluk ve ü<;böi
ge, ayrr ayn meclis ve hükümete sahip bulu
nuyor.

. Flamanlarrn Flaman Topluluöu, Valonlarrn
Valon Topluluöu adiyla birer meclisi bulunu
yor. Almanlann da Alman Dilli Topluluk Meclisi
adryla bir meclisl var,

Aym durum böige itibanyla da gec_;:erlidir.
Buna göre, Flaman, Valon ve karrsrk Brüksel
bölgelerinin birer meclisi bulunuyor.

Yine her topluluk ve böige birer yürütme
erkine sahip bulunuyor.

Böige ve topluluk meclisi üyeleri, böige ve
topluluk bazrnda yapilan see;imlerle belirleni
yor.

Adl gee;encitte yaprlanrna pratikte farkh bir
bicim sergiliyor. Böige ve topluluk organlarrnrn
birlestirilrnesi ya da yetkilerin tek bir organa
devredilmesi, yasal olarak olanakh kllrnml§
bulunuyor.

1993 Anayasasr, böige ve topluluk organ
larrna, yetki kullarumtrun teklestirilmesl konu
sundaki yetkiyi topluluk ve böige organlarrna
veriyor. Buna göre Flaman ve Valon topluluk
ya dabölqe meclisleri, daha önce sözü edilen
anayasanrn 4. maddesinin son parapratmdaki
«ogunluk esasrna göre crkanlacak yasalarla,

5- Topluluk ve böige organlarr '

Anayasa degi§ikligi, özel yasalar, federal,
böige ve topluluk düzeyindeki organlarrn yetki
lerini düzenleyen ve uyusrnazhklann cözümü
nü saqlayan yasalarrn ylkanlmaSI her iki orga
nm ortak yetki alaruna giriyor.

Parlamento'nun her iki organrna mensup
üyeler kendi icinde Flamanca ve Fransrzca 01-
mak üzereiki dil grubuna aynlryorlar.

Geneide koalisyon ve uzlasrna temelinde
olusturulan hükümet üyeleri, basbakan haric,
e§it sayida Flaman ve Valonlardan olusuyor.,

Belcika, yasama ve yürütme yetkilerini kul
lanan ve tüm ulusu temsil eden federal-merke
zi organlara sahip bulunuyor.

Yasama yetkisi, Kral ile Meclis ve Sena
to'dan olusan parlamento tarafrndan ortaklasa
kullamhyor.

1993 anayasa reformuyla, tederal-merkezi
organlarrn olusumu, bllesimi ve yetkileri krs
men yeniden düzenlanmis bulunuyor.

Meclis, 21 secirn bölgesi esas ahnarak,
dogrudan ve nispi temsil sistemine göre seci
len 150 üyeden olusuyor.

Yasa cikarma, hükümet üyel_erineyönelik
güven oylamasr, bakanlara yönelik cezai i~
lemlere ili§kin yasalan cikarma, bütce, ordu,
dl§ ili§kiler ve vatandaslik hakkrrun verilmesi
bu organrn yetki alamna girmektedir.

Valon, Flaman ve Brüksel otrnak üzere üc
secirn bölgesi esas ahnarak kisrnen secilen,
kismen de belirlenen toplam 71 üyeden olu
san Senato orqaru ise, aglrh~h olarak C;lkarte
melinde ortaya cikan uyusrnazhklann giderildi
gi, böige ve topluluklan ilgilendiren konularrn
görü§üldügü bir organ konumundadir.

Senato'nun yasa teklifi yapma yetkisi de
bulunuyor.

olusan sistem, federalizmin bu bölgede, özel
likle eski Sovyetler Birligi ve Yugoslavya'da
basansiz olmasirun nedenlerinden birini olus
turuyor. Yani, bu ülkelerdeki dagllma ve bölün
menin sebebini federalizmde degil, onun uy
gulanl§ bigiminde ve daha baska nedenlerde
aramak gerekiyor.

Dolayrsiyla bu iki ülkedeki duruma baka
rak, Türkiye'de, özellikle resmi csvreierce te
derasyonun bölünmeye götürecegi bicirninde
ileri sürülen görü~ler dogru olmaktan uzaktir.
Gergi ayru cevreler, Krbns sözkonusu oldugu
zaman tederasyon ve konfederasyona dört ei
le sanlmaktan geri durmuyorlar. Bu da, onlarrn
federasyona özünde kars: olmadrklanru, an
cak KOrtier sözkonusu oldugunda böyle dav
randiklanrn gösteriyor.

4- Federal-merkezi organlar
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Yine böige ve topluluk organlan, böigeier ;
arast dengesiztikleri gidermek amacryla olus-.
turulan ulusal dayarusrna fonundan yararlana
blliyorlar. Vergi gelirleri, ortalarna vergi geliri
nin altmda buhman böigeier bu fondan pay ar~,
rnaktadrrlar. Vergi gelirleri, ortalarna vergi geli~
rinin üstünde olan böigeier, diger böigeiere ya
tmrn yapma yöriünde tesvik edilmektedirler.

Böige ve-topluluklar, kendi aralannda da
ye§itli konularda i~birligine gidiyorlar. Bu '
arnacla, örnegin su ve enerji konulannda ortak
komisyonlar olusturuyor, i§birligini ortak proto
kollerle düzenliyorlar.

:. -1

organlannrn iyi§lerine yönetsel yollardan rnü-
dahalede bulunamazlar. 1

Böige ve topluluk baztndaki yönetim or
ganlan, yetkili bulunduklan alanlarda, kanun
hükmünde kararname crkarrna yetkisine sahip
bulunuyor.

Topluluk ve böige yönetimlerinin ystklve
görev alanlan, anayasa ve dige,rözel yasalarla
.belirlenmis bulunuyor. Onlar, ekonomi, tlcaret,
saghk, ulasrm, enerji, su, cevre, dll, kültür ve
egitim. yerel yönetimlerin denetlenmesi gibi:·

, konularda, belti sirurlarnalar harte, yetki sahibi
dirler.

Örneöln topluluk ve böige yönetimleri su
ve enerji konusunda yetki sahibidir; ancak
atom enerjisi konusundaki yetki, merkezi or
ganlara aittir.

Yine, dl§ ili§kiler metkezi organlann yetki
alaruna girmekle beraber, topluluk ve böige
yönetimleri kendi yetki alanlanna giren konu
larda dl§ devletlerle i§birligi yapma ve anlas- '.
ma imzalama yetkisine sahip bulunuyorlar,

Böige ve topluluk yönetimlerinin kendi büt-:
yeleri var. Bütce gelirleri, merkezl olarak tahsil '
edilenler harte, vergilerden (arsa, tasrt vergisl '
gibi), hizmet kar§lhgl saglanan (radyo, TV ve
okul. ücretleri gibi), kredi, yatrnrn ve satrslar-
dan eide edilen girdilerden olusuyor. ' "~I

Böige ve topluluklar aynca rrierkezi olarak
toplanan vergilerden pay almaktalar. Su gelir- .
leri harcarna yetkisi böige organlanntn inlslya-:
tifindedir. '

I '

Valonlar acisrndan durum biraz farkll. On
lann haien hem topluluk hern de böige bazm
da meclis ve hükümetleri bulunuyor. Böigesei
bazda örgütlenme olanaqt olmayan Alman
topluluqu da, yukanda anlatilan prosedüre gö
re, topluluk düzeyindeki yetkilerini Valon .MI
gesindeki organlara devretme olanaöma sahip
bulunuyor.

Topluluk ve böige organlarryla federal or
ganlar arasmdaki ili9kilerde karsihkhhk ve esit
lik ilkesi ge«erlidir. Yani anayasal organlar ola
rak böige ve topluluk organlan federal-merkezi
organlann alt organlan olrnayip, onlann yarun- '
da eslt konurnda yer alan organlar durumun
dadtrlar. Merkezi organlar, böige ve topluluk

Yine bö/ge ve top/u/uk
organ/an, bö/geier eresi
dengesiz/ik/eri gidermek
emeciyte otusturuten u/usa/
dsyemsme fonundan ya
rar/anabiliyor/ar. Vergi ge
/ir/eri, orta/ama vergi ge/iri
nin stunde bu/unan bö/ge
/er bu fondan pay etments
atrler. Vergi gelir/eri, ortete
ma vergi ge/irinin üstünde
o/an bö/ge/er, diger
bö/ge/ere yetmm yapma
yönünde tesvi«
edilmektedir/er.

böige orqanlanrun yetkilerini topluluk, ya da
topluluk orqanlanrun yetkilerini böIge organla
nna devredebilecekler.

Flamanlar daha 1980 tarihli özel yasa ile
topluluk ve böige düzeyindeki orqanlanru bir
le~tirmi~,Flaman bölgesindeki (Flandar Bölge
si) organlarm yetkilerini Flaman Topluluk Mec
lisi'ne vermistir. Yani Flarnanlann böige ve
topluluk düzeyinde tek bir rneclisve hükümeti
bulunuyor.
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Özel yasam bazrnda Belcika'da bireyler ls
tedikleri dili kullanmakta serbesttirler ve bu ko-
.nuda herhangi bir yasal düzenleme yoktur.
Ancak dillerin resmi düzeyde, yönetirn, yargl,
egitim, kültür ve medya gibi alanlarda kullaru
rm yasalarla düzenienmls bulunuyor.

Her Belc;:ikayurttas: devlet makamlan nez
dinde ülkenin üc;:dilinden birini kullanabllir. Ay
nca yasalar egitim düzeyinde velilere dil konu
sunda secirn yapma hakki taruyor.

1970'den bu yana topluluk düzeyinde, ida
ri, egitim, i§c;:i-i~veren, kültür, medya gibi alan
larda dil kullarurru konusunda kararname yo
luyla düzenleme yapma yetkisi tqpluluk organ
lanna verilmis bulunuyor.

Devlet organlarrrida hangi dilln kullarulaca-

Ozel yesem oeztnäe Be/9i
ka 'da bireyler istedikleri dili
kullanmakta serbesttirler
ve bu konuda herhangi bir
yasal düzenleme yoktur.
Ancak dillerin resmi düzey
de, yönetim, yargl, egitim,
kü/tür ve medya gibi alan
larda kutienum yasalarla
duzenlenmis bulunuyor.

Belcika'da dil bölgelerinin sirurlan
1960'larda belirlendi. Her dil bölgesinde, resmi
dil, iki dill i Brüksel hari<;, 0 bölgede konusulan
dil oluyor. Brüksel'de ise, nüfusun kansik 01-
masmdan ötürü, Fransizca ve Flamanca 01-
mak üzere iki re.smi dil gec;:erlidir.

Herhangi bir dil bölgesine bagll bir yerle
§im biriminde, böIge dili dismda bir dili konu
san azmuk ya da bireyler varsa, onlann ana
dillerini kullanmalan ic;:inyasal kolayltk ve gü
venceler getirilmi§ bulunuyor.

7· Resmi dU,

anadil ve kullanmu
6- Uyusmazhk mekanizmasr
Gerek ylkar temelinde, gerekse federal

merkezi organlarla böige ve topluluk organlan
arasmda yetki kullarurru konusunda crkablle
cek uyusmazhklann önlenmesi ve cözüme
baOfanmasl ic;:inmekanizmalar mevcuttur.

Daha önce de belirtildigi glbi, yasama yet
kisi bulunan merkezi, böIge ve topluluk organ
lan arasmda crkan uyusmazltklar, Senato'da
bilirki§i raporlan e§liginde görO§meye sunulu
vor. Senato'nun bu konuda görü§me yapma
i~lemi, anayasantn 4. maddesinin son parag
rafmda ver alan c;:ogunluk esasma göre C;:lkan
fan yasalarla düzenlenmis bulunuyor.

Yine ayrn c;:ogunluk esasma göre 91kanlan
bir yasa ile federal hükümet ile böige ve toplu
luk hükümetleri arasmdaki uyusmaznklann gi
derilmesl öngörOlüyor.

Kurum reformlan amaciyla crkarrlan bir ya
sa i1e (1980) merkezi devlet ile böige ve toplu
luk arasmdaki uyusrnazlrklan önlemek ama
cryla bir uzlastirma komisyonu olusturulmus
tur. Bu komisyonda, merkezi, böige ve toplu
luk hükümetlerinin baskanlan ve belli sayida
Oyeleri ver alrnaktaorr. Merkezi, böIge ve top
luluk hOkümetlerinin baskanlan ayn ayn bu
komisyonu göreve 'c;:aglrabiliyor.

Merkezi yasa ve kararnameler ile böige ve
topluluklann y'asa hOkmündeki kararnameleri
arasmda 91kan uyusmazlrktar ile yasalann
anayasaya uygunlugu konusu, bu i§ lcln kurul
mus ve 'türn Belclka ic;:inyetkili Yüksek Uyu:?
mazhk Mahkemesi taraftndan cözüme bagla
nryor,

1980'de kurulan bu mahkemenin bilesirni
ve i§leyi§i, 1989'da C;:lkanlan bir yasa ile dü
zenlenmls bulunuyor. Mahkeme, 6'sl Flarnan,
6'sl Valon dil grubuna mensup 12 hakimden
olusuycr, .

Uyu§mazllk mahkemesi, federal-merkezi,
böige ve topluluk hükümet ve yasama organ 1

baskantanrun, yasama orgam üyelerinin ücte
ikisinin, özel ve tüzel ki§ilerin vazih istemi üze
rine devreye giriyor.

\

----------------~--~~~--~---------------
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sira, .varsa 0 bölgedeki azrnlrk dll ile de verili
yor. Azmllk dilinin bulundugu'bölge ve yöreler
de bu dile mensup memurlann da cahstmlma
SI öngörülüyor.

Merkezi yasama ve yürütme orqanlanrun
yasa ve kararnameleri Fransizca ve Flamanca
olarak iki dilde crkanhyor. Aynca bunlann AI
manca cevirileri de.yapihyor.

Böige ve topluluk organlannca cikanlan
yasalar ise bölgenin diliyle, bölgede kullamlan
(liger dillere cevirisl yapilarak yaymlaruyor,

Orduda dil kullamrru yine yasalarla düzen
lenrnistir. Ordu mensubu her askerin, askeri
egitimini anadiliyle yapma hakk: yasalarla gü
vence altma ahnrnrs bulunuyor. Bu amacla, or
duda askerler anadil temel ahnarak, en az bir
bölük büy.üklügündeolmak üzere, dil gruplan
na aynlarak egitim görmekteler.

ilke olarak slvil, ticaret, i§ ve ceza alanlan
na bakan alt adli merciler, bulunduklan bölge
nin dilini kullanrnaktadrrlar. Ancak bireyin tale
bi üzerine mahkeme durusma dillnl farkh bi
cirnde tespit edeb(liyor. '

Yüksek Mahkemeler'de ise ilke olarak iki
dil (Fransrzca ve Flamanca) geyerlidir.

Böige ve topluluk yetkisi dahilinde bulu
nan, egitim. radyo, TV; güzel sanatlar, kütüp
haneler, müzeler, yazrh basm, turizm gibi
alanlarda böige dili geyerlidir.

iki dilli Brüksel bölgesinde egitim dili, ana-
dUesasma göre belirleniyor. .

Dil yasalanmn yetkili rnercller taraündan
uyqulanrnasrmn kontrol edilmesi, bu arnacla
olusturulan Daimi Dil Kornisyonu tarafmdan
yapnmaktadrr. Bu komisyon, 5'i Flaman, 5'i
Fransrz, 1'i Alman olmak üzere 11 ki§iden olu
suyor.

Merkezi devlet dairelerinde müdürden yu
kan olan memur tayininde. Flamanca ve Fran
sizca konusanlar e~it oranda temsil ediliyor,

Merkezi devlet organlan böige ve yöre or
ganlanyla iliskilerde, 0 böige ve yörede gegerli
dili kullanmak, birey bazmdaki hizrnetlerde ise,
bireyin konu§tugu dilden hizmet vermek zo
rundadir.

Brüksel'de ise, vatandasa verilen hizmet
iki dillidir. Burada devlet dairelerinde calisan
elemanlar ikl diLesasrna göre ise ahruyor.Yani
Brüksel bölgesinde 100 kisinin 9all§tlgl bir
devlet dairesinde, bu saymm yansi Flamanca,
diger yans: Fransrzca konusan personetden
olusuyor.

Orduda d{1kullemmt yine
yasalarla duzenlenrmetir.
Ordu mensubu her askerin,
askeri egitimini anadiliyJe
yapma hakk/ yasalarla gü
vence slttne ahnm/§ buiu
nuyor. Bu emect«, orduda
askerler anadil temel aflna
rak, en az bir bölük büyük
lügünde olmak üzere, dil
gruplanna aynlarak egitim
görmekteler.

gl' konusu yasalarla düzenlanmis bulunuyor.
Bu konuda genel geyerti ilke, devletin her or
ganmm iy ve dl~ ili§kilerde, bulunduöu bölge
nin diliyle hizmet vermek durumunda olrnasr-:
dir. Örnegin yazrsmalar, yazrh beyanlar, resmi
kayrt fisleri, trafik levhalan, telefon rehberleri
vs. gibi.

Böige ve topluluk bazrndaki devlet organ
lan veya böigeiere bagll yerel birimlerde de
ayru ilke geyerlidir.

----------~----~--~~~----~~----~-----

Komisyon, bilirkisi raporlan hazrrlarnak,
gelen slkayetleri degerlendirmek, gerekli hal
lerde sorusturrna acrnak, hükümet nezdinde
görü§ belirtmek, Yllilk bir raporu hükümet ve

\ parlamentoya sunmak gibi görevleri ifa etmek-
Topluluk ve böige düzeyindeki resmi daire- tedir.

lerde hizmet, 0 bölgede geyerli resmi dilin yaru
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6) Hermann Bleich, "Rechtsextremisten'
legen in belgischen Gemeinden kraeftig zu",
Frankfurter Rundschau, 11.10.1994.

5) "Die koordinierte Verfassung", in:
Grenz - Echo, Deutschsprachige Tageszei

tung in Ostbelgien (Beilage), 26 Februar
1994,Nr. 47

4) "Belgien ist ein föderaler Staat", in:
Grenz - Echo, Deutschsprachige Tageszei
tung in Ostbelgien, Sonderbeilage, 13 Ma
erz 1993,Nr. 60

Örnegin Flaman Bloku liman kenti Antwer
pen belediye meclisinde en gÜ(flü fraksiyon
konumuna yükseldi.

1991 seyimlerine katitan partilerin aldrklan
oy orarn ve sandalye sayrst §öyle(Parantez
icindeki rakamlar bir öncekl.seclm sonuclanru
göstermekt~dir):

Kaynak

Aynca Alman aZlnllgm haktanru savunan "
"Alman Dilli Belcikahlann Partisi" adiyta bir
parti mevcuttur.

199'1'de yapilan secirnler bölqelerarast ce
kismelerin damqasiru tasidr. Bu seclmde Ha
man bölgesinde Flaman Bloku, Valon bölge
sinde de Milli Cephe adh ayrilma yanhsi, ya
banci düsrnaru olarak bilinen asrn milliyetci
partiler oylanrn arttirdrlar. Yine bu iki parti,
Ekim 1994 yerel secirnlerinde de oylanrn
önemli oranda artttrdi ..

Alman dilinin konu§uldugu bölgede ise bü
yük Valon partilerinin birer seksiyonu bulunu
yor.

daha sonra ortaya cikan Yesil-cevreci ya da
asrn milliyet(fi partilere de yansidi. Sonuc ola
rak Belcika'da her siyasi akrrndan iki parti
mevcuttur.

Bu konuda, yasalann 9ignenmesi halinde,
son karan mahkemeler veriyor. Yasalann 9i9-
nenmesi durumunda komisyon ya da bireyler .
dava acablüyor.

8- Siyasi partiler •
Belcika'da oldukca geni~ bir örgütlenme

özgürlügü mevcut. Bu konuda, belli bir ulusal
topluluk ve azmllgm kültürel ve politik haklanru
saglama temelindeki örgütlenme dahil, her
hangi bir yasal simrlama ve engel yok. Hatta
Belcika'runbölünrnesini, ya da konfedere bir
yapilanmaya yönelmesini isteyen asm rnilliyet-
9iler de serbestce örqütlenrnis bulunuyorlar.

ikinci Dünya Savasi senras I dönemde, dl
ger Ban Avrupa ülkelerinde oldugu gibi, Belci-
'ka'da da muhafazakar, sosvalist ve liberal
akimlar temelindeki örgütlenmelerin yaru srra,
böigesei ve ulusal tarkhhklara dayah örgütlen
meier ortaya Ylktl.

Belyika'nln klasik partileri (Hrristiyan De- 1) Louis Paul Suetens, Föderalismus uno
mokrat, Sosyalist, Liberal) 1970'li yrllarda Fla- Regionalismus in Europa - Landesbericht Bel
man-Valon cekisrnesi sonucu, Flaman ve Va- gien: Fntz Ossenbühl·(Hrsg.), Föderalismus
Ion olmak üzere ikiye bÖlündüler. Bu ayn~ma und Regionalismus in Europa, Nomos Ver-
Qy_ % sandalye lagsgesellschaft, 1990

HlristiyanHalk Partisi 16,7 39 (43) 2) Robert Mathiak, Die rechtliche Stellung
Sosyalist Parti (Valon) 13,6 35 (40) der Minderheiten in Belgien; Jochen Abr.
Sosyalisl Parti (Flaman) 12,0 28 (32) Frowein - Rainer Hofmann - Stefan Oeter
Flaman Liberal Partisi 11,9 26 (25) (Hrsg.), Das ,Minderheitenrecht europaeisc-
Valon Liberal Partisi 8,2 20 (23) her Staaten, Teil 1,Springer-Verlag, 1993
Hlristivan Sosyal Partisi 7,8 18 (19) 3) Martin Boden, Europa, Verlag Bonn
Flaman Bloku 6,6 12 (2) Aktuell, 1992 ,
Flaman Halk Birligi 5,9 10 (16)
Valon Cevre Partisi 5,1 10..Ql
Flaman Qevre Partisi 4,9 7 (6)
Rosem 3,2 3 (0)
Frankofon Dil Partisi 1,5 3 (3)
Milli Cephe (Valon) 1,1 1 (0)
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RAMAZAN t;ANKAYA
Kulp'ta lise ögrencisiyken Y4rtseverlik ote
~iylemücadeleye kahldl ve Ozgürlük Yolu
soflannda yer aldl.
Henüz bu yolun bosmdo iken yurtseverligi
örgütlü mücadele ile pekistirdi.
Yigit ve fedakar olan Ramazan
26.12.1980 da lisenin bohcesinde ugrö
dlgl silohh soldm sonucu sehit dü~tü. Kürt .
holk" her sehidi gibi Ramazan'm da oru
sirn yosotocoknr.

ABDUI.SEI.AM AYD'N
Abdulselam, devrimci-demokrat ögrenci
hareketin, her zaman ön saflarmda yera
Ion lise ögrencisiydi.
Yoscmdcn ögrendigi dürüstlükle, holknun
yanmda yer aldl. 0 dönemde Ozgürlük
Yolu saflarma konldr, kiso zamanda ge
nis crkodos c;:evresiedinmesi provakatör-
leri rohctsiz etrnisti. .

Zorla okulu ellerine gec;:irmekisteyen pro
vakatörlerce 3.11.1979'da Abdulselam
ka~edildi. .

Abdulselam Aydln ya~amlnln bahannda
gencecik ya~lyla, Kürdiston sehiflerinin
arasma kahldl.

--------------~~--~~~~------------------
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TAHA ÖZTORK
epstanede müdür olarak s:all~anTaha
Oztürk, yurtseverligiyle, dürüstlügüyle,
devrimciligiyle ~evresindesevilen bir
insondr. Kürt holknun özgürlügü icin
elinden gelen fedakarllgl esirgemezdi.
24.11 .1979 günü evinden cikorken
fa~istlerin haince soldmsi sonucu sehit
Q.ü~tü.Kürt holkr, her sehidi gibi Taha
Oztürk1ün de orusrm ya~atacakhr.

KENANARAS
Yurtsever bir eileden gelen Kenon,
yurtseverligiyle, devrimciligiyle Ozgür
lük Yolu saflannda hakslzhga, sömü
rüye korst mücodelesini yQkseltti.
1976-1978 döneminde TOB-DERMer
kez Yönetimi'nde gprev oldr. 12 Eylül
fa~ist cuntosmda TOB-DERyöneticili
ginden 5 YII ceza oldr. Hopisten ciknk
tan sonra polis tcrchndon sürekli göze
tim altmda tutuldu.
Kanan Aras 1 .12.1983 cksormhaince
vurularak sehid edildi. Yosorm boyunca .
Kürt hqlkl icin mücadele eden Kenan Aras, Kürdistan sehirlerinin
orosmo konlch.
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SOYKIRIMA DUR DiVELiM!
Yurtsever hallamlzl
Tüm onurlu ve bonssever insanlarl
Türkiye'deki zorbo rejimin holklmlZO kor~t yürüHügü kirli scvos ornk her bekunden bir soykmmo dönü~tü.

Rejim ordusu ve polisiyle, tonkl ve topuylo pervosizco soldlnyor. Kürdislon'i yaklp Ylklyor, Kürt holkroden orm
drrmok istiyor.

Son birkoc YII icinde devlet gü<;leri tarafrndan yokihp Ylkllon, zorlo bosclnlon, holk. sürgün edilen köylerin
saYISl,tarafslz insan haklorr örgütlerinin scptomosino göre 2 bin doloymdodir. Holk topragrnQan, boba ocagln
dan kovuluyor.

Su köylerin yantSlra Cizre, Nusaybin, Sirnck, liee, Kulp, Silopi, Cukurco, Hokkori, Oogu Beyozit ve doha
bircok kü<;ükkent ve kasobo da -kimisi birkoc kez- tanklar ve toplarla Ylklldl, otese verildi.

Kuzey Kürdiston boydan boya Türk devletinin ozgtn terörünün hedefidir. ßoskr, kotliam, sürgün ve gÖl; dört
bir yando YO$anIY0r. Yoylolaro <;Ikmakyasaklondl. Bu yüzden bölgenin zengin hoyvonellrgl <;öktü.<;:eguyerd
Kürt köylüsü tcrlosrm bile ekip bicemiyor. Tonmr, ticaretiyle ekonomi bir bütün olarak <;ökünlü i<;inde.

Yurdundan yuvosmdon sürülen milyonlarea insomrmz yokmdoki büyük ken~ere Slglndl. Oiya,rbaklr'tn.nüfv
su ÜC; YII icinde üc misli artarak 1,5 milyona ula$lI. Milyonlarca insomrmz ise daha bahya gö~; 1$lanbul, Izmir,
Adana, Mersin ve öteki büyük kentlerin.voroslonno Ylgtldl.

Bu insanlar her$eylerini yitirdiler; oclor, issizler, perisonlor. "
Bu barbar rejim, aneak yüzYlliar boyu yetisen güzelim crmonlonmrzi da yaklyor. Ulkemizi cöle ceviriyor.
Son olcro]; büyük ölc;ekte operasyonlar Dersim yöresine yöneldi. Hozat, Ovccrk ve Nazmiye' de onlarea kö

yakillp Ylklldl. lnsonlonrmz kl$ ba$rnda sürüldü. Kt$lrk erzaklan bile yok edildi. Cocuklor, kadmlar öldürüldü. Re
jimin ie;i$leri bokcm ve öteki sözeüleri ise, herzaman oldugu gibi bu kez de yalan dolanla kamuoyunu oldatma-
ya e;all$lyoriar. .

Türk devleti Türk halkrno ve dünya kamuoyuna teröre kar$1sava$hgl yolcruru söylüyor. Oysa 0 mozlom, zu
lüm olnndc ve hak isteyen bir ulusa kar$1sava$IY0r. PKK'ntn eylemleri onun icin bir bahanedir.

Bu sovcs durabilir, ülkemiz bonso kcvusobilir, Kürt ve Türk holk. kordesce yanyana ya$lyabilir ..Bunun yolu
Kürt holkrrun rnesru hoklonm torumok bugünkü boskryo ve e$itsizlige son vermektir. Bunun ie;in kar~lllkll olarak
ate$ kesilmeli, diyalog ba$lahlmaltdlf. Biz bundon yanaYlz.

Ne vor ki geriei ve zorba rejim ina~a borr~ yolunu kapatlyor, <;Ogdl$1bir politikada Israr ediyor. Kürt soru
nunu, Kürt ulusunu yok ederek ortadon kaidirmaya <;al!~lyor.

Su <;llgmllktrr. Bu politikada Israr eden Demirel ve Inönü, <;:illerve Karayolc;m, Yllmaz ve ötekiler ülkeyi kana
ate~e bogdular. Onlar bo~ yere kan döküyor ve ülke kaynaklarrnl heder ediyorlar. Holk," ekmegini kur$un v
bomba yaplyorlar: Hak ve özgürlük isteyen Kürt halklnt Türk halktna kar~1dü~mon gibi gösteriyorlar. Kendi ikti
darion, hlrslarr ve tüm kirli oma<;lan i<;in iki karde~ halkl kor~1kar~lya getiriyorlar.

Kürdiston ye Türkiye'nin bartJS8Ver halkll
Tüm demokrat ve aydm insanlarl
Su <;llgmca politikaya dur diyelim. Kürt halkrna özgürlügü, Türk halktna demokrosiyi e;ok gören bu zorba

rejime dur diyelim.
Kürdiston' da akan kana, soyklnma dur diyelim.
Ekmegimizi kur~un ve bomba yapan bu zorbalaro dur diyelim.
Bunlor, bu kirli sava~1sözde "vaton - millet ugruna" yürütüY9rlar. Oysa onlann ne yovuz hlrslzlor, vurgun

eular ve yalanellar oldugu ortada. Bunlar kirli elllerin sahibidir. Oyle pervaslzea e;altp e;lrplr0rlar kif artlk mino
reye kM bulamlyorlar. Kirli <;ama~lrlan hergün gazetelerden, televizyonlardan c;ar~af<;ar~o ortoya seriliyor.

Bunlar hem Kürt halk,"m, hem Türk halklntn dü~manlandlr. Bu ale;aklara ve zorbalara kar$1birle~elim. San~
ic;in, özgürlük ic;in, demokrasi i<;inelele verelim. • .

Bugün ülkemiz, insanla'nmlz, su ve havaya gerek duyar gibi barr~a ve demokrasiye gerek duyuyor. Bunun
i<;inköklü bir degi$im gerekiyor.

Bu degi$imi dünden bugüne ülkeyi yöneten h.rslzlar, eli kanltlar, yüzsüzler yapamoz. Sunu aneak biz, he
iki halktn emekc;ileri, aydlnlarl, eli kona ve soyguna bula~maml$ olan tüm namuslu ve onurlu insanlan yapabili-
riz. .
.. "Ülkeye bart$ .v~özg~r!ük getirm.e~, sor~~~a. son ver~ek, kur~~na ve_bombaya son vermek, halk," ekmegini

buyutmek, herkesl 1$ sahlbl kllmak blz!m blrliglmlze ve mueadelemlze baglidIr.
Gelin, degi$im i<;ineleie verelim!
Gelin, bu soygun ve zulüm rejimine kar~1sesimizi yükseltelim! . .
Gelin, ülkenin kaderini birlikte degi$tirelim! ••• •• •

Ekim 1994' KURDISTANSOSYAUSTPARTISI(PSK)

--------------------~~r--------------------J

Son giinlerde gelisen olaytarla ilgiii dergimizin bürosuna ulasan Kiirdistan Sosyalist parltsuPSKfhzn
"Soykinma Dur:Iliyelimt' ha§ljklt'bildirisin/ kamuoY1J(1Un fs'O~ yqnlü piJgüen ' " sur ".re ' i
!hulu»mdldlJ,n yaYlnlry.r)rliz. ' .:<, , ". ,;,', ;;"! D '"
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SIPARI~LERINIZ I(_;IN ADRES VE TELEFONLARIMIZ

Atatürk Bulvari Emlak Bank. Apt No: J 46/2S
Aksaray / istanbul

Tel: 51323 56 - 51363 25 Fax: 51387 36
DENG YAYINLARI

. .
BAZIL NIKITIN'in
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