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V zun rJJir }lradan Sonra 

Değerli &vgrrhn-welaparcz Okuyucusu, 
Elimizde olmayan ncdt.-"111crden ötürü, uzun bir aradan sonra tekrar 
size ulaşmanun sevincini taşıyoruz. 

Bu sfuı.: içinde gerek Türkiye genelinde gerekse Kürdistan' da 
yoğun siyasi gelişmeler oldu. 12 Eylül ile başlayan ,karabasan" 
dönı,.,"lllin ekonomik ve siyasal yaptınınlar sonucu yapılaşan 
lhkücli .. Mafyacı~·Cinayct Devleti Kürtdistan'da kirli savaşla imha 
ve insansızlaştuma politikasını aralıksız sürdürürken, öte yanda da 
ırkçı propaganda bombanlımanı ilc uyuşuk ve duyarsız hale 
getirdiği Türk kamuoyu da bu savaşın ağır yükünü ,itirazsız"(t) 
taşıtımıaktadır. Demokratik ilişkilerin yerleşik olduğu ülkelerdeki 
sivil toplumun miidahaleci tavnnın aksine, bu ülkede kelimenin 
tam anlamıyla bir siv;J itaat egemendir. Oysa ki, diişünen, 

kendisiyle hanşık yaşamak isteyen, 'onur'dan hala haberdar olan 
insanların bu vahim gidişe karşı, gerekli politik, hukuki ve en 
azında ahlaki açıdan sivil itaatsızlığı göstenncsi şarttır. Bu rahata 
sahip olan devlet, Kürt halktna ve Geril1aya karşı heı1ürlü çareyi 
kutsal sayarak, dini inancı, aşiretleri, ülkücüleri, mafYa'yı devreye 
sokrmıştur. Bütün bunlara rağmen de kannca boyu yol alamadığı 
gibi bir süre sonra kendi elleriyle beslediği ccmavarla boğuşmak 
zorunda kalmıştu:. Sömürgeci-ırkçı devletin ·oyııncu'ları birbir
lerine girmiş dummdadırla:c Ancak dev le1, ekonomik en kaz, 
politik karmaşaya rağmen, küıt ulusal muhalefetinin atamadığı 
Z&"lflan sonucu yine de sınırlan aşan saldırganlığından geri 
kalımımaktadır. En üzücü yanı ise bütün bunları Kürt taraflardan 
birisinin oyu ve onayı ncticcsindı: yapması/ yaptığı idiasıdu .. 

K.ürt Ulusal Mulıalefetinin karşılaştığı ne ilk ne de son olan bu 
zaa5, bu sayımızında -gecikmeli de olsa-ana tartışrn.."l konusunu 
teşkil ctmektedlır. ,Yerafi::ttıiJ KA YA soruna sadece kürtlerarası bir 
uyuşnıazlık yanı ilc değil, ABD ve I srail' in bu bölgedeki politika-
lan boyutuna da dcğinmcktedir. Kazım BABA'da pamllelik arz 
eden ı:una daha başka varsayımlan ve olasalıklan irdeleyen yazısı 
ile sonınu ele almıştır. Konuk ya7.ar Nezir AKAT ise kronikleşmiş 
diger bir gerçeğimiz olan, ifade ve ikna yerine başvmulan şiddet 
fenomenine değinerek, bu yöntemin Kürt politik sürecindeki sebeb 
ve sonuçlanna işaret ediyor. Sunko SEVER ise TC'nin Güney'c 
saldırısını aydınların tavrı açısında yorumlamaya giderken, diger 
bir konuk yazar İbrahim GÜÇLÜ daha da değişik bir bakış, kendi 
ifadesiyle de ,aykın bir bakJ{i' la yakla~nıaktadır. Yurtsever Küıi 
bir okuyucumuz da yıllar sonra uğradığı yörelerdeki sürgün 
Küıtlcdc ilğili izlcuim/göz:lcrnkrini kaleme almış. Ali YALÇIN 
ise biçim \'C kapsarol ttibariyle gün geçtikçe daha kirli bir gürüntü 
ve ilişkiler ~-ığı ilc cinayet şebekesi haline gelen devlet ve toplum 
Ilişkisine dcginmiştir. 

Aynca; KDP··Bakur'un, bir önceki sayımızda Redaksiyonurnuzun 
imzası ik yayınlamın cevap mahiyetindeki bir yazıda Genel 
Başkunlan ilc .ilğili iddialarm yanlışlığına yöncllik kamuoyuna 
yapılan bir açıklamaya da yer verilmiştir. Bizlerin kuşkulu 

olmadaki haklılığımızın hakkı kadar, söz konusu iddialara maruz 
kalanlannda, bu iddialara cevap hakkı gereği okuyuculanmıza bu 
aç tk lamayı hoşgöıii ve d'-"tllükrat.ik ilişkilerin öngürdüğü bir 
davranış gereği yayınlıyoruz. 

Bir sonraki say1da tekrar buluşmak üzere en iyi 
dileklerimizle ...... t 
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. .. . . _ . ... . . .. . _ _ _ _ _ _ .. . .. Hevgir~n-Welatpare~ !_ ~Kf._M 19?7 

İki Olayiki Yorum 

Kikusuz Kürt cenahı açısından son üç ayın en önemli olayı TC ordusunun bir daha 

ara ve hava kuvvetleri ile Güney Kürdistan· a girişidir. TC ordusunun bu kez Güney 

ürdistan' a girişi, hem giriş nedenleri hem de biçimi açısından geçmişdekilerinden 

farklı ... Bu kez çağrı lı idi, Sayın Mesud Barzani' nin ,,Buyrun gelin, kardeşim Öcalan fazla 

oldu, beni de rahatsız ediyor, bu yararnazın dersini verelim, , diye daveti vardır TC ordusuna. 

Daha evvel kardeşi Mam Celal' ı Saddam 'a şikayet edip dayaklatmıştı. Bu kez de kardeşi 

Öcalan'ı Kürt halkımn amansız düşmanı TC ordusuna dayaklatmak istiyordu. 

Görülen şu ki yıllardır Kürt örgütleri arasında yaşanan ,brakuji" biçim değişimine uğradı. 

Millet, ,Yahu ayıp değil mi sen kardeşini öldürüyorsun" demesin diye kardeşlerini düş

maniarına öldürtüyorlar artık. Diğerleri de bunu yapar mı, yapmaz mı bilmem, ama bu meto

dun mucidi sayın Mesud Barzani'dir ve şimdilik uygulama alan da odur. 

Olasıdır TC devleti sayın Mesud Bar.ıani'yi oyuna getirdi. Ancak Mesut Barzani'nin TC 

ordusunun PKK güçlerini kendi kesiminden silip süpürüp, bu halde sayın Talabani ile daha 

rahat hesaplaşınm düşüncesi ile, işine geldiği için, TC devletinin ,Ordumuz PKK'yi üslendiği 

alanlardan çıkaıır, yeni karakollar oluşturur, sizin emrinize verir" taahüdünü ciddiye almadığı 

ve bunu istemediği de söylenemez. 

Sayın Mesud Barzani ,TC devletinin PKK'yi, Güney'de tutmak ve güçlerin Kuzey'den Gü

ney'e çekmesini sağlamak için I-KDP ve diğer siyasi güçler ile devamlı savaş halinde tutma 

plan ve çabasını bilmiyordu diyebilinniyiz? 

Diğer taraftan KDP, TC devletinin Güney' de siyasi istikrarın ve sağlıklı bir Kürt otoritesinin 

oluşmasına, çıkarlan gereği karşı olduğunun farkında değil ve TC'ye güveni var denebilir 

mi? 

Öyle zanediyorum, diğer Güney li ve Kuzey li örgütler de bunun bilincinde değiller ... Vanlan 

bu aşamada ve TC'nin bu amansız saldınlanna karşı birlikte olmalan ve olaylara Kürt hal

kının çıkarlan doğrultusıında bakmalan gerekirken, birbirlerinden uzak duruşlan bir kısmının 

olaylar karşısında sessiz kalışı, bir kısmının taraflı davranması, karşı karşıya gelen güçlerin 

birbirleri ile çatışmayı halen ve ısrarla sürdürmeleri başka türlü izah edilemez. 

TC devleti, KDP'nin daveti olmadan ve haber vermeksizin Güney'e girip PKK kamplarını 

bombalayabilirdi. Şimdiye kadar da öyle yapıyordu. 1993 yılında her iki lider; Barzani ve 

Talabani ile anlaşarak saldınyı gerçekleştinnişti, ancak bunu dünya kamuoyundan gizlemişti 

ve Kürdistan'a girişi de KDP ve YNK'nin PKK'ya saldınlarının ardında olmuştu. Bu kez 

böyle yapmadı, sadece KDP ile görüştü ve onun daveti ile TC ordusu girdi Güney'e. KDP ve 

PKK arasında bir sürtüşme de söz konusu değildi. KDP, TC ordusu ile birlikte saldırdı PKK 

kamplarına. Ve Türkiye devlet başkanı ordunun Güney'e girişinin hemen ardından KDP 

tarafından davet edildiklerini dünya kamuoyuna açıkladı. Ne gariptir ki söylenenlerin tersine 

ve beklenenden önce geri de çekildi, tek amacı vardı, Güney'de KDP ile PKK, PKK ile 

YNK'yi karşı karşıya getirip çatıştınnak ve bu çatışmanın devamını sağlamaktı, bunu da 

başardı. 
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TC bunu neden istiyordu? 
Bir: TC devleti, Güney Kürdistan' da varolan bu belirsizliğin-kaosun daha bir süre 
devamından yanadır. TC devleti Güney Kürdistan'ı kontrolünü Türkmenlerle kurmanın 
hesabını yapmaktadır. Aynca Ira~ devletine ve bölgedeki diğer güçlere, Avrupa'ya karşı, 
Kıbnsta olduğu gibi, bölgedeki gelişmeler, yeni yapılanmalara müdahale için Türkmenleri 
kullanınak istiyor. Onlan örgütleyip siyasallaştınnak ve bölgede yönetime ortak etmek ve bu 
bağlamda Güney'de garantör devlet olarak bölgedeki gelişmelerde taraf olmak çabası için
dedir. 
Ne var ki Türkmenler daha buna hazır değiller. Örgütlü değiller, halk 
olarak kendilerini kendi kimlikleri ile siyasal olarak ifade edecek bilince ve 
güce sahip değiller, birbirlerinden kopuklar, kendi öz yönetimlerini kurma 
veya bölgedeki yönetime ortak olma yolunda pek ısrarlan yok. Görüldüğü 
kadanyla bugün Kerkük'te, Hewler'de oturan Türkmenler çoğunlukla 
Türkiye'ye gelip yerleşmeyi düşünüyor. Bu isteklerini her fırsatta Türk 
devlet yetkililerine karşı dile getiriyorlar. Çoğu kaçak yollardan ailece 
Türkiye 'ye kaçıyor. Bir kısmı da bölgede siyasal olarak istikrann 
sağlanınasından yanadır. Irak devletinin kontrolünde bir Kürt otonom 
yönetimine karşı değiller, ancak çoğunluk, doğrudan Irak otoritesi özlemini 
duyuyor. Türkmenlerin Kürdistan'da 1992'lerde oluşan parlamento'ya ve 
hükümete katılmak istememlerinin nedeni de Saddam ve Kürtler arasındaki 
mücadelede taraf almadıklannı göstermektir. Denebilirki Saddam' ın tekrar 
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geleceği inancındadırlar, onun gazabına uğramamak için böylesi bir taVlr cfuw<lc ctotu~, 
sergilemektedirler. 

Bu nedenle TC devleti, Güney'de ister Saddam ile kurulan ittifak üzerine, a.,.,...,kı,atik 
isterse ona karşı, hangi statüde olursa olsun, istikrarlı ve demokratik 
işlerliğe sahip bir Kürt otoritesinin oluşumunu istemiyor. Türkmenleri 
örgütleyip hazırlayıncaya kadar da bu belirsizliğin devamından yanadır. 
Kerkük, Hewler ve diğer kesimlerdeki Türkmenlerin Türkiye 'ye gelişlerine 
izin verilmemesinin, yakalananlann derhal geri gönderilmesinin nedeni de ctcuwu.u. 
budur. Bölgede kopmalannı istemiyorlar. Ankara toplantılan, bu "~"'""''" 
toplantılara Türkmenlerin taraf olarak katılmalanndaki ısrarlan bundandır. 
Bunun için Türkmen örgütlerini zaman zaman Ankara'ya çağırarak 
birleşmeye zorlamaktadırlar. 
TC devletinin Gün.ey'de ya~anan siyasi belirsizliği devam ettinne yolundaki politikası İsrail 
Devletinin ve ABD'nin de isteği ile birleşiyor. 

İsrail, hiç bir şekilde güçlü bir Irak devletinin oluşmasından yana olamaz, çıkanna değildir. İç 
sorunlanndan annmış, Kürt muhalefetinin kendisini ifade edebildiği bir Irak devleti, kuşku
suz güçlü olur. Bu nedenledirki İsrail Kürt sorununun çözümünden yana değildir, bölgede 
kendi lehine bir banş ortamı oluşuncaya kadar bu belirsizliğin devamını istiyor. 

Birçok Kürt aydının düşündüklerinin tersine, ABD'nin de Güney'de istikrarlı bir Kürt oto
ritesinin kurulmasında yana olduğu söylenemez. Kuzey' de Kürt sorununun çözümü konusun
da da bir politikası yoktur. Denebilirki kendi sanayii kuruluşlannın, Almanya ve dolayısıyla 
Avrupa Birliği ve Japon sanayii ürünleri ile rekabet açısından Irak'taki ambargonun ve siyasal 
belirsizliğin sürmesinde çıkan var. İran ABD tarafından kuşku ile izieniyor ve kontrolünün 
dışındadır, İran'ı terbiye edebilmek için yıllardır çaba gösteriyor. Bu nedenledir ki, ABD 
yaşanan bunca gelişmelere karşı, halen Saddam 'ı koruyor. 
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Diğer bir olay son dönemlerde yaşanan Suriye, İran ve Irak yakıniaşması da ABD'yi rahatsız 
etmektedir. 
Güney Kürdistan' da yaşanan bu belirsizliğin-kaosun devamı, Kürt örgütlerinin birbiri ile 
didişmeleri ve savaşmaları ile olasıydı, Türkiye de bunun peşinde idi, İsrail ve ABD'nin 
desteği ile bunu sağladı, PKK ile KDP'yi karşı karşıya getirdi ve çatışdırdı. Olasıdırki çok 
yakında YNK de kanala girsin. Eğer gümrük gelirlerinin paylaşımı unsurunda KDP'den taviz 
koparmazsa, o da KDP'ye karşı silahını konuşturur. KDP ile ittifakı halinde kuşkusuz silahını 
PKK'ye çevirir. 

İki: Halktan, çeşitli katınanlan, aşiretleri, ayn din ve mezhepten olanlan karşı karşıya getirip 
devleti yönetme, TC devletine Osmanlı'dan miras kalmıştır. Bu yöntemi TC devleti yıllardır 
Kürt halkı için uyguluyor. Kürt ulusu Muhalefeti'nin kitleleri örgütleme, mücadeleyi kitlelere 
taşıma çalışmalanm ve birlikteliğini, ya din ve mezhep çelişkilerini ya da aşiretler, aileler 
arasındaki kavgalan, yayla ve mera ihtilaflanm veyahut 1970 sonrası döneminde olduğu gibi 
örgütler arası rekabeti-sürtüşmeleri kullanarak bir yerde tutumuştıır. 

Şeyh Said, Seyid Rıza ve İhsan Nuri Paşa hareketlerinde bu yaşandı. Şeyh Said'i kendi yakını 
binbaşı Kasım Bey ele verdi. Cibranlı Halit Bey'i astıran da Erzurumdan Bitlise getirilişini 
sükünetle izleyen, gereğini yapmayan aşiretlerdir. Seyid Rıza 'yı da yine kendi yakınlan bir o
yunla Erzincan' a kadar çekerek yakalattı ll ar. 

Alevi ve sunni Kürtlerin birlikte yaşadıklan alandan gelenler bilir, Alevi ve sunni köyler ara
sındaki yayla ve mera irilafları halen sürüyor. Mahkemelere intikal eden bu davalar kasıtlı o
larak sonuçlandınlmaz, lO yılda bir verilen karar Yargıtay' dan geri çevrilir ve bir lO sene 
daha mahkemelerde sürünür. Aşiretler arsındaki yayla, mezra ihtilallan böyledir. Yezidiler ve 
Müslümanlar arasındaki ihtilaflar'da da yaşanan budur. Katıldığım onlarca yayla ve mera 
davalannda bunu gördüm. 1956 yılında Varto Asli'ye hukuk mahkemesine intikal eden Müzu 
ran ile Leylek köyleri arasındaki yayla ihtilafı halen sonuçlanmamıştır. 

l925'te Şeyh Said hareketinin devamı sırasında çıkanlan İzale-i Şekabet kanunu ile bugun
kü gecici köy korueniuğu benzeri ve aynı amaçlı ,,köy milisliği" icat edilmişti ve bu kanun 
1966'da İsmet Paşa 'nın başbakanlığı döneminde kaldmi dı. Her isyanda köy milisieri silahlan
dmlarak isyan eden ulusal harekete karşı savaştınlmıştır. Türk istihbaratının Kürdistan 'daki 
ayaklan bumilisler ve bağlı oldukları aşiret başlan olmuştur. 

1984'de PKK'nin silahlı mücadeleyi başlatınasının ardından köy milisliği ikinci kez ,gecici 
köy koruculuğu" adıyla yaşama geçirildi. Devletin,böylesi bir kurumu oluştunnadaki niyeti 
açıktı; gerillalan Kürt köylüsü ile karşı karşıya getinnek ve korucular ile gerillalan çatıştınp 
verilen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni zemininden kaydırmak isteniyordu. ,Meydana gelecek 
çatışmalara bağlı olarak halk devlet yanlısı ve devlete karşı olarak ikiye bölünür, çatışırlar, 
biz de devlet olarak ,himayeci" ve ,hakem" pozisyonunda olaya müdahale ederiz" hesapları 
vardı. Korucu ve korucu çevreleri ile Kürt illusal Muhalefeti taraftan olanlar arasında mey
dana gelen çatışmayı ortaya çıkaracak, Kürt halkının başlattığı bu kavgayı, dünya kamuoyuna 
,ortada devlet güvenlik görevlileri ile Kürt Ulusal Muhalefet güçleri arasında yaşanan bir 
çatışma yoktur. Bu aşiretler arası bir kavgadır, eşkiyalık, soygunluk ve terör olayıdır" biçi
minde yansıtmak isteniyordu. Geçmişte Şeyh Said, Seyid Rıza ve İhsan Nuri Paşa isyanlan ve 
diğerleri Türkiye ve dünya kaınuoyıma böyle yansıtılmıştı. 
Geçici köy korueniuğu olayı, her nekadar halkı karşı karşıya getinnedi ve programlandığı 
düzeyde bir gelişim göstennediyse de, ancak devlet bu kurumdan yararianınadı da denemez. 
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....................................................................................................... ~~~giE~~~.~.~~~t.P~~~~ ... ! .. ~~!i\:1 ... ~.2.2.7.... . 
Az değil bugün 60 binin üstünde geçici köy korucusu ve 20 bine yakın gönüllü köy korucusu 
var ve bunların en az yarısı Kürt Ulusal Muhalefeti'ne gerilla güçlerine karşı jandarına 
kuvvetlerinin yanında savaşıyorlar. 

Herkes tarafından iyi bilinir, TC devleti; 1991 ve sonraki iki yılda Kürdistan'da her il ve 
ilçede yaşanan kepenk ve kontak kapatma eylemleri, Newroz olayları, kendi cenaze mera
simlerinde, çatışmalann ardından yaşanan olaylarda, devlet güvenlik güçlerinin Kürdis
tan' daki insani olmayan uygulamalınna karşı yapılan miting ve yürüyüşlerde gösteri ve baş
kaldmiarda (Serhıldan) fazlasıyla korktu. Ve doğrudur o günkü başkaldınlar denebilirki 
verilen mücadelenin bir başansı idi ve hem mücadelenin başarası hem de kitlenin mücadeleye 
katılması açısından biiyük bir öneme haizdi. Unutulmasın 1991 yılında geçici köy koruculann 
yanya yakını görevini bıraktı. Ki bu tarihlerde TC devleti otoritesini kırsal alanda kısmen 
yitirdi. Gerilla eylemlerine halkın gösterdiği ilgi, verdiği destek, kendini ortaya koyması so
nucu olması gerek, 1992 ve 1993 yıllannda devletin Kürdistan'da kırsal alanı kontrolü en aza 
indi. 

Bu gelişmeler karşısında TC devleti, bütün silahlı gücü, ajanlan, iş birlikcikeri ile Kürdistan' a 
girdi. Gerilla güçleri ile çatışmaya girmeden ziyade sivil halka yöneldiler, Ormanlık alanlar 
bombalandı, yakıldı. Gerillanın üslendiği veya üslenebileceği alanlarda köyler zor 
kullanılarak boşaltıldı ve ardından köylerin hepsi yakılıp yıkılarak kullanılmaz bale getirildi. 
Bu saldınnın amacı açıktı; gerillanın üslendiği veya üslenebileceği alanlan insansızlaştırmak, 
gerilla güçlerini köy ve kasabalardan çıkararak, dağiann dornklanna, Irak ve İran hududuna 
çekerek mücadeleyi orada hapsetmek ve giderek, geçmişte olduğu gibi halkı korkutup mü
cadeleye destek vermesini, gerlllaya katılımı engellemek istiyordu. Bir daha Serhıldan olay
annı yaşamamak için köy, kasaba ve şehir halklannı mücadelenin dışına çekmek istiyordu. 
Bir çok Kürt aydını, yurtsever ağa, Şeyh, Mela ve Taeiri bunun için öldürüldü. HEP yönetici
lerinin ve üyelerinin üzerine gidildi, onlarcası öldürüldü, yüzlercesi gözaltına alındı ve onlar
eası da kaybedildi. Bunlar Kürt aydınlannın yurtsever demokratların Kürdistan 'ı terk etmeleri 
veya sessiz kalmalarını sağlamaya yönelik eylemlerdi. 

1994 ve sonraki yıllarda operasyonların Kulp, Lice ve Genç üçgeninde, Sason, Kozluk ve 
Mutki hattında, Muş"un Geliye Alan ve Kızılkilise çevresinde, Dersim 'de, Kiğinın Adaklı ve 
Yayladere kırsalında merkezileştirilmesi de bu amaca yönelik idi. 1994 ve sonrası yıllarda 
köylüye daha bir ısrarla ve daha ağır baskı uygulanarak koruculuğa ve gerillalara karşı silahl
anmaya zorlandılar, daha çok köy ve mezra boşaltıldı. 

Devlet güvenlik güçlerinin sivil halka yönelik bu saidıniarı denebilirki fiyasko ile bitti, ama 
bazı kazanımlan olmadı değil, 3000'nin üzerinde köy ve nıezra boşaltıldı, Kürdistan 
coğrafyası tahrip edildi, 2 milyondan fazla insan göç etti, bir çok Kürt aydını bulumduğu 
alanı terk ederek metropollere taşındılar. Çokca aydın da gelişmeler karşısında geri adım attı, 
olayiann dışında kalma gayreti içine girdi. Kasaba ve şehirlerde alınan sıkı tedbirler ve 
yaratılan ajan ağı ile kitle eyleminin önüne kısmen olsun geçildi. Ancak bu durum, 1995 
milletvekili seçiminin sonuçlan gösterdi ki, Kürt Ulusal Muhalefeti köy ve kasabalardan 
tamamen koparınadıj:,'l gibi halkın ulusal muhalefete desteği, geriliaya katılımı ve yardımı 
kesmesini de yaratamadı. Aynca gerilla güçlerinin köy ve kasabalara girişini ve devlet kurum 
ve kuruluşkanna, karakollam saldınsım da durduramadı. 

Bunun yanında Kürt Ulusal muhalefeti açısından olnınlu gelişmeler de yaşandı. Örneğin TC 
devletinin korktuğu ve istemediği düzeyde Kürt örgütleri, özellikle PKK ve KDP arasında bir 
yakınlaşma oldu, ulusal kongre ve birlikler olayı tartışmaya alındı. Kuşkusuz TC devleti Kürt 
örgütleri arasında, özellikle güney'deki örgütlerle Kuzey örgütleri arasında kurulacak itti-
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faktan fazlasıyla korkmaktadır. Gerilla güçleri Kuzey' de, eylemlerini geçmişten farklı olarak 

askeri hedeflere ve devlet kurum ve kuruluşlarına daha ağırlıklı bir şekilde yönelttiler ve ey

lemleri metropolle taşıdılar. intihar eylemleri TC için daha bir ürkütücü oldu. Bunun yanında 

devlet bütçesi savaş harcamalarını karşılayamaz duruma geldi. Çete gelirleri de tükeıımişti. 

Aynca Sürgünde Kürdistan Parlamentosunun oluşu, Rusya, Kafkas ve Balkan ülkeleri ile 

kurulan ilişkiler TC için hiç de iç açıcı değildi. TC' nin Avrupa ülkeleri ile olan ilişkileri krize 

girdi ve diplamasi de daha bir sıkıştı. 

TC, 1997 yılı başından bu yana ülke sathmda ve uluslararası ilişkide yaşadığı sıkıntıyı aşabil

mek için yoğun bir çaba içine girdi. Her hükümet Kürt sorununun çözümünü Genelkurmaya 

bırakmış olmanın yanında, Türkiye ve özellikle dünya kamuoyunda lehlerine puan, kredi 

sağlayacak, bazı illerde konut inşaatı, yol yapımı, köy ve kasabalara su getirme gibi tasaruf

larda bulunmayı ve valilerin yetkisini artıracak yasal düzenlemenin ardından OHAL· ın kıs

men veya tamamen kaldırmayı da programına almıştı. Bunun için öncelikle Kürt geril

lalarının etkisiz hale getirilmesi öngörülüyordu. Hem yapılan tasarufların sürdürülen mücade

lenin bir kazanımı olarak nitelenmesini istemiyordu hem de gerillanın, onlann bu oyıınlannı 

boşa çıkaracağından korkııyordu. Bu nedenledirki dünya kamuoyunun dikkatleri REFAH

YOL ilctidanna, şeriat-laiklik tartışmaianna çekilerek, 1997 başlanndan itibaren 1993 yılında 

yapılan program çerçevesinde gerilla güçlerine ve sivil halka yönelik operasyonlar yobrun

laştırıldı. Kürdistan'da onuanlar bir defa daha yakıldı, JOO'e yakın köy ve mezra boşaltıltı, 

gıda ambargosunun hem kapsamı hem de uygulama alanı genişletildi. TC ordusunun Güney' e 

Mayıs 1997'de girişi, KDP ile PKK'yi karşı karşıya getirerek çatıştınnası da, 1991 'de prog-

-€a«U ~...:1. ramlanan ve 1993'lerde uygulamaya alınan, gerilla ı,rüçlerini hal

ktan tecrit edip dağiann donığuna ve giderek Güney hududuna 

~ ... ~~.,.:' •wı- çekip orada tutuma, Kuzeydeki etkinliklerini en aza indirme 

kuuuu•w>.~u.u~ , • ., planının devamı ve hatta son aşamasıdır ... 

uttt..w6u..&. ~tu 

~~~- <<ecnu 

&edu..e~ı-~k 

dt • ...:, &r:..te...,., 

pet .. ...:~·,..c.,. 

iitdtı~.w6i ·~ 

~..&·c.up 

l=d&uya-dA 

wU. .. &ay~u 

ç.dw~l=d.ı:u 

~~"""'""" 
5uula~•w6i 

d~,;~. 

Beklediği de oldu, KDP ve PKK karşı karşıya getirildi ve savaş da 

kıyasıya sürüyor, görün- düğü kad.anyla daha da sürecekte ... 

KDP'nin yayınlannda her gün onlarca PKK gerillasının, Özgür 

Politika'da da o kadar KDP Peşmergesinin öldürüldüğü haberi var. 

Peşmerge ile geri!- la arasına kann girdi, nifak tohumlan ekildi. 

Türkiye devletinin istediği buydu, istiyordu peş- merge ile 

gerillanın arasına kann girsin, Kürtler birbirlerini öldürsünler. 

Bütün bunları kuru- yordu ve bu, bugün Güney'de günü birlik 

yaşanıyor. 

Bu savaşın durması gerekir, ama görüyorum ki ne kamuoyıında ne 

de Kürt örgütleri nezninde bu tartışılmıyor. Herkes ,savaşa kim 

neden oldu, günah keçisi kimdir?" sorusuna cevap arıyor. 

Ne acıdırki Kürt aydınlannın ve siyasi örgüt mensuplannın bir 

kısmı KDP'nin TC ordusunun davetine haklılık kazandırma 

çabasındadır. Suçladıkları da PKK' dir. Hepsi de, bir Kuzey örgütü 

olarak PKK'nin Güney'de halk içinde etkinleşme çabalan içine 

girişini, Güney' deki gelişmelere müdahalesinin yanlış ve tahrik 

edici olduğu ve Mesud Barzani'yi böyle bir karar vermeye 

zorlandığı görüşünde birleşmektedir. 

Diyebilirimki onlar da bu söylediklerine inanmıyorlar, yürekleri 
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de KDP'nin haklı olduğunu onaylamıyor. Çünkü kendisine karşı yanlışlık yaptı, suç işledi 
diye kişinin kardeşini karde- şinin düşmanına bilfiil teslim ederek öldürtmesi hiçbir mantığa 
sığmaz ve hiçbir halde haklı görülemez. Farzedelimki PKK'nin Güney'de üslenmesi, 
mücadeleyi kazanmak için ora halkım örgüt- leıı:ıesi, etkinleşme çabasına girmesi ve kendisini 
Güney' deki siyasete yetkili görmesi yanlıştır (ki ben bunu yanlış bulmuyorum, ancak biçimi 
ve muhtevası tartışabilinir). 

Yanlış yaptı, köy ve kasabalarda yaptığı çalışmalarla KDP'nin bölgedeki etkinliğini 
zayıflatınak için ona karşı olan muhalefeti destekliyor diye Mesud Barzani'nin TC ordusunu 
davet etınesi mi gerekirdi? Böyle bir davranış, ne ahlakidir ne de demokrasiye sığar ve ne de 
Kürt halkının gelenekleri ile bağdaşır. 

Bir devrimci, bir yurtsever için en utanılıcak suç, kendisi ile aynı siyasi düşünceyi paylaşınadı 
ve çalışmalanna engel çıkardı, suç işledi diye devrimci ve yurtsever birisini polise teslim 
etınesidir. 

Kuşkusuz KDP büyük bir yanlışlık yaptı, hem de ihaneti çağnştıran bir yanlışlık KDP'nin bu 
tavnndan dolayı tüm örgütler, ulusal kurumlar, aydınlar, köylüler, işçiler, esnaflar tarafından 
kınanmalıdır. Yargılanınası ve siyasal olarak mahkum edilmesi gerekir. Bunu Kürt halkı, 
KDP ve diğer partiler yapmalıdır. Elbetteki bu yapılırken Sayın Mesud Barzani'yi hiç de 
doğru olmayan böylesi bir davranışa neden olan olaylar, PKK'nin yanlışlıklan üzerinde de 
durulur. Ki bu Kürt ı:nusal Muhalefetleri arasında sağlıklı ilişkilerin kurulması ve birliktelik
lerin sağlanması açısından faydalı da olur. 

Elbette Mesud Barzani'nin kınanmasının ve mahkum edilmesinin yolu çatışma ve onu 
bedenen yok etıne, binlerce peşmerge 'nin öldürülmesi veya tükenineeye kadar ya da teslim 
bayrağını çekineeye kadar çatuşmarun sürdürülmesi değildir. Bu öncelikle Türkiye devleti'ni 
sevindiri. Zaten TC'nin oyunu bunun üzerine idi ... Bilinmeliki Kürt örgütleri bu savaşta 
birbirlerini yenerek pes ettirmezler. Buna, kaosun devamından, çözümsüzlükten yana olan 
devletler miisade temez. Üstelik ne PKK'nin ve ne de KDP'nin bitınesi kimseye de fayda 
getirmez, bilakis Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde zaafiyeti getiri ve Kürt Ulusal 
Muhalefeti için de kötü bir örnek olur. 

Güney Kürdistan' da PKK ile Güney !i örgütleri karşı karşıya getirip çatıştırmak TC' nin oyunu 
idi, öyle zanediyorum PKK bu oyunu önceden görmiiştü, KDP'de biliyordu. Bilmiyorduysa 
şimdi öğrenmiştir. Bu oyunu bozacakta yine kendileridir. Bu Kürdistan ı:nusal Kurtuluş 
Mücadelesinin, Kürt halkının çıkarına olur. KDP ve PKK'nin ve çatışmada taraf olan diğer 
örgütlerin silahlarını düşmana doğrultacaklanna birbirlerine çevirmeleri, elbetteki ne kısa ne 
de uzun vade de siyasi ve fiili olarak hiçbirinin çıkanna değildir. Çatışma içinde olan 
örgüt! ere çağrım şudur: Her iki taraf kesinlikle aralanndaki bu çatışmayı dıırdıırmahdırlar. 
KDP'de Kürt halkından özür dilemeli ve PKK'ye karşı şimdiye dek sürdürdüğü red edici 
tavnndan geri adım atınahdır. Hem YNK hem de PKK ile masaya otunualı ve uzlaşmaya açık 
olmalıdır. Güney'i, Kuzey'i, Doğu ve Batısı ile Kürdistan hiçbir şekilde bir örgütün, bir 
kişinin egemenlik alanı olamaz. Bilinmeliki bir kesimde yaşanan gelişme diğer kesimlerdeki 
mücadeleyi doğrudan etkiler. Güney'de kendisini her yönden ifade edecek bir Kürt oto
ritesinin oluşması ve istikrarlı bir siyasi yapıya kavuşması hepimizin isteğidir ve Kürdistan'ın 
diğer kesimlerinin de çıkannadıL Unutulrnasınki İran ve Suriye yıllardır Güney' deki kavgayı 
kendi ülkelerindeki mücadeleye karşı kullanmışlardır ve 199 1' den bu yana da Türk devleti 
kullanıyor. Bu dahi diğer kesimlerde mücadele veren örgütlerin Güney'deki yapılanma ve 
sürdüriiiecek politikanın tespitinde söz olmasını getiriyor. Ulusal Kongre olayı da bu hak 
üzerine kurulur. 
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Kürt cenahında son üç ayın ikinci büyük olayı da Ulusal Kongre ile ilgili çalışmalann tekrar 

başlamış olmasıdır. 

Ulusal Kongre Güney· de meydana gelen çatışmaların ardından tekrar gündeme geldi. 

PKDVV'nin Ulusal Kongre temas komitesi tarafından örgütler, Kürdistan 'lı bazı Şahsiyetler 

toplantıya çağrıldı. Öğrendiğim kadarıyla Kuzey'li örgütler bir ikisi hariç çoğıınlukla ka

tılmamışlar, sonraki toplantılara da katılacaklan söylenemez. 

Her dört kesimdeki Ulusal Muhalefeti için, Ulusal Kongre· nin toplanması bugün varolan aşa

mada büyük bir ihtiyaçtır. Diyebilirimki 199l'den bu yana, Kuzey ve Güney'de yaşanan Ser

lııldanlar ile bu sürece girildi. 

... /Gatdi~u..~ Ueu~.,.t 

Yn.uiu.klm· .. ·~J'""'''i 
• ._. ~~üıw ~·,a'""'t '" 
pcl#ilu..lAt<.~~ 6iı 

d~9Ü•~ .,t. ....... ç~ ... 

!,~.ka ~i ?«=P 

p~ikctcj<:Ji 4if.de. 

.,-!.:..~ .... ~ii~·".., 

~je,Aeu~·u 

ih.<jiit&w. l,iı cep!v? ·~,.. 

Utuj .. t &ct><jU 

cl<u;u.d,..l,iı 4~ 

~,.d.ou: &..ce 

mudep;/.iı· ~0<-'
F.d..-.AG~p • .., 
fj)'ıA(;' t.Ü< de~ 

w ... ..l...~ ~,,. ıc.t.... .... 
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!v?ı iki.ıi de Utu.ı..L 
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Ortadoğu· da son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Kürt 

sorununun uluslararası alanda tartışılır olnıasım, verilen 

mücadelede varılan aşama, bölge devlet- lerinin ve bölgede 

çıkarı olan devletlerin soruna bakı.şları ve politikaları 

karşısında her dört kesimdeki Kürt örgütlerinin ortak bir 

politika altında birlikte hareket etmeleri her kesimdeki 

Ulusal Mücadelenin çıkarınadır ve bu bir zorunluluktur. 

Dost güçlerin, bölgede bir Kürt otritesinin oluşmasında 

çıkarı olan devletlerin ve her dört kesimde oturan Kürt 

halkının istemi de bu doğnıltııdadır. Kendi içinde barışık 

olmayan halkların kendilerini uluslararası alanda kabul 

ettinneleri ve söz sahibi olmalan zordur. Kürt sorununun, 

nüfusunun 30 milyon olmasına ve yıllardır süregelen bir 

mücadele verilmesine rağmen Birleşmiş Milletler 

teşkilatının ve diğer uluslararası kuruluşların gündemine 

girmemesinde elbetteki bu kopukluğun büyük etkisi var. 

Ama göründüğü kadarıyla; Ulusal Kongre' nin toplanması 

noktasında Kürt örgütlerinin bir politikası yoktıır ve hazır da 

değildir. Ulusal Kongre çalışmalarına soğuk bakıyorlar, ilgi 

gösterenierin de yaklaşımı stratejik değildir. Ulusal Kongre 

ola)'l sadece söylernde ve ilke olarak tartışılıyor ve savunu

luyor. 

1993 yılında Kuzeyli büyük örgütlerin biraraya gelip 

birlikte hareket etmeleri, Kuzey cephesinin oluşumu için 

umut verici bir atılım oldu. Cephenin oluşumu yolunda 

sürdürülen çalışmalar herkesi sevindirmiştir ve herkes 

cephenin çok yakın bir zamanda ilan edileceği umudunu 

taşıyordu. Halk olaya çok sıcak bakıyordu ve hisedilir bir 

biçimde örgütler arasındaki ilişkilerde bir yumuşama, 

insanlanmız arasında bir kayııaşma oldu. Diyebilirim ki, en 

çok sevinenlerden ve cephenin olacağı umudunu 

taşıyanlardan biri de bendim, oluşumu için de elimden gelen 

çabayı gösterdim. Kuzey· de cephe ola)'l düşüneerne göre 

Ulusal Kongre 'nin müjdecisiydi. Görüşmeler için üç ay 

~t..~u. d~ l,~w..eç· yeterliydi ama 1 yılı aşkın bir zaman sürdü ve sonuç 

çalışmalar akamete uğradı ve cephe olayı rafa kaldın ldı. 

Cepbenin oluşmamasının tek nedeni örgütlerin-partilerin 

kendileriydi, subjektif olarak hazır değillerdi ve olaya yaklaşımları da stratejik değildi. 
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PKDW Viyana 'da yaptığı toplantıda karar olarak U1usa1 Kongre çalışrnalannı başlattı. 
PKDW bünyesinde oluşan temas gurubunun çalışmalarına örgütler gereken ilgiyi 
göstermediler. Güneyli örgütler KDP ve YNK hariç çalışmalara istekle katıldılar. Olumlu bir 
aşamaya da gelindi, ama ne varki bu çalışmada, KDP ve YNK , KDP ile PKK arasında 
meydana gelen yurnuşama üzerine, anlaşırlar ve bunlann da katılımı olur umuduyla bir müd
det donduruldu. 

Parlementonun oluşturduğu temas gurubunun sürdürdüğü çalışmalar içinde ben de vardım ve 
bu rneyanda bir çok örgüt temsilcileri ile ben de göriiştüm, bir çok Kürt aydını ile temas 
kurdum. 

U1usal Kongre için temas gurubunun çalışmalanna soğuk duran örgüt ve aydınlan~ bu 
tavırlanna gösterdikleri gerekçe aşağı-yukan aynıydı. 

,,Bu sorun siyasi örgütlerin sorunudur böyle bir çalışmayı parlamento sürdüremez, çünkü 
parlamentoyu meşru görmüyoruz. Diğer yandan KDP-IRAK, YNK ve KDP-İRAN 
katılmadıkça bu çalışma yürümez, bu siyasi yapılann onay verdiği bir U1usal Kongre'de 
toplanarnaz, oluşacak kongre'nin de hiç bir fonksiyonu olmaz" görüşünde birleşiyorlardı. 

Görünen köy klavuz istemez. Kürt ulusal Muhalefeti içinde yer alan örgütlerin, yapısal 
durumlan, ülke içinde ve ülke dışında ~-----------------, 
işlerlikleri, güç dengesi ve cephe o~?"' k •'Cl~ dc • .-• .tetd.ı ~, ........... 
olayına, U1usal Kongre 'ye bakışlan, 
birbirleri ile ilişkileri ve birbirlerine ~9"ıd.e~, !<aıt ~.n<u.u ''"'" 
olan güvenlerinin derecesi ortadadır. u.Lu.,~t4UW~ ~~ ~~"'-~ cl-•~'""' 
Benim kanıma göre bu dönernde ve 

ı'?ule. .... ~deted .. """"td.ıu" ~"'"'"""' sonraki yıllarda, yapısal ve değişime 
uğramaz ve politikalannda bir değişim /,$~ d.u·Ut?unit ... """(,~.,_~u ct.... .. 
olmazsa bugünkü gibi gurup psikolojisi 
içinde olayiann üzerine giderlerse, 
Kuzey' li örgütlerin bir cephe veya Ulu
sal kongre olayında bir araya gelmeleri 
bence mucizedir. Diğer yandan KDP ve 
YNK'nin de eğer tabandan bir zorlama 
veya bölge devletleri ile olan ilişkile
rinde bir değişiklik olamazsa, her ikisi 
de Ulusal Kongre'ye onay vermezler ve 
bu Kongre'de yer almalan da beklen-
m ez. 

U1usal Kongre biiilin örgütlerin katılımı 
ile olur diye bir kaide yoktur. Hepsinin 
katılması en ideal olamdır. Bu nedenle 
Kongre çalışmalan için kurulan temas 
gurubu ve sonradan oluşturulacak kurul
lar örgütlerle görüşmeleri aksatınadan 
götürnelidirler ancak ne var ki tüm örgüt 
ve partilerin katılımı olmadan da Kon
gre oluşturulabilir. 

de..•tdfew ... 3c-UUuı. $..k9~U •'« 

p~u ka*""~ Aa diid 
lu.ıuııdel.:i. IG:iıt cu;ütle.wu. ... cıt..k /,c:~ 
pcütdw. ALwıda. t.c:diku tu..~ mııd.eti 
~..e~ ~ .... deki Utu;}.d. J1'1.ü~u. .. 
~tuuuf<~ '" &u &i~ C;Cuuduf.u.ktu~. 
~.,,t ~u. .. , t,~ ~>.:~!<aıt 
<>f:tiU:.uw• ct.q,.~u.da ~u çf....,_ 

.te.·tdtew ... • .., ~..e~ diht lu.ıuı..d.:. ctuı.... .. 
!<au ~u:.L~cu ...... c:~t.u ... c: ~ &u 

d.,.'}t«Uud...d<~· fG.:~.di içit.d"' &au9tk 
c!.ı~ ~u.~ k.u..d.ik.wı.i 
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Ancak bir hatırlatınada bulunayım; Ulusal Kongre çalışması sürmeli, ancak bunun günlük 

politika içinde örgütlerin kendi ilişkileri ve kısa vadedeki çıkarları için ele alınmamalıdır. 

Ulusal Kongre çalışmalan ve oluşumuna taktiksel değil stratejik olarak yaklaşı lmalıdır. Kürt 

halkının ve bütün kesimlerde verilen Uluasal Kurtuluş Mücadelelerinin genel olarak çıkarlan 

öne çıkarılarak ,ya olacak! Ya olacak!"şiarı ile hareket edip sonuçlandınnak gerek. 

Kuşkusuz Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi' inin geldiği bir aşamada her kesimdeki ulusal 

muhalefet güçlerinin bir Ulusal Kongre bünyesinde, ortak bir politika altına birlikte olmalan, 

sorunun en iyi biçimde ve Kürt halkmm istemlerine uygun olarak en erken bir zamanda 

çözümü için gereklidir. 

Bütün Kürdistanlılar Kürt musa! Muhalefeti içinde yer alan bütün parti ve örgütler elbetteki 

Kuzey'de ve Güney'de yaşanan insani ve coğrafi tahribattan rahatsızlar ve acı duyuyorlar. Bu 

yaşanan taribatı n daha da büyümeden durdurulmasının, Güney' de örgütler arsında sağlanacak 

uzlaşma, ve Kuzey'de de sorunun siyasal olarak bir çözümünden geçeceğinin de farkındalar. 

Bu yaşanan hastalığın tedavisinde en etkin ilacın da cephe, Ulusal Kongre olduğunu da 

biliyorlar. Ama ne varki halen olaya bir nefer gözüyle, bir Kürdistan'lı olarak gurupçuluk 

anlayışından çıkarak bakanı yok gibi ... 

Ne olur artık bu ,brakuji", ,ihanetcilik", ,iki düşmanı bir araya getinnek kolay, iki Kürdü 

bir araya getinnek zordur", ,,Kürtlerin gücü ancak birbirlerine yeter" kınamalanndan kur

tıılalım. 25.07.1 995-Kiel 
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. .. . . . . ... ... .. ~~~~i~~~~~~~tP.~t~:Z. ! ~~~~ ~2~?. . . 
1 

ŞİDDET 
' u 

MİRAT 
NezirAKAT 

D i çare~erkirina n~okiyan de, bi_~ 
karanına ~ddete, wek yek JI 
meto-den bingehi, dijwarkirin u 

gurkiri-na nakokiyan bixwe ye. Lewra tu 
cari naye jimartin ku çend hezar caran 
hatiye gotin u nivisandin, ku "şiddet şiddete 
diafirine", u herweha pirse serubin dike u 
dighine qonaxa beçareseriye. Ger ev pirsa 
şiddete, di nava tevger u rewşenbiren kurda 
de nebe pirseke sereke, zerar u xeterbuna 
ve pirse negiheje zanyariya gel, em e 
nikaribin eve pirse çareserbikin u we ji wek 
metodeke bingehi xelas bikin. 

Lewra ev pirs di civata me de bfiye pirseke 
çandi u mirati. Ev pirs weke pirseke sereke 
u berbiçav, di her kar u berheme me de 
derdikeve peşya me, dibe astengeke 
bingehi, kar u xebata me tevlihev dike, re li 
ber me digre u nahele ramanen taze u nujen 
derkeve pSş. 

Dilsozi u baweriya me edi nikare peşo/a ve 
çewtiye bigre u zeraren ve kula xeder 
derman bike. Edi bi kirase dilsozi u 
welatpareziye, bikaranina şidete li himber 
kes u tevgeren din, xwe veşartın u xwe 
nuxilmandin ne mumkun e. Em çiqas dilsoz 
u welatparez dibin bira bibin, ger em li dil 
ve çand u mirata şiddete bipekin, em e bi 
kiryaren xwe xizmete ji doza gel re nekin. 
Tendesta serdestiye u çavsoriye ye, re li ber 
pewendiyen hevbeş u netewi digre u dibe 
sederne bikaranina şiddete, ger ev şiddet li 
himber bav u biraye me be ji. 

12 

Em wek nuneren gel, daxwaz u heviyen
gelen xwe, bi xebat u kiryaren xwe, ve 
"wez!feya muqades" a tendensa şidete wek 
çand u mirata tevgera kurd, radestl nrvşen 
nu dikin. Diruve radestiye bi gelek awayan 
pek te. Ya heri giring bikaranlna zarakan e . 
LewTa xorten 15-16 sali' weki ku ten 
rerkirin, ne weki ku rer dibin; dikarin bi 
asani li dervi iradeyen xwe Ii diji tevger u 
kesen welatparez bin ji, le wek tevgera wan 
nafikirin, şiddete bi kar binin. Ji bo p<"şeroJa 
gel u tevgeren me en siyasi, diruv u 
formdayina xortan, bi tendensa şiddete, 
metirsiyek gelek mezin e. Lewra ji nuha ve 
em hunermendiya peşveçuna serbixwe a 
xorten xwe, bi desten xwe ji hole radikin il 
wan kor u bawi-tawi dikin. Dive bingebe 
rerbilna xorten me, zanebun, tolerans, kar
mendi, erk, herhemen hunermendi u hezki
rin be. Di ve xorten me bi nasnameya b er
hemen miravayeti u hfinermendiye mezin 
bibin. 

Ger em xorten xwe ji ve çerxa tendensa 
şiddete azad nekin, em de beçareseıi u 
betbextiya xwe ya kil ira em te da dijin, bi 
desten xwe radestl wan bikin, u ew jl de bi 
çeven girti ve tendense berdewam bikin. De 
di xebata xwe ya peşroJane de nikaribin 
xwe ji ve tendensa şiddete azad bikin. Ev ji 
hem j i bo xebata ir o il hem ji ji bo xebata 
p<":şeroje u musteqbelİ xorten me metir
siyeke mezin u biıinek bilderman e. 

$IDDETA LI DIJI AZADIYA FIKRE 

Y ek ji metoden bingeh!n a bindestkirina 
civatan, nehışbna azadiya fikri ye. Lewra di 
direjiya diroka jiyana xwe de gel"Kurd her 
tim il bi hernil awayan ji azadiya fikri hatiye 
bilpar hışbn. Mixabin bi şaxvedana tevgera 
siyasi re di nav Kurdan bi xwe de ji terara li 
ser azadiya fikri de st pe kiriye. İr o şiddet 
buye yek ji stfinen stroktura hebuna hin 
dezgeh u rexistinan. Di civaten militanze
buyi de şiddet ji bo çareserkirina her pirse
le her pirse- dibe riya tek il tenha. 
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Di civaten weha de kuşnn u mirin edi dibin 

rutin O. rojıuıe. lro civata Kurd batiye millta

rize kirin. Edi If hemher kuşun u mirine 

civat reaksiyon nişan nade. BicihbO.na 

şlddete wek çareya tek u tenha weba le 

kiriye ku edi tolerans, tehemul, siyaneta 

mirovhezi u hevdu qebo.Ikirin ji nav ferhen

ga zimane mejiye me bar kirine. Xwediyen 

fıkren cihe dibin arınanca erişen tund, bl 

xiyanet u welatfiroşrye ten gunehlıarkirin. 

Rakirina zordestiya li ser azadiya fikri, bi 

azadkirina irade, neh~una tirse O. bi peş

xıstına lıunere fıkren serbixwe O. biclkirina 

dana xwe wenda dikin. Lewra ev ıendens ji 

bo gelek kes u tevgeran balkilş u rake,ane 

( cazlbe) te. Belki ~rov ve tendense carna 

be agahl bi kar ti'ııe. Le bi çi awayi dibe lıila 

hibe, çand u mirat O. vemayen me, re li ber 

tendenseke welıa vekirine. Çand u miratgiri 

u hışmendrya me ya !royin, di serencama 

xwe ya dawin derbirin O. afirandinen tevger 

O. dezgehen me yen netewi ne. Kesayetiya 

tevgeren siyasi yen gele kurd kesayetiya 

civata gele kurd tine zimen. 

ŞIDDET SERENCAMA TIRSE YE 

Yalçin Küçük, di civinek xwe de weha 
rexnele-girtinen berhemdar; her welıa peş- digot "edi bO.ıjiwaziya Tirkiye tirsa xwe 

xıstına nerin u fıkren mirovhezi u aştı- şikandiye." Gava dewletik tirsa xwe ~klne 

xwazane pek ten. Dive herhemen tevger u we gave baweriye bi bez u kiryaren xwe 

dezgehen me yen netewi, afırandina dike. Ev baweriya dewlete dibe sederne re-

nasnameya li dij neheqi u parasıina fikren vekirina ji bo çareserkirina nakoki u pirsen 

afırander u parastina maren d 1 C D l t b' d ıı-le_ wrıı ev nirs eli ew e_ e._ _ ew e ı _e;ı:ge _en xw~ 
~~~- r 1 - -d ·· 

civata me de buve ve ı nyen çaresenye ıgere u 
Kes u tevgeren li du tendensa • '· ... ! fıkren nujen dide pes. Qet nelıe re 
şiddete dipekin, ıl tendens ı· i pmıe .. e çaııuı u ı· b d' · · d'k ku 

• • • ı er aza ıya mınaqeşe ve ı e 
xwe re kirine encame hebll.n u mıratı. Ev pırs weke h k b'k ·ıı fik .. lı 1 

• • er es ı an e raxweıı o ge 
nelıilna xwe, gelek cari xwe bi pı~selıe ~ereke ll • pe,ke, bike. Gelo Tirkiye o. 
hez O. mafdar di bl nin. Ul ew ji berbı~ııv 1 dı her lııır 11 bo.ıjiwaziya Tirkiye bi rast! tirsa 

bir dikin ku ev tendens bi xwe berheme 11111 de xwe şikandiye ? Bersiva ve pirsil 

n1şana jar1 il çewtiye ye. Hew- derdikeve piiya me, mixabin na ye. Tirkiye O. bo.ıjiwa

ildana veşartına kiryaren xelet ıl dibe astengelıe ziya Tirkiye hartir bil.ne. Harbuna 

gernar e. Lewra tendensa ser- bingelıi, lııır ü ııebıı.ta dewlete bi hemO. dezgehen dewlet 

destiye O. dawi ji bikaranina şid- 1... ...11 • ve, ru dide ku tirsa xwe ne<~kan-
llle tev ınev .. ı e, re ,.. 

dete, ji'ııebar (eneıji) il huner- d•te_ Betir tirs u xof ketiye dil u 
d. fık - .. d · li ller Ille dlgre ll 'J 

men ıya ı n ıı est mırov meiiye dewlete. W ek te zaııln dil u 
d d. - · ıı- k - b' nıılıile ramanin tıııı:e o 

er ıxe u mırov eçe u eçare mejiye dewlete lıeza leşker1 ye O. 
dike i ııijeıı derlıeve piş. alikariye j i lılırjiwazi O. dezgehen 

we digre. 
Ev tendens nakokiyan dijwartir 

u beçareserıir dike u disa dizivi L-----------' Gava ku mirov bi kurt! li diroka 

re il dibe sederne bikaranina şiddete. J>iddet 

il ten-densa serdesliye hevdu ternam dikin O. 

dibin sede-men afirandina hevdfi. 

Kes u tevgeren bi ve tendensa serdestiye, 

nerin u kiryaren xwe bi kes O. tevgeren din 

didin qebillkirin, we gave en din nasnameya 

xwe bi nasnameya kes u tevgeren xwediye 

ve tendensa şiddet u serdesliye ve dikin 

yek O. hebun u kesayetiya (karekter) serhil-
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Tirkiye dinere O. kiryaren dewlete Şirove 

dike, guherandinen bingellin nablne. Li 

dewletek wek dewleta Tirkiye, guberan

dinen biçlık, ji bo ~rov dikare gelek mezin 

xuya bikin. Wexta ku Armstrong gav avet 

ser hive weha got: "Ev gav ji bo yek-yek 

~rovan ne gelek mezin e, le ji bo pe,veçü

na civate, ji bo ~rovantiye gaveke hi çar

gav e". Ev peyva Annstrongji bo rewşa 
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Hevgirtin-Welatparez *EKIM 1997 .......................................................... ,. ................................................................................................................................................................................. . 
Tirkiye ji derhas dibe. Lewra her guhe
randinek biçılk dikare re li her guheran
dinen mezin veke, ger mirov bikaribe di 
wexte de van guhe-randinan şirove bike u 
bi kar bine. 

Wek ku te zanin li Tirkiye bidarvekirina 
mirovan ne berna mina cezayeke te 
bikaranin, le herwaha wek bilkirina rehe 
metirsiye ye jl. Kesen di çeven dewlete de 
kelem il tirsnak biln, bi zagoni, di dadgehen 
ne serbixweyi de darvekirina wan hatiye 
qebillkirin il parlametoye ji bi xwe di bin 
zordariya rayen siyasi de ev biryar fermi 

dewleta Tirk fi çepe Tirka wek mirateki bi 
dest xistiye. 

Di tekaşina siyasi de, bilearanina şiddete ıl 
kusnna mirovan ne tıştekl normal e. Le hele 
ev çanda siyasi li Tirkiye gelek normal xuya 
dike. Lewra tevger il kesen şiddete bi kar 
tinin u kuşnna mirovan wek çare dibinin, ji 
bo meşrOkınna van kiryaren xwe dikarin bi 
derew u iftira ji gelek çema ave bıkşlnın u 
geiek sedemen berbiçav re bidin, il bi heval 
ıl bogiren xwe wek kiryaren pewist nlşan 
bi din 

kiriye. Li gor dadgeh il dezgehen fermi yen Kesen li himher kiryaren dewlete sen 
din ıl parlamentoye, ev xeter ji hole rahuye. hildidin, dewlet ma!e stendina jiyane yan ji 
Le herkes dizane ku ne waha ye ıl çerx cezakirina wan kesan dide 
waha nazivire. Di komara Tirki- i--D-i ...:te_lı_o_ş_i-na-s-iy_a_s_i_cl_e---, xwe ıl gelek normal re dide. 
ye' de ji kesen wek serokwezir, , • • • .' Le dewlet ji bi li xwe vi mafi 
ku bi dengen gel batibil helbi- bılıııranına şıclclete 11 nade tu beze-ke ditir. 
jartin, heta bigheje şoreşger ıl lıuştina mirovan ne tiş
gelek serok il şexsiyeten her- telı.i normal e. Le beli ev 
biçav en serbildana gele kurd çancia siyasi li Tirlıiye 
wek Şex Seid, Seyid Riza u bi geleli normal ıı:uya dlke. 
sedan kesen din hatin darveki- lewra tevger u lıesen 
rin. Di civatek weha de bingebe şiddeti bi lıar tinin i 
çanda siyasi we beguman şiddet lı r . lı 
ıl dengbinn be. Hejmara kuştı- uş ına .m!r~va~~ !_"e 

Çend tevgeren kurdan jl bi ve 
çanda siyasi stewiyane. Ji bo 
kesen ku di nav tewgera wan 
de dibin xeter, mafe jiyana 
siyasi namine. Ji bo tevgeren 
din en ku wek wan tenakoşın 
u wek wan nafikirin jl ma!e 
siyasi bi tu rengi narnine. yen ji aliye "hezen tan" il dez- ~~re dıbının, 1• " 0 • 

gehen fermi wek polis u lleşker meşru~lrin~ v~n ldryar~n Ji bo kU bikaribe re li ber 
ve, gıhı:;tıye hezaran. Işkence u ııwe dılıarın bı derew 11 mafll jiyana siyasi bigre, bi 
ceza jixwe nayen hesabkirin. Bi iftira ji gelelı ~ema avi xiyanete tawanbarkirin, kirine 
bezaran kes, tene ji bo nerinen billiiinin i gelelı gotinen rojane. Bi xiyanete 
xwe hatine kuşhn, yan ji hatine sedemen berlıi~ııv ri tawanbarkirin di çanda siyasi 
işkencekirin u girtin. Li welateki lıidin, i lıi lıeval i u alave ragihandine de, li 
weha pir zehmet e ku çanda lıogirin ııwe welı Tirkiye wek axaftinen rojane 
siyasi ya pirdeng ıl azadiya fikri Idryarin piwist nişan ten dubarekirin. Le mixabin 
bibin bingebe xebata siyasi. bidin. televizyon ıl gelek rojname-
Lewra ev kiryaren dewlete wek c_ ________ __, yen Ii ser nave Kurdan ten 
kiryaren pir normal ru didin. weşandin, ji pt'!şl ji medyaya Tirkiye 

Hez u tevgeren ku li diji kiryaren dewlete 
seri hildan, gav bi gav ev çanda siyasi a 
dewlete bikaranin u kirin bingeheke şoreş
geri. Tevgeren ku bi nave şoreşgenye di
hatin nasin ev çanda siyasi a şiddete ji 
dewleta serdest wergirtin. Tevgera bakUra 
Kurdistane ne gişt, le bi piranı ev nexweş1 ji 
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stendine il ev mirat u çanda siyasi wek 
ferhengokeke pewist bi kar tinin. 

Ev çanda siyasi ji nıvşekl derbasi nıvşekl 
dltir dibe il wek miratgiriyeke bi ci dibe. Di 
nava tevgera gele kurd de, bi ve çanda 
siyasi a şiddete, çareserkirina her pirseke, 
ve mirata şiddete bi beztir fi gurtir dike. 
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Bingebe her veqetandineke, yan ji 
nelihevkiri-neke bi rast! ı1 durisli be kolan, 
we eelibeyen şiddete, inkarkirine ya ji be 
teharnuliya fik:ren cuda derkeve hole. 

Tevgera çep a siyasi li Tirkiye li himher 
kiryaren dewlete u bezen nijadperest ı1 

bilzen şovenist seri hildan. Gaven gelek 
rnezin avetin. Di teoriye de gelek caran 
xwestin cudabuna xwe re bidiıı. Le gelek 
mixabin bi kiryaren xwe di piratike de, 
tevgera çep kiryaren dewlete u tevgeren 

denge wan nebü denge raya gı;;t1. Ew gelek 
caran ji naven reformist ı1 xweradeskirine 
(teslimiyet) ditirsiyan fi xwe carna ji bi bene 
xwediye şiddete ve hol dikirin. Wan ji 
baweriyeke mezin nedan gel ü rnixabin 
pirani bun aligiren şiddete. Lewra civata 
Tirk u civata Kurd di waren dirokl, abori fi 
civaki de, ji bo kar u baren tevgeren ku bi 
metoden şiddet ü terore hatibun lıunandin, 
arnade bün. Her !ro ji ev şiddet berdewam 

e u gurtir ji dibe. 

nijadperest ı1 şoveıılst ji xwe re minak ŞIDDET ÇAND Ü MIRA TE 

girtin ü cudabünek bingehin re nedan. Çand u ınirata siyasi a gele kurd, ji pirden-

Minaken di piratike de hatin ditin, yek ji giye betir, yekdengi ye, parasıina yekparti 

wan şidet bü ü ev minak bu faktoreke ye fı yeknerin e. Ji tolerans u demokratiye 

xebata tevgera çep. Gelek mixabin ku betir, diktatort u çavsori dominant e. Ji 

tevgera çep bi gelernperi, xwe bi tehamüla parasıina berjewendiyen netewi, peşxisuna 

fikren cuda, bi hurnan!sti ü bi metoden hesten netewi betir, birakuji, parasıina 

xebate en demokratik il aşitlxwaz neda tevgeri il gurilbi ye il herweha parasıina 

qebillkirin. Mina hezen dewlete ,---::----::---ı entemasyonallzrneke vala ye. Car bi 
u mina hezen nijadperest; hezeıı Biııgelıi ııelıat caran nerinine cihewaz fı cihereng 

çep ji xwestin ku bir fı ii calıda derketine peş, le bele zu bi zü kfırmiçine, 
baweriyen xwe, nerin u kiryaren riııesıınııi divi u denge wan zil bi zfi hatine birin. Her 

xwe bi daren zore ı1 bi kotek li ser tevgereke Kmd, ji tevgeren diıir, 

bidine qebülkiriıı. Ji bo dew-leta tercilılıirlna li welatpareztir u netewiıir e fi demokrattir 

Tirk, herwaha ji bo tevgera cliji bilııuaııinıı. e. Ji bo pirdengiye ji en ditir parezvantir 

kemalist u tevgera olperest ya şilieti di 11111111 e, mixabin ne weha ye. Ev rastiyeke 

ffindarnentalist fi partiyen teııgera geli me ye. Kesek ji dil fı can ve rastiye de

bfiıjiwazi ji, çanda siysas! ya lııırcl de lıe. Edi rnaxe sewiyeta zanin u hışmendıya 
şiddete bı1ye bingebe xebate. Ev miroven xwe. Le di raya gışt! de ev rasti 

rnirat, miraleke diroki ye, Bi ve piwist ııine gelek eşkere ü berbiçav e. Li-xwekirina 

mirate hatine biinandin u tevgera kurcl, kirase tevgera neheııl ve çewtiye nikare 

perwedekirin u di hernan wexte ııiqteyeıı ırwe veşere fı nikare ti'-gıh!şnna raya gışti 
de jl ev mirat ji bo hebfina wan yen hevbeş biguherine. 

bingeh e. miııııqeşe bilıe. 

T evgera çep lı bi teybetl Jl ber lıu 

tevgera kurd, nemaze PKK, vi tecrlibeyen 
aliye çanda siyasi a dewleten tevgera kord 
dagirker di xebata xwe de bere- ııweş eşliere 

bere wek metodeke bingehin bi kirine lı.ıı li ser 
kar am ı1 li ser ve çanda şiddete 
şax fı rehe xwe berda. Tevgeren ııalin lıeııbeş ji 
ku beşdari kar fi bare şiddete lıevkıııri nema 
nedibun ü ev metod bi kar pik te yan ji 
netaııln, di nav toz lı dfımana hevlı.ari lıi ser 

şiddete de nelıatin guhdarkirin u '----ıı:::.a:::.lı_e:...:v:...:e:::.. _ __j 
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Çanda kurdi a berbiçav çanda el u eşiran 
e. Her kurdek ji elekil hatiye. Me çaven 
xwe di nav şer u pevçfin u dijberiya el lı 

eşiran de vekirine u me ev neyartiya 
eşlrtl- gelek mixabin le xuya ye rast e
dervi vina xwe bi xwe re aniye nav 
tevgera xwe. Çanda elpe-restiye şaneyen 
(hucre) parasıina destegiriye (gurilb) fi 
lakekesiye di rnejiye me de dagir kiriye. 
Bi hez ,bi bawerl ü bi dirilsti dewle
mendkirina hesten netewi, herlfandina 
çanda elperestiye ye. 
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Tekoşina siyasi nemaze ji bo me kurda 
pewistt!r e, ji her pirsa kurdi gelek zahmet il 
tevlihev e u pewistiya me bi her nerineke 
taze u niljen heye- be guman dive pirrdengi 
be. Nerineo cuda cuda derkevin hole ku 
mirov bikaribe rastiye bibine. Bi dag!rkirina 
h~e mirova, em nagihejin tu dere u nikarin 
xizmeta doza gele kurd bikin. 

U) hele gelek mixabin li herçar perçen 
Kurdis-tane, çanda siyasi bi hemu 
guherandinen xwe he ji rıeglhıştıye sewiyeta 
kamil bum) 

Bingebe ve çanda siyası, yek ji parasıina 
siyaseta perestiye ye (baxnaziye). Ev nerin 
il :;ele çanda siyasi di diroka siyasi a gele 
kurd de şax u rehen xwe bi kurani berdaye 
u bfiye asıengeke berbiçav. Gelek balkeş e 
ku demokrasi, pirıdengl i\ tolerans ji deve 
tevger u şexsen me en siyasi demakeve i\ 
dixwazin derse bidin cihane, le gelek 
mixabin em hln bi xwe neglhışUrıe waıı 

Uşten ku em bi devki diparezin. 

Gava ku xwestoken me di nava pewendl il 
hevkariye de dibin xwestin u inkarkirina 
nerin u tevgereıı lıevdu, em bi xwestoken 
serdesti neriıı ı1 mercen (şert) xwe ferz 
dikin, we gave xwestoken me dibin sederne 
kampani i\ dubendiyek dijwar. Pışti 

destpekirina kampan-yayil u dubendiye, 
çareserkirina nakokiyen peydabilyi gelek 
zahmet dibe. Li himher çewtiyek heri biçilk 
j! tolerans u binfirehl naminin. Ger em bi 
aqil u bi sebir sere xwe ji bo çareserkirina 
nakokiyaıı neE>şlnın u şaşitıyen xwe qebfil 
nekin we her ev nııkoki berdewam bikin. 
We ~ave peydakifina xaliln bevbeş aloztir 
dibe il em de nikaribin jibo xebateke biçilk 
u rojane ji bi lıev re bixebitin. Bersiva ve 
pirse rew şa iro bi xwe ye. Xwestoken me 
gelek caran dibiıı arınanca kontrolkirin u 
serdestiye il li her aliye xebate n! dide. 
Leca serdestlye di xebata siyasi de li pE>şıya 
pewendiyen hevbeş dibe astengek berbiçav. 
Xwestoken ku di peşiya pewendiyan de 
dibin asteng, herweha dibiıı encamen 
bikaraıılna şiddete ı1 inkarkirina hevdu. 
Bikaraııina şiddete dibe sedema jihev-
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durketine ı1 jihevdfirketin astengeke bingehi 
ye, re li her munaqeşeyen pirsa hevbeşıye 
digre. 

Xwestoken me yen ku dibin sedema 
bikaranina şiddete ji pediviyen (ihtiyac) 
daxwaza serdesliye peyda dibin. Serkeftina 
me ji bo bidestxistina xwestoken tevgera 
xwe, il jarkirina tevgeren derv1 xwe, dibe 
sedem ku em ed! tevgera xwe li gor ve 
serkeftine organize u perwerde bikin. Du 
bilyeren daw!n li A wrupaye- Y ek li 
Stockholme ku civina guhdaren Şerefetin 

Elçi hfi u ya din j1 li Almaııyaye civina ji bo 
kongreya netewi bU, ve rastiye eş kere dikin. 
Şere xwekujiya li Kurdistana başür ve pirsil 
dixe peşıya hemfi pirsen tevgera Kurd. Ji 
hev durketina tevgera Kurd ve rastiye dike 
pirseke sereke. 

Kiryaren şiddete, di te- .--------.. 
kiiyan de betlr eşkere Çanda kurdi a 
di-bin il gelek caran di- Le:rLiçaıı 
bin sedema kiryaren ek-
strem. çarıda fll ii 
Xwestok u kiryaren me 
di nava tevgera me de 
dibin eıdaqeki bingeh!, 
reb u şaxen xwe li dora 
h~e me digerinin i\ dibin 
heza zıVirandina çerxa 
h~e me. Em edi nikariıı 
serbixwe bifikirin. Ev 
çerx edi hernil kiryaren 
me kontrol dike il dibe 
serdesta me. Şexsiyeta 

me biçfik dike i\ me ji 
xwe re dike xulam. 
Rebera me edi şiddet e, 
betehaınull ye u belıeviti 
ye. Bi teybeti em behe
vitiya xwe dikin suce 
tevgenln derv1 xwe 
Lewra bi asani dikarin 
em wan wek xayin u 
xulameıı dagirkera ilan 
bikin u di her gava

ııiiiran IL Her 

lmrdr.k j i 
elııltii Liltiyrı.. 

Mrı. çaııin 
XIIII!! d i Ililll 

lier ii prı.vçiin 
ii dijbe.ri!lil il 

ii rı.liirarı de 
vekirirıe ii me 

rı.ıı rır.yartigoı 

!!liirti- grı.lrı.k 

miııabirı li 
xııya yrı. ril~t 

ll!- drı.rıı'i ııi'rıa 

IIWt! bi ll~ fll! 
arıiyrı. Ililll 

hıugr.ra ııwrı. 

vetineke de şiddete li himher wan tevgeraıı 
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bi kar binin. Di nava tevgera gele kurd de 
lciryaren PKK e ve rastiye xwe e;;kere dike. 

Kedikirina rniroven xwe wek kewe serdar, 
dujmine hemclnse xwe ku wan tine prova
kasyone u wan bi kuşnn didin, dibe sederne 
riya çun u nehatine. V eger fı poşmanl edi 
dereng dibe. Ji van kiryaran veger ı1 

poşmanl, wendııkirina bilzen tevgere ye. 
Tirsa wendakirina hezen tevgera xwe, 
tevgere Mtir bi van kiryara ve giredide il 
dibe hezek ekstrem ku kiryaren xwe li her 
aliye jiyane re dide. Tevger Mi dibe rebera 
şidete il xwe bi ve rtlberiye ji geleki 
serbi!ind dibine. 

Tevgereke weha, di tekoşina li hirnber 
şiddet u terora dagirkeran, we nikaribe 
baweriyt! b ide gel. Ji ber ew bi xwe van 
metodan bi kar tine u hem ji wan pewist 
dibine. 

Bi kurti be jl, min li jore çend dimen ji 
çanda şiddete roni kirin. U mirat fı vemaya 
ditir; .Mlrat il vemaya diroki ya tevgera gele 
Kurd ku me bi xwe ev ınirat bey! viyana 
xwe wergirtiye u aniha ji em careke ditir 
we, radesti nNşen nu dilcin il em bi xwe ji 
dibin reber u xwedanen al:l.randina şiddete. 

Gelek eşkere ye kil hernil xel:ıaı u tekoş!na 
tevger il kesen demokrat u aştlıxwaz bedefa 
van kiryaren şiddete ne. Di her gavavetina 
ji bo demokrasiye, aştıye u ji bo hevkariye, 
dijiti u şer arnade ye. Lewra dive em di he
mu xebat ı1 calıda xwe de kiryaren şiddete 

malıkı1m bilcin ı1 bi sel:ıir u bi zanisti 
bikaribin re ı1 metoden din di kar ı1 bare 
xwe de re bidin. Ji bo rewşenbir ı1 siyase
tvanen kurda dive ev hibe arınancek sereke. 

Di qonaxa iro ya ku gele kurd te da dijl, 
qonaxa man fı nemane de, ger tecrubeyen 
bı1yeren diroki nebin rel:ıeren peşeroje il 
beıjewendiyen netewi ne bin O serencııma 

reberiye, dubarebuna diroke, li ser himen 
behevitiye fı li ser himen weranlcirina hune
ren mirov1, li ser axin fı hawara beçareseriye 
ne dfır e. 

17 

Dilsozi fı bestyen netewi nebin birneo bawe
ri fı imana me, bi welatpareziya dubare
kirina golinen rojane, bi gotin fı guhdariyen 
serbilindi u payetiya çalııkiyen paşero ji, 
serkeftin dilr e. 

Li ser bingehen xwedilederketina l:ıeıje

wendiyen geleri fı li ser neıin u çalııkiyen 
afirander, parasıina mafen takekesiya 
endametiya tevgera siyasi fı demokratik 
neyen hunandin, bl çavgirti, li du pekandina 
beıjewendiyen tevgeıi u takekesatiye, her 
dem sedemen jihevdurketine u serencııma 
xwekujiye ye. 

RONESANSEK PEWIST E 

W ek netewe !ro em di qonaxeke diroki de 
dijin. Wek serokwezire Ingiltere Tony 
Blair ji bo Sosyaldemokrata dibeje "Yan 
erne xwe niljen bikin, yan jl em e bimrin." 
Dive tevgera kurd xwe fı awayen xel:ıata 
xwe biguherine. Di tercil:ıkirO O ina xwe de 
gelek vekiıi u eşkere be. Helbijartinek 
diroki pewist e. Ev hell:ıijartin di tevgera 
Kurdi de dive bibe encama ronesanseke. 
Dive li ser xel:ıat fı calıda renesaıısi 

lekolinek ji tecrul:ıe; herhem il bilyeren 
tevgera kurd a diroki be arnadelcirin. 

Bingehe xebat ı1 calıda renesaııs'l dive li ser 
tercihkirina li diji l:ıikaranina şidete di nava 
tevgera gele kurd de be. Edi pewist nine 
tevgera kurd, niqteyen xwe yen hevbeş 

mınaqe;;e bike. Ji l:ıer ku tecrfıbeyen tevgera 
kurd xweş e;;kere kirine ku li ser xalen 
hevbeş j'l hevkari nema pek te yan jl hevkari 
bi ser nakeve Bi a min giringiya bingehi di 
tevgera kurd de ev e ku bikaril:ıe, cudabil.
nen xwe eşkere fı bi zanisti munaqe;;e bike 
u blok il reten siyasi li ser tercih fı 

daxwazen xwe en ji hev cuda ava bike~ 
Pekandina li dil şablon il dubarekirinen 
kevnare nikare cudabilnek ciddi e;;kere 
l:ıike. Wek Descartes dibeje "ger bingeh 
xerab be, ewe xani giş hılwe;;e". 

••• • 
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• •• •• • T.C. NIN GUNEY KURDISTAN 
• • 
,~f9.~.~! ... ~--~~ .. : ......................... !~~.! ............... , 
i Kazım BABA ' 
···u·········· .. ······;;n··ı;~;-;:iıidru:dim··so~·T4 .. M:a"Yis···· ······a~····ıart~ş;ı;-;:: ıiaıia···sö~~·····lırç···ı;ırislnde·' 

1997 günü T.C. ordusu Güney haklılık payı yoktur. Varsayalım ki bu ge-
Kürdistana girerek işgal etti. İşgal rekçeler vardır ve KDP bu gerekçelerinde 

hareketinin yapılacağı hazırlıklardan ötürü haklıdır. Tüm bunlar KDP'mn Kurdistan'-
gün ve saatı hariç bili-niyordu. Aynı gün nın en büyük parçasını işgalinde bulun-
T.C. yetkilileri, KDP nın isteği üzerine duran, Kürt halkının varlığını bile kabul 
Güney Kürdıstan' a girdiklerini açıkladılar. etıneyen, 1 O binlerce Kürdii katleden, 
T.C. bununla Dünya kamuoyunun tepkisini milyonlarca Kürdii yerinden -yıırdundan e-
azaltınayı amaçhyordu. Gerçi gerekli dev- den T.C. ile işbirliği yapmaya, onunla bir-
Ietlerden izin almadan böylesi bir harekete likte bir ulusal kurtuluş hareketine savaş 
girişınesi mümkün göriilınese bile geriye açmaya gerekçe olabilir mi? Zaten Kürt-
kalanların tepkisini azaltınak da önemliydi. !erin bugüne kadar haklarını elde edeme-
KDP nın tavn da bu açıklamayı doğrulu- mesinin nedeni bu mantık değilmidir? Kürt 
yordu. T.C. yetkilileri bu açıklamalannı halkının düşmaruan bu güne kadar kürt-
yaparken, KDP de bu davranışlarını gere- !erin bu mantığından yararlanarak yanyana 
kçelendirmeye çalışıyordu. Sözlü ve ya- gelmelerini engellemişlerdir. Bu mantığı 
zılı PKK'nın ,,misafirlik" hakkmı nasıl kö- aileler arası anlaşmazlıklardan aşiretler a-
tüye k:ulandığını bir tarafta açıklarken rası anlaşmazlıklara kadar, mezhepler arası 
diğer bırafta da T.C. askerlenyle birlikte çekişmelerden ulusal hareketlende Kürt 
gerilla birliklerini bulunduğu alanlardan örgütler arasında bu mantık vardır. Yani 
çıkarmak için gerlllayla savaşmaya başladı. sorunları olan taraflar birbirlerini başka 

Bu davranışını da; 
-PKK Güney Kürdistana müdahale ediyor, 
• Zap Güney Kürdistan sınırları içindedir. 

Zap Cumhuriyetinden söz etınek bizim 
alanımıza miidahaledır, 

• Kurdistan Sürgün Parlamentosu'nun 
Güney Kürdistan'a (Ükleye gitme) gel
me kararı Güneyde bulunan parlamen
tonun görevine miidahaledir, 

• PKK sınır bölgesinde bulunan 140 ka
dar köyün yerleşime açılmasını engel
lemektedir, 

• Sınır bölgesinde gerila bulunmaktadır. 
Bundan ötürü sınır bölgesındeki köyler 
T.C.uçaklarınca bombalanmaktadır. Bu 
da sivillerin göçüne sebebiyet vermek
tedir. 

PKK Kuzeyli bir partidır. PKK Güneyi 
terketınelidır gibi gerekçelerle bu davra
nışını gerekçelendinneye çalışmaktaydı. 
Bu ileri sürdüğü gerekçelcnn tümü ayn 
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güçlerle ezdirmeye çalışmaktadırlar. Eger 
bu iki aileyse, ikisi de ayri ayri jandarma 
çavıışuna rüşvet vererek birbirlerini döv
dürmektedirler. Sonuçta karlı çıkan jandar
ma çavıışudur. Çünkü iki tırraftan da rüşvet 
alınıştır ve iki tıırafi da korlmtınuştur. Ayııı 
durum diğerleri için de geçerlidir. KDP'
nın bu davranışı da bu mantığın yansıması
dır. Ancak bu mantık şimdiye dek sahibine 
de hiç bir yarar getirmemiştır. Yapılması 
gereken bu tür davranışlardan vaz geçerek 
var olan sorunlarını çözmenin başkaca 
yollarını bulmalıdırlar. Kürdistan tarilıiııde 
bununla ilgili yeterince dersler vardır. 

Gerekçeler ne olursa olsun sönürgeci bir 
devletle , hele hele T.C. ile ilişkiler bu 
düzey de olamaz. ilişkinin bu düzeyi kabul 
edilemez. Bu düzeydeki bir ilişkide yalııız 
KDP değil hangi Kürdistanlı Parti bulunur
sa bulunsun kabııl edilemez, edilıneme
lidır. 
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Burda bir parantez açıp T.C.nın KDP ile 
ilişkisine değinmek istiyorum. T.C. 'nın 
KDP ile parti olarak ilişkiye giımesinin ne
deni PKK ve Kuzey Kürdistandaki silalıli 
mücadelenin varlığıdir. Eğer PKK veya 
Kuzey Kürdis- tandaki silalıli mücadele 
olmasaydı 1 970"1ı yıllarda olduğu gibi 
insanlar KDP'ye ayakkabı verdikleri, ona 
şeker ve un topladıkları için tutuklanarak 
cezalandınlacaklardı. Eğer T.C. , KDP ile 
ilişkilerinde Kuzey Kürdistan· daki müca
dele üzerine hesap yapmıycrsa veya KDP 
yi çok seviyorsa KDP nın oluşturduğu par
lamentoyu parlamento olarak, Hükümeti 
de hükümet olarak kabul etmelidir. Kendi
sinin istemleri dorultusunda Türknmenle
rin de pa:rlamentoya ve hükümete alımnsaı
na rağmen Türkıye· de hükümet adına değil 
de KDP adına temsilcilik bulunmaktadır? 
Bunu KDP bilmiyor olur mu? Hayır. KDP 
bunu çok iyi biliyor. ilişkinin gerekçeleri 
ayn bir yededir ve onu başka bır yazıda 
açıklamak mümkündür deyip bu parantezi 
burada kapatıyorum. 

KDP' nin bu davranışı alışılmışm başka bir 
tekrarıdrr. KDP daha önce de Saddam 
an-laşarak 28 Ağustos 1996 da Saddam'ın 
tank- ları eşliğinde Erbil ve daha sorada 
Süley-maniye'yi YNK dan ,azad" etmedi 
mi? Böylece Saddam'ın IOO'Ierce muhali
fini öldürmesini sağlanmadı mı? Taraftar
ları bunu iyi bir taktik olarak değerlendir
seler bile bu hiç iyi bir taktik olur mu ? 
Gerçi bu kez sonuç itibarıyla KDP karlı 
çıkmadı. Yani kendilerine göre de olsa ,iyi 
bir taktik" olmadı. T.C. askeri olarak başa
nsız kaldı kalmasmıı. Ama KDP ve PKK 
arasına onarılınası zor nifak sokarak bir 
yönüyle amacına da ulaşmış oldu. 

KDP nın bu ilişkisinin adina ne konulursa 
konulsun ister ,ihanet" deıısiıı, ister 
,bırakuji , densın, istendiği kadar mahknm 
edilsin Kürdistan partileri, özelliklede 
silabii gücü bulunan partilerin içinde bulu
nacağı ve partilerin ilişkilerinin hukukunu 
oluşturacak, Kürdistanın ulusal çıkarlarının 
sınırlarını belirliyecek organ veya kurum 
oluşmadan böylesi davranışlan engellemek 
mümkün olamaz. Yani yuknda belirtilen 
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mantık yok edilemez. Biindan ötürii hangi 
adla olursa olsun Kürt parti ve örgütleri 
arasıııdaki ilişki hukukunu oluşturan ve 
gözleyen, Kürt örgüt ve partilerinin yaban
cı parti ve devletlerle kuracağı ilişkilerin 
Kürt ulusal çıkarianna zarar veımiyecek 
sınırlan, diğer bir değişle kıımızı hatlan 
çizecek bir kuruma önemle ihtiyaç vardır. 
Bu partile-rin iç işlerine müdahale, yada 
kuracakları ilişkilere müdahale anlamını 

taşımaz. Böyle de anlamamak gerekir. 
Tüm uluslarda olduğu gibi Kürt parti ve 
örgütleri de hem her parçadaki parti ve 
örgütler kendi aralarında, hem de Kii.ristan 
genelinde tüm partiler ulusal çıkarlar 

gerektirdiği anda bir arada olmalıdırlar. İlk 
etapta bu, Kürdistanın konumundan ve 
partilerin durumundan ötürii zor göriiiebi
linir. Ama, Kürt partileri bu zoru başaırnak 
durumundadır. Aksi taktirde bu derekeye 
sık sık düşen partiler olacak ve her seferin
de de her örgüt veya parti içinde bulun
duğu konuma göre olayi haklı veya haksız, 
yada en ağınndan en hafifine kadar bir 
sıfatla sıfatlandıra:rak görüşünü belirtmek
ten öteye lıiç bir şey yapamaz. 

Güney Kürdistan' m tümünde olmasa da 
Körfez savaşı sourası itifak devletlerince 
1991 Temmuzunıla Saddam'a karşı 36. 
Pareliele kadar olan kısmı koruma altma 
alındı. Kürtler açısında bu önemli bır 

fıraattı. Bu fırsat, Güneydeki iki biiyök 
parti, KDP ve YNK tarafından kötü har
candı. Bu durum kendileri için devletleşme 
sürecinin başlangıcı,diğer tüm parçalar için 
bir çıkış nolctası, mücadeleyi geliştir-me 

alanı olması gerekirken, ne yazık ki her 
iki partinin de parti çıkarlarını ulusal çıkar
ların önüne koymasından ötürü bugiiııkü 
olumsuz tablo ortaya çıkmıştır. Buna biri
sinin günahının azlığı veya çokluğu çok 
biiyök bir önem taşımıyor. Bu partilerin bu 
tavırlarından ötürii T.C. Kuzeyi işgalinde 
tutuğu yemiyoımı.ış gibi çeşitli gerekçeler
le ve çeşitli adlarla Güney Kürdistan ·ı da 
işaline almaktadır. Gerek barış gücü adı 
altında ve gerekse KDP ye yardımcı olma 
adı altında Güney Kürdistan 'da askeri güç 
bulundurmaktadır. Yıllarca Kuzey' de 
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yaparnaya çalıştığı gibi giirıeyde de okullar 
açarak Türkmen çocuklanmn eğitimini 
sağlama adı altında kürtleri Türkmenleşti
rerek asimile etineye çalışmaktadır. 

Aynca ,üç milyon Türkmen'in, garantör
tügünü KDP ve YNK onayıyla yüklenme
si, Kıbrıs Banş (Siz bunu savaş anlayın) 
harekatım hatırlatın az mı? Kıbrıs Türklerin 
garantötü olarak 1974 te Kuzey Kıbrıs'ı 
işgal etinediler mi? Halen bu işgalleri 
devam etlnekte değil mi? Bu Gfuıey 
Kürdistan için bir örnek değilmidir? 

KDPiiler Kuzey Kürdistan hareketlerini 
kurtarılmış alanlan olmamakla suçlamak
tadırlar. Eğer T.C.mn askeri denetimindeki 
alanlar kurtanimış sayılıyorsa Kuzey Kür
distan' ın tümü kurtarılmış alan sayılmaz 
mı? 

Burda altının çizilmesi gereken bir nokta 
vardır. Oda sömürgeci devletler dahil ol
mak üzere devletlerle ilişkiler olabilir. Bu 
ilişki Kürdistan· ın başka parçalarının 
hesabı üzerine veya başka partilerin hesabi 
üzerine olmaması zorunlu koşul olmalıdır. 
Ancak KOP'nın Türk devletiyle olan 
ilişkilerinin bu ölçüde olduğunu söylemek 
mümkfuı değildir. 

Elbete Güney Kürdistan 'lı partiler Güney 
Kürdistan· m ele geçirdiği bu imkam ucuz 
ve kiiçük hesaplar için heba etlnerneliydi, 
etlnemelidirler de. Aynı şekilde Kürdista
nin diğer Partileri de. Bunun için ilk 
etapta pati- ler arasmdaki çatışmalar derhal 
durdurulrnalı. Diyalog yollan açılarak 
çatışan taraflar olan PKK-KDP, PRSK
KDP, YNK-KDP arasmda anlaşmalann 
sağlanmaya çalışılmalı. Dığer parti ve ör
gütlerle beraber yukarda sözü edilen kuru
rnun oluştıırnlması çalışması yapılmalıdır. 
Elbette yaniışı mahkünı etlnek önem
lidir.Yanlış yapmayı engelliyecek kurum 
veya kurumlan yaratınak daha da önemli 
olsa gerek. Bu konuda Kuzeyli, Giineyli 
tüm partilere, örgütlere, kurum ve kişilere 
görev düşmektedir. Yoksa her olayda şu ya 
da bu şekilde görüşünü l:ıelirtmekle yerin
mek kolaycılıktan başka nedır? 
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Düşmanlarımız ve Küdistan"mn konumun
dan ötürü örgütlerin bir araya gelme 
koşulları yoktur kolaycılığına kaçmamak 
gerekir. Kürt örgütleri arasındaki çatişma
lar Kürtlerin ulusal çıkarianna yiideyiiz 
zarar vermektedır. Güneyde eğer KDP ve 
YNK çatışmalara harcadıkları vaya harca
yacakları işgücfuıü ve serıuayeyi Güneyin 
kalkınmasına harcasalardı Güneyin duru
mu şu andakinden daha farklı bir yerde 
olacaktı. Aynı durumu PKK ile KDP 
çatışması için söylemek de mümkün. Eğer 
PKK- KDP çatışmaları olma- saydı PKK 
ilim gücüyle Kuzeye yüklenecekti ve KDP 
de buraya harcadıklarıyla kürtlerin refahı 
çalışmasını yapabilirdi. İnsan gücüyle de 
üretime katkıda bulunabirirdi. Ulusal 
çıkarlarımız gereği bunu tüm zorhıklanna 
rağman başarmak zorundayız. 

Eğer partilerimiz en az diyalog yollarım 
açık tutacak, kişisel veya örgütsel çıkarla
nnı ulusal çıkarlannın önfuıe koyrnazlarsa, 
ele geçen olanaklan doğru ve verimli 
kullanırlarsa kısa sürede başarılı olacak
lardır. 

Gerek uluslararası durum, gerekse Orta
doğunun konumu ve Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin Kuzey ve Güney 
kürdistan' da vardığı boyut iyi bir aakeri, 
sıyasi, diplomatik çalışmayla Kürdistan 
tarihinde önemli bir yere sahip olacak 
kazanımiann elde edilmesini sağlayacaktır. 
Kürtler ikibin yılına üç kalada bu ipin 
ucunu yakalamalıdırlar. Bu tarihi görev her 
kesiıı önündedir. 
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yumağında çözümsüzlüğün getirdigi sıkıntılar neticesinde sonlannın önüne 

geçeıniyorlar. Ve bu süreç ne yazıkki; yine de faturası mazlum kitlelere çıkarılarak, 
kansız ve büyük bedeller ödenıneden aşılamıyor. 

İşgal altında yaşayan halkın birincil hedefi ve amacı işgal altından kurtulmak 
ve özgürleşmektir. Yabancı işgal ordulannı vatan toprağından söküp tatıııak, ulusal 
bağımsızligını elde etmek sömürge konumundaki tüm uluslann romantik hülyası 

olınuştur tarih boyunca. Lakin, tarihi tecrübelerde gösteriyorki, ezilen uluslar her 
seylerini sadece boyunduroğun zincirlerini kınnaya kod!adıklannda bunun için herşeyi 
mübah gördüklerinde, zincirin parçalandıktan sonraki süreçte hemen başka zincirlerin 
örülmesinin önüne gecemiyorlar. 

Dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan doğu Avrupa ve Çin gibi ülkeler 70 
küsür yıldan sonra, Ekonomik sistemlerinin bozukluğu ve iyi hesaplayaınadıklan insan 
faktörünün geri plana itilmişliği sosyal .. kültürel ve siyasi dengelerini nasıl bir aıt .. üst 
geçildiğine dramatik şekilde şalıit olundu. Bu ülkeler hala rahat bir nefes 
alanuyorsa, halkı çareyi gelişmiş kapitalist ülkelere sıgınınakta anyorsa, Eğitim 

gönnüş yüksek bir mühendisin hile zar-zor aylık 50 Mark' a talim ediyorsa, Dünya 
:fuhuş pazarında bu ülkelerin insanlan başı alıyorsa, bunun sebebleri bu gün içinde 
bulunduklan sıkıntılar degil, ama 70 yıllık geçmişlerinde saklı sebepleri vardır. 

Yukanda anlatılanlann biz Kürtler açısından çok önemli çıkarılacak dersleri 
vardır. Bır toplum sadece tecrübelerinden ögrenirııe eksik bir ögrenim olur. Bu 
yüzden diger topluıniann tecrübelerinide gözönüne alınak lazım. Sözgelimi bizim 
ülkemizden siyasi, Ekonomik ve Askeri olarak çok daha güçlü bir konumda 
bulunınalanna rağmen, 70 küsür yıldan sonra tıkanan sosyalist sistemin erdemlerini 
tekrar yeniymiş gibi halkın karşısına çıkannak onun Kürt toplumuna uyup uymadı.ğıru 
gönnek için illede Kürt halkına da 70 yıl acı çektinnek gerekmez. Bu yapıldığında bir 
tecrübeden ders çıkanna daha da ilerisi halkını sevme, yurdumı sevıııe açığa çıkmış 
olur. Aksi, Aksisi şimdiden bilinebil ir. 

Demokratik ve özgür kişilikli toplumsal dönüşümlerin ana temelinde farklı 

düşüncelerin, tolerans ile tartışıldığı ve sonuca vanldığı toplumsal bir anlaşma yatar. 
Bunun vazgeçilmez şartı da nice! .. niteliksiz kalabalıklann, ne isterligini bilen, 
bilgili, okuyan, tartışan, politikleşenşeklinde dönüşümüyle sağlanır ancak. Niteliksiz .. 
Nice! kalabalıklar herşeyıne eyvallah çektıklerı, karşı koyamadıklan diktatorya! 
sistemlerin ve diktatorya! sistemleri benimseyen örgüt ve partilerin işine gelir ancak. 
Bu şekilde sistem, partı yada örgütler istedikleri şekilde bu kalabalıklann üzerinde 
egemenliklerini kurabilme şansına sahip olurlar. Nice! kalabalıklan, politik olarak nitel 
örgütlenmelere tercih eden güçlü örgüt ve partilerin bu yüzden çok fazla birşey 

yapmalan gerekmez. 
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Yapmaları gereken: Savaş duyguları kabartıcı, sömürücü iyi bir 
propaganda aracı ( Gazete, bir yeterli olabilir. bu yapıdaki 
kalabalıkların üzerinde uzun olunamayacağını bir iıhtımal değildir. 
Lakin uzun vadede, " mubah zihniyetierin " ipi ellerinden 
kaçıracakları kaçınılmaz bir hergün bir kaç yakınını bu kirli 
savaşta kayibeden bir ve dönüşüm geeikecek yakın bir 
ihtımal olarak değerlendirilebilinir. ( ! ) ve dönüşümde toplumda motor 
görevı oynayan kururnların büyük Ulusal kururnlar ulusal çıkarlan 
birincil amaç haline bunu yaparkende herşeyi buna 
endeksleme yanlışlığına düşmernek gerekir. birer ulusal kurum işlevlerinin 
yanında, Evrensel, çağdaş olma özelliklerini açığa derecede amaçlarına bır 
adım daha yaklaşırlar. Bu sürece müdahale ederken politik yöntemleri 
farklarını gösterir. özellikler toplıımun gelişmesi ve 
değişmesininin koşuludur. zorunlu şartlar sonucu savaşa ve şiddete 
kodlanmış ulus ve toplumlarda, sonra oluşacak ve toplumsal gelişmenin önünü 
tıkayacak sonıniarı Aristo tutularak bu günden çözmemiz 
gerekir. Bir örgütü marksist, faşist oluşu bu gün için birincel 
seçenekten dolayı çok şey ifade etmez görüntüsü içinde olabilir. yada bir kürt 
partisinin anlayışmda Sivilliğin, Özgürlüğün, çok sesliliğin 
çerçevesinin darlığı yine birincil ötürü problem teşkil etmez görünümü hakım 
olabilir. Bir başkasırun devletin teşebbüs özgürlüğünden yana olup-
olmaması içinde bulunan kargaşadan bile çekmeyebilir. İşte bu böyle 
olduğu sürece bunun alarnet günümüz gerçekliğiyle 
bağdaşmadığı bilinmelıdir. ortadoğu ülkeleri 70 yılı 
aşkm bir süreden beri kuruluş var sorunlarıyla ( ki bu yalruz 
Kürt sonınu değil ) cebeleşmeleri bulamamalan tesadüfii değildir. 
Ortadoğunun genç denilecek bağımsız ( ! ) diktatörlüğün hüküm 
sürmesi ibret verici olmalıdır. 

Kürt siyasi parti ve örgütleri pek farklı olmadıklan halde, 
birbirlerinin tersi istikarnette yol en önemli nedenlerinden 
birincisi de herkesin ve hemen hen1en ucu.uu paı1ile:rin savunduğu yada o yönde eğilim 
gösterdiği projelerin üzerinde anlaşma sağlanamamasıdır. 
Her ülkenin ( sömürge yada muhafazakar Demokrat, 
Dinci, kominist- sosyalist, olur. Bu partilerin 
birleşmeleri güçlerini tamamıyla Ama on adet sosyalist 
beş adet liberal bilmem kere bu karmaşıklığı 
ortadan kaldırmak gerekiyor. liberallerde, liberallerle 
birleşmeli. Bu nasıl kolaylık ve cepheler belli olduğunda 
kimin ne istediği, nasıl istediği o zamanda araya gelinip üzerınde 
anlaşma sağlanacak projelerin şiddete, savaşa karşı 
bir örgüt yada partiye ille de savaşarı ve uygulayan bir partiyle birleşmesini, 
yurtseverliğin Kürtlüğiin kendi kendinizi aldatırsınız. 
Aynı şekilde İslami birleştirmelerini, kutsallık 
adına ne varsa onun olmaz. Ama bir şey olur: 
Herşeyden önce farklı farklı demokratik bir toplurnun 
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zenginliği olarak görmek lazım. Tolleranz ve sağduyu ile, sabır göstererek birbirinize 
tahammül ederek birbirimizi diniediğimizde bizi nelerin bir araya getireceğini, neleri 
birlikte yapabilecğirnizi ancak o zaman konuşabiliriz. Ama görünen odur ki Kürt siyasi 
partileri bir çok konuda ne samimidirler ne de birbirlerine dürüst bir yaklaşımın içinde. 
bir çogunun ise bırakın parti örgüt oluşu, siyaset oluşu tartışma göturur. Kürtler siyasi 
tarihlerinde en büyük fırsatlan en ucuz bir şekilde harcamalanyla biliniyor. Bu 
sorunlann şimdi çözülmesi gerekiyor. Ertelenme olmaz. Zamanı da Zemimi de var. 
yeter ki samimi olunsun ve herkes ipini kendi eline alsın. 

Y;mlışın yeni adı: Taktik 
Kürt siyaset oyununda ilginç perdeler sahneleniyor. başdündürücü gelişmelerin, 

hızlı degişimlerin yaşandığı bölgemiz ve dünyada hızlı düşünme ve parelelinde 
yerinde karar verme zonınlulugu gündeme oturonca Kürt siyaset literatürünede 
alışılmışın dışında bir tarz getiriyor. Bu yeni siyaset yapma tarz ve tarzlan kısa ve 
uzun vadede politik aritmetikte hangi yönde zikzaklar çizdigi ve çizecegi gün geçtikce 
daha iyi anlaşılıyor. Bu yeni en önemli özelligi taktik yapmasıdır. sözgelimi bir 
partisi hesapvermeyecegi bir ilişkiye girer. Yine sözgelimi PKK Saddamla oturur 
ittifak yapar .V anlış anlaşıhnasın. Bu bir taktiktir. KDP Saddamla anlaş ır askerini 
Kürdistana sokar YNK ' yi vurur. Saddam kuvvetleri kürt parlementosuna ( ! ) Irak 
Bayrağını çeker ama yanlış anlaşıhnasın, bu, KDPnin düşmanıyla bir olup bir kürt 
hareketi olan YNK' yi yok etmek istemesı bu uğurda kürt kanı dökınesi anlamına 
{Sehnez. KDP taktik yapıyor. YNK' nın Iran' la bir cepheye gitmeyı önüne koyması 
Iran kürtlerine bir hakaret olarak algılanmasın YNK taktık yapıyor. Taktik, taktik, 
taktik . "." .. 

Bilindiği gibi sömürgeciler, sömürü düzenin devamı içın herşeyi mübah 
gördüklerinden ellerindeki görsel, işitsel araçları propaganda aracı olarak kullanır. 
Halkın üzerindeki baskı ve zulmün devamı için kirli bir siyaset izler. Günlük 
yaşamları, psikozu buna böylesıne kodlanmışki artık yalanianna neredeyse kendileri 
de inanır bir duruma gelirler. Yalnız gerçekte onlar i çın iki türlü siyaset vardır: 
Birincisi halkın önünde açıkladıklan ve savunduklan(Düzmece, yalan, dolan) siyaset, 
ikincisi karanlık kapılar ardında, gözlemcilerin, basının olmadıgı, istihbarat 
teşkilatlanyla diger silahlı güçlerin üzerinde anlaşma sağladıgı siyaset. Olan1ann 
birincisi siyasi taktiktir. Ezilen ulusun devrimcileri bu açık ve örtülü siyasete "Kirli 
siyaset" adını koyar.Bu taktik olan kirli siyaset halkiann belliginde açığa çıkmadığı 
müddetçe, kitlelerin, yıgınların daha fazla sömürülmesine olanak sağlarken küçük bir 
azınlılık mutlu bir hayat sürer. Alttakiler iktidan ele geçirene kadar bu seyran böyle 
sürer gider. sömürge bir halkın devrimcileri, reformistleri, demokratlan kendi halkına 
Alternatif siyaseti sundugunda bunu an bir şekilde yapmak zorundadır. 

Kürt siyasete taktikler girdikçe ve taktikler kanşıldıkça kirliligin girmesi de 
kaçınılmaz olur. Strateji ' yi ve taktigi çok iyi görmek birbirindan ayırabilme ustalıgı 
olmadikça tıkanılır ve hesabı verilerneyeçek ilişkiler bir gün çıkar. 

Dünün savunulan yaniışı bu gün taktik kisvesi altında savunuluyorsa, Bu günün 
yaniışı yannın taktiği gibi savunulamayacagı garantisini kim verebilir. Bu böyle 
olunca ne sağlıklı bir eleştiri yapma imkarn olur, ne de, doğru bir değerlendirme olur. 
Söz gelirni; Kürtdistanın Suriye parçasında Nevroz kutlamalan oluyor. Ateş yakılıyor, 
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halay çekiliyor. Ama Kürt Bayraklannın arasında üç Resim dikkati çekiyorsa hiri PKK 
genel başkanı sayın Abdullah Öcalanın Resmi, biri, Kürt halkının unutulmaz kahraman 
kızı, şehidi Zilanm resmi, biri Suriye Devlet başkanı Hafız Esat'ın resmi yanyana 
durabilir. 

Ve bu pekala küçük bir taktik olabilir. Neden olmasın(!) şimdi böyle bir manzaraya 
bakıp sağlıklı bir yargıya varabilirmisiniz ? ! 
Mesela .... 

Realite üzerine bir kaç söz: Önce kısa bir realite turu yaparsak: 

Kürdistanın dört parçaya bölünmüş olması bir realitedir. Türk, Fars ve 
Araplardan oluşan sömürgeci güçler, Kürt topraklanm ilhak etmişler, yer altı ve yer 
üstü zenginlik kaynaklannı sömürüyor. Bu da bir realite. Kürtlerin yerlerinden ve 
yurtlandan olduklan, sörgün edildikleri, Kürt dilinin ve kültürünün baskı altında oluşu 
da realitedir. Her Kürt başkaldınsı "öldürmeyelim de besleye!im mi?" mantığıyla 
hunharca katiedilmeyle karşı, karşıya kalınmıştır. Ve buda bir realite olduğmıdan artık 
pek yadırganmaz sıradan., sonu belli hareketler sınıflandırmasına ginniş durumda 
Realite .. ! Bunlar Kürt halkının özgür iradesinin dışında oluşmuş bir realite ve tabiiki 
böyle bir realitenin oluşmasında, Kürdistan'ı sömürge eden devletlerin büyük bir 
insanlık suçu işleyerek bunu gerçekleştirme şansına sahip olabilmişlerdir. 

Kürt ulusal kurtuluş güçleri bu realitenin değiştirilmesi için yıllardır mücadele 
ediyor. Çünkü bu realite haksız ve de yanlış bir realitedir. Değişeceği, yerini başka bir 
realiteye terketmeye mahkum. 

Toplumsal ve sosyal olgularda, insan haklannın çok yada az oluşu, sosyal yaşamı 
şekillendiren seçeneklerin az yada çok oluşu, farklı zaman dilimlerinde savaş, barış 
gibi kavramlan sık yada seyrek aralıklarla yaşanması, iş, işsizlik, göç,doğal afetler, 
devrim, reform, üretim araçlan-ilişkileri v.s- toplumların yaşamianna yeni realiteler 
kazandım. Ve bu realitenin ismi karekterine göre farklıdır. Ama realite asla kader 
değildir. 

Kürtlerin birbirlerini kayrrmalan, öldürmeleri Kürt literatürüne "Bırakuji" diye 
talihsiz bir kavram girdi. Bu talihsiz kavramın sürekliliği realite oldu. Bırak:Uji 
realitesinin yüzünden Kürtlerin bir araya gelmesi gerektiği önerilerinin bir ayağı hep 
havada sallanmıştır. Kürt partileri bu realiteyi çok benimsediler. Birinin var olabilmesi 
için, değerinin adeta yok olması gerekiyor. Mesala, Kürdistanda onüç yıldır süren 
savaş bir realitedir. Bu savaşa öncelik eden gerilla ve onun üstündeki güç, Kuzey 
Kürdistanlı en büyük güçtür. Onun çapına rakip olabilecek görünrusünü hiç bir yapı 
vermiyor. Bu da realitemiz. Bu realite,büyük bir mücadelenin, azmin, sabnn, 
sonucudur. Doğru yada yanlış olduğu tartışılır. Zaten realitenin doğru olmak diye bir 
zorunluluğa da yok. Realite degişir. Ama .. 

Kürtdistanlı bazı "utançlı" siyasetçilerlu ellerini ayaklannı bağlayan, çaresizlik 
içinde, yabancı güçlerin müdahalesiyle yada kendiliğinden değişmesini bekledikleri bu 
realitenin bu gerçeğini, adeta rea!iteye teslim olmaları, onların kısa denebilecek bir 
sürede maıjinalleşmelerine yol açtı. Bu PKK dışındaki tünı kuzeyli örgüt ve partiler 
için geçerli. Ve bunun böyle olmasından en büyük pay sahipleri yine kendileri. 
realiteye teslim sonrasında marjinalleşrnek bu7 azizierin realitesi oldu. 
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PKK olgusunun kuzeyde yarattıgı bu realitenin renklendirilmesi için 17 yılidır 

hangi çıkar ve çıkmaz sokaklan aşmdırdılar? Kürdistanın dağlannda kaç şehit 
verdiler? kaç faili meçhulle(faili devlet) karşılaştılar? Kaç tüfekleri patladı? kaç bin 
insanı cezaevinde? 17 yıldır, kürdistan' da hangi büyük çapta örgütlenmeye gittiler? 
Bırakın Kürdistan'ı Türkiye'de, hatta Avrupa'daki Kürt kitlesine girebiliyorlar mı? 
devlet şiddetini ve baskılannı tek başına protesto edip sokağa dökebiliyorlar mı? 

Hiçbirşey kendiliğinden ne yok olur nede var olur ve bu bir doğa kanunudur. 
kuzeyde tek başına söz sahibi olan gücün içinde değişim ve dönüşüm olmazsa bunun 
böyle devam edeceğini söylemek karamsarlık mı acaba.! 

inanıyorum ki; kürt toplumu büyük değişimierin sancılannı çekiyor. Dinamikler 
mevcut. Mesele bu dinamikleri harekete geçirecek gücün oluşmasında. kuzeyin bu 
günki realitesine bakıp ona göre politika yapmak ona endeksienmeyi getirir. Bazı aklı 
evellerin dediği gibi " Madem biz bir şey yapamıyoruz, bari çorbada bizim de tuzumuz 
olsun" deyip, değirmenin döndüğü, rüzgarın estiği yönde dönmenin tuhaflığınada 
girilmemeli kararlı ve onurlu bir mücadele ne realiteler yapar .... Oimazsa .. olmazsa biz 
de felsefe yapanz. Özgür realitelerin dileğiyle.. 30.07.1997 

••• • 
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GÜNEY'İN 
İŞGALİ ve 

AYDINTAVRI 
ÜZERİNE 

SIMKOSEVER 

or günler yaşıyoruz. "Dört ya-mm 
(12) puşt zulası." Kürt Ulusal 
Muhalefeti karanlık delı-lizlere 

çekilerek kör dögüşüne itiliyor. 
Örgütlerin program hedefleri 

saptınlıyor,aydınlann ve halkın bilinci 
karartılıyor. Emperyalistler ve sömür
geciler, Anti-sömürgeci güçleri birbirine 
kırdırarak kürt kanı üzerinede kendi 
programlannı uyguluyor. 

Böylesi zor bir dönemde, Kürt Ulusal 
Muhalefetine persfelctifler sunması, ulusal 
güçler arasında demokratik bir zeminin 
oluşması, toz-duman perdesini arayarak 
hedeflerin netleşmesini sağla-ması gibi 
önemli misyonlar yüklenmesi gereken Kürt 
aydım; yazıktır ki, bu misyomınu yerine 
getirmek bir yana, mücadelenin serseri 
maym gibi oradan oraya savrolması ve 
dişle tımakla yaratılan degerierin heba 
edilmesi için elinden geleni yapmaktan 
geri durmuyor. 

Güncel olması hesabıyla, sömürgeci TC 

ordusunun son Güney Kürdistan işgalini ve 
işgal karşısında Kürt aydınlarının tavnm 
degerlendirelim. TC ordusu 14 Mayıs 

!99Tde, KDP' nin onayı/daveti ile Güney 
Kürdistan' a girdi. Bu olay karşısında Kürt 
aydını iki farklı (!)tavır sergiledi. 

Bir gunıp Kürt aydım, nedeni ve sonuçlan 
ne olursa olsun lıiç bir şekilde kabullenil
meyecek "davet"i "anlayış"la karşıladı. 
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Neydi onları bu "anlayış" a iten neden 
(ler)? KUKM'nin genel, vazgeçilmez, sav
saklanamaz değer ve çıkarlan mı? Keşke 
buna "evet" demek münıkün olabilseydi. 
Ama hayır. Onları bu "anlayış" a iten temel 
neden, Kürdistani örgiit(ler) duyulan öfke 
ve düşmanlıktır. Gelişen olayları kavramak 
ve açıklamak, Emperyalist-Sömürgeci o
yunları deşifre etmek ve bu anlamda KDP
'yi teşhir etmek yerine, PKK'nin günah 

envanterini çıkarmak; Kürdistan~m bir 
parçasının daha sömiirgeci TC ordusunun 
postallarıyla çiğllenmesine onay vermek, 
KDP ve diğer silahlı/ silahsız Kürt örgütle
rinin sömürgeci devletlerle işbirliğini ve bu 
sömürgeci devletlerin yedeğinde giriştik

leri 1 gerişebilecekleri ihanetiere yeşil ışık 
ayakmak ve Kürt kanı akarken ihtiras he
saplan yapmak değilse, nedir? 

Durum çok açık, KDP, sömürgeci TC or
dusunu Güney Kürdistan· a davet etmiştir. 
Bu, "ama"larla, "fakat"larla geçiştirilebi

lecek, yımuşatılabilecek, "anlayış" gösteri
lecek bir durum değildir. Aynca bu ilk de 
değildir. TC ordusu şimdiye değin defalar
ca kez Güney Kürdistana girmiştir. Ve ora
da sadece gerillaların değil, peşmergelerin, 
köylülerin, çoluk-çocukların kanım dök
müştür. Ama, KDP hükiimrarıı olduğunu 

ilan ettiği ve bunu diğer bütün Kürt 
Partilerine de dayattığı-toprakları korumak 
için TC ordusuna sembolik de olsa bir kur
şun sıkmamışsa, bu hiç ikirciksiz mahkUm 
edilmelidir. 

MahkUm edildikten sonra, bugünkü so
nucu doğuran süreç tartışılır/ tartışılma

lıdır. İşte ozaman PKK'nin ve YNK'nin ve 
diğer irili-ufaklı Kürt partilerinin ve aydın
ların bu süreçteki olumlu-olumsı.ız rolü de
ğerlendirilir. 

Aksi durum parti düşmanlığıdır. Ve belki
de farkında olmadan bizi Emperyalist
sömürgeci devletlerin kucağına oturtur. 

Diğer gunıp Kürt aydım ise, KDP'nin iş
birliğini(bu olayda ilıanetini) teşhir etmek 
gibi doğru bir hareket noktasından kalkına
sma rağmen, kendilerini PKK eksenli 
olmaktan kurtaramadıkları ve nicedir 
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bağımsız düşünmeyi gereksizleştirdikleri 
için, gelip-durdukları yer, Kürdistan·ın 
parçalan ve örgütleri arasında düşmanlığı 
kötüklemekten öteye geçemedi. 

Bu grup Kürt aydınının en belirgin özelliği 
çifte sıtandartlığı olmalandır. Ülkede, 
bölgede, dünyada gelişen bütün olayları 
PKK'nin Kil.rı-zaran endeksli düşünme
leridir. 

döneminde ortaya çıkması muhtemel bir 
olguyu o KOP ve YNK ile 

neleri bilince çıkarmamıza veya 
hangi görevletimizi yerine getirmemize 
yaradı? Yine son işgali sırasında 
"cepheler" tartışıldı. Amerika-İsrail ve 

oluştımluğu cepheye karşı 
Arap-Kürt cephesi. Doğrudur, Sad-dam·ın 
Amerika ilişkileri var. Arapların İsrail 

ve kısmende Türkiye ile çelişkileri var. 
Nitekim geçtiğimiz sonbıılıarda KOP, Sad- Ama Arapların ile çelişkilerinden 
dam ordulanın Güney Kürdistan'a davet çok, çıkar birliği var. Kürdistan·ın sömür-
edip, YNK'yi tasfiye etmek istediğinde, bu ge statüsünün sürdiirühnesi anlammda 
aydmlarımız günlerde bazı tepkiler dostluklan, ittifakları, anlaşmaları var. Ö-
dışında bu derıli rıılıataız olmamışlardı. · tesinde her söz konusu cephenin ortak 
dahası, KOP'nin Saddam iliş- amaçları var. Nedir? Bölgedeki devletlerin 
kilerini "anlayış" karşılamışlar- , ...................... ı .............................. , toprak bütüniiigünü korumak. 

dı. Ve Büyük bir politik öngörü- - .... "'-"""'"'" "'""-·~-"' süzlükle güçlü ve köklü bir parti ı:;ı.ı.., 7......,.. ,....._ 

olan YNK'nın hemen tasfiye t:ıtltiuueu~e e~~t 
duğumı düşünerek, KOP'ye PKK 
ile "yükünü pay!aşma"sını 
mişlerdi. 

Dikkat edilirse, iki grup Kürt 
aydım farklı tutum içinde 
görünüyor olmasına karşın, 
da destekledikleri partiler dışmda 
aynı işlevi yerine getiriyorlar. 
Nedir işlevleri? 

~~ 
~ 

Üt4de. 
~. 

Gelişen Ulusal Kurtuluş muhale
fetini, devletlerin iç sorunu, in
san hakları sonmu yapmak, böy
lece bıığımsızlıgın, hatta fede
rasyon ve özerkligiıı koşullarını 
ortadan kaldırmak, şimdi Güney 
Kürdistan' da süren fiili durumu 
bitirmek ve yeniden Irak'la ek
lemlemek. Bu amaçla, Arap 
devletleri çeşitli tezgahlarla Gü
ney Kürtlerini Saddam' la bir
leşmeye zorlarken, Amerika, 
Güney'de belirsizligi hakim 

Kürtlerin birarada bulnı:ıabile- tlli.Hfjatla kılarak aynı işi saddam sonrası 
ceği bulunması zonmlu zemin-leri Bagdat rejimi ile kotarm.aya 
ortadan kaldırmak Kürt partile- ~ ~ çalışıyor. lazım. Peki 
nnın ve birbirlerine A-'----'--· Kürtlerin bu cephede işi-/çıkarı 
karşı şartlanmaianna enazmdan ~- Kürtlerin sömürgeci Arap 
seyirci kalmak. ~'IUH. Devletleri ittifakı-/dostlıığo 
Bu aydınlarımız Ülkede gelişen neden? İsrail'le düşmanlığı 

her ciddi olayla ~4-u - :J4'UVU nereden? 
ğinde, o ihtiyaçlanna denk e«~tt '"'~""''"" 1991 de Güney'de De 
düşen somut, gö- durum olııştıı. Bu Kürt-
revler tespit etmek ve görevleri ~ tarihi bir fırsattı. Kürtler 
kotarabilmek yerine, dayatan gö- kendilerine hemde dünyaya 
revlerin savsaklanması amacıyla kendilerini yönetebilecek kültü-
önlerine konan sunni gündemleri ........................... .,. .............................. , re, yeteneğe, birikime ve de-
tartışm.akta pek heveslidirler. (örneğin olgunluğa sıılıip olduklannı 
geçen sonbalıarda KOP, Saddam-"'m gösterebilme fırsatı yaka!amışlardı. Ancak 
desteğiyle YNK'ye saldırdığında, bir grup Kürt iç yapılanmalan ile ilişki-
aydınımız "orta-doğo federasyonu" nu Kürt aydınının sorumsuz faaliyetleri 
tartıştı. Belki çok köklü alt-üst oluşlar ve ve söz konusu ler uğruna bu tarihi 
dönüşümler sonucunda "iks" heba edildi. ediliyor. 
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Doğrudur. Kürt partileri bağımlılık 

ilişkilerine hevesli olduklan için yada 
"ihanet Kürtlerin kanında" olduğu için 
sömürgeci Devletlerle ilişki kurmuyorlar. 
Olay, Kürdistan·ın özgünlüğü ile ilgilidir. 
ama bu gerçeklik bağınılılık ilişkilerini 

meşrulaştırmayı yada Kürdistan·ın dört 
parçasında olduğu gibi büyük parti 
etrafında çıkar hesapları ile kümelenip, bir 
partinin bağımlılık ilişkilerini kutsayıp, 

diğer partileri ihanetle suçlamayı gerektir
mez. 

Bilinmesi gerek. KDP, TC ordusunu Gü
ney Kürdistana davet ederek subjektif ni
.----------, yetleri ne olursa 

Kürtler hem olsun yada PKK 
kendilerine ile sürtüşmeleri

hemde dünyaya 
kendilerini 

yönetebile-cek 
kültüre, yeteneğe, 

birikime ve 
demokratik 

olguniuğa sahip 
olduklannı 

gösterebllme 
fırsatı 

yakalamışlardı. 

Ancak Kilrt 
partilerinin Iç 

yapılanmalan lle 
lllşkilerl, Kürt 

aydınının 

sorumsuz 
faaliyetleri ve söz 

konusu "cephe" 
ler uğruna bu 

tarıhi fırsat heba 
edildi. Heba 

ediliyor. 

nini çelişkilerinin 
düzeyi ne olursa 
olsun, objektif o
larak "hain" ko
numuna düşmüş
tür. Ancak bu, 
KDP'ninKUKM' 
nde karşı devrim
ci bir güç oldu
ğıı-/olacağı anla
mına gelmez. Ö-
nemlidir; Kürt 
partilerinin sö-
mürgecilerle olan 
gizli ve çok yön
lü ilişkileri de
vam ettiği sürece, 
başka ihanetierin 
kapımızda oldu
ğunu bilmeliyiz. 
Şimdilerde "PKK 
'nin KDP'yi bi
tirmesi gerektiği
ni söylemek 
KUKM'e ne ka-

L...,. ______ _... zandınr? Bilinir 

ki aakeri olarak ne PKK, KDP'yi ve nede 
KDP, PKK'yi bitirebilecek durumdadır. 

Ve yine bilinitki bu süreçte etkin rol 
oynayan silahlı Kürt partilerinin Bölge 
Devletleriyle olan çok yönlü ilişkilerinden 
ve de bölgedeki denge hesaplanndan ötürü 
zaten buna müsaade edilmez. 
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Öyleyse, parti içi yapılaaraaları, politi
kaları, ilişkileri hoşumuza gitsede-gitme
sede, bizim dünya görüşümüze denk 
düşsede-düşmesede, bugün, var olan silahlı 
Kürt örgütlerini KUKM'nin belirleyici 
ögeleri olarak kabul etmek zorundayız. Ve 
onları nasıl ortadan kaldırabileceğimizin 

hesaplarını biryana bırakıp, onlarla birlikte 
nasıl yaşayabileceğimizin, nasıl birlikte ha
reket edebileceğimizin hesaplarını yapmak 
zorundayız. 

O zaman Kürt aydını, siyasal körlükten, ki
şisel çıkar dörtülerinden, sonuçlarla oya
laaraaktaıı, olayların gerisinde duran ilişlci
/çelişkileri gizlemekten, kendini ve kitleyi 
hafıza kaybına uğratmaktan, bilinçleri 
karartmaktan, Kürdistan da sömürgecilerin 
çizdiği sınırlardan çok daha fazla sınır 

çizmekten vazgeçmelidir. 

Düşünce, maddi hayatın bilince yansıması 
ise eğer, maddi hayatı farklı şekillerde 

algılamamız doğaldır. Çünkü, entellektüel 
birikimimiz, aile ve okııl eğitimimiz, 

çevremiz, ilişkilerimiz, içinde bulunduğu
muz koşullar, genetik özelliklerimiz vb 
hepsi yaşamı farklı şekillerde algılamamıza 
ve farklı şekillerde düşünmemize neden 
olurlar. Bu anlamıyla farklı partileri, içinde 
yer alarak yada dışında kalarak destekle
rnemizde doğaldır. Ancak aydın içiçn do
ğal/doğru olmayan, olguları kendi eleştiri 

süzgecinden geçirmeden, kendine ait 
düşüncelere sahip olmadan sadece tekrarla
maktır. Tabular yaratmaktır. Sonra bu 
tabuların baskısıyla, birikimini ve yetenek
lerini köreltmek, kimliğini yitirmektir. 

Tespit edilmeli. Bugün Kürdistan 'lı ay
dının yakıcı görevi; Hiçbir parti farkı 

gözetmeksizin, bütün Kürt partilerinin 
sömürgeci ve Emperyalist Devletlerle gir
dikleri açık/gizli ilişkileri mal:ıkfun etmek
tir. Bununla kalmamahdırlar. Kürt partile
rini bu mengeneden kartaracak perspek
tifler sunmalı, çözümler iiretebilmelidirler. 
Partilerin bağımlılık ilişkilerinden kaynak
lanan tahribatları en aza indirecek tedbirler 
almalıdırlar. Kürtler arasında "İç Barış" ve 

Demokrasi" nin oluşması için azami 
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çaba sarfetineli bunun mekanizmalarını 
yaratmalıdırlar. Bilince çıkarılmalı; Kürtle
rin bugün kendi içlerinde "barış" ve "de
mokrasi" ye hava ve su kadar ihtiyaçları 
var. 

önkoşul olarak, resmi ideoloji yerine 
özgür bir tartışı ortamı yaratmak, askeri 
değerler yerine demokratik dei$erlere 
sarılmak, partilerin asker/memurlui$un dan 
sıyrılnıak gerekir. Bilinmeli ki, demokratik 
değerler, hem Ulusal Kurtuluş Mücadele
sinin ve hemde bu mücadelede yer alan 
tek -tek her bireyin garantisi dir. 

KUKM' de kazanılan mevzilerin kalıcı
laşması isteniyoras; Bütün Kürtlerin (Parti, 
Kurum, aydınlarıyla) kendilerini ifade 
edebileceği ve mücadeleye azami katkı 
sunabilecekleri bir ortam gerek-lidir. Böyle 
bir ortamın hazırlanması partilerden çok 
aydınların omuzlarında durmaktadır. 

Unutmamalı bu bir keyfiyet değil, zorunlu
hıktur. 

Saygılarımla! 
22.06.97 
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Bilinmesi gerele KDP, TC ordusunu 
Güney Kürdistana davet ederek 

subjektif niyederi ne olursa olsun 
yada PKK ile sürtüşmelerinin 1 

çelişkilerinin düzeyi ne olursa olsun, 
objektif olarak "hain" konumuna 
düşmüştür. Ancak bu, KDP'nin 

KUKM'nde karşı devrimci bir güç 
olduğu/olacağı anlamına gelmez. 

önemlidir; Kürt partilerinin 
sömürgeci ve emperyalistlerle olan 
gizli ve çok yönlü ilişkileri devam 

ettiği sürece, başka ihanetierin 
kapmrızda olduğunu bilmeliyiz. 
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T.C DEVLETİNİN G.KÜRDİSTAN'A GİRİŞ(LER)İ 
KONUSUNDA AYKlRI BİR GÖRÜŞ 

T.C. Askeri güçleri, son üç yılda, G. Kürdistan'a, 16 ya da 17 sefer yaptılar. Bu askeri 
seferterin son ikisi ya da üçü, Kürtlerin ülkelerinde egemen oldugu dönemde; 
digerleri;Irak merkezi biikilmete karşı Kürt silahlı muhalefetinin devam etmekte 

oldugu dönemde, gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de devam edeceginin kuvvetli ipuçları 

var. 
Türkiye 'nin her askeri girişinde oldugu gibi, son askeri girişinde de Kürt örgütleri ve 

aydınları, giriş sebepleri konusunda çok şeyler söyledi ve yazdı. günümüzde de bu 
degerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Benim kanaatime göre olayın içinde "sıcagı 

sıcagına" yapılan yorumlardan daha fazla bu aşamada yapılacak yorumlar, daha objektif ve 

gerçekçi olacaktır. 
Kürt örgütleri ve aydınlannın geneli ortak bir yaklaşımda bulunarak, askeri girişin 

sebepleri konusunda ayniliklar göstermektedir. 

Ortak yaklaşim şudur: "T. C Devleti Kürtlerin ezeli ve ebedi düşmanıdır. Bunun için de 

her dönemde Kürtleri egemenligi altında tutan devletlerle ittifak etmiştir. Türk devletinin 

askeri güçleriyle G. Kürtistan'a son girişimde PKK'nin orada olması, suni, görünür ve asil 

sebebi gizleyen bir gerekçedir.Asıl gerekçe, T.C Devletinin, G.Kürdistanln devlet olmasına 

karşı olması, bunun içinde de facto statüyü ve federe devleti yok etme eylemidir. Bunun için 
de yapılacak şey: Türk devletine karşı durmak her biçimde durmak., gücün varsa silahla bile 

karşı koymak ve uluslararası platformlarda mahkum etmektir. 

Bu ortak yaklaşım ve tutumdan vardıgım bir sonuç var. o sonucunda, yapılan yaklaşımın 

geleneksel, eskinin bir tekran oldugudur. Bundan dolayıdır ki, Türk tarafı üzerinde durma, 

onu malıkum etme:ona karşı kin ve nefret duyma yeterli ve hakim bir davranış biçimi olarak 

ortaya çıkıyor. Esas önemli olan yünelik görüş ileri siirmeıne ve tedbir önermeme, 

gelenekselligidir. 

Biz Kürtler, bizi hegemonyası altında tutan milletierin siyasetçilerinin ve aydmlanmn, 

gerçekleri görmek istemediklerini;tabulann ve resmi ideolojilerin onların gözünü karattıgını 

hep söyleyip durur ve yazarız. Ne yazık ki, aynı olgu, biz Kürt siyasetçileri ve aydınlanyla 

da ilgilidir. Bu da, olaylan oldugu gibi görmeyip, ideolojik ön tespitlerimizle yorumlama, 
doğmalanmız, kendimizi yormayıp tembellik yapıp eski saptarnalann arkasına takılmamız, 

değişrnekten korkmamız; hatta bazı hallerde bazı şeylerin değiştirilmesinin gerektiğini göre 

göre, güncel endişelerimizden dolayı, eskiye takılıp kalmamız şeklinde tezahür ediyor. En 

tehlikeliside, Kürt siyasetçilerimiziıı ve aydınlanmızın gerçekleri, doğrulan söyleyip 

savunmasını engelleyen "Allah ve TC korkusuna", bir de PKK korkusunun eklenmesidir. 
Bu özelliklerimiz, Kürt halkına ve siyasal hareketimize zarar verir düzeye gelmiştir. Hızlı 

bir biçimde, yapısal bu olumsuz özelliklerimizden annmak zorundayız. 
Tartıştığım sorunda niçin böyle bir sonuca vardım? Bunu açarak izah etmek istiyorum. 

T.C, İran, Irak ve Suriye devletlerinin, Kürtlerin, herhangi bir alımda devlet olmasını 

istemesi, onların tabiatma aykındır. Bundan dolayıda, Kürtlerin devlet olınaması için tarih 
boyıınca, zaman zaman kendi aralannda çelişkilere sahip olmalarına rağmen, ittifaklar 

yapmışlar ve paktlar oluşturmuşlardır. Bu doğruyu herkesin kabul ettiğini, düşünüyorum. 
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Ama bu gerçeğin yanında, bu devletlere dayanarak Kürt devleti k:umıak isteyen, otonomi 
gerçekleştirmek isteyen yine biz kürtleriz. Bu düzlemde, ya yaptığımız bu ana tespit 
doğrudur, ya da biz kürtlerin yaptığı yanlıştır. Ya da biz kürtlerin yaptığı doğrudur, ileri 
sürdüğümüz ana tespit yanlıştır. Bu konuda bir netleşme sağlamak gerekiyor. Bu olgunnn 
karmaşıklığıdır ki, ismi geçen devletlerin. Kürt hareketine karşı geliştirdiği tutumlarda, 
yaptığımız ana tespit güdücü ohnakla birlikte, dönernsel olarak ortaya çıkan başka bir 
sebep(ler) daha önemli, stratejik olabilir, olabiliyor. _O zaman olguya öylece bakmak gerekir. 

Elbette yine "T:C, İran, Irak ve Suriye devletleri Kürtlerin devlet obnasmı istemiyor da, 
Kürtlerin kendileri devletleşrnek istiyorlar mı? ... diye bir soru sormakta, günümüzde 
G.Kürdistan'daki "iç savaş" koşollarında yakıcı bir sornndıır. Ben, PKK' nin yayınlarında ileri 
sürdüideri görüşleri ve yaptıklarıııı, 1992' de "Botan-Behdinan Hükümeti" bayali uğruna 
G.Kürdistan' da çıkardığı savaşında nnutulmadığım bilerek; sorunnn sadece Kürtlerin devlet 
olup olmaması sorunu olmadığını da saptayabiliyorum. 

T.C, İran, Irak ve Suriye devletleri bakkındaki ana tespitleri ileri sürüp onlarda ortaklık 
sağlarken; Görmemiz gereken başka bir gerçek var. O gerçek de, ismi geçen devletlerin 
isteklerine, ittifakiarına rağruen; bölgede, Kürt sorunnn da, onlara rağmen bir değişikliğin ve 
statüko tartışmasının gündeme gelmiş olmasıdır. Bu olgu, Körfez savaşından sonra gelişti. 
Özellikle de, G.Kürdistaıı alamyla ilgili olarak somutlaştı. Özal döneminde T.C devletinin 
G.Kürdistaıı örgütleriyle resmi görüşmesi, Irak' ın kuzeyi' nin özgiir bölge ilan edilmesi ve bu 
bölgenin Çekiç Güç tarafindan ırak'a karşı koraııması ve Çekiç gücün Türkiye' de 
konuşlandınbnası, sayılabilenecek önemli; tarihsel statükolari alt üst eden degişimler oldugu 
gözden kaçınlamaz. Buradan varacagımız bir sonuçta şudur: Bölge devletleri, özellikle çekiç 
gücü oluşturan büyük Batı devletlerine ve ABD' ye ralnnen, bölgede ve G. Kürdistan'da 
statükoları bozmak ve yeni statükoları belirlemek güç ve insiyatife sahip degildirler. 

Bu parça- parça analizlerimden sonra, asil sorunla ilgili vardigim nokta şudur: Bu, içiçe 
olan bu gerçekler hesap dışı tutulmadan; T.C Devletinin bu sebepleri de içine alan en geniş 
tarihi ve uznn vadeli stratejik hesaplarını da görerek, T.C Devletinin askeri olarak G. 
Kürdistan' a gidişinin güncel ana sebebinin PKK'nin G. Kürdistan' da konumlanrmş oldugunu 
saptıyorum. T.C Devlet yetkilileri de bunu açık açık dile getirdiler. Gelişmeler de, Türk 
yetkililerinin söylediklerinin dogruldugımu ortaya çıkardı. T.C Devletinin Güney Kürdistan'a 
gidiş- gelişlerinin yognnluk kazandıgı ve çaplı noktaya geldigi dönemin, ı 983 sonrası olması 
tesadüf olmazsa gerek. Çünkü, bu dönemin özelligi, belirli bir zaman Irak KDP' nin istegi ile, 
Körfez Savaşı öncesi bir zaman ve sonrası, Irak KDP ve tüm G. Kürdistanlı güçlerin istegine 
rahmen. PKK' nin G. Kürdistan' da konumlaumasıdır. 

İşte bu saplama ile birlikte, Türk ve Kürt tarafından nelerin isteneblecegini aynştırmak 
ve göstermek, olanaklı olabilir. 

Türk devletinin bilmesi gereken gerçekler şunlar: 1- Şu veya bu ülkede, ya da alanda 
PKK' ye saidırınakla Türkiye' de Kürt sornnuııu çözemez. 2- Uluslararası hukuka bağlı 
kalmak zorunda. Kürt tarihinin zayıf olması, hu tür askeri hareketlerde başarılı obnayı 
sağlayabilir. Kürtlerin gururunu kırabilir. Ama bu tutum, T.C Devletini daha büyük belalarla 
karşı karşıya bırakabilir. 3- Bunnn içinde, Türk devleti, Kürt sorununda, demokratik sistem 
içi_çözümü, bütün kapsaııııy!a kabul etmeli: bunnn için, kendi nakis (eksik), tersliklerle dolu 
demokratik sistemini çagdaş demokrstik bir sisteme kavuşturmalı; yeni bir idari, siyasi, 
ekonomik , malıali yapılanma için, gerekli degişiklikleri saidıniarı ezmek ve engellemek 
görevidir. Bnndan başarılı olma şansıda büyüktür. 

Bu koşullarda Güııeyli Kürt tarafından da istenenler var. G. Kürdistan bu gün, de faeto 
bir devlet konumnndadır. bir genel seçimle parlamentolanm oluşturmuş durumdadırlar. 
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............ . . .. . .. . . .. . !:l.~!~iı:!_i_rı.:~~~~-~P.~~~~ ! .. I.r.~:~~ ... !!~.? ...... 
Bugünkü iç savaşla mıkis hale gelen halkın iradesinin somutlaştıgı demokratik temsil 

platformu parlemento, federe bir devlet ollJlaya karar verdi. 

Bu, de facto durumun ve federe devlet statiisünün devam etmesi,uluslararası güçlerin 

destegine dayanmaktadır. G. Kürdistan'da federe devletin Kürtlerin özgücii ile yaşama olanağı 
yoktur. T.C , Iran ,Irak ve suriye devleti bu yapılanmaya karşıdır. Ama, uluslararası güçlerin 

tııtıı.mlıınndaıı dolayı dogrudaıı saldırma, ortadan kaldırma cesaretini gösteremiyorlar. 

Verili durum bu olduğıına göre, G.Kürdistan siyasal ve sosyal güçlerinin; hükümet ve 

parlementosunun daha dikkatli olması; her devletten daha fazla uluslararası hııkıık kurallıınmı 

uyması gerekmektedir. Bu da, G.Kürdistan federe devletinin, komşu devletleriyle iyi 

geçiıımesi, onlan içişlerine kıınşmaması, onlann bağımsızlık ve iç güvenliğine müdahale 

etmemesi ile hayat bulacaktır. 

Güney Kürdistan federe devleti bu kurallara uymak istiyorsa; PKK' nin G.Kürdistan' daki 

konumlanmasının, onlara zarar verdiğini; onlıınn bu yükü kaldırmalannın olanaklı olmadığını 
da saptamalan gerekir. Bunu kabul edince, PKK' ye bir çeki düzen vermeleri gerekir. Bu aynı 

zamanda, G.Kürdistan' ın iç güvenliği, devlet ve komşu olarak giivenirliği, ciddiyeti içinde 

gerekli bir ölçüdür. Bu da, PKK'nin G.Kürdistan' ı Türkiye' ye karşı bir saldın alanı olarak 

kullanmasını engellemekle sağlanabilir. Bunun da, yasal ve konsesuslarla sağlanması 

istenenidir. 

Burada duygusal bir itirazla karşı karşıya kalmak olanaklıdır. O duygusal itiraz da, 

"Kürtler, her yerde kalmak,birbirine her biçimde yardım etıııek zorundadırlar" tarzında 

olabilir. Ama, Kürt gerçeğini belirleyen koşullar ve genel gerçeklerle duygusallık yan yamı 

getirildiği zaman, gerçekler duygusallığa galebe çalar. Bir ülkenin yöneticileri de, duygulıınııı 

da kaybetıııeyen, ama gerçekçi olan kiselerdir. 

Bütün bu gerçekler karşısında, bir Kürt tıırafı olarak PKK' ya düşen görev de vardır. O 

görev de: PKK, eğer G.Kürdistan' ın korunmasından yana ve bulunduğu gelişim sürecinin 

daha ileri düzeye çıkmasım istivorsa, kendisini, ortaya çıkan yeni gerçeldere bağlı bir biciınde 

düzenlemesi,G.Kürdistan topraklan üzerinden gelerek Türkiyede' de eylem yapmaması 

gerekir. PKK' nın G.Kürdistıııılıakkında bugüne kadar gösterdiği tutumlar, her ne kadar 

iyimser olmamız için ciddi ve yeterli verileri sunmuyorsa da; umut ederim ki, bundan sonrası 

için bizi yanıltıırak, gerekli olam yapar. Ama ne yazık ki, son gelişmeler karşısında PKK' nın 

gösterdiği taV1r, yazdıklan ve Avrupadaki saldınlar bile, PKK' mn yanlış tavrından 

vıızgeçmeyeceğini ve Kürt halkına zarar vermeye devam edeceğini gösteriyor. Yani 

görülüyor ki, PKK, "Zap Cumhuriyeti" projesi bir hayal ve siyasetteki toyluğıına bağlı olrak 

değil; b ölge gerici yönetimlerinin G.Kürdistan' daki kötü hesaplan sonucu uygulamaya 

geçtiğini gösteriyor. 

Kürt tarafı eğer akılcı, makUl, gerekli ve zorunlu olan düzenlemeleri yapmaz, eski 

durumun devamından yıma olursa: G.Kiirdistan, T.C devletinin askeri güçlerinin YOL 

GECEN HANI haline gelebilir. Bu durumda, biz ve dünyanın demokratik güçleri Türkiye' yi 

protesto etmeye devam ederiz. En büyük zararı da G.Kürdistaıı görür. Kürt halkı görür. 

1997 Mayıs' ın da Türkiye' nin G.Kürdistan' a gidişinden sonra, ortaya çıkan bilanço, zarıınn 

trajedik boyutlıınnı gösterir niteliktedir. 
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SÜRGÜNDE KÜRT MANZARALARI 
Celil 

Y
ıllar sonra kez Türkiye'ye gidiyordum. Aradan geçen bunca sürede orada çok 
şeyin değişmiş olması gerektiği düşüncesindeydim. Türkiye'deki siyasi kargaşa ve 
ekonomik çöküntüye rağmen, dünyadaki konjüktürel değişimin etkisi ve geçen 

bunca zaman içerisinde insanların daha çağdaş, daha hoş görülii bir hale gelmiş olabileceği 
knaatindeydirn. Veya en azından böyle olması gerekir diye düşfuımüştüm. Belki de yıllardır 
Avrupa'da yaşamış olmak beni böyle bir beklentiye sürüklüyordu. Gerçi Avnıpa'daki 
çağdaşlığın içinin pek de dolu olmadığım bilmiyor değilim, ama etrafımdaki hızlı gelişmeler, 
beni yine de yüzeysel de olsa Türkiye ile ilğili böyle bir beklentiye sokuyordu. Belki de 
bilinç altında ,enkaz altında kalmış" bir ülke gönnek isterneyişim yattığındandı. 

Bazı böylesi beklentiler ve nelerin değişmiş olabileceği merakı içerisinde Türkiye 'ye 
vardım. İlk izlenimleıim beni fazla hayal kınklığına uğratınadı. Zira tahmin ettiğim gibi tiim 
Türkiye 'ye özgü bir keşmekeş vardı. Ayrılırken bıraktığım Türkiye pek fazla değişmemişti. 
Yine herşey karma karışık ve düzensizdi. 

Bir gün bir parkta biraz dolaştım. Parkta, benim gibi dolaşan veya oturan Kürt 
insanianna rastladım. Öncelikle fıziki görünümleriyle Kürt olduklannı hemen belli 
ettiriyor!ardı. Oranın yerlilerinden çok farklı bir görünüm ıırzediyorlardı. Hemen hemen 
herkes bakışları, yüz çehreleri ve ürkek davranmalanyla, yaşadıkları sefalet ortamının sonucu 
olsa gerek, olduklarından fazla yaşlı ve bitkin gözüküyorlardı. Zaten üzerlerindeki giysilerin 
dökülmüş hali de, ne durumda olduklarını gösteriyordu. 

Bir ara parkın çay balıçeleri kısmında çalınan müzikler birden kapatıldı. Duyduğum ama 
ona bağlantılı olabileceğini aklımdan bile geçirmediğimden olsa gerek ki, Yanımdakilerine 
müziğin neden kapatıldığını sorduğumda "ezan okımduğu için" yanıtını verdiklerinde eskiden 
tanıdığım veya en azında uzun yıllardan sonra da tanıyabileceğimi tahmin ettiğimin ülkenin 
yabancısı olduğurnun farkını ve şokunu yaşamaıştım. Daha önce Türkiye'de geçen yaşamımda 
dini inanca gösterilen saygı itibanyla genellikle bizim yaşadığımız taşra yerlerde veya küçük 
çevre topluluğunda, böyle ama zora dayanamayan davranışlar olmasına rağmen, batıdaki 
metropol bir kentte böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. 

Parktaki bazı ya~lılarla biraz sohbet ettim. Malazgirften geldiklerini söylediler. Parası 
olan bazılan dükkan gibi bazı işyerleri açmışlar. Bazılan inşaatlarda çalışarak geçimlerini 
sağlamaya çalışıyorlannış. Şehrin kenar malılelerinde gece kondular yapıp yerleşmişler. 
Evlerine elektirik ve suyu alıncaya kadar birçok zoluklarla karşılaşmışlar. Ancak zolukları 
henüz bitmemiş. Örneğin şimdi de çöplerini almıyorlarmış. Yani genel anlamda hep 
dışlanmaya çalışılıyorlarmış 

Parkın bazı yerlerinde bazı yerli kadınlar "pansiyon var, boş yer var" bağırıyorlardı. 
Bununla neyi kastettiklerini ve pazarladıklarını kullağıma gelenlerden hareketle tahmin 
etınekle beraber pek anlayamarnıştım. 

Bir ara yoluru beş yıldızlı bir otelin parkına düştü. Burada oturan bazı insanların 
konuşmalarına kulsk misafıri oldum. Uzaktan da olsa anladığım kadarıyla tartışma konusu 
HADEP'ti. Hemen hepsi HADEP' in kapatılıp onunla ilişkisi olaniann tutuklanması gerektiği 
görüşünde birleşiyorlardı. 
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Öğretmenler evine gittim. Benim için oldukça şa~ırtıcı bir ortam vardı. Ortama adeta 

askeri bir disiplin egemendi. Ögretmenler ve oradaki diğer insanlar arasında askerlik ortamına 

benzer bir ast-üst ilişkisi vardı. Oysa ki, ben öğretmeniere ait bir yerin ve onlann olduğn bir 

ortamda -eskiden de uğrak yerim olan TÖB-DER'leri bildiğimden-böyle bir şey beklemiyor 

ve tahmin de etmiyordum. Demeki 12 Eylül'den sonra Asker-Polis devleti zihniyeti toplumun 

aydın olan kesimini de sarmıştı ve düzene uyarlamıştı. 

Tükiye ·de geçmişte de zaten sonın olan şehir yerleşiminin düzensiziiili ve alt yapının 

olmayışından kaynaklanan sorunlar çok daha fazla büyümüştü. Altyapı sistemi yok denecek 

bir durumdadır. Belediye hizmetleri çok yetersiz ve düzensiz bir durumda. Özellikle son 

yıllardaki yoğnn Kürt göçü bu yetersizliği dahada belirginleştinniş ve içinden çıkılmaz bir 

hale gelmiş. Zaten yetersiz olan altyapı hizmetlerinden şehrin dış malıailelerindeki gece 

konularda yaşayan Kürtlerin yararlanmalan imkansızlaşmıştır. 
Edindiğim diğer bir izienim ise Kürtlerin burada yaşayan yerli insanlarla pek 

kaynaşamadıklan yönündeydi. Bunu bir anlamda Avrupa'da yaşayan bizlerin Avrupahlarla 

olan kaynaşmadaki ilişkisine benzettim. Yani bir anlamda Kürtler, Türkiye'nin "en alttaki/er' 

' i idiler. 
İş yeri olan Kürtlerin iş yerleri için ruhsat verilmesinde bir yığın zorluk çıkanldığından 

söz ediliyordu. Diğer yandan şehrin yerlileri Kürf!erin Dükkanıanndan alış veriş 

yapmıyorlarmış. Yerli insanların Kiirtler'e olumsuz yaklaşımlan ve devleti temsil eden 

kururulann tavırlan sonucu adeta bir "Kürt Gettola~ması" oluşmuş. 
Bu dışlanmaya ragınen bazı Kürtler özenti sonucu yerli insanlara yaklaşmaya çalışıyorlar. 

Kanımca bir aşağılık kompleksinin sonucu olan bu yakla5ma çabalan bir anlamda trajikomik 

bir durum yaratıyor. Bu tür insanlar adeta "Ben sizdenim, sizin kadar Türküni' gibi bir çaba 

içerisindeler. Bu nedenle Türkçe yi kornik şekilde,Türklerden daha düzgün kullanma çabası 

içerisindeler ve çoğu zaman gülünç oluyorlar. 

Bir gün şehrin hastahanesinde midyat'lı bir genç le karşılaşmıştım. Ehliyet almak için sağlık 

raporu alınaya gelmiş. Ancak kulağının birisi duyınadığı için rapor vermemişler. Gencin 

anlattı@na göre kula@mn birisi işkence sonucu duyınuyormuş. Bunu doktora da söylemiş. 

Yani işkence sonucu sağlık kontrolünde sağlam raporu verilmemiş, ancak hastane doktoru 

bunu kabul etmiyor. Yani devlet işine gelirse sağlamsın diyor, işine gelmezse çürüksün diyor. 

Yani Aziz Nesin'in" Yaşar Yaşamaz" öyküsü gibi bir şey. 

Sokaktaki insanın görünümü tam bir sefalet arı;ediyordu. İnsaniann yırtık dökük giyisileri, 

uzamış sakailan hangi koşullar içerisinde yaşadıklarını açıkça gösteriyordu.Kurolan pazarda 

tam bir düzensizlik hakimdi. Satılan yiyecek maddeleri tamamiylesağhksız bir ortamda 

satılıyordu. paketlenmiş olması gereken hiçbir şey paketli değildi. Trafik ise zaten arapsaçı 

gibiydi. 

Bir gün parkta yaşlı bir Azeri kadınla biraz sohbet ettim. Iğdır'lıyınış. Ailece göçmüşler. 

Çocuklan işyeri açmış, ama iflas etmişler. Anlattığma göre burada oldukça zor koşullar 

içerisinde yaşıyorlarmış. Kadıncağız bu koşullan yaşamaktansa ölümünü ister durumdaydı. 

Bunu zaten kendiside söylüyordu. Ülkedeki savaş, zorunlu güç ve ekonomik sefaJet sadece 

Kürt'leri bulmamıştı. 

Sonuç olarak, devletin yıllardır sürdürdüğü ' Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmama' 

politikası sonucu yakıp-yıkılan Kürdistan'a oranla, en azında daha farklı olabileceğini tahmin 

ettiğim, Türkiye'nin batısındaki koşullan beklediğimden de kötü bulduğnm gibi, burada 

yaşayan Kürtlerin duromu ise kötünün kötüsü idi. Deyim yerindeyse adeta "sefıller"i 

oynuyorlardı. TEMMUZ ·97 

••• • 
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........ . 
TURKIYE'DE DEVLET 

~ .................................... ··················---·-············ ..... , .............................................................................................................................................................. , ... , 
L .................................................. ~.!.~ ....................................................................... ..! 

I
• nsan düşüncesinin dönüm noktası ve 

antik çağın şehir devletlerindeki ,devlet 
ve toplum" ile ilgili düşüncelerin babası 

olarak da adlandınlan ünlü Filozof Solcra
tes'in milattan önce 468-400 yıllarında 
yaşiı.dığı ve görünüşü bir Filozoftan ziyade 
bir hamala benziyormuş. 

Solcrates antik Atina döneminin ,demokra
si" ve ,devlet" ile ilğili düşüncelerin baba
sı ve aynı zamanda kurbanı da olmuştu. O
nun zamanında Atina'da iki düşünce çalışı
yordu. Bunlardan birine göre, insanlar 
doğuştan iyi ve eşittirler; toplumun kötü 
düzeni onla.n bozuyor; güçlüler güçsüzleri 
eziyor; lamunlar güç/iiierin efinde 
güçsüzlere karşı bir silalı oluyor. Bir diger 
düşüneeye göre ise, insanlar doğuştan ne 
iyi, ne de eşittirfer. Yalnız güçlü ve 
güçsüzler vardır.; güçlüniin güçsiizii 
yönetmesi, ezmesi tabiat gereğidir ve 
doğrudur. İnsan hakb olmaya değil, 
kuvvetli olmaya çalışmalıdır. 

Bu iki düşünceden biri daha çok halkçıla
nn, öteki daha çok aristokratların ya da 
zenginlerin ekmeğine yağ sürüyordu. 
Solcrates' i ölümsüzleştiren, onun düşünce 
ve diyaloğlarını kaleme alan ögrencisi 
Eflatnn bu iki düşüncenin çatışmasını ele 
almıştı. Solcrates aslında her iki düşünce
den hiç birisine de net bir şekilde taraf 
olmamıştır. O, devletin başına daha çok en 
akıllıların gelmesini istiyor, nerede olursa 
olsun yalnız akla uygun olanı arıyordu. Ne 
var ki, içinde yaşadığı Atina demokrasisi
nin ,akla" uygun olmayan tarafları çoktu. 
Nitekim Solcrates serbest düşünceleri ile 
eski düzenin temellerini sarstığı idiası ile 
ölüme mahkum olur. Verilen ölüm kararı 
gereği ailesi ve arkadaşları huzurunda 
zehir içerek ölür. 
Daha sonra, ögrencisi olan Eflatun devlet 
ile ilğili tartışmalan devam ettirmiştir. 
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Biiilin ömrünü onu ve onun gibilerini baş 
tacı edecek bir toplumun, bir devletin nasıl 
kurulabileceğini düşünmekle geçirmiştir. 
Ne Yunanistan'da ne de belki hiç bir yerde 
gerçekleşemeyeceğini anladığı en iyi 
devleti Solcrates 'le birlikte ancak kitapta 
kuruyor. 

Batı düşünce tarihinin, üzerinde yoğun 
şekilde tartıştığı meselerden en önemli 
sayılan üç şey; din, mülkiyet ve devlet 
olmuştur. Bunlardan devlet hem bir yanı 
ile mülkiyet sorununu da düzenlediği için 
hemde toplum için yeni bir örgütlenme 
modelini mecbur kılması cihetinden de 
biçim ve kapsam açısındaki özellikleriyle 
günümüze kadar tartışmaların önemli 
odaği olmaya devam etmiştir 

Antik Yunan toplumunda şehir devletlerin 
Alfabetik isim sıralamasına göre halkçılar
dan ve aristokratlardan seçilenterin yönetti
ği ,devlet" ve ,demokrasi" geleneği, Türk 
toplumunda ise çok ,övüniilerek" bahsedi
len ,İk:iyüz yıllık Türk devlet geleneği" o
larak ilk defa Selçuklularla başlar. ,,Askeri 
demokrasisi" geleneğine sahip olan Sel
çuklular Fatimilerin tehdidine marıız kalan 
Abbasilerin imdadına koşmak için ön 
Asya 'ya geldiklerinden sonra yöredeki 
tebaalan da içine alan toplumu yeni bir 
devlet biçimi ile örgiitlemişlerdi. Ancak 
günümüze kadar süregelen evrelerde bi
çimsel olan ve kımsi değişiklikler-/yeni
likler şeklindeki oluşumlar dışında hiç 
değişmeyen GÜÇ, SALDIRI ve BASK! 
karekterli Türk devlet yapısı Osmanh-Iara 
oradan Tanzimat' a ve devamla günümüz
deki Cumhuriyet dönemine de miras olarak 
geçmiştir. 

Bilindiği gibi Osmanlı yönetimi ,askeri 
otoriter" bir yönetiındi. Sivil toplum siya
sete uğraşamazdı. 
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Yônetici sınıf asker ve askeri kökenliler
den oluşan bir smıftı. Ulema ise yönetimin 
halk tarafından meşrulaştın lması görevini 
üstlenmekti.Ha/k ise reaya, yani büyük 
kesimi toprağa bağımlı köylülerden oluş
maktaydı. 

19. yüzyil ortalarndan itibaren Osmanlı ha
la bir imparatorluk olmasına rağmen, ,dev
letini kurtarmak", ,bekasını sağla-mak" 

anın askerlikle yükilinlü kılınması üzerine 
yeni bir ordu kuruldu. Bu da bir bakıma 
Osmanlı-Müslüman-Milletin tarihte ilk ,si
yasete katı !ış" biçimi ve kanalı olma özelli
ğini taşımaktadır. 

Tarih boyunca hep süre gelen ,dış mihrak
lar" ve onların uzantısı olarak telaki edilen 
,iç düşmanlar''' a karşı, Sünni Müslüman 

için Batı 'nın ulus-devlet modelle- ·?ii; .... 1::eHUd 'ele 
rine benzer bir yapıya oturlulması
mn kaçınılmaz olduğunu farkeder. 
Bu durumda tabii ki, artık Osmanlı 
Tebasmı değil, Osmanlı mill etini 

Türkler ve kaderlerini onlarla 
birleştirmiş diger müslüman toplu
luklar, devletin askeri ve fiziki 
gücü olması için bir safta toplatıl
mıştır. 

belirmeye başlamıştır. 

Yeni Osmanlılardaki, Osmanlı 

milleti tanımı ne den li esnek yapı
lırsa yapılsın, hedeflenen homojen 
müslim bir toplurnun yaratılacağı 

ve bu sayede, islam olmayan teba, 
ancak ve ancak yeni kurulacak bu 
ulusal-devletin üzerinde oturtııla

cağı yeni Müslüman-Osmanlı-Mil
leti gücü sayesinde egemenlik al
tında tutulabilinecekti. 

?l~~ttı4tp!ll' &~t~ 

~tteSie!.M 

'i!:~ 
~~ 

O dönemin partileri olan İttihat ve 
Terakki, Hürriyet ve İtilaf partile
rin asli kadrolan ya hala ordudaki 
görevlilerdendiler veya ordudan 
gelme idiler. 

&te~ 

~ 

~. 

hp ';il~ 

~ 
~ 7iiW.~'J!::Wıt 

Cumhuriyetin kuruhL~u ile beraber 
fazla zorluk çekilmeden yeni dev
letin bünyesine aktanlan ve özün
de tekil bir özellik taşıyan Müslü
man-Türk ve diger müslüman 
etniklerden oluşan dini homojenlik 
aynen ,,kurucu mantık" olarak 
devam ettirilmiştir. Bilindiği gibi 
M. Kemal'de Amasya, Er-zurum 
ve Sivas Kongrelerinde ortak düş
man ve ortak mücadeleden bahse

Batı' da gelişen hİristiyan ulus
devletlerin ekonomik güçleomeleri 
asya'daki diger devletlerin ve ~&<e 
Osmanlıların askeri gücünden daha 
etkili olmaya başlamalan ve Os
manlı tebaası içinde yer alan gayri
müslim unsurları uzun dönemde 

dut L.--JAAhJO-~ 
...,....~ derken, hep Hİristiyan düşmaniara 

eJM ~· kaşı Türk-Kürt ve diger etniklerin 

daha avatajlı kılma tehlikesi ile yine Türk 
olmayan diger müslüman entiklerin aynı 

şekilde ulus-devlet istemlerinin oluşması 

durumu kendisini dayatmıştı. 

Bu durumda Osmanlı milletinin ı,>iicünii 

devreye sokmak için milli devlet haline 
gelme yönündeki düzenlernelerin ideolojisi 
oluşturuluyor ve pratik önlemler alınıyor
du. Ingiliz-Fransız ve Rusya'nın Osmanlı 
teritoryasındaki ilişkilerini bozmak ve 
kendisinin açılım yapması için dönernin 
Alınan devleti de askeri ve Bürokratik 
alanda gerekli eleman ve teknik malzeme 
desteği vardı. 

Dolayısıyla -devşirme- Yeniçeriliğin kaldı

nlmalıydı. Bunun yerine Müslüman teba-

36 

... müslüman ve din kardeşliğini esas 
almıştır. 

Bu kurucu matık cumhuriyet döneminde 
de tekil iktidar ve bunun sonucu olarak hiç 
bir muhalefete tahammül göstermeyen, 
sürekli homojenleştirmeyi hedefleyen esas 
özellik olarak devam etmiştir. En 
belirleyici özelliği toplumsal temelde 
herşeyi merkezi bir çekirdek yapı etrafında 
örgütlerneyi esas almasıdır. Dini temelde 
homojenleşmeye çalışılan Osmanlı milleti 
/devletinin teklik esası ,İttihat ve 
Terakki"' de somutlaşmıştı. Bu esas daha 
sonralan Cumhuriyet döneminde ise 
,imtiyazsız ve sınıfsız bir toplum, şeklinde 
yankılanmıştır. 
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Cumhuriyet yeni bir yönetim biçimi olmak 
iddiasma rağmen, son tahli!de kendinden 
önceki iktidar anlayışı ile benzerlikler taşı
mıştır. iktidarın kapsamı, kullanımı itibarı 
ile kamusal veya diğer araçlar değişmiş 
olsa bile, iktidarın tekliği ve muhalefete 
kendisini ifade etme ve yaşama imkanı 
tanımayışı aynen devr alınmıştır. Bundan 
dolayı da Osmanlı yönetim biçiminden 
Cumhuriyete geçişte toplum ve devlet 
ilişkisi -toplumun devlete karşi güç olma 
konumu- hiç bir değişiklige uğramamıştır. 

Aksine yeni kurulan ulus-devlet toplumu 
moderleştinne gerekçesiyle ona daha çok 
acımasız ve baskıcı davranmıştır. Hata 
bunu kendisine bir hak ve görev telilki 
ederek, insanların özel ve kamusal varlık 
alanlarına da mudahale ederek, denetleme 
misyonunu meşrulaştıımıştır. Devlet daha 
da ileri giderek, adına hareket ettiğini iddia 
ettiği toplumun dinleyecegi Müziğe; kulla
nacağı Alfabe ve Kiyafetine bile mudahale 
eden dünya da bir diger ömegine az rast
lanan ender devlet durumuna geliyor. İşte 
Osmanlı mirası üzerine kurulan Cum
huriyet, aşın merkeziyetçi, tekil bir ulus ve 
inanç ile tek tip yaşam biçimini öneren 
aynı kurucu mantıktan ötiirü, başından 
beri farklı olana karşı tahammül göstere
memiştir. 16. Yüzyıldan beri Türk devlet 
geleneği siyasi otoriteyi rededen ve muha
lefet sesini yükselten herkesi ya Osmanlılar 
dönemindeki gibi ,,zındık" lıkla ya da 
cumhuriyet döneminde olduğu gibi ,yıkı
cı-bölücü"lükle itharn etıniştir. 

Bu nedenledir ki, Cumhuriyet kuruluşun
dan itibaren kendi varlığının devamını ve 
dokunulmazlığını meşrulaştıımak sebebiy
le belli başlı üç önemli düşman seçmiştir. 
Birincisi; Yaşamak istedikleri islami hayat 
biçimlerinden dolayı siyasal İslamiyeti sa
vunanları, ikincisi; Toplumsal devrimleri 
öngören ideolojilerinden ötiirü Sosyalist
leri, ve üçüncüsü; Ulusal ve demokratik 
haklarını savunan Kürtleri düşman olarak 
seçmiştir. Bu durum, iktidarı elinde bulun
duran ,çekirdek yapi' içindeki seçkinleri 
dışa kapalı tutınakta ve böylece paylaşmak 
istemedikleri iktidarı sürdürmek için kolay 
imkanlar sağlamaktadır. 
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Türkiye'de devlet her zaman bu merkezi 
ve toplumu kuşatıcı olan konumunu koru
yarak gelmiştir. Bunun sonucunda da bu 
ülkede ,devlet" deyince akan sular duru
yor. Son yıllarda bazı şeyler sınıriıda olsa 
tartışılabilir, konuşulabilir olmasına rağ
men bazı konu ve sorunlar ,devlet sım" 
olduklan gerekçesiyle kensinlikle tartışıla
maz, konuşulamaz ve sorgulanamazlar. 

Türkiye· de siyaset sahnesinde yıllardır 
kendilerine sunulan oyunları adete uyuş
muş biçimde izleyen insanlar, sahnenin 
önündeki perdeyi bir kaza ile yırtan bir 
kamyonun sayesinde olup bitenleri ilk defa 
çıplak gözlerle göıme olanağına sahip 
oldular. İnsanların gözlerinden ,,kutsalla
şan" ve ,,sırr'' olan devlet bütün çıplaklı
ğıyla ortadaydı. Bu da Türkiye· de devlet 
ile toplumun birbiriyle yüzleşmesi, hatta 
hesaplaşması şansını doğumcağı umudunu 
getirmişti. 

Ancak ortaya çıkan kirli görüntü ile ilğisi olanlar kendilerini , ...... ,., ....................................... .. 
IJ~(!)~ savunurken ,şan", 

,şeref", ,,şehitler" 
ve ,Bayrak" kav
ramlarıyla ne ka
dar haklı oldukla
nnı ve toplumun 
alışık olan ,devlet 
adına yapılmışsa 
söylenecek bir şey 
yoktur", tavn so
nucu her şeyi 
devlet için yaptık
larını ile sürerek 
kendilerini doku
nulmazlık zılırına 
bürünerek korudu
lar. Bu da göster
diki, cumhuriyetin 
kuruluşundan beri 
devlet tarafından 
,terbiye edilen" 
yapılanlara karşı 
direnme iradesini 
taşıyan bir yapıda 
olmayan Türk top

~. &ı~uu14.e 

ku~ 
~~ 
~ 

~: 
lumu açıkça erimiş, uyuşmuştu. Yıllardır 
çekirdek yapı sonucu fetişleştirilen devlet, 
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toplum üzerinde o derecede kol-kanat 
germişki, toplumun hareket kabiliyetini 
sınırlamış, nefes almasını engellemiş ve 
meydana gelen olaylar karşısında bir ,hiç" 
konumuna getirmiştir. Şu veya nedenle 
sesini yükselteniere ise aba altında sopa 
gösterilerek, devlete toz kondurmmamalan 
hatırlatılıyor. ,Gitti yere kadar gidilsin" di
yen aynı ağız, bakınız; kitleyi telkinci ve 
tehditçi ifadeleriyle devleti nasıl koruyor. 
,,Devlet muhteşem bir kurumdur. Konu 
devlet olunca ulu orta konuşulmarnalı. 

Konu neyse üstüne git, çekinmeden üstüne 
gitAma devleti gagalam." (Curnhubaşkanı 
S. Demirel). ,. .. Devletin çivisini gevşetme 
pahasına bin yıllık devlet geleneği ayaklar 
altına alınıyor, eleştiriliyor..." (M.Sağlam). 

,,Devlet küçülrneyecek kadar büyüktür. 
Elde bir delil yoktur; o yüzden devleti 
suçlayamam. Devlet büyüktür, uludur ve 
yücedir. Devleti asla suçlamam. Şayet 

kanıtlanırsa şahısiann sorumluluğundan 

söz edilebilir; devlet suçlu olamaz" (Ana
yasa Malı. Başkanı Yekta Güngör Özden) 
, Temiz toplum" sloganım dillerinden dü
şürmeyen düzen-içi çevrelerin ve basınııı 

önemli bir bölümü de ,devletin yüksek 
menfaatleri" uğruna bu anlayışı paylaş

maktaydı. 

Örneğin ... Beçet Cantürk, Savaş Buldan, 
Nesim Malki, Medet Serhat, Yusuf Ekinci, 
Faik Candan ile bir çok diger katliam ın, 
K.U.Meclsinin 6 üyesinin ve Gaziosman
paşa Mahallesinin tetikçisi Ayhan Çarkın 
şu açıklamalarda bulunmuştu: "Bana isıi

nadlar çoğabuca sinirlendim. Bu defa da 
bana ' Sen bunları Devlet ve Millete hiz
met olsun diye öldürdün veya yönettin, 
ancak Ömer Lütfi Toparı kendiniz ve para 
için öldürdünüz. , dediler. 

Topluma ,devlet sım" olarak lanse edilen 
şey, aslında devletin kendisidir. Kafalarda 
yaratılan bu gözle görülmez, elle tuttulmaz 
soynt devlet, aslında onun adına icraatta 
bulunan insanlardan oluşmaktadır. Devlet 
adına kareket eden, kanunları yapan ve 
devletin yaşamasım devam ettirenler bu in
sanlardır. Dolayısiyle unutmamak gerekir 
ki, ,devlet sırrı" olarak toplumdan sakla
nan sırrlar aslında devletin ve rejimin yö-
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netimindeki kişilerin sırndır. 

Cumhuriyetin 70 yıldır taşıdıdğı kendine 
özgü ,merkezi doku" 12 Eylül darbesi ile 
bu kez ,sentezci" bir doku haline getiril
meye çalışılıyordu. Bu model ANAP
IDÖRT EGİLİM biçiminde başlamıştı. Bu 
sentezci model sonucu hem devletin nufuz 
alamnı daraltılmaya yönelik girişimler 

yapılmıştı, hemde bilinen meşhur üç şer 

odaklanndan ,İrtica" ya siyasal islam 
ifadesi verilerek itiban iade edilmişti. 

Osmanlı'dan Tanzimat ve Cumburiyete 
kadar gelen devlet zincirlemesinde, bütün 
toplumsal ve siyasal degişirnlere rağmen 

~egişmeyen alan iktidar alanı olmuştur. 

Imtiyaz sahibi olan çekirdek yapı bu 
imtiyazını koruya gelmiştir. Bu derin 
devlet aklına hizmet edenlerde korunma 
zıhnna alınmışlardır. Zincirbozan mağduru 
S. Demırel kendisini mağdur eden Evren' e 
daha sonralan Başbakan ve Cumhurbaş
kanı hile olurken iliatta kusur etmemesi 
fikir fukarası bu adama olan saygı onu~ 
her şeyi kutsal dev! et adına yapmış 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu imtiyaz ve devlet rahatlığı ilk kez 
devletin tepesinde, Cumhurbaşkanı sıfatına 
kadar gelmiş olan Turgut Özal tarafindan 
sarsıntıya uğratılıyordu. Özal bilinen bir 
takım tabulara dokunmaka ve en tehlikeli 
olan ve dokunaların_ parmaklannı yaktığı 
ve daha kötüsü Ozal' ın başını yiyen 
Kürtler ile ilğili devletin resmi ağzı olarak 
bahsetmekte ve hatta çözümü konusunda 
beyinsel v~_partik jimnastikler yapmaktay
dı. Ancak Ozar a bu cesareti veren ve do
kunmasını kolaylaştıran iç ve dış oluşum
lar ve degişimlerde vardı. 

1989 yılında yıkılan Berlin Duvan yalnız 
komünizrne ilişkin bir sembol değildi. 

Aynı zamanda o dönerne kadar ki, sosyal 
ve siyasal örbrü!lenıuelerinde tek merkezli 
olmasının imtiyaz ve imkanlanm ortadan 
kaldırdı. Aynı yapıdaki bütün ülkeler bun
dan etkilenmekteydiler. Devletin ekonomik 
ve toplumsal kontrolünün küçültülmesi ile 
Türkiye' de tabu olan Etnik farlılıklar soru
nu, insan Haklan gibi sorunlar artık 
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Türkiye'de kaçınılmaz olarak tartışılmak
taydı. İç süreçte ise yine dıştaki modemleş
me sonucu güçlenerek toplumun hayatına 
giren Medya, artık eskiden devletin görevi 
olan modernleşme işini devletten devr
almıştı. Toplumsal ve kişisel çözülmeler 
başlamıştı. 

Bu süreç ve gelişmilerden ötürü artık 
eskiden topluma empoze edilen ,,kutsal de
vlet" tartışılıyor veya alanının daraltılması 
geregi üzerinde açıkça tartışılmaya açıl
mıştı. Cumhuriyetin kuruluş mantığı olan 
tek ulus, tek devlet, tek kültür ve tekil 
iktidar anlayışında çatlaklıklar başlıyordu. 
Bu da beraberinde egemenligin kullanım 
formlannı sıkı şartlara bağlama noktasm
dan hareketle kurulan, içsel mantığı itiba
riyle, egemenligin şahsi olmaktan çıkanl
ması, yani egemenin kendisininde tabi 
olacağı bir yönetim olarak, buna bizzat 
yasa koyucu dahil, hiç kimsenin yasanın 
üstünde yer alamayacağı evrensel hukuk 
devleti modelli tartışmasım getirmişti. İşte 
bumeyanda Türkiye'de de evrensel hukuk 
devleti olayı tartışılıyor ve toplumun önün
deki engellerin kaldırılması gerekiyordu. 
Bu engellerin başında kuşkusuz ordu gel
mekteydi. Bunu iyi bilen Özal ve Muhafa
zakar kesim bunun telafısi için hazırlıklar 
yapmaktaydılar. 

Türkiye' de devletin kurucusu ve koru
yucusu rolünde olan ordu ile iç asayışla 
görevli ve daha ziyade sivil hükümetlerin 
memurlan olarak görülen Polis teşkilatı 
arasındaki sürekli rekabet yapı lması gere
kenierin hareket noktası olmalıydı. Orduda 
Kemalist çizğinin egemen olmasna karşı
lık, Polis teşkilatında ise daha çok ı'Jlkücii
Muhafazkar çizginin kök salması, bn reka
betin ideolojik boyutunu oluşturmaktaydı. 
Siyasi sahnede orduya oranla varlık göste
remeyen Polis de artık ilerde görüleceği 
gibi ,partileşmeye" yönelecekti. 

Ancak Türkiye' de ,memleket işleri" 
idaresinde MGK ve Ordunun baskın rolü 
ve yapılanmalann rejim içindeki sorgula
namaz konuınianna yaklaşmak bile biiyük 
bir tehlike arz etınekteydi. Buna karşın 
Polis teşkilatı daha ziyade MGK-Hükümet 
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ve Kontrgerilla gibi hegemonik güçlerin 
aracı olarak işlev gören bir kuruluş gibi 
görülmekteydi. Devletin sivil yanının bu 
girişimleri, polis ileride özerkleşecek, 
rakip bir güç haline gelecek endişesi ile 
itina ile takip ediliyordu. Bu tahminler 
Cem Ersever, MİT olayı gibi kazatarla ka
nıtlaruyordu. 

Neo-liberalizm çizgisine gelmek isteyen 
Özal'ın, ANAP iktidannın güçlü ikinci 
evresinde, Türkiye' nin bu çizğiye çekilme
si yönünde daha atik bir politika izlediği 
görülüyordu. Bunun için hem devleti 
kiiçültınesi gerekiyordu, hemde Türkiye' de 
iktidariara karşı darbe yapma geleneği olan 
fiili güç durumundaki ordunun mühtemel 
mudahalesine karşı, babsedilen güçlerarası 
rekabeti kullanarak hükümetin memuru 
statiisündeki Polis teşkilatını ikinci biiyük 
güç haline getirmek için ilk adımlan 
atınıştı. 

Özal bu atağı ile polise önemli bir işlev 
yüklemişti. Polis sadece ,terör"e karşı de
ğil, birazda orduya karşı ,sivil" gücün ini
siyatifini geliştirmek üzere, siyasi otori
tenin denetiminde bir güvenlik gücü olarak 
geliştiriirnek isteniliyordu. 

Bıı girişimler sonucu sağ cenahtaki Mu
hafazakar islamci çevrelere açılan geniş 
kadrolar neticesinde çok ciddi sayıda ,İna
nanlar" bu teşkilata yerleşirken, Ülkücü
Milliyetçi kesim ise zaten daha 12 Eylül 
döneminden beri devlete yardımcı olmalan 
için görevlerdirilen ve transfer edilen 
MHP'li ,,Reis" lerce yerleştiriliyordu. 

Polis teşkilatının teknik ve personel açısın
daki güçlendirilmesi ve yetkinleştirilmesi 
yanın da imaj ve misyon yönünde de basın 
-yayın ve genel olarak bütün sağ kesimler
de gerekli destek vermekteydiler. Kürdis
tan· daki savaşta Polis ve Özel Tim' !erin 
ordu ile ayuı rolü paylaşmalanndan ötürü, 
teşkilata yapılacak olan yoğun telıçizat 
yığını, eskisi kadar askerlerin dikkatini 
çekmiyordu galiba. Teşkilata direkt olarak 
yapılan bu destek aynca emniyetin daha 
önceki mensupianna da siyasal alanda da 
kilit noktalarda görevler verilerek onore 
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ediliyorlardı. Böylece daha eskiye nazaran 
kilit noktalarda artık emniyet kökenlilerin 

sayısı, askeri kökenklilerden daha da fazla 
olmuştu. Hızla güçlenen Polis-ülkücü
Muhafazakar güç ile kemalist askeri gücün 
istihbarat birimleri de rekabat ediyorlardı. 
Özal zamanındaki köstebek olayı, Ersever 
olayı, ile son dönemlerdeki Batı Çalışma 
Gurubu 'na yapılan emniyet sızmaları gibi 

iş kazalannın önümüzdaki dönemlerde 
yoğun devam etme olasılığıda büyüktür. 

Anyasa Mahkemesi HEP'i kapatma kara
rını veriyor. Bakanlar Kurulu D. Güreşi'in 
görev süresini uzatıyor, Yaşar Kaya tutuk
lanıyor, PKK (}üney-Doğu'da basının faa
liyetlerini durdurduğunu açıklıyor, HEP 
Mi1Hetvekili Mehmet Sıncar öldürülüyor. 
Ayrıca Özel Tiın '!erin yetkileri daha artı
rılınıştır. Cumhuriyet tarihinde bu kez ,ge

çici Köy korucukluğu" sistemi ile devletçe 
silah landımlan Kürt aşiretler Ankara 'ya 
davet edilerek, Cumhurbaşkanı, Genel Ku
may ve Başbanalık gibi devletin en yüksek 
kurum ve makamlannca kabul edilip, böy
lece onlar da devlet güvelik sisteminde res
men yerlerini almış oldular. 

ÜLKÜCÜ-MAFY A DEVLETİ 

Ancak bütün bu iç çelişkiler yumağı ve 
karmaşıklığa rağmen, Türkiye'de merkez
ağ ve merkez-sol başta olmak üzere dev
letin ordu ve polis teşkilatı Kürt halkına 
karşı verdikleri imha savaşında hiç bir 
dönem çelişmemişlerdir. Kürt sorunu ve 
diger devleti ,dehdit" eden gelişmeler kar- Askeri rejimin görevini yeniden sivil 

şısında söylemleri ve tehlikeyi tarif etme- partilere de,Tetmesiyle tekrar hareketlerren 

leri bahsinde ara- ................. ......... ·· · · ..................... eski ülkücüler ile ANAP'ın 

lannda pek fark "ri'~ ~ Potü~~~ içinde yuvalanan ülkücü

görülmez. Hatta "H#.-L-1---"~- ~de~ lerinde üst düzeyde güç ve 

1 ı "'~ r-x nüfuz sahibi olmalan neti-
böy e durum arda _ .L __ , t>ÜP.ÜAL ·'·A'""'---~ ''· .. 4 __ • · 1 d 1 .... 1 
merkez-sol parti- ~ r······ ~ ~ cesıy e, ev etle orgut en-

ler kimi zaman de lf~la:t ~- (j~ me yönündeki yatak ve 

M·ıı· t · M çarpaz niteliğinde ilişkiler 

· ı ıye çı ve u- 8---~·--'-"" ~·&teld -~----. ı'vicene öru"'ldü. Ülku"cü 
hafazkür kesimler- ~ ~ r 

den daha ağır ve s~ ~- de <UUt. hareket kendini yeniden 

k k . ·ı devletle özdeşleştirmiş ve 
es ın mesaJ ar .~, .. _ ...... A .... .J_L, '!D_.,_/-?-'··--

veriyorlar. ~ ı;;...,.._ v~ devletin güvenliğini koru-

9~ -- tplpela~ ~ ına misyonunu üstlenecek. 

Cumhuriyettarihin 
de, 12 Eylül'den 
sonra devletle u
yum içinde çalışan 
merkez-sağ özel
likle de ınağdur 

Bu evre ile şu adımlar 

~ tJdt 4-~ atılmıştı: Birincisi, Devlet 

~~'#1'9«« 

~---~--~~-~~~~'"':ı. .. ~~---

uyguladığı şiddet ile sıra

dan faşist ögelerin şiddeti 

birleşmiş, Irkçı ve saldır

gan devletin zemini olduk

Demirel'in Partisi DYP, 1993 yıllından 

itibaren özellikle Çiller'in Parti ve 
Hükümet başkanlığından sonra daha da 
uyumlu bir çalışma ahengi göstermiştir. 

Türkiye 'nin siyasi hayatında hayli önemli 

bir yıl olan 1993 yılında Uğur Mumcu öl
dürüldü, Eşref Bitlis şüpheli bir uçak ka
zası sonucu öldü, Turgut Özal öldü, PKK 
ve PSK ile diger kürt örgütleri güçbirilgi 
Protokolünü imzaladılar, akabinde 33 as
kerin öldürülmesi ile ateşkes bozuldu. 
Temmuzda Sivas katliamı oluyor, Mehmet 
Ağar emniyet genel müdürlüğüne getirili

yor. 
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ça genişletilmiş ve yeni şiddet güçleri ek

lenmiş, İkincisi, 12 Eylül döneminde Ül
kiicü hareketin devlete olan küskünlüğii 
yerini, Ülkücü-Faşist cenahın tekrar ,baba

sı" ile hanşmasını getirmiş, Üçiincüsü, 
Ülkücü hareket meşrula~tınrlmıştır. 

MHP artık hararetli bir mesai ile devleti 
yeniden kutsallaştırmaya başlamıştı. 

,,PKK'ya karşı ülkücü ordusu" fikri ifade 

ediliyordu. Bu fikir daha sonra Özel Tim 
biçiminde vucnda getirildi. Özel Tim· e 
gidenlerin hepsinin ülkücü-faşist oldukları 
konusundaki açıklamalar üzerine Türkeş 
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···················· ···················· ......... ......... . ......................... ~e.~~-~~~~.~~~.~p~~~~ ... ! .. ~.~!~ ... !?.~!. 
koruma altına almıştı. Kapalı ödeneklerle 
polis-ülkücü-mafya çetesini yetkinleştiri
yordu. Nihayet emniyet amirleri bütün sağ 
kesiminde tüm desteğiyle Koalisyon ortağı 
SHP'li bakanlara sataşıyor ve yürüyüşler
deki milletvekilierini dövüyorlardı. Türk 
sağının aktif desteğini de alan devletin 
güvenlik güçleri kelimenin tam anlamıyla 
özerkleşmişlerdi. Bu dunırn 12 Eylül ve 
ANAP dönemine oranla daha 'sivil' bir 
devlet terörünü geliştirmişti. ,,Devlet terö
rünün 'sivilleşmesi' ve gündelikleşmesinin 
derecesi de faşistlerin tam kontrolu demek
li. 

Derin devlet aklı ve Kiirdstan' daki savaşın 
ganimeti sonucu çeteci bir devlet yaratıl
mıştı. ,Dün dündiir, bugün bugündür" 
mantıklı Demirel gözü bürünen Çiller' e 
savaş konusunda tam yetki ve destek 
vermişti, ama onun artık özerkleşip yann 
kime vuracaklan belli olmayan ülkücü
mafya güçlerini rakiplerinden Yılmaz' a 
saldırtması, hemde yurtdışmda yumruklat
ması çok olmuştu. 

Demirerin desteğini kaybeden Çiller biraz 
daha militari st ve ülkücüleşmişti. Yanma 
başka kurtları ve asenal an da alarak 
Demirere rağmen yürümek istiyordu. 
Daha önceleri REFAH'a ateş püskürten 
Çiller, ülkücü yandaşları ile derin devletin 
aklı onu koalisyona götürmüştü. Bu 
çırpınış ayağı altındaki zemini de hergün 
biraz daha kaydırıyordu. Iktidar hırsı ve 
yolsuzlukların örtünınesi uğnma meşhur 
,,Atatiirkçü bacı-ları" siyasi düşünce ve ta
vırlan ile nitelenemez bir yapıya girmişti. 
Bu kez ezancı ve maniyatçı müslüman 
kadın rolünü oynuyordu. İktidar olmanın 
tadını kısa da olsa alan Erbakan hergün 
biraz daha hayatı zehir ettiriyordu. Daha 
önceki yıllarda PKK'ye karşı verilen sa
vaş'ta acemiliğini firsat bilen ve bayan 
Başbakanlı bir ülke olmanın getireceği a
vantaj icabi başbakan olmasını ve hep üst
lerde kalmasını isteyip, konsesus sağlayan
lar da ,artık yetti" demeye başladılar. 

Ancak bu pek sancısız olmayacaktı. Çünkü 
Kiirdistan'daki savaş için ,o hop diyor, 
bizde rap diye yapıyoruz" diyen bir baş-
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bakandı, K iirt yurtsever ve demokratlarını 
ve hatta işverenlerini adres olarak gösteren 
başbakandı, HEP'i kapatıran ve DEP'i 
TBMM'den attıran başbakandı, 
Yolsuzluklar sonucu kişisel olarak da 
ekonomik açıdan yıkılmaz dev olmuştu, 
medyanın kuyru ayağının altındaydı, ve en 
önemlisi de gün geçtikçe siyasallaşan polis 
teşkilatı onun partisi haline gelmişti. 

Yine bütün bunlara rağmen derin devletin 
aklı Oyuncuları değiştirdi. Değişmeyen şey 
devletin-vatanın ve milletin tekliği esası ile 
o ülkenin toplumu adına kumlan biçimsel 
kurumlar olan anayasa, parlamento, hükü
met ve bütün sivil ı,>iiçlerin yerine MGK ve 
Ordusunun tek karar organı olmasıdır. 

Zaten halende Tiirkiye' deki toplumunun 
zihninde devlet kelimesinin çağrıştırdığı 
ilk şey, devletin baş tacı olması, herşeyi 
yapmaya hakkı ve gucunun olması 
inancı!korkıısudur. Irkçı anlayışının 
tarihsel ve kültürel olarak pompaladığı 
kutsal devletin varoluşu her şeyin üstünde 
tutulduğımu Prof. Tuncer Gülensoy'un , 
Tiirk nıilk:tinin günllindeki 'DEVLET', 
onun oğlu-kızi,anasJ-bacısi gibi kutsa!drr. 
(Ortadoğu,5.10.93) ,'KUTSAL TÜRK 
DEVLETi' ifadesi biitiin Tiirk tarihinin ve 
devletinin şitresidir. "(Arslan Bulut, Türk 
dünyası Kurultayı 1 993). 

Eğer aradan geçen bunca zamana rağmen, 
Tiirk toplumu kendi özgül yetenekleri ve 
vasıflarını geliştirip, dünyadaki konjük
türel değişimlerden ilham ve örnekler 
alarak, kendisini uyuşturan ,,kahramanlık 
efsaneler"ini ve ,asker millet" olma 
anlayışını terk etmezse, daha nice yıllar 
zora dayalı bu devletin baskıcıisaldırgan 
zihniyeti ile yönetilmeye mahkum 
kalıu:aktır. Hem ayrıca devletin bu baskıcı 
ve zalim niteliği, bizzat kendi iirettiği bir 
tavır olmanın ötesinde, bir yanı ile ve 
teorik olarak mazlum olduğu varsayılan 
toplumda bu zülmun oluşturulması ve 
uygulanmasında katkı sahibidir. İnsanlar 
bu ejderha ya emekleriyle, beyinleriyle ve 
canlannı kurban ederek yaşatmaktadırlar. 
Sözgelimi Kiirdistan'da sürdürülen savaş, 
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,ne olmuş ulan Özel Tim MHP' liyse!" di
yecek kadar net konuşuyordu. Bu da göste
riyordu ki, iki parti durumunda olan Polis 
ve MHP partisi birleşmişlerdi, Türkiye 
gazetesi yazan Mim K. Öke, Özal'ın polis 
teşkilatı için öngürdügü bir ruh ve anlayış
la, Özel Tim'i şöyle tarif ediyordu: "Bu ö
zel Tim'ler, bir yerde, içişler'ine bağlı 

'özel savunma' ordusudur. Demek ki, sa
vunma, sadece TSK'nın imtiyazı olmak
tan, devrin ve uluslararası konjülctürün ica
bı olarak çıkmıştır. Sivilleşmiştir." 

(5 Mayıs 1992). 

Oysaki, 1986/1987 yıllannda bu meyanda 
düşünceler ifade edildiğinde eski ülkücü 
gençlik önderleri bu tür ,nabız yoklamala
ra" tepki göstermişlerdL Ülkücü haraket i
çinde devlete karşı mesafeli bir tutum alın
masının pratik nedeni 12 Eylül'de karşılaş
tıkalan muaıneleydi. Devletin gizli güven
lik birimlerinin ülkücüleri yönlendirme ve 
kullanmalarına karşı sesiz kalan Türkeş' in 
ülkücüleri ,,kanun dışı usullerle hareket et
meıneleri ve çatışmaya girmemeleri" yö
nündeki uyanları teslimiyetçilik olarak ni
telendiren BBP'lilere göre emekli subay
ların partiye akın etınesi de yine Türkeş' in 
,derin devlet, ile olan bağlantısının kanıtı 
idi.Yaşar Yıldırım 'ın devletin güvenlik 
güçlerinin terörle mücadelesini ülkücülerin 
,balkondan seyretmeleri" gerektiğini, Ars
lan Bulut ise üniversitelerdeki ülkücü des
tekli polis saldınlan konusunda , Kimse 
devletin işini i.istlenmesin, (.,) kimse 'vay 
komünistleri ne güzel dövmü5ler' diye 
övünmesin. Bu şekilde övünenler, sonunda 
Mamak işkencehanelerinde dövünmeye 
başlar .. " (Ortadoğu, 28.02.95) Böylece 
ülkücü basın da MHP ve Ocak yöneticileri 
de bu uyanlan tekrarlayıp durdular. 

Ülkücü hareketin devletle banşması ve gi
derek bir süre sonra ,iş veren"ine karşı ö
zerkleşmesi hızla yürüyordu. f)lkücü hare
ket devletin doğal ve onsuz olmaz parçası 
haline geldiği yolunda ,,Devlet milliyet
çilliğe Mahkfundur." ,,Resmi her kurum ve 
kadernede Türk ınilliyetçiliği disiplinine 
tabi olması da devletin bekası için şarttır." 
,Ya devlet ülküleşecek, ya ülkücüler 
devletleşecek" (Necdet Sevinç, Ortadoğu, 
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12.01.92) gibi kutsal kader birliğine işaret 
ediliyordu. 

1991 seçimleri sonrasında SHP'yle Koalis
iyon kuran S. Demirel'in ,Şefaf Karakol", 
,,Kürt Realitesini tanıma", ,,Demokratik
leşme" gibi inadıncı olmaktan uzak 
beyanlan karşısında, kendisini devletin ve 
memleketin sahibi sayan hemen harekete 
geçtiler. Demirel aslında bunlan ifade 
ederken hem çözümleşen Kürt sorununda 
hemde genel demokratikleşme yönünde 
Özal' dan geri kalınama imajını vermek 
istiyordu. Aynca koalisiyon ortağınında 

biçimsel isteklerinden bahs etmeliydi. 
Nitekin kısa bir süre önce kendisi ile 
görüşen HADEP yöneticileri ile yaptığı 

görüşme üzreine ,Türkiye· de Kürt sorunu 
yoktur. Terör sorunu vardır." Diyerek 
gerçek yüzünü bir kez daha göteriyordu, 

İlk dönemdeki sahte ve yanıltıcı açıklama
lann akabinde devletin ggüvenliklbaskı 

(asker/polis) aygıtlan ile ülkücü-mafya 
hemen itiraz seslerini yükseltınişlerdi. 

,Şehitlerin kanı", ,vatanın ve milletin bö
lünmezliği" ile ,,kahrolsun insan haklan" 
gibi sloganlar atarak, tavız verilemiye
ceğini Demirer e iletiyorlardı, Durumu 
idare eden Demirel, Özal'ın ölümünden 
sonra en yüksek rakımlı tepeye çıkarçık
maz hemen eskiden tanıdığımız iflah ve 
ıslah olmaz yüzünü tekrar gösteriyordu. 

Merkez-sağ'daki DYP'nin, eline geçirdiği 
iktidar şansını kaçırmamak için ordu ile 
uyırm içinde kalma çabası Çiller' in 
acemiliği ve Karayalçın SHP'sinin uysal 
ortaklığı sayesinde tam bir ahenk içinde 
yürüyordu. SHP'liler bile devletle bütün
leşen Ülkücü harektin estirdiği rüzgann 
etkisi ile İnönü'yü Demirel ve Türkeş'le 

demir dövüp, hediye olarak Kurt başlı 

bastonunıı almıştı. Daha diin ,,kimse bana 
milliyetçiler cinayet işliyor dedirtemez" 
diyen Demirel'in tavn tabii ki normal idi. 
Bıı mirası devralan Çiller kısa sürede eski 
AP-DYP geleneğini bile sahiplerinin şaş

kın bakışlan altında yeni duruma uyarla
ınaktaydı, Kürdistan' daki askeri operasyon 
ve manevralara askeri elbise ve postaUar 
giyip katılmaktaydı. Özel Tim'leri özel 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



on yıllardır geniş kitlelerin- ordu Zongul
dak'a değil- Botaıı'a- diyebilecek işçi sını
fının varlığına da borçludur. Demokratik 
ve barışçı çözüm önerilerinin tıkanmasına
/tıkatılmasına sesiz kalan kitleler de bu 
imkilnsızlıkta pay sahibidir. Masun ya da 
Mazlum (Tii:rk!Kürt) olan taraflar, bu sa
vaşın hem kaynağı hemde aracı durumuna 
gelmişlerdir. Türkiye' de zihinsel özgürleş
me olmadan hiç bir alanda özgürleşme 
imkanı olamaz. Aksine Türkiye· deki eği
tim kurumları, askeri kurumlar, siyasal 
partiler ve hatta dinsel cemaatler bile 
sistemin ırkçı-faşist niteliğini övüyor ve 
yaygınlııştınyorlar. Basın-yayın ve Üniver
siteler aym biçimde, Osmanlı illemasının 
yaptığım yapmaktadırlar. 

Günümüzde geğişik holdingler tarafından 
finse edilen güya ,sivil" ve ,bağımsız" o
lan Medya, sistemin resmi sözcülüğünü 
üstlenmiştir. Resmi ideolojinin doğrultu
sunda toplumu koğuşturmakta, denet
lemekte, sorgulamakta ve yönlendirmek
tedir. 

Ayııı medyanınn ufak bir muhalefet duru
mundaki insanlan ve sivil toplum örgüt
lerini ,,Atatürk 'ü sevip-sevmeme", ,,şehit 
kanına sahip çılap 1 çıkmama", ,vataııın 
bölümnez bütünlüğü ve sevği derecesi" 
gibi çok soyut ve subjektif olan konularına 
dikkat çekilip, muhalif olanlar kamuoyuna 
suçlu ve düşman olarak lanse edilmektedir
ler. Suçlu ile suçsuz karıştığı ve oldukça 
göreceli bir durumda olan özellikle medya
rım lanse ettiği salıte bilginin zehirlenıne
siyle halka yalnız neyi düşüronesi gerekti
ğini değil de nei düşümnemesi gerektiğinin 
vazife ve işlevini yiiklemmiştir. 

Türkiye'de politikacılann yanmda bilim ve 
eğitim kurumlan ile sistemin üretiği aydın
lar da ülkedeki sosyo-ekonomik olgulan i
zah etmek yerine o olguları benimsetici 
yönde ideolojik ve hegemonyacı açıklama
lara başvurınaktadırlar. örneğin Ateş ile 
Barut gibi görünen Laikçi, cumhuriyetçi 
çağdaş ve demokrasi havarisi kesilen Ke
malist aydın kesim ile gelenekçi, 
muhafazakiir ve karşıtı olan Müslüman 
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aydın kesim, V atanın bölünmez bütünlüğü 
ile milliyetçilik konusunda sisteme toz 
kondurınazlar. Bu kesimler ırkçı-faşist 
devletin Kiirdistanda yıllardır sii:rdiirdiiğii 
savaşın devamını ve istemektedirler. Sivas 
katliamından tu.tuklu olarak yargılanan 
sanıklar yaptıklanndan pişman 
olmadıklanm, bunu dini inaçlan için 
yaptıklarını ve dinlerinin devlettenönce 
gelmesine rağmen, devletide savunduğunu 
ve ,Güney-Doğu"' da bu imanla savaştığını 
belirtmesi, o kesimin aydınlarının ideolojik 
yatmmalannı ifade ediyordu. 

Osmanlı-Türk aydımmn geçirdiği meruti
yet, cumhuriyet ve demokrasi açısındaki 
arayış ve mücadele gelenekleri bilimsel ve 
gerçekçi siyasal arayışlar yerine daha ziya
de, içinde bulunduklan mevcut egemen 
sistemle uzlaşma olmuştur. Osmanlılardan 
bu yana yönetimi belirleyen kesimler ola
rak ticari ve askeri elitler yerlerini koru
dııkça aydınların tavnndan pek değişikliğin 
olacağını tahmin etınek zor olacaktır. 

Umut, çağdaş düşünceden ve insanca ya
şamadan yana olan her kesimden unsur
lıırın ve ama en belirleyici güç ise, nere
deyse umut olmaktan çıkmaya başlayan, 
çalışan kitlelerin toplumsal karar ve 
denetim mekamizmalarında daha etkin rol 
oyuayabilmesi ve soruminluk duygusuna 
sahip çıkarak, kürt halkına karşı sürdürülen 
savaşa, yolsuzluğa, riişvete, zorbalığa ve 
sisteme kollektif siyasi mücadele hattında 
birleşerek, demokratim, eşitlikçi, özgürlük
çü, paylaşınıcı ve dayamşmacı bir topinm 
yaratına mücadelesinde ısrarlı olmasın
dadır. www.a
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1994 yılında partimizden aynlan ve "Hevgırtın-Welatparez" dergisi çevresinde kiirnelenen 
eski 7 

KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP 

"Hevgırtın-Welatparez" (H-W) dergisinin Mart 1997 sayısında yer alan bir yazıda parti 
yöneticilerimize dil uzatılmaktadır. Aslında dergide yazılan berzeler, ancak yetkili 
organlanmız dedikodulan ciddiye almadı ve herhangi bir polemiğe ginnek istemedi. 
Eski arkadaşlanmız, bu dedikodulan yazılı hale getirdiklerine göre öyle anlaşılıyorki, 

uydurdukları yalana kendileride inanmaya başlamışlar. Bu nokta da yurtsever kamuoyuna 
saygı içiıı bir yanıt vennek gerekli olmuştur. 

******************* 
Adı geçen dergide, partimizle örgütsel ilişkilerini kesmiş bulunan sayın İRAHiM GÜÇLÜ' 
nün kendilerine yazdığı bir yazısıyla sözümona tartışırken partimize yönelik gerçeklerle ilgisi 
olmayan görüşler ileri sürülüyor. Bunlara değinelim. 

1- "İllegal konumdaki bir parti genel başkanı'nın Türkiye'ye serbest giriş çıkış yaptığı ve 
dönemin Dışişleri bakanı Hikmet Çetin ile görüştüğü iddiasını ileri sürüyor, derginin 
redaksiyon u. 

iddianın önce "Türkiyeye serbest giriş-çıkış yaptığı" bölümüne yanıt verelim. Türkiye ye 
giriş-çıkış yaptığı doğru, ama bunu "serbest" yaptığı koca bir yalan. Bu giriş-çıkışın çok 
özenle hazırlanmış olduğunu, geçmişte partimizin yönetim kadernelerinde yer alan bugünkü 
(H.W) ci bazı kişiler biliyordu. Vicdanlı ve insaflı davranılırsa, bu giriş-çıkıştan dolayı 

insanlan suçlamanın ahlaklı bir tutum olmadığı görülür. 
İkincisi: bu giriş-çıkış yapılırken, bugün bu suçlamada bulunan "yaşına ve olgunluğuna" 
yakışmayacak düzeyde orda burda dedikodu yapan zat, Parti Meclisi üyesiydi. Birileri T.C'yle 
işbirliği içinde, ellerini kollarını sallayıp sınırdan geçiyorduysa, bu zat neden bunu anında 
kamuoyuna açıklarnadı, teşhir etmedi?! Kişileri karalama amaçlı düzeysiz bir dedikodu 
yapıldığı her yanından bellidir. Dedikodulada uğraşma niyetimiz yok, yargıyı demokrat 
kamuoyuna bırakıyonız. 
"Dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin' le görüşme" iddiasına gelince ... 
Beliiki bu tür suçlamada bulunan insanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapısını, 
siyasetini iyi bilmiyorlar; bunun cahilidir!er. Bilseler, Türkiye Dışişleri bakaniğı sıfatını 

taşıyan birinin ; resmi/gayri-resmi, özel/görevli, gizli/açık hangi tarzda olursa olsun, illegal 
konurndaki herhangi bir Kürt partisinin yöneticisiyle görüşrneyeceğini, hele Hikmet Çetin' in 
böylesi bir görüşmeye hiç yanaşmayacağını, Türkiye' nin Kürt sonınunda böyle bir noktadan 
çok çok uzaklarda olduğunu kavrarnaları ve zihinlerini böylesi hayal ürünü yalanlarla 
yonnamaları gerekirdi. 
Önce şunu açıkaçık belirtelim: PDK-Bakur Genel Başkanı hiç bir dönem ne Hikmet Çetin'le 
ne de ba~ka bir devlet yöneticisiyle görüşmerniştir. Bu konuda çıkan haberler, bunları 

yayanların ortaya attığı rnaksatlı, gerçekle ilğisi olmayan dedikodulardır. 
Gönül isterdiki, Türk devleti yöneticileri sağlıklı düşünsün ve Kürt örgütleriyle sorunun 
barışçı ve adil çözümü için direkt görüşsün.Partirnizde böyle bir diyaloğu başialırsa bunu 
kabul ederiz. Bizim dışımızda, PKK de dahil başka bir Kürt örgütüyle başlatılacak herhangi 
bir diyalog niyetine de kesin destek veririz. O Kürt örı,>iitilnün kuzey Kürdistan halkı adına 
çözümler üretmesine her türlü katkıyı sunarız. 

Ancak Türkiye' de ve Kuzey Kürdistan' da politik realite çok başka yerde duruyor. 1994 
yılında da, bugünde "H-W" ci eski arkadaşlarırnızın dedikoduları için zernin söz konusu 
değildi/değildir. 
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2) "H-W" cılanmızın, "cephe görüşmeleri ve PKK' yle ilişkiler" konusunda ileri sürdükleri 
görüşleri de gerçekleri tam yansıtmıyor. 
Ancak yine de, insaflı bir yan cümle konulmuş ve hiç olmazsa, cephe görüşmelerinin 
başanya ulaşmamasının birinci nedeni ve tek sorumlusu olarak bizim partirniz gösterilrnerniş. 
Buna da "şükür etmek" gerekir. Sorun şu: 

Partimizde bu iki konuyla ilgili değişik görüşlerin var olduğu biliniyor. Kadrolarırnız 
görüşlerini açık tartıştılar. Cephe görüşmeleri sürdüğü dönemde, parti meclisi'ınizde üç eğilim 
vardı: Cephenin koşullannın olmadığını savun;ınlar, PKK' nın tüm önerilerine ne pahasına 
olursa olsun evet denilsin diyen l:ıir PM üyesi, üçüncü eğilim de, Kuzey Kürdistan örgütleri 
arasında, özellikle de PK"!( ve diğer örgütler arasında cephesı;l bir birliğin sağlanması 
gereklidir, ancak cephe çalışmaları Parti Meclisi'ınizin saptadığı çerceve doğrultusunda iyice 
tartışılarak, ilişkiler olgunlaştınlıp sorunlar çöziiierek yapılmalıdır tarzındaydı. 
Üçüncü eğilim, 25 kişilik PM' nde büyük çoğunlukla kararlaştınlan partinin resmi görüşüydü. 
Cephe görüşmelerine parti adına katılan iki kişilik parti de!egasyonu, üçüncü eğilimi 
savunanlardı. Aynca her PM toplantısında cephe görüşmeleri zııten çok aynntılı tartışılıyor ve 
partinin tavn saptanıyordu. Parti delegasyonu da saptanan politikalar doğrultusunda 
görüşmeleri sürdürüyordu. 

"H-W" de cephe görüşmelerinde cepheyi istemeyenierin görüşmeleri tıkadıklan tarzındaki 
görüşler bir suçlamadır. Binız da, "PKK' nin dediği herşeyi imzalayalım" diyen eski PM 
üyemiz zaten kendi kendisini şartlandınnışlığıdır. Kendisiyle iki yıllık kısa örgüt pratiğimizde 
gördük ki, bu zat'ın bu tür şartlanmışlığım değiştirrnek mümkün değildir. Bu zat'ın cephe 
görüşmelerine parti sözcüsü olarak katılmak istediği doğrudur. Ancak partinin çoğunluk 
görüşünü temsil ederneyeceği ve organdaki tek kişilik görüşlerini parti görüşü yerine 
koyabiieceği kaygılan gözönünde bulundurularak dikkatli davranılınıştır. 
Kanımızca partimiz bu tutumuyla doğru hareket etmiştir. O gün "PKK' mn dediklerine imza 
atalım" diyen bu zat, bugün politik tercihini görüşleriyle uyumlu bir şekilde yapmıştır. 
Koştuğu yeni kulvarda herşeye evet diyor mu, demiyor mu bunu bilmiyoruz. Ancak biz farklı 
bir programa ve dünya görüşüne sahip ayn kimlikli bir yurtsever -demokrat Kürt partisiyiz. İş 
ve güç birliği için başka Kürt partileriyle uzlaşmak amacıyla belli görüşlerimizden feragat 
ederiz. Cephe görüşmeleri de bir uzlaşma zeminini yakalama çahasıydı ve diğer örgütlerle 
birlikte uzlaşma ve siyasal hoşgörünün iyi örneklerini verdiğimiz inancındayız. Ancak başka 
bir örgütün hiç kahullenemeyeceı;>imiz görüşlerinin altına imza atmayız. Bımu bizden isteyen, 
ama bu isteği organlarımızda kabili görmeyen, hatta tek başına kalan, bu anlamda bizimle 
ortak yürüme olanağını yitiren insaniann tercihlerine de saygı duyanz. Onların arkasından 
dedikodular çıkanp yalanlar üretmeyiz. Bizim şimdiye kadarki SUSKUNLUÖUMUZ bu 
anlayışımızdan kaynaklanıyor. Aynca gerçeğe dayanmayan bilgileri esas alıp tartışmanın 
yararı yoktur, gerginliği arttırmak dışında. 
Özgür Politika' da çıkan benzer bazı haberleri de aynı gerekçeyle şimdiye kadar muhatap 
almadık. 
Ne yazık ki, bu gazete, diğer Kürt güçleriyle ilgili son derece çarpıtıcı haberler yayınlıyor ve 
oldukça saldırgan bir dil kullanıyor. 
Bunun en son örneğini, özellikle 1 Haziran 1997 günü Bouu' da Hevkari toplantısına yapılan 
saldınyla ilgili çıkan haberlerde gördük. Saldırganlann masum, saldmya uğrayanların 
saldırgan ve provakator ilan edildiği habereilik anlayışına çok nadir rastlanır. Bu gazetede 
ideolojik yorumlar, haberlerin yerine geçmiş. Gazetenin yayını, okuyucuya tarafsız bilgiler 
iletmekten çok, yorum şeklinde habereilikle okuyucu belli doğrultularda yönlendirilmeye 
çalışılıyor. Bu nedenle okuyuculann dikkatini bu özellik üzerine çekmek dışında alınabilecek 
başka da bir önlem görmüyoruz. I 0.06. l 99 

45 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Saygı Değer Kürt Yazar ve Aydınları, 

Halkımızın ulusal ve demokratik taleplerinin yükseldiği ve dünyanın politik günde

mindeki yerini koruduğu önemli bir dönemdeyiz. 
Başta TC devleti olmak üzere, düşman cephede beklenildigi gibi sınırsız bir saldın ve 

savaş politikası devam etmektedir. Bazı istisnalar hariç, İrili-ufaklı herboydan ırkçı, 'liberal" 

ve "sosyal demokrat" kesimler bunun çığırtkanlığını yapmaktadırlar. İlerici-demokrat kesim 

ise henüz yeterli biçimde varlığım göstermekten uzak olmakia birlikte, bir takım siyasi 

çabalar vardır. 

Kürt halkının cephesinde ise ne yazık ki, halhımızında gönlünde yatan ve hatta olmazsa 

olmaz hale gelen, hatta çok zorunlu an ve dönemlerde bile olsa gerekli biriiider veya 

ortak davranışlar içinde olma konusunda uzak kalma tercih edilmektedir. 

Biz ortak yanlarımızdan ziyade hala ağırlıklı olarak ve ilk etapta ayrlıklanmızı ifade 

etmekten ısrarlıyız. Elbetteki ayrılıklarımız vardır ve olmasıda doğaldır.. Ancak doğal 

olmayan şey tek tek ağaçları görmekten ötürü koskoca ormanı göremiyoruz. 

Oysaki ulusal ve demokratik düzeydeki vazlfelerlmizi ve döneme cevap verebUecek 

yapılanmaların ve kuruıniann hayata geçirilmesi zaruret!ne halkımız ve yabana dostlanmız 

bizlerden daha duyarlı ve sorumlu davranıp gerekli uyarı ve önerilerini hatırlatmaktadırlar. 

Biz ama alışık olduğumuz küçük boyutlu politikamızı yürütmede karara!ıyız. Bu da, kimin 

söylediği önemil olmayan ama doğruluğu önemsenen "Geç kalanı tarih cezalandırır" 

deyiminin bizde gerçekleşmesinin uzak bir olasalık olmayacağıdır. Aa olanı ise; bilindigi 

üzere cezayı genellikle halk kitleleri çekecektir. Bu da Kürt halkıdır. 

Saym Kürt Aydın/an, 
Türkiye ve Kürdistan'da da baskının ezilmişliğin, açlığın ve sömürgeci tasarufların sorum

luları yerine bunları dile getiren aydın!arımız ve düşünürlerimlz suçlanmışlar, hakarete 

uğramışlar ve hapisiere tıkatılmışlar. 
ÖZellikle kürt yazar, sanatçı ve düşünürler! aydın olmanın yüklediği görev ve sorumluluk 

gereği bir yanda haklı olan siyasi mücadeleye aktiv katılmakta, diğer yanda da yasaldanan 

ve kaybolma tehdidi ile karşı karşıya kalan ulusal ve kültürel degerierinin geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması için emek sarf etmiştir. Bu da iki yükü birarada taşımak demektir. 

Hep ilk etapta cezalandırılan yazarlarımız kürdistan örneğindeki ğibi direnişini devam 

ettirme Inatçılığından ve kararlılığından vazgeçirilememiştir. 

PEN'a KURD adımı ile bu alanda da kuruıniaşmayı hayata geçinneyi hedefleyen yazar· 

larımız dünyada saygın yeri olan dünya PEN'ninde yerlni alarak kürt halkının bedeller 

ödeyerek sürdürdüğü hakiı mücadelesinin sesini buraya taşıyarak kurtuluş halkalarına yeni 

bir halka daha ekiemiş olacaktır. 

Dileğimiz: anlamlı bir kuruluş olan dünya PEN camiasındaki çalışma kaşılıklı 

dayanışmanın ve mesleki diyaloğun yanında kürt halkının da ulusal ve demkratik 

istemlerinin tercümanı olması yönünde yürütülmesi ve tabiiki, PEN' a KURD kendi 

bünyesinde de dar siyasi çatışmaların dışında kalarak daha geniş bir siyasal, düşünsel ve 

kültürel perpektivleri esas alması olmalıdır. 

Kısa vadeli ve küçük hesaplar bir yere götürıneyecektir. 
Çalışmalarınızdan başarılar dilerim. Saygılarımla .... Berlin, 01.02.1997 
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ÇEP Ü RAST: 1-Nıviskarek kurd," Tren a Aşıti" lı ser nave wi hale sazkınn,! Nave peyxarnberki ... 
2- Gehen navbera hesliyen mı! il. zend de,/ Dı! ketıni, bengini ... 3-Kaw listın,deq,/ Kare teyr anji masi 
gırtın, neçirvani .. .4-Dı edebiyat a diwane de dıril.vek manzil.me,/ Dı mitoloji de ew kese kil. lı hembera 
Debhake xwinxur tekoşina azadi dest pe dıke ... 5-Kurt nıvisa ajanseki nil.çe./ Jı bo ditına tuşteki an 
yeki bıgeri(Tırki) .. 6-Sepi ya kil. kesan pe idam dıkıni Ciye g(ilaşa canegayan 1 Cihe ko çaw il. poz il. 
dev heye, Pôşiya seri .. 7 -Nave roj eki,/ Kese ko perestıya malbati dıke ... 8-Tışta ku dı eraqan de mırov 
pe serxoş dıbe,/ Nave roaddeki kimyevi ko dı tıpe u wene de te karanin .. 9-Nav hınekan de jı bo harnil 
gele tırkan re navdan,/ Helgırtmiya dawiya rivikore ... lO-Deng le kırma mera,/ Hebıına nsk dı şir de,/ 
Kozera hurkırijı bo xwanna terş .. 11-fayansen serewi siqal kıri, jı bo fıraqen ferffiri re ji te gotın,/ Lı 
kil.rdistana bakil.r şiweke de hangina dayike 1 Be deng, kes an tışte ko ji cihe xwe nalıve .. l2-Terşen 
meşıni,/ Lı ser dawaki an problemeki lı hev hatın, pek hatın,/ Zarok, yen ko salen pıçil.k de ne ... 

BERVEJER: 1-Devokeki jı zııravaye Kurmanci ye, jı Çiya ye Kurd ta Eriwane re axaftın,/ 
Kovanbarbıın, xemgini. 2-Jı bo dem u zernan ku ye te kınn(Paşpe),/ Beşeki zanyanye ko lı ser çebıına 
!aşil insan, heywan u rehekan legerin dıke ... 3-Kese ko dı kırin il. fırotın de navendi dıke,/ Kurti mvisa 
men a pere Tırk.. 4- Tışte ki ko jı aliye harnil kesan te zanin, lı raste ,! Nave dareki ko siyawi zehf e( 
Tırki) .. 5- Dıraf, zedeyi pareyen madeni re te gotın,/ Nave cil.re ki kıfte,! Heval, her yek jı mer il. 
jın(Tırki) ... 6-Kemole, pip a pıçil.k,tışten avi te tıjikınn ... 7-Jma kil. beri dırese,/ Dı nav komela de 
harnil tışten exlaq u kevneşopi ... 8-Jı bo !ışte ner, vina, ev tışt,/ Lı hemhera tıştek xwilnsari, nq ... 9-
X weliya ko pe mırekeb te bı ş k kın n,/ Lı Çin de serdar e kominizme bınavil.deng,/ Dı Kurdi de 
gıredanek ... 10- Dema ko dı we gave de em te de,/ Kese kil. rıkdar il. nkdari dajo ... ll-Tegıhiştın, 
agahi,/ Nave rengek(Paşpe),/ Cisıma asimana ko dınyaye germ il. ronahi dıke ... l2- Zelali, roni,l Jı 
biıni, Jı esasi ... 1 3-Nave dewleteki,/ Listıkek feraseti . 

1 
1 

z 
3 
4 
5 
G 
7 
B 
9 

"lll 
11 
"12 

Bersivcn Mjmara ç(jyi 
Çep il rast: 1-Merwan, Zilan 2-A va, Rafineri 3-Him, Ebahil 4-Ananas, Ana 5-Niwan, Atil.n 6-Av, 
Rıl, İbn 7-Tız, Teşi 8-Zin, Zebella 9-Zınar, ideal lO-Ak, Waaz, Anti ll-Sistem, Ci 12-Avesta, İn, 
Na. .. 
BervejtJr:l-Mahabat, Zana 2-Evin, Vızık 3-Raman, Zin, Se 4-Nir, Nawis 5-Amavil.t, Rast 
6-Na, Sa, Ez, Ata 7-Fe, Nişe, Ze 8-Ziba, Bibi, Mi 9-lnanan, Eda 10-Lebat, Alenc ll-Ari, Üd, Latin 
12-Nil, Lali ... 
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Min dlt agir ser me da bari. 
Ewren reş şiv şiv bfın . 

Birusk t1 teyrok 
Xirmin dixist erd t1 zozanen welat. 
Birin kfir bfı, zori giran bfı. 
Qeflen cucik fı teyran 
Dfir diketin ji welat yek bi yek. 
Hilm fı gulma new em sotin. 
Çere weşiyan. 

Gul fı sosin hustiyen xwe xwar kir. 
Rind fı bedew ken ji bir kirin. 
Di nav agir de bfı welat 

NA VA QiR ô QETRAN DE Bfı DAYiKA NİŞTİMAN ... . " 
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