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DE0TPEK 

Kovara BERGEH di demeke de derdikeve, ku diroka weşanen kurdiyen periyodik 
nod saliya xwe tiji dikin. Çawan ku te zanin, weşana kurdi ya peşin rojnama KUR
DISTAN, beri nod sali, di sala 1898-an de, li Qahire hatiye weşandin. Ev annanca ku 
welatparezen Kurd beri nod sali dabfıne peşiya xwe, iro ji jindariya xwe dipareze. 
Ev cenbandin u tecrubeyen sedsalin, iro erk u berpirsiyariyen nu li peşiya me radi
xin. Li diji zordesti u zerandina neteweyi, pewistiya tehren nu yen tekoşine, ji ber 
ve yeke geleki giring in. 

Kovara Bergeh de bi du zimanan, ango kurdi u tirki be weşandin, di nav rupelen 
we de, lekolin u nuçeyen politik, civaki u çandi de cih bigrin. 

Gele Kurd ji sedsalan u bi vir de, ji dil u can li benda azadiye ye, riya azadiye di
pe, di vi wari de heviyen gele me kur u xurt in. Kovara Bergeh de hewil bide, ku bi
be denge ve heviya diroki.Bergeh, ji aliyeki de, de ji bo van daxwazen neteweyi 
bixebite u ji aliyeki din de ji, de pitgiriya xwe bi berxwedanen abori, politik u çan
di re nian bide u alikariya wan bike. Kovara Bergeb, ne di we baweriye de ye, ku ev 
tekoşinen hanbiraman u baweriyen teng bi reve herin. Ji ber ve yeke Bergeh, de li 
ba tebeqeyen here fireh cihe xwe bigire, daxwazen van tebeqeyan bine zimen, ji bi
lindbfına tekoşina gele me re hibe hez u cesaret bighine ve tekoşine. 

Bergeb peyveke kurdi ye u gelek maneyen we hene. Zimanzane mezin Prof. Qa
nade Kurdo, di ferhenga xwe, ya ku neziki sih u du hezar peyv te de hene, ji bo ma
neyen ve peyve gelek tişten xurt u baş eliyar dike. Ve yeke di ware hilbijartina naveki 
ji bo kovare de, gelek cesaret da me. Li gor Qanade Kurdo, peyva Bergeb te çend 
maneyan: Wek berfirehi, perspektiv, aso u qiblenima (pusule) . Ji aliyeki din de, Qa
nade Kurdo wek tehre jiyine u riya xelasiye ji, li ser maneyen ve peyve de zede di
ke. Bi kurti, di ferhenge de hem u manayen ve peyve yen berbiçav u neberbiçav hatine 
peke kirin. 

Dema ku em li maneyen ve peyve dinerin, tekoşina rizgariya neteweyeki bindest, 
wek gele Kurd, metod u navginen ve tekoşine, bi tehreki baştirin di nav maneyen 
peyva Bergeb de cih girtine. Maneya berfirehi, ji aliyeki de, mezinahiya kutleyen ku 
di nav ve tekoşine de ne, nişani me dide. Disan ev mane, daxwaz u heviyen kutle-
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yan yen be sinor ji bo jiyaneke nu, serihildana wan temsil dike. Maneya perspektiv, 
ji bo ku em xwe bighinin duwaroje u rojen xweş, baweriyen me nişan dide. Mane
yen qibleniına u aso ji, baweriya me ya tekoşina rexİstini u biİı.firehiya me ya diro
ki temsil dike. Bi kurti, di riya azadl u rizgariya gele me de, ev peyva ku me wek 
nişana serihildane hilbijartiye, duwaroje hembez dike. 

Perçeblına tevgera neteweye Kurd ya politik, ji aliyeki din de li ser jiyina civaki u 
çandlji teslıeke negativ nişan dide. Di nav gel de peknehatina damezraweyen (mues
sese) hevdem bi ve pirse ve gireday1 ye. Bi tayben tunebtına rexistinen xurt u nete
wey1 wek yen jinan, ciwanan, karkeran u yen peşeyen mayin, tekoşina politik qels 
dike, xizan dihele. Di ve babete de, hinek rexistinji ber berjewendiyen xwe yen teng, 
di ser daxwazen yekitiy~ ya gel re dibinin. Ji aliyeki din de, du bendi u nakokiyen di 
navbera wan de u ketina hurmet u rumeta wan di nav gel de, astengen cuda cuda 
yen li ser riya rizgariya gel pek tinin. Çareseriya van hemu dijwariyan, bi pekanina 
yekitiyen hin mezintir u rexistinen hin firehtir ve gireday1 ye. Kovara Bergeh, ya ku 
de heviyen gel yen netewey1 bine zimen, bi tayben ji bo ji hole rakirina van dijwa
riyan, di zihniyeta xebaten xwe yen praktik u teorik de, de hewl bide ku kovar bibe 
kovareke qenc, yekitixwaz uji hesasiyeta şoreşgeriye bi dlır nekeve. Yekitiyen hinji 
firehtir u dengen hin ji xurttiı; de bi be paroleya me. Annanca rastin ya kovara Ber
geb bi xwe ev e. Di tekoşina rizgariya netewey1 ya Kurdistane de, hewcedariya strok
tUren nu, tehren tekoşine yen afirineı; ji ber ve yeke di roj en 1royin de gelek giring 
in. Di ve babete de, berpirsariyen hezen ku di riya bejndayina potensiyela şoreşgeri 
u netewey1 de blıne asteng yan ji ve prosese bi dereng dixin, geleki mezin in. 

Berhevi ser blına ramanen curbicur li dora platformeke, bi baweriyen xwe ve bi 
aktivi beşdarblına xwendevanan di nav gotlıbejan de pek te. Ji ber ve yeke, kovara 
Bergeb xwendevanan wek hezeke dinamik dibine. Di nav armancen kovara me de, 
armanceke bingehin, di dawiya van gotlıbejan de, xwe giliandina hin sentezan e. Ji 
bo pekanina yekitiya ideolojik, politik u rexistini, kovara Bergeb di nav rexistin, grlıp 
u hezen siyasi de, de politikayeke bingehin ya weşani bimeşine. Di vi wari de, ko
vara me, de ji tekoşina gele Kurd ya dlrokl u ji sermaye u tecrubeyen gelen cihane 
yen şoreşgeriye ders u tecrlıbeyan bigre. Bi ve baweriye, deriyen kovara me ji hem u 
kes u hezen welatparez u şoreşger re vekiri ye. 

Herçiqasi kovarame li dervey1 welat derdikeve ji, de bi gele Kurd ye ku li welate 
xwe te zerandine re, hertim piştgir be. Ji ber ve yeke Bergeb, geleki hewcedari ali
kariya xwendevanan e. 

Di ware ve piştglri u alikariye de, hun xwendevanen me xeleqokeke xurt pek ti
nin. Xwendin, belavkirin u alikariya we ya madl u manewi, dekovarame hinji xurt
tir bike. 

BERGEH 
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ÇIKARKEN 

Bergeh, Kürt periodik basınının 90. yaşını doldurduğu bir dönemde çıkmaktadıı: Bi
lindiği gibi, ilk Kürtçe periyodik yayın organı olan Kürtdistan gazetesi bundan dok
san yıl önce, 1898 yılında Kahire'de çıkmıştır. Kürt yurtseverlerinin bundan doksan 
yıl önce önlerine koyduklan hedef uzun yıllar geçmesine rağmen, canlılığını bugün 
de korumaktadır. Yaklaşık olarak bir asıra varan bu dönemin deney ve tecrübeleri
nin oluşturduğu birikim, önümüze yeni görevler koymaktadiL Ulusal baskı ve ezgi
ye karşı yeni mücadele biçimleri ve yeni yapılanmaların gerekliliği, bu nedenle büyük 
bir önem taşımaktadıı: 

Politik, toplumsal ve kültürel ağırlıklı inceleme ve haberlere yer verecek olan Ber
geh dergis~ Kürtçe ve 'llirkçe olinak üzere iki dilde yayın yapacaktır. 

Bergeh, yüzyıllardır özgürlüğe susamış olan Kürt halkının derin ve güçlü kurtuluş 
özlemlerine sahip çıkacak, bu tarihi özlernin sesi olmaya çalışacaktır. Dergimiz, hal
kın bu ulusal istemleri yanında, onun süreç içinde gelişen ekonomik, toplumsal ve 
kültürel kavgasını da destekliyecektir. Dar bir anlayışla bu mücadelenin başanya 
ulaşamıyacağııun bilincinde olan Bergeh dergis~ bu nedenle halkımızın en geniş 
katmanlannın yanında yer alacak, bu katmanların ulusal istemlerini dile getirmeye 
çalışacak, halkımızın kabaran mücadelesine cesaret ve güç ulaştıracaktiL 

Kürtçe bir sözcük olan Bergeh'in değişik anlamlan bulunmaktadır. Değerli Kürt 
dilbilimeisi Prof. Qanade Kurdo, otuziki bin sözcüğü kapsayan Kürtçe-Rusça söz
lüğünde asıl anlamlan dışında, bu sözcüğün ikincil anlamlannı da açıklamaya çalış
mıştiL Bergeh sözcüğü Qanade Kurdo'ya göre, enginlik, perspektif, ufuk ve pusula 
anlamlanna gelmektediı: Yaşam biçimi ve zor bir durumdan çıkışı da ifade eden söz
cüğün anlamını karşılayan belirlemelerin güçlü oluşu, dergimize bir ad seçimi ko
nusunda bizi oldukça cesaretlendirmiştiı: 

Bu sözcüğün kapsamına baktığımızda, Kürt halkı gıbi baskı altında olan bir .hal
kın, kurtuluş mücadelesini, bu mücadelenin yöntem ve araçlarını dile getiren söz
cüklerin en anlamlılarından birisinin Bergeh olduğunu görmekteyiz. Sözcüğün 
anlamlan arasında bulunan enginlik kavramı, bir yandan kurtuluş hareketlerinde 
yer alan yığınların büyüklüğünü, bu yığınların kurtuluş, mücadelelerindeki genişçe 
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mevzilenmelerini, diğer yandan yeni bir yaşam için hareketlenen yığınlarm sınır ta
nımayan kurtuluş özlemlerini simgelemektedir. Geleceğe, güzel günlere ulaşmak 
için, yeni bir hareketlenişi dile getiren perspektif kavramı, bizim geleceğe bakış açı
mızı pusula ve ufuk kavramlan da, örgütlü mücadeleye olan inancımızı ve tarihi 
iyimserliğimizi simgelemektediı: kısacası kurtuluşa kadar uzanan yol üzerinde ha
reketlenen halkımızın özgürlük ve kurtuluş mücadelesine işaret olarak seçtiğimiz 
Bergeh sözcüğü, geleceği kucaklamaktadıı: 

Kürt ulusal hareketinin içinde bulunduğu politik dağınıklık, diğer yandan, toplum
sal ve kültürel yaşamı da olumsuz olarak etkilemektedir. Halk arasında çağdaş bazı 
kurumların oluşmamasını buna bağlamak gerekiı: Özellikle ulusal düzeyde güçlü 
işç~ gençlik, kadın ve diğer mesleki örgütlerin yokluğu, aynı biçimde politik müca
deleyi zayıf bırakmaktadıı: Dar grupçu çıkarlarını, halkın kabaran anti-sömürgeci 
muhalefetinden daha üstün gören bir dizi örgütün, bir yandan kendi aralanndaki 
sürtüşmeleri, diğer yandan geniş halk yığınlan arasında belli bir saygınlık kazana
mamalan, kurtuluşa giden yol üzerinde değişik engeller yaratmakta du: Tl.İm bu zor
luklarm aşılması, daha büyük birliklerin ve daha geniş örgütlenmelerin oluşmasını 
gerektirmektediı: Halkın ulusal özlemlerini dile getirmeye çalışacak olan Bergeh der
gisi, özellikle bu zorlukların aşılması için, teorik ve pratik çalışma anlayışında yapı
cı, birleştirici ve devrimci bir duyarlılık ile hareket eden bir yayın organı olınaya 
büyük bir özen gösterecektir. Daha geniş birlikle~ daha güçlü sesleı; bizim parola
mız olacaktıı: Bergeh dergisinin gerçek amacı zaten budur: Kürdistan ulusal kurtu
luş hareketinde yeni yapılanmaların, yaratıcı mücadele biçimlerinin gerekliliği, 
günümüzde bu nedenle büyük bir önem taşımaktadıı: Kürdistan'daki ulusal ve dev
rimci potansiyelin bir biçim kazanmasını engelliyen veya bu süreci yavaşlatan güç
lerin, bu bağlamda sorumluluklan büyüktür: 

. Değişik görüşlerin belli bir platform etrafında yoğunlaşması, okuyucunun düşün
sel düzeyde tartışmalara aktif olarak katılmasıyla mümkündür: Bergeh dergisi, bu 
nedenle okuyucu kesimini dinamik bir güç olarak görmektediı: Dergi etrafında ya
pılacak tartışmalar sonucunda, belli bazı senteziere ulaşmak, dergimizin en önemli 
amaçlarından birisidiı: Değişik örgüt, grup ve siyasi yoğunluğun, ideolojik, politik 
ve örgütsel birliğini sağlamak için, Bergeh bu konuda ilkeli bir yayın politikası izli
yecektiı: Bu hususta, dergimiz gerek Kürt halkının tarihi mücadelesinden ve gerek 
dünya halklannın devrimci birikim ve deneylerinden büyük çapta yararlanmaya ça
lışacaktıı: Bu çerçevede, dergimizin kapılan tüm yurtsever ve devrimci insanlarımı
za açıktıı: 

Dergimiz yurt dışında çıkmasına rağmen, kendi ülkesinde ulusal baskı altında ezi
len Kürt halkıyla sürekli dayanışma içinde olacaktıı: Bu anlayışla hareket eden Ber
geh dergisi, en geniş okuyucu yığınlannın desteğine, bu nedenle büyük bir 
gereksinim duymaktadıı: Halkımız ile olan dayanışmanın en güçlü halkalanndan bi
risi, hiç kuşkusuz, siz okuyuculanmız olacaksınız. Dergimizin okunması, dağıtılına
sı, maddi ve manevi olarak desteklenmesi, dergimizi daha da güçlendirecektir: Bir 
başka sayıda buluşmak üzere ... 

BERGEH 
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RIYA YEKİTIYE (J PEWİSTIYA OBJEKTİV 

Sedsala ku em te de ne, serdema qewimtn ll 
biserketina şoreşen gelert ye. Di ve gelırne
ka prosesa dirold de, li her deren cthane, 
kutleyen gelan di gel hinde pirsgireken pi
ralt ll aloz bi awayekt çalak ll aktlv beşdan 
xebata afirandina dtroke dibin. Bi fedakari
yeke pir mezin, tekoştna ji bo rizgariya ne
tewey1 ll peşveçüna civaki bi re ve dibin. 

iro tevgeren rizgartxwazt yen netewey1 ll 
bandora wan ya siyasi ll civaki büye yek ji 
cereyanen xurt ya prosesa şoreşa cthane. 
Heçt tevgera rizgaıixwaziya netewey1 ya 
Kurdistane ye, ku he di proseseke dijwar ll 
giran de dom dike, gotübejen piralt li ser ça
reserkirina pirsgireken ideolojik, siyasi ll re
xistint yen li peşiya we ten kirin. Ji ber ku, 
ewçend pirsgirek ll gotübej, ji tesbitkirina 
birekxistina tevgera rizgaıixwaziya netewe
yiya Kurdistane ll herwehaji tesbitkirina er
ken li peşiya şoreşe peyda dibin. 

Di mercen tro de, daxwaza rizgariya ne
tewey1 edi bllye daxwaza piraniya neteweye 
me ll baweriya yekttiya netewey1 ji aliye ge
l ek hezen civaki de tete destek kirin. Ji lew
re, birekxistin ll akttvtzekirina kutleyan, 
wek erk ll weztfeyeke negtrobar (netexlr
bar) li benda hemll hezen şoreşger ll welat
parez maye. Hem pirsa bi van erk ll 
wezlfeyan re sere derikirina tevgera rizgaıix
waziya netewey1, ku daye ser şopa prosese
ke heya bejt berfıreh, herweha hem jt pirsa 
bi perspekttveke çilo li diji vegirtin ll dagir
kirina dijmin rakirina ser lingan ya kutle
yan, xeleken sereke ya prosese pek ttnin. 

Li gor berjewendiyen emperyalizme per
çekirin ll di bin serweriya hin dewleten he
reme de hlştina welate me, büne ho ll 

sed em, ku di pekhatina aboıi ll civaki ya her 
perçey1 de pirsgireken giran, nakoki ll jek
dfuiyen tüj peyda bibin. Ji ber ve rewşe jl, 
gele me li her perçeyeki welet tuş! dijwari
yen mezin büye.Bert her tiştt, li hember w1 
Mza dewleteke birekxistt, xurt ll xwedt te
crube heye. Ji lewre jl, pirsa gele me ya ber
biçav ll konkret, afirandina Mza xwe ya 
birekxistt ye, ku bikaribe pe li dijl ve heza 
har ya dewlete şer bike ll bi ser bikeve. 

Ev rasti ll reallte yen han, rewşa objektlv 
ya htmen pirsa yekitiya tevgera şoreşger ll 
welatparez derdixtne peşbed me. Baş e, ge
lo ktjan sedem ll xisllsiyet ev pirsgireka han 
bi temamt kiriye xala yekemtn ya rojperga
le? Bersiva ve pirse, be guman bi rewşa ber
biçav ll konkret ya m ere en iroyin ve gireday1 
ye. Be guman, li mileki di salıeya siyasi ll ci
vakt de beteslrbüna tevgera şoreşger, ku ji 
ber bi direjahiya salan di bin zordestt ll eri
şbaziyen dijwar de hatibü ragirtin, ll li mi
lekt din ji, xisllsiyeten piralt yen ku pirsa 
kurdi hem di çarçoveya netewey1 ll hemjl di 
ya navnetewey1 de qezenc kiribll,ji ve rewşe 
re zangehe teşkil dikin. 

Em çawan dikarin bigihen yekitiye 

Dive tekoştna rizgaıixwaziya netewey1 ya 
Kurdistane wek proseseke diyalektik, jtndar 
ll peşdikeve bete ditin. Çarçoveya hezen ci
vakt yen ku beşdaıi ve tekoşlne dibin, bi te
ra xwe berfıreh e. Beşek ji wan; çtna 
karkeran, gundiyen kedkar, tofen bajaıi yen 
ku nebüne proleter, bfujllvaziya piçük ya ba
jar ll derbajaran ll herweha ronakbtren we
latparez in. Beşeke din ji, ref ll tebeqeyen 

5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



navin, bı1rjilvaziya navin il bilrjilvazi yan ji 
gundiyen dewlemend yen ku hevalbenden 
rizgariye ne. 

Ji ber ku tevger ji aliye civaki de xwedi xi
sılsiyeteke hinde pircure ye, misoger e, ku 
berjewendi il armancen hezen te de beşdar 
ji, ji hev cihetir bin. Annanca di tekoşine de 
beşdarbilna kutleyen kedkar yen zerandi ew 
e, ku bi rizgariya neteweyi re, guhartinen 
bingehin yen ku ji bo rizgariya civakl pewist 
in, çebibin. Le heçi armanca di tekoşine de 
beşdarbilna tofen din yen civakl ye, bi rizga
riya neteweyi re, di karbidestiya welet de he
za xwe xurt kirin il domandina imtiyazen 
xwe ye. Ji ber ve rastiye, çu mantiqa dest ji 
koalisyon en siyasi berdan e tune ye. Ji b er ku 
di ve rewşe de erk il wezifeya me ya sereke, 
gihiştina armanca stratejik ya nezik e, ku ew 
ji şoreşa neteweyi il demokratik e. Gava ku 
h ezen civakl il siyasi yen cihe cihe di nav yek 
tevgere yan ji yek eniye de bi h ev re hereket 
bikin, de bikaribin ve erk il wezifeye binin 
cih. 

Di pekanina struktilreke rexistini de ar
manca sereke ev e, ku dive hernil imkanen 
ku di qonaxa rizgariya neteweyi de diexe 
dest, binirxine. Hingi ji de st bet, bingeha ci
vaki ya hezen diji koloniyalizme fireh bike. 
Bi riya piçilkkirina armanc il hedefe, tesir il 
bandora neyaren şoreşe bişkene. Bike, ku bi 
armanca peşveçilna neteweyi il civaki, kut
leyen mezin yen ji beşen cihereng yen civa
te bine ba hev. Ji bo biserketina şoreşe, ber 
bi madera rizgarixwaziya neteweyi rakişan
dina tofen civaki yen ku berjewendiyen wan 
yen objektiv di rizgariya neteweyi de hene, 
herçendi wan wek adet timi tewreke dudili 
il beqerar nişan da bin ji, tiştekl geleki zeru
ri ye. Heçi riya çareserkirina pirsgireke ye, 
w ek tecrubeyen dirold yen şeren rizgarixwa
ziya neteweyi ji nişan dane, yekcar gel ek il 
cihereng in. 

Şeren rizgarixwaziya neteweyi, helbet li 
gor xisilsiyeten neteweyi, adeten siyasi il 
herweha dereceya peşveçilna abori yen we
latan tehr il awayeki didin rexistina xwe ya 
siyasi il peşve diçin. Şoreşger jl, dema ku di 
tekoşina rizgarixwaziye de siyaset il takti-
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ken xwe kifş dikin, dive beri her tişti nave
roka objektiv ya prosesen dlroke il peşdeçil
ne yen ku domdar in, xweş tebigihen. 
Herweha dive ew xisilsiyeten aldi gehineke 
tebigihen il dive di rewşen berbiçav il konk
ret de kljan hezen civakl zangeha sereke ya 
peşdeçilne ne, baş tesbit bikin. 

Herçendl !ro li her perçeyen Kurdistane 
sistema civakiya abori ya neserbixwe wek 
hev be jl, tesiren koloniyalizme li her perçe
yeki welate me, ji ber pekhatina abori il si
yas! ya tevel ya li welaten koloniyalist bi 
xwe, xwe bi awayen cihe cihe nlşan didin. 
Hem bermayiyen struktfuel yen prekaplta
list il hem jl neserbixweyi il peywendiyen 
kapitalist yen ku di bin hlmayeya monopo
len emperyallst il koloniyallst de form wer
digirin, li gor tesira xwe hin formen nil 
afirandine. Bo nimilne, li Kurdistana bakur 
ya ku Tirkiye ew koloniyalize kiriye, siyase
ta koloniyalisten Tirkan, riya di her waren 
jine de (Ideolojik- siyasi, çan d!, ruhaıli il ma
newi) bi xwe ve girerlana Kurdistane il her
weha, heta ji dest bet, frenkirina peşveçilna 
hezen herhemder yen welet daye ber xwe. 
ve siyasete, kedxwari il zordestiya kapitalist 
tevl kedxwari il zordestiya feodal il nlvfeo
dal bi re ve biriye il gele Kurdistane, bi tay
bed ji kutleyen kedkar tuşi xizanl, eş il 
azareke lape zede il dijwar kiriye. 

Rastiya heyi ev e, ku perspektiva peşve
çilna iro ya tekoşina neteweyi il civakl ya li 
welet, erk il wezifeya afirandina tevgereke 
xurt ya liberxwedana diji koloniyalizme der
diexe peşiya hernil hezen şoreşger il welat
partez. Tevl ve rastiye, dive pewistiya ber bi 
tevgera rizgariya neteweyi ajotina ku tl eyan, 
afirandina peşengiyeke xurt il navendeke 
rakeş jl be te zanln. Ji b er ve yeke ji, dive teo
riya şoreşger bi awayekl afıriner li mercen 
xweser yen welate me bete tetbiq kirin. Her
weha dive pirs, bi gelıtoeken peşveçilna 
şoreşe ve giredayi bete berpeş kirin il wek 
xeta tevgereke reel ji beze n hevalbenden riz
gariya welate me re bete peşkeş kirin. 

Zangeh il jedera zarilriyeta lidarxistina 
tevgereke kutleyi ya şoreşger il welatparez 
jl, ku bikaribe hernil şoreşger il welatparez 
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u herwisan hezen ku hevalbenden rizgarbü
ne ne derbasi herekete bike, evyeka han pek 
tine. Pirsen ku bi avakirina rexistineke we
ha ve gireday1 ne, nemaze ji li welate me, 
hem aloz u tevlihev u hem ji pirali ne. Le di 
gel ewçend dijwart u çetinahiyan ji, di ve mi
rov ji ve pirsa lape giring re, ango ji pirsa 
avakirina rexistineke kutley1 re çareditine, 
bi qerardart bixebite. 

Erk u wezifeya ji hezen şoreşger u 
welatparez tete xwastin 

Tevi ku iro em dikevin dehsalen dawin ya ve 
sedsale, bi dax ı1 kovan dibinin, ku perçe 
perçey1 bılna welet u bindestiya gele me he 
ji didomine. Herweha neçey1 u negatMte
yen be hejmar li peşiya prosesa yekitiye, ku 
daxwaza lezer ı1 jfni ya neteweye me ye, ~i 
awayeki rikdar hebüna xwe diparezin. He
ke ev asteng ı1 kosp, neçey1 u negatMteyen 
li peşiya yekitiye ji hole nehen rakirin, heke 
çeyiyen ku de prosesa yekitiye li dar bixin 
negihen rewş ı1 kerteke serwer ı1 herwisan 
heke ev perspektiv ji aliye rexistin, damez
rawe, grılp, kadro ı1 bireweren me yen ku 
xwedi berpirsiyariye ne, nehete fehm kirin, 
misoger e, ku de ev gireka kor di sedsala 21-
e de ji nehete vekirin. 

Yekitiyeke ku siberke naexe ser normen 
şoreşger ı1 welatparez, azadiya gele me ji 
xwe re dike bingeh u ji her eel eb hesab ferq 
ı1 cudadariye dür gerek e. Yekitiyeke hole, 
ku ji aliye mihraqen siyasi yen hey} yan ji ji 
aliye terefan de bi hev re hatibe armanc ki
rin, ji bo nehiştina neçey1 ı1 negatMteyen li 
ser riya yekitiye, zerüreteke bingehin e. 

Neçey1 u negatMteyen ku di rabihurtiye 
de ji aliye hin rexistinan de bi israr dihatin 
kirin, iro ji bi hin tehren nıl ducar dibin. Ev 
yeka han, xem ı1 endişeya mirovi ya di wa
re prosesa yekitiye de xurttir dike. Ji ber ku 
ev celeb meyil ı1 zihniyeten "ez merkez" yen 
ku ne qabili cihe baweriye ı1 ji cidiyete dür, 
di rastiye de naveroka yekitiya tevgera şoreş
ger u welatparez kelevaji dikin. Ev yeka han, 
xwe nişandana tewren ne çeker, tewra dür 

ji tegihiştina xisılsiyeta erk ı1 wezifeya xwe 
tewren, sekter, ihtirasdar u otoriter e. 

fro li welate me, bi awayeki objekôv ı1 di 
bin mercen hole de, ku heke gel ek "merkez" 
bi israr bixwazin he bUna xwe biparezin, hel
bet yekitiya şoreşger ı1 welatparez li dar na
keve. Li bervajiye ve, dive "merkez" -en hey} 
ı1 bi awayeki objekôv yen ku dikarin bihene 
ba hev, hebılna xwe ji hole rakin u di çarço
veyeke nıl de xwe bikin yek. Merkezeke 
şoreşger ı1 welatparez ya xebatker u çalak 
pek binin. Yekitiyeke weha ya navendi, ku 
de b ibe platforma ideolijik ı1 siyasi ya tevge
reke şoreşger ı1 welatparez ya yekbı1y1 u kut
ley1, de hemıl re ı1 awayen tekoşine u 
normen xebate yen rexistini bide ber xwe. 
Ew e bikaribe, da ku tof u beşen pircure yen 
civate bi awayeki aktiv derbasi herekete bi
bin, proseseke bide dest pe kirin. Herwisan 
ew e bikaribe, bei ku giro bike, erk ı1 wezi
feya qezenckirina kesen xwedi xisılsiyeten 
kadro, ku ji bo tevgera şoreşger ı1 welatpa
rez potansiyeleke giring in, bine cih. 

Mirov dive biserxistina erk u wezifeya pe
kanina yekitiya tevgera şoreşger u welatpa
rez wek proseseke hinde hesan, ku mirov 
dikare serederi pe re b ike, ne bine. Da ku mi
rov bikaribe di ve erke de bi ser bikeve, pe
wist e, ku awa ı1 platformen tekoşine yen 
tevel li gor hewcedariyen tekoşina rizgarix
waziya netewey1, bi awayeki heri munasib 
bihene yek kirin. Ji lewre ji, ev yeka han ji 
hole rakirina ewçend astengan u herweha 
safıkirina gelek pirsgireken prakôk zerüri 
dibine. Ji bill ve, da ku tevgera şoreşger u 
welatparez bikaribe damezraweyen xurt 
yen hin ji li welate me pek nehatine biafiri
ne dive di her wart de xebateke aktiv u bi
reknsti li dar biexe. Ji ber ku belabey1bı1na 
siyasi ya ku tevgera netewey1 ı1 demokratik 
te de ye, di bidestnexistina pekhatina da
mezraweyen hevçerx yen di welate me de, 
bi tera xwe ro leke aktiv dilize. Ji ber van ho 
ı1 sedeman, di salıeya netewey1 de tunebıl
na rexistinen peşey1 yen xurt yen karkeran, 
ciwan, j in ı1 rexistinen din yen peşey1, tekoşi
na siyasi qels dike. Herwisan e w tesireke ne
çe li jfna civaki ı1 çan di ji dike. 
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fro sojekiya pirsa yekitiya tevgera şore
şger ı1 welatparez xwe, heta bibeji betiı:; di
de his kirin. Di gel hinde dijwariyen xwe ı1 
di gel hinde astengan ji, ew mudaxeleke 
mohtebeı:; radikal ı1 bi lez pewist dibtoe. Li 
welate me, hin rexistinan hem di rabihurtt 
ı1 hem di ji roja tro de, bi tene gava ku keti
ne tengasiye hel ı1 çare di destavetina pirsa 
yekitiye de d'itine. Pew'ist e, ku em şere ve 
yeke bikin ı1 nehelin ku pirsa yekitiye bibe 
çareya tengasiyan. bixebitin da ku ew hibe 
bersiva daxwaza gele me ya ji bo yekiti ı1 riz
gariye. Ji bo bidestxistina çareseriyeke we
ha jt, pew1st e, ku astengen ku dive bihene 
hilanto, prensipen bingelıto yen ku dive 
pekhatineke saxlem ı1 qew'in li ser bihete ava 
kirin, bi awayeki zelal ı1 merxwasane bihe
ne saloxdan ı1 gotı1bej kirin. Ji ber ku, her bi 
yekitiya tevgera şoreşger ı1 welatparez ave
tina gavine peş, h eya kert ı1 deraxeke bilind, 
bi gotı1bejkirin ı1 safikirina tesbiten gişti yen 
yekitiye ı1 herweha bi konkretbı1na erk ı1 we
zti"eyen we ve giredayi ne. 

Di pengava peşin ya prosesa yekitiye de, 
dive hez ı1 tof ı1 beşen tevel yen civate ku 
xwe di ve prosese de diblnin, nirxandina 
rewşa siyasi ı1 civakl ya welate me ji xwe re 
bikin bingeh. Pişti ku dirinen xwe yen hev
beş ı1 cihereng tesbit kirin ı1 bi şO.n de, dive 
hema bi lezer ji bo çareserkirina dirinen ci
hereng O. ji hev dür, ku ji bo yekitiye asteng 
dihene nişandan, dest bi xebateke bikin. He
çi bi nave "hesasiyeta ideolojik" jimane O. na
veroka xwe ya rastto bidO.rxistina pirsen ku 
qabill çareserkirine O. li ser lihevhatine ne, 
ne tewreke rast e. Bi tewreke hole sekter O. 
ne çeker texribkirina prosesa yekitiye, miso
ger e, ku ne tewreke d urist O. bi berpirsiyarl 
ye. 

Ji van meylan re, bi gişti bi xwe baweme
bı1n O. endişeya di yekitiyeke navendi ya ça
lak O. aktiv de windakirina cihe xwe, 
zangehe teşkll dikin. Ev meyla han, meylaji 
zihniyeta "bila mezin be, bila ya me hemu
yan be" çetir girtina zihniyeta "bila piçük be, 
b ila ya min be" ye. Heçi daxwaza ji bo pa
rastin O. danjtoa ev celeb dikanen piçO.k e, 
misoger e, ku de nikaribe li hemher peşde-
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çı1na neteweyi O. civaki O. herwisan li hem
her coştoa yekitiye, ku refen civate rapeça
ye, zede li ber xwe bide. Di ZO.tir'in wext de 
dev ji van meylen han yen neçe berdan, ku 
e w meyil hem ji wan bi xwe re O. hem ji ji ci
vate re be feyde ne, de helbet feydeyen ge
leki mezin bi xwe re bihinin. 

Bel ku rastiyen li welate me bihene tesbit 
kirin O. tegihiştin, ne mumkun e, ku mirov 
bikaribe pekhatina civaki rast analiz b ike O. 

f.i bo tekoştoe ji sentezen rast bi dest biexe. 
ro li welate me hin komik hene, ku naven 

qet heqnekiri li xwe kirine O. bi mubalexe
yen hiç ne pewist dane re O. ji lewre ji h'in di 
deve re de xitimine O. li we mane. Heçi xwe 
ji bo şoreşa neteweyi wek rexistina peşeng 
ya yekane danzanln e, ne xwedl q1meteke 
wele ye ku mirov li ser şer bike. Ji ber ku 
peşengbı1na siyasi ya ku tl eyan, wek tete ba
wer kirin, ne kareki wilo hesan O. gengaz e. 
Ji ber ku tevger yan ji partiya kutleyen bi 
dehhezaran, sedbezaran O. bi milyonan, bO.
yereke ji tevger O. partiyen ji çe nd deh yan ji 
ji çend sed kesan pekhan geleki cihetir e. Ne
m aze li welateki wek Kurdistane, ku hiç pir
seke we ye bingelıto ya lape mezin nebatiye 
çareser kirin, rola birevebirina peşengiye 
xwe wek peşeng bi dan zanine ve bi dest na
keve. Ev, bi tene bi riya siyaset O. karubaren 
berbiçav O. konkret ve, ku ji aliye kutleyan 
de dihene qebO.l kirin, bi dest dikeve. Heke 
peşengiya siyasi, btr O. baweriyen kutleyan 
yen neteweyi O. demokratik bi siyaseteke rast 
O. mutenasib bihtoe zimen O. gava ku kutle 
ji tebigihen, ku siyaseta peşengiye bersiva 
berjewendi O. daxwazen wan didin, je O. bi 
şı1nde gel baweriya xwe bi we peşengiye di
htoe o. komekiya we dike. 

Ji ber van sedeman, hem ji aliye teorik O. 
hem ji ji aliye mercen xweser yen iro O. we
let de, pirsa yekitiya tevgera şoreşger O. we
latparez O. bi ve yeke ve giredayi ji pirsa 
çareserkirina peşengiye, pirseke pir acll O. le
zer e. Ji ve pirsgireke re dirina çareseriyeke 
rast O. saxlem, helbet pekve O. bi XO.rtl ji bo 
nehlştina neçeyi O. astengen heyi xebittoa 
wan kesan ve giredayi ye, ku berpirsiyari di
kevin ser mil en wan. 
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Ben her tişrt, be guman de tewren bi pren
sip le ji sekteriye dür yen tevger u hawiren 
siyasi yen di nav yekitiye de, geleki komeki
ye bidin peşveçun u kemilandina prosesa ye
kitiye. Rexistinen heyi, iro yek bi yek, ilitiraf 
dikin ku ew li hember pirsgireken di prose
sa rizganxwaziya neteweyi de be klfayet in. 
Le, ji ber ku wan he ji zihniyeta "bila piçuk 
be, b ila ya min be" nedane bin lingan, di ave
tina gaven konkret yen ji bo yekitiye de ber
pirsiyariyen pewist nişan nadin. 

Em wilo bawer dikin, ku iro yekltiya tev
gera şoreşger u welatparez, çi di sewiyeya 
tevgeran u çi ji di sewiyeya kadroyan de be, 
dikare pek bet heke ew rumeta hewdu bi
girin, hewdu wekhev bibinin u baweriye bi
din hev. Herweha heke ew biçerçilin, de 
bikaribin xalen lihevnehatine jili gor zihni
yeta bi dostani u bi metoden hewduiqnaki
rine ji hole rakin. 

Platforma Yekltiya Şoreşger u Welatpare
zen Kurdistane arnade ye, ku di v1 wari de 
berpirsiyari, erk u wezifeyen xwe bihine elli. 
Ev demeke dür u direj e, ku em ji dil ketine 
nav xebat u teşebuseke. Ev xebata me, ne bi 
temami ji be, di hin waran de gihiştiye en
cameke çe. Bi a me, ve xebate, ji bo ku pir
sa prosesa yekltiya tevgera şoreşger u 
welatparez hin bi awayekl konkrettir bibe 
babeta gotübeje, komekiyeke giring daye. 

Wek me bere ji gotibU, li peşiya prosesa 
yekitiye gelek neçeyi u negatMte hene, ku 
bi taybeti zihniyeten bere je re jeder u zan
geh in. Ji ber ve yeke ji, misoger e, ku de ev 
prosesa geleki bi eş u qolinc be. Di gel ev
çend pirsanji, dive mirov ji ve pewistiya ob
jektiv gaveke ji ber bi paş neaveje. Di hatina 
hemben hev ya di navbera zihniyeta muha
fezekar ya yekitiye u ramana nu de, beqera
nyeke heri piçUk, de ziyane bigihine 
peşveçuna kadroyen yekltixwazen rastin. 
Ew e prime bide "Tekyepareziyı""-iye, "ez 
merkez"-iye u herweha "ilitirasa lape zede u 
meylen ezperesti"-iye, ya ku di navrexistine 
de ji bo otoritertlye zemina fıkrl u praktik 
pek tine. Kesen ku bi rasti bervederiya yekl
tiya tevgera neteweyi u demokratik ya Kur
dan dikin, bei ku guh bidin asteng u 

spekUlasyonan, dive bi biryardan bervederi
ya bir u baweriyen nu yen yekltiye bikin. Van 
bir u baweriyan dewlemendtir bikin. Le be
le, pirs bitenebi biryardan u qerardariya ra
mani ve naqede. Pewistiya tevgeren 
rizganxwaziya neteweyi -herwekl di hemu 
tevgeren civakl de qewimiye- bi qasi kuji ra
man u hizren rast re hen e, hinde ji bi tek oş in 
u xebateke praktik ya ku li ser bingehen wan 
hizren rast bi biryardan dihene bi re ve bi
rin, heye. 'ffimusola bir u baweriyen rast u 
çewt, ev prosesa han pek tine. Ji aliyekl de 
gotin u anina ser zimen ya ramanen rast u 
bi heq, le ji aliyekl din de di xebate de pasiv 
mayin, xerabiya hen mezin ya li diji rama
nen rast e. 

Platforma Yekltiya Şoreşger u welatparez, 
ji ber tewra xwe ya li hember zihniyeta ye
kitiye, xwe bi berpirsiyari ji danina rexisti
neke bi dür dixe. Ew ji ve yeke re, sentezeke 
bi riya proseseke pekbati bingeh dibine. Ew 
ji bo bi awayekl herdartir komekidana yekl
tiye, xebateke bi disiplin dike. Niha di ware 
yekitiye de, di nav tevgera neteweyi u de
mokratik ya kurdi de, li ser naveroka rama
nen nu gotübejin dest pe kirine. Evyeka han, 
di gel arınanca xebaten siyasi u praktik yen 
Platforme diguncin. 

İro bejmara kesen kadro u militanen si
yasi yen ku li dora Platforme dest dane hev, 
da ku di ware teorik u praktik de komekiya 
van ramanen nu bidin, ne kem e. Li derveyi 
van, hem li derveyi u hem ji di nav grupen 
siyasi yen cihe cihe de gelek kadro u mnitan 
hene, ku bervederiya van ditinan dikin. Di 
v1 wari de, rewşa welet u derveyi welet wek 
hev e. Da ku ev m eylen han yen ku di coken 
tevel de hene, di yek coke de bihene civan
din, dive re, metod u navginen ku prosesa 
yekitiye bi leztir dikin, bihene ditin. 

Di ware yekitiye de, dive em gaven ku de 
tewren ji dil u yen sun'i di prakttk e de ji h ev 
cihe bikin, bi lez bavejin. Riya hen baş ya 
mehkumkirina tenggrupi u bazirganiya ye
kitiye ya di nav tevgera kurdi de, di platfor
men cihereng de afırandina navginen 
xebata yekltiye ye. Heke mirov xwedi teng
biniyeke wisan hişk be, ku nikaribe di ko-
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meleke demokratik de tevi kurdeki welatpa
rez kuji mirovi cihetir difıkire, bixebite, hel
bet de nikaribe di civata Kurdistane de ji 
pirsa yekitiya neteweyi çareser bike. 

fro, di rewşa siyasi ya aloz de, ku mercen 
dijwar yen welat te de ew afirandiye, mey
leke din ya zangeha neçeyt ı1 negativiteyan 
h eye. Ew ji, tewir, rabı1n ı1 rı1niştinen hin ko
mik ı1 kesen bi demoralizasyona bı1ıjı1vazi
ya piçı1k seqetbı1yi ı1 herweha yen ku bi xwe 
xwe dikin xwedi keramet in. Meylen hole; 
ku ji xwe re mtsyonen "di ser rexistine re" 
wehim dikin, dewsa ku bi awayekt konkret 
komekiya çareserkirina pirse bidin, entel
lektuelizmeke vik ı1 vala terelli dikin, herwe
ha ji manipulasyonen neçeyiyan ı1 hin 
hawiren li diji xebata birekxisti redibin alet, 
meylen xwedi zihniyeteke ziyandar in. Di 
gel ve yeke, hin kesen ku di tevgera netewe
yt ı1 demokratik de xwedi tesireke ne, hene. 
Heke ev kesen welatparez qabiliyeten xwe 
peşkeşi xizmeta tevgere bikin, de ew kirda
ra wan ji tevgere re komekiyeke giting be. 
Ji lewre ji, hem daxwazeke bi heq e ı1 hem 
ji ji wan dihete hevi kirin, ku ew wan tesir 
ı1 qabiliyeten xwe ji bo yekkirina tevgera 
kurdi bi kar bihinin. 

Çarçoveya tekoşina rizgarixwazi
ya neteweyi ya ku berfirehtir dibe 

Dive prosesa şoreşger ya li Kurdistane, di 
rewşa xwe ya konkret ı1 taybeti de bete nir
xandin. Bei ku mirov bi awayeki cidi hı1r li 
jihevcihebı1na çinan ı1 balansen ku we di sa
heya siyasi de afirandine binihere, bei ku mi
rov hı1r li hezen civaki yen ku serweriya 
koloniyalist ew ji xwe re kirine destekeke 
hundiıin ı1 tesira wan ya li welet binihere, 
danina xeteke rast ya stratejiya tekoşine jt 
ne mumkun e. Helbijartina re ı1 armancen 
şere rizgaıixwaziya neteweyt, proseseke 
afriner e. Ew, be guman bi nirxandina xisı1-
siyeten rewşa dirokİ ya konkret, danüstan
dinen di navbera hezen siyasi ı1 çini, adeten 
dirokİ ı1 herweha bi gelek faktoren din yen 
her welateki ve giredayt ye. 
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fro li welate me, pengava peşin ya rizga
riya neteweyt, ji welet qewirandina dijmin ı1 
bidestxistina serbixwe Mna siyasi ı1 abori ye. 
Ji ber ve ji, li derveyi dijmine koloniyalist ı1 
hevkaren wi, beıjewendiyen gişti yen çin, ref 
ı1 tebeqeyen din kem-zede li hevı1du ten. Ga
va ku mirov ji ve rastiye bide re, pedivi ye, 
ku şoreşa me ya neteweyi bibe xwedi karek
tereke kutleyi. Ji ber ku diyalektlka hundi
rin ya sistema koloniyalist, beşeke mezin ya 
gele me bi dijmin ı1 hevkaren w1 ve aniye 
hemben hev. Heke hezen şoreşger ı1 welat
parez tekoşin ı1 xebateke bi hostati bi re ve 
bibin, misoger e, ku de dijmin nikaribe di 
nav kutleyen gel de, yen ku ew wan dizeri
ne, çu desteke bibine. Bi tene, ku tevgera 
şoreşger ı1 welatparez xwe di çembereke 
teng de nefetisine. 

Ji ber ve yeke ji, da ku c ereyan en tevel yen 
civaki ı1 siyasi yen tevgera me ya rizgaıixwa
ziya neteweyi imkana di şere azadixwaziye 
de beşdarbüne bi dest bixin, dive zihniyeta 
yekitiya tevgera şoreşger ı1 welatparez pers
pektiveke peşkeş bike. 

Herweki tete zanin, moblllzekirina hezen 
demokratik ı1 neteweyi ı1 herweha rakişan
dina wan ya nav rezen xebate, di stratejiya 
tevgeren şoreşger de, nemaze di gehineka 
rizgariya neteweyi de, prensipeke giting e. 
Li Kurdistane, di maneya modem de, jihev
cihebı1nen civaki hin ji bi tera xwe zelal ne
bı1ne. Herçendi kapitalizm peşveçı1be ı1 
bı1be awaye herhemderanİna serwer ji, le ta 
kerteke bilind, bermayiyen feodaltzme ı1 

aboriya gunditiye ya piçı1k ı1 belabelayİ he 
ji mane. Kurdistan welatekt çandiniye ye ı1 
paşdemayi hatiye hiştin. çtna karkeran, di 
maneya modem de, hin di prosesa pekhati
ne de ye. Li gorve rewşa han ya objektiv, pe
wist e, ku di gel çma karkeran gişt hezen 
civaki yen ku berjewendiya wan di yekbı1na 
peşdeçı1na civaki de hene, bihene bi rek xis
tin ı1 derbasi herekete bibin, da ku şoreş li 
welate me ji bi ser keve. Li Kurdistane, ref ı1 
tebeqeyen navin hem ji aliye jina abort ı1 
hem ji ji aliye jina siyasi de, di pozisyoneke 
giring de ne. Ev ref ı1 tebeqeyen han, h eya 
bibeji, li diji serweriya koloniyalistan in. Di-
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ve tevgera şoreşger a. welatparez, van ref a. 
tebeqeyan, wek beşek ji hezen şoreşa nete
weyi O. demokratik bibine O. wele ji wan bi 
rek biexe. Ji ber ku gihiştina mercen siyasi 
a. civakl yen şoreşe, beri her tişô bi peşveçO.
na balansa hezen çinan ve giredayi ye. Kut
leyen kedkaı; be guman bingeha xebat a. 
tekoşina me ya azadixwaziye ne a. ew hezen 
herl ewle O. qerardar yen şere me ye rizga
rlxwaziye ne. Le ji bo ku kutleyen kedkar bi
karibin bibin stün a. heza xurt yen şoreşe, 
dive rewşa potansiyel ya li welate me rast bi
hete nirxandin. Herwisan dive struktfueke 
siyasi ya ku daxwazen kutleyen mezin yen 
gel dihine zimen, bihete ava kirin. Dive tof 
a. beşen şoreşger a. welatparez, di tevgera bi 
yekltiyeke weha berfireh de, li hember ne
çeyi a. negaôviteyen ku debibin sebebe her
yekser xwedi tesir büna ref O. tebeqeyen 
navin, bi diqet bin. Ji ber ku ew xwedl po
zisyoneke ji ya tof O. beşen kedkar geleki ci
h etir in. Di gel ve bi dtqet hereketkirine, eger 
ew hostetiyeke siyasi jl nlşan bi din, de bika
ribin rexistineke xwedl metoden xebate yen 
bi tesir jl pek bihinin a. bi vi awayi bi hesa
ni bigihejin arınanca stratejik ya nezlk. 

Ji ber ku di rabihurtiye de li hember van 
ref O. te beqeyan siyaseteke rast O. \'qnakar ne
hatiye meşandin, di salıeya neteweyi de, di 
partiyen siyasi de organlzebüna wan ji 
mumkun neba.ye.Ji bervan tewren şaş O.jix
wedfuxistine, ev tof a. beşen han yen xwedl 
potansiyeleke mezin, ber bi partiyen ba.ıjO.
vazl, yen ku nO.nertiya zordesô O. zorkeriya 
koloniyalist dikin, kanalize ba.ne. Ketine po
z\'syoneke wisan, ku tevgera neteweyi O. de
mokraôkje tesir a. bandoren neçe a. negaôv 
dibine. 

Le ya rasô ew e, ku \'ro zorbetiya dijmine 
koloniyalist, siyaseta Wl ya zordest Ü erişbaz, 
ta kerteke bilind teslre li van tof a. beşan j\' 
dike. Dema ku tevgera neteweyi peşve diçe, 
ew jl dest pe dikin daxwaza serbixwebüna 
welet destek dikin. Nabe ku tevgera, kuba
re rizgarixwaziya neteweyi ya Kurdistane 
hilde ser milen xwe a. je re peşengiye bike, 
ve rastiya han ne bine O. li hem b er w e bedeng 
bimine. Ji ber ku tevgera ku peşengba.ne ld\'a 

dike, da ku erken xwe yen konkret yen ne
teweyi O. siyasi bine c\'h, dive eneıjiya gişt 
neteweye xwe kanal\'zeyi armancen şoreşe 
bike. Ji xwe jehat\'büna siyasi, li gor mercen 
aborl, civak\', siyasi O. d\'rokt yen welate xwe 
bi hostett tetbtqkirina strateji O. takôken teo
riya şoreşger e. Piracuretiya peşveşO.na di 
prosesa xebat a. tekoştne de neditin, tixO.ben 
rizgariya neteweyi berteng kirin, meylen be 
bingeh O. ne rast in. Herweha zihniyet O. tec
rubeyen ku tmkanen fonksiyonerbüna he
zen civakl yen tevel, ku di salıeya neteweyi 
de xwedt xisO.siyeten xuya ne, red dikin, na
muhteber O. be bingeh in. 

Gava ku tevgeren siyasi yen welet bi awa
yekt giştt tevgeren liberxwedane yen di dt
roka me de li dijt vegirtin, dag\'rkirin O. talana 
dijmin qewimine, dinirxinin, di van tesbiten 
giring de digihejin hev: "Wan tevgeran yan 
jl peşengiyan, rexistineke ku ku tl eyan ji bo 
sertbildana neteweyi arnade bike, pek nea
nine. Tevger di haw\'r O. heremeke bi sinor 
de mane. Salansen hezen di civate de heyi, 
baş nebatine hesab kirin O. hwd." Baş e, piş
tt bi qast 50-t salt, ku di van salan de li ku
reya zemin ji sedt betir gel ba.ne serbixwe O. 
dewleta xwe ya neteweyi danine, piştt hin
de tecrubeyen dewlemend yen c\'hant, gelo 
rexistinen siyasi yen ku \'ro di idiaya rakiri
na ser lingan ya neteweyekt de ne, di vi wa
rt de çendt bi ser ketine? 

Rastiya tro ev e: Bi ve zihniyet O. bi van 
navgtnen bi nave "ez merkez" dihene peşkeş 
kirin, em e nikaribin bajarokektjt bi rek bie
xin a. texin bizave. Ji lewre jt, di van celeb 
mubalexeyen fizO.l\' de, ne sa.d O. feydeya tev
gereki u ne ji ya neteweyekt heye. Ji ber ku 
hem di rabihurtiye de u hem jt iro, pivana 
ku muhteber e, bejmara mirovan ya di ko
meleyan O. ya beşdaren di şahiyeke de ye. 
H eta ku ptvan ev be, hizra rabüna ser lingan 
ya kutleyen bi milyonan kirin, xeyaleke he 
geleki dür e. 

Le, li mileki din, gele me di xebata li dijt 
vegirtin, dagtrkirin O. zordariya dijmin de 
xwedt tecrubeyeke bi sedsalan e. Da ku ew 
bikaribe li dijt dijminekt ji wt pir baştir bi
rekxistt a. xwedt destek şer b ike, dive ew di 
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blokeke geleld xurt de bibe yek. Pewist e, ku 
em edi ve yeke hin bibin. Heıweha, da ku 
erk l1 wezlfeyen hewcedari je re hen e, bihe
ne cibiclh kirin, dive em bi awayeki geleki 
keslf l1 çalak bixebitin. Ji ber ku heta gel li 
hemher ve zorberiye nehete bi rek xistin l1 
seferber kirin, heta em tekoşineke şoreşger 
ku de guhartinen neteweyi l1 civald biafiıi
ne, li dar nexin, be guman de bindestbüna 
gel l1 welate me bi salan biajo. Platforma me, 
armancen civald l1 neteweyi yen şoreşa riz
garixwaziya neteweyi ya Kurdistane, di ye
ldti l1 tümiyeke diyalektiki de dat"ıne ber 
xwe. Çareserkirina pirsgireke, wek prosese
ke ku xwedi pengaven siyasi, civald l1 abori 
yen xweser dinirxine. Platforma me, arman
cen sereke yen tevgera rizgarixwaziya nete
weyi ya Kurdistane, di pekanma rexistinen 
xwedi tesir de dibine, ku ew bikaribin di ha
wi'rdora armanca azadiya gele me de gişt he
zen milet, yen hewceyi qezenckirine ne, 
bikin yek. 

Bi tene, heke tevgera şoreşger l1 demok
rat ji bo bidestxistina yekiyiya neteweyi xe
teke pirali l1 afiriner peşve bibe, de bikaribe 
bi ser bikeve. Li welate me, da ku tevgereke 
kutleyi ya geleri ya neteweyi l1 demokratik 
bihete afırandin, dive hemü hezen civald, si
yasi, oli l1 dini yen ku di civate de hene, bi
hene seferber kirin. Bo nimüne: Di gel 
yekkirina tevgeren siyasi, dive ji bo yekkiri
na miroven bizava neteweyi yen navdar, nü
neren meylen curbicur yen welatparez l1 
peşverü, miroven oli yen ku komekiya şere 
azadixwaziya neteweye me kirine l1 yan ji de 
bikin, çareyen siyasi yen konkret bihene di
tin l1 cibicih kirin. Ya rasti ew e, ku pirsa di 
tevgera rizgarixwaziya neteweyi de afiran
dina saheyeke weha ya ji bo tekoşineke ci
di, be guman pirsgirekeke programe ye. 
Heke program prosesa rizgariya neteweyi 
tam formule bike, dirinen bingehln l1 erken 
siyasi bi awayeki zelal bilime zimen, de pro
sesa yeldtiye ku i'ro ji aliye gelek kesan de 
mumkun nahete ditin, bei eş l1 qolinc gaven 
giring biaveje l1 bi awayeki berfireh baweri
ya kutleyan qezenc bike. 
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Program, dive bi awayeld konkret bibe 
programeke senteza daxwazen herekem yen 
çma karkeran, gundiyen xizan, kesen xwe
di erd l1 zeviyen piçük l1 navin, esnaf l1 se
naetkaran, ronakbi'ran l1 heıweha beşen 
bfujüvaziya navin yen ku piştivanen peşve
çün l1 peşketina civald ne. Program, gava ku 
perspektiva yekitiya bizave ya van hezen ci
vaki li dar diexe, dive diqeteke herezMe bi
de da ku bere gişt xebaten we ber bi armanc 
l1 tekoşina rizgarixwaziya neteweyi l1 civald 
bin l1 bi wan ve gireelayİ biminin. 

Di çarçoveyeke weha de afırandina heze
ke kutleyi ya xebat l1 tekoşine, her di penga
va peşin de, di programeke minimalist 
(herekem) de yekbüna hezen neteweyi yen 
ji guhartinen çini l1 civaki re vekiri, wek 
merc derdiexe peşiya me. Niha de ji gelek 
hez l1 aliyan de deng hilen: "Bi hezen li der
veyi proleteıyaye, bi hezen li derveyi sosya
lizme ve yekiti nabe l1 hwd." Le çi hey e, ku 
ew bi xwe ji bi van idiayan bawer nakin. Ji 
ber ku piraniya wan, bi xwe di nav reXİsti
nen xwe de, bi find l1 müme li proleteıyaye 
digerin. Mirov nikare ji kesen ten ku formul 
l1 şemayen mekanik bi israr tercihi rewşa 
rasti dikin l1 ev helwest l1 tewir ji xwe re ki
rine adet, hevi b ike ku ew wele züka dev ji 
van meylen xwe berdin. Ev celeb helwest l1 
tewir, di pengaveke xuya de, nahele ku teo
ri bi awayeki afiriner peşde biçe. Le ew, bi 
baweriyen skolastik l1 hin peşniyaren zanis
tiye, bi awayeki dogmatik şiro vedikin. Ji ber 
ku ew jijin üji prosesen rastin qut büne, na
çar in, ku şematik bin. 

Bei ku pekhatina rastin ya civate, dinarni
ka guhartinen hem di nav l1 hem ji di nav
bera çin l1 grupen civaki de l1 heıweha 
prosesa pekhatina aloz l1 bi nakoki ya civa
ta Kurdistane bi awayeki rast bete analiz ki
rin, ne mumkun e, ku xitimina iro l1 
pirsgireken lape mezin yen li ser hev kom
büyi, bi hin formulen mekanik ve çareser bi
bin. 
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BİRLİGE GiDENYOL 
VE 

NESNEL GEREKLİLİK 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, başanlı halk 
devrimlerinin gerçekleştigi bir çagdır. Kar
maşık ve çok yönlü sorunlarıyla birlikte, ta
rihsel sürecin bu aşamasında, dünyanın her 
yerinde yıgınlar tarihin yapılmasına etkin 
olarak katılmakta; ulusal kurtulU§ ve top
lumsal gelİ§me mücadelesini büyük bir öz
veriyle yürütmektedirler. 

Ulusal kurtulU§ hareketlerinin ve onların si
yasi ve toplumsal etkinliginin dünya devrinı sü
recinin güçlü akımlarından biri haline geldigi 
dünyamızda, henüz zor ve agır bir süreçte de
vam eden Kürdistan ulusal kurtulU§ hareketi
nin önünde varolan ideolojik-politik ve 
örgütsel sorunlann çözümü için çok yönlü tar
tışmalar sürdürülmektedir. Çünkü bu sorunlar 
ve tartışmalar, Kürdistan ulusal kurtulU§ hare
ketinin örgütlenmesi ve devrimin önündeki gö
revlerin tespitinden kaynaklanan sorunlardır. 

Ulusal kurtulU§ İstegİnİn ulusumuzun büyük 
çogunluğunu sarmış olduğu ve ulusal birlik 
fıkrinin birçok toplumsal güç tarafından des
tek bulduğu günümüz kaıullannda, kitlelerin 
örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi ertelen
mez bir görev olarak tüm devrimci-yıırtsever 
güçleri beklemektedir. Bu görevin başanima
sı gibi son derece kapsaınlı bir süreç izleyen 
ulusal kurtulU§ hareketinin, dii§manın istilası
na kat§ ı kitleleri nasıl bir saVll§ım perspektifıy
le harekete geçirecegi sorunu ise, sürecin ana 
halkasım olU§turmaktadır. 

Ülkemizin emperyalizmin çıkarlarına uygun 
olarak parçalanması ve belli bölge devletleri
nin egemenligi altında tutulması her parçanın 
ekonomik ve toplumsal yapısında ciddi sorun
lar ve sert çelişkiler yaratnıı§tır. Bu durum ne
deniyle ülkemizin her parçasında halkımız 
büyük güçlüklerle yüzyüzedir. En başta kat§ı-
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sm da güçlü, deneyimli ve örgütlü bir devlet gü
cü bulunuyor. O nedenle de halkımızın soru
nu somut olarak bu azgın devlet gücüne karşı 
koyacak ve üstün gelebilecek kendi örgütlü gü-
cünü yaratabilmesidir. · 

Bütün gerçeklikler, devrimci-yurtsever ha
reketin birligi sorununun dayandıgı nesnel du
rumu karşımıza çıkarmaktadır. Peki hangi 
neden ve özellikler bu sorunu agırlıklı olarak 
gündemin birinci maddesi durumuna 
getirmİ§tir? Bunun yanıtlanması şüphesiz ki, 
günümüz koşullarında varolan somut durum
la ilintilidir. Bu, devrimci hareketin uzun yıllar 
agır baskı ve saldınlar altında tutulmuş olma
sının siyasi ve sosyal planda yarattıgı etkisizleş
menin yamnda, giderek ulusal ve uluslararası 
çapta Kürt sorununun kazandıgı çok yönlü 
özellikler şeklinde belirlenebilir. 

Birlige nasıl varabiliriz 

Kürdistan ulusal kurtuluş savaşımı, canlı ge
lişen bir diyalektik süreç olarak görülmeli
dir. Bu savaşıma katılan toplumsal güçlerin 
çerçevesi son derece geniştir. Bunlann bir 
bölümünü: işçi sınıfı, emekçi köylüler, pro
leterleşmemiş kentli kesimler, kır ve kent 
küçük burjuvazisi ile yurtsever aydınlar öte
ki kesimini de, orta katmanlar, orta burju
vazi olmak üzere kurtuluştan yana olan 
burjuvazi ya da bir kısım zengin köylüler 
oluşturmaktadır. 

Hareketin sosyal bakımdan bu derece çeşit
li bir nitelik taşıması dolayısıyla, buna katılan 
güçlerin çıkar ve amaçlanmn da degişik ola
cagı muhakkaktır. Ezilen emekçi yıgınlar ulu
sal kurtuluşla birlikte; toplumsal kurtuluşu 
gerektiren köklü degişiklikler yapılması ve bu 
amaçların gerçekleşmesi için savaşıma katılır
ken; diger toplumsal kesimler, ulusal kurtuluş
la birlikte, ülkenin yönetiıninde güçlerini 
artırmak ve ayrıcalıklarını sürdürme amacı 
taşımaktadırlar. Bu gerçege bakarak politik 
koalisyonlardan vazgeçmenin mantıgı olamaz. 
Çünkü bugün gelinen noktada başlıca görevi
miz, ulusal demokratik devrimde somutlanan 
yakın stratejik hedefe varmaktır. Farklı top-
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lurnsai-politik güçler, tek bir hareket ya da tek 
cephe içinde hareket edebildİkleri taktirde bu 
görevi yerine getirebilir ler. 

Böylesi örgütsel bir yapımn oluşturulmasın
da ana amaç: Ulusal kurtuluşçu aşamamn sag
layacagı tüm olanaklan degerlendirerek, 
anti-sömürgeci güçlerin sosyal tabanını alabil
digine ge~letmek; hedefi küçülterek devrim 
düşmanlarımn etkinligini kırmak; ulusal ve to
plumsal ilerleme dognıltusunda çok daha ge
niş toplum kesimlerinin biraraya gelmesini 
saglamaktır. Geleneksel olarak kararsız ve 
ikircimli tavır gösterdikleri halde, ulusal kur
tuluştan objektif çıkarlan olan toplumsal ke
simleri, ulusal kurtuluşçu yörüngeye çekmek 
devriınİn başarısı için zorunludur. Ulusal kur
tuluş savaşlaorun tarihsel deneyi, sorunun çok 
zengin ve farklı biçimlerde çözümlendigini 
göstermiştir. 

Ulusal kurtuluş savaşlan dogal olarak, ülke
lerin ulusal özelliklerine, politik geleneklerine, 
ekonoınik gelişme derecesine en çok uygun 
düşecek bir politik örgüt biçimi yaratma do
gnıltusunda biçimlenmekte ve gelişmektedir. 
Devrimcilerin de, kurtuluş savaşımında politi
kalarını ve taktiklerini belirlerken; her şeyden 
önce, sürmekte olan tarihsel sürecin ve geliş
melerin nesnel içerigini iyice kavramalan, aşa
manın kendine özgü özelliklerini anlamalan ve 
somut koşullarda hangi toplumsal güçlerin 
ilerlemenin ana kaynagı oldugunu tespit etme
leri gerekir. 

Bugün Kürdistanın her parçasında, aynı tip
te bagımlı ekonomik toplum sistemi yerleşme
sine ragmen; sömürgeci ülkelerin kendi farklı 
ekonoınik-siyasi yapılan nedeniyle, ülkeınİzin 
her parçasında sömürgeciligin farklı etkileri 
yaşanmaktadır. Kapitalizm öncesinin yapısal 
artıklanyla, emperyalist ve sömürgeci tekelle
rin himayesinde biçimlenen kapitalist ilişkiler 
ve bagımlılık, her biri kendine özgü derin çiz
giler taşıyan biçimlenmeler yaratmıştır. Ör
negin: Türkiye'nin sömürgeleştirdigi Kuzey 
Kürdistan'da, Türk sömürgecilerinin izledigi 
politika; Kürdistan'ı yaşamın her alaronda 
(ideolojik-politik, kültüre~ tinsel) bagımlı kıl
mış ve ülkedeki üretici güçlerin gelişmesini 
alabildigine frenlemİ§tir. Kapitalist baskı ve 
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sömürü ile feodal ve yan-feodal baskı ve sömü
rüyü birlikte yürüten bu politika, Kürdistan 
halkım, özellikle de emekçi yığınlan son dere
ce derin bir yoksulluğa ve acıya mahkum 
etm~tir. 

Ülkemizde ulusal ve toplumsal mücadelenin 
bugünkü ge~me perspektifmin, tüm devrim
ci-yurtsever güçlerin önüne güçlü bir anti-sö
mürgeci dire~ hareketini yaratma görevi 
koyduğu bir gerçektir. Kitlelerin ulusal kurtu
luş eylemine yöneltilmes~ güçlü bir önderliğin 
ve çekim merkezinin yaratılması bu gerçekliğe 
baglı olarak kavranmalıdır. 

Bu nedenle de, devrimci öğretinin ülkemi
zin özgül koıullanna yaratıcılıkla uygulanıp; 
sorunun devrimin gel~me aşamalanyla ilgili 
olarak konulması ve reel bir hareket çizgisinin 
ülkemizin ulusal kurtuluştan yana olan güçle
rine sunulması gerekiyor. 

Tüm devrimci-yurtsever ve kurtuluştan yana 
olan güçleri harekete geçirebilecek devrimci
yurtsever yığınsal bir kitle hareketini inşa etme 
zorunluluğu ~te buradan kaynaklanıyor. Böy
le bir örgütün inşasıyla ilgili sorunlar, özellikle 
ülkemizde hem karmaşık hem de çok yönlü
dür. Ancak bütün zorluklaona ragmen hayati 
öneıni olan bu soruna, yani kitlesel bir örgüt 
oluşturma sorununa çözüm bulmaya kararlı
lıkla yaklaşmak gerekiyor. 

Devrimci- yurtsever güçlerden 
beklenilen görev 

Yüzyılımızın son on yıllık dilimine girerken, 
ülkemizin bölünmüşlüğü ve halkımızın tut
saklığı ne acıdır ki hala devam ediyor. Ve 
ulusumuzun acil ve yaşamsal talebi olan bir
lik süreci önünde daha yığınla olumsuzluk 
varlığını inatla sürdürüyor. Birlik önündeki 
bu engeller ve olumsuzluklar aşılmadan; 
birlik sürecinin örülmesini saglayabilecek 
olumluluklar egemen bir durum ve düzeye 
getirilmeden ve bu perspektif, sorumluluk 
taşıyan örgüt, kurum, grup, kadro ve düşü
nen insanlanmızca kavranmadan 21'inci 
yüzyılda da bu kördüğümün çözülmeyeceği 
kesindir. 

Halkımızın özgürlüğünü esas alan, her türlü 
dar hesaplardan, aynmcılıktan uzak; devrim
ci-yurtsever normlara gölge düşürmeyen bir 
birliğin mevcut siyasi odak ya da taraflarca or
taklaşa hedeflenmesi; birliğe giden yol üzerin
de varolan olumsuzluklann ortadan kalkması 
için temel bir zorunluluktur. 

Geçmişte bir kısım örgütler tarafındanısrar
la sürdürülen olumsuzluklann günümüzde de 
yeni görünümler alarak tekrarlanması, birlik 
sürecine il~ kin en~eleri artırmaktadır. Çün
kü bu itibar edilmesi ve ciddiye alınması müm
kün olmayan "ben merkezci" anlayışlar ve 
eğilimler, esas itibariyle, devrimci-yutsever ha
reketin birliği görevinin özünü saptın cı; göre
vin niteliğini kavramaktan uzak yapıcı 
olmayan, sekter, otoriter tutku ve tutumlardır. 

Doğaldır k~ bugün ülkemizde nesnel olarak 
devrimci-yurtsever güçlerin birliğ~ çok "mer
kez" in varlığını korumakta ısrar ettiği koıul
larda değil, tam tersine varolan ve nesnel 
olarak biraraya gelebilecek "merkez"lerin or
tadan kaldmidığı ve üst düzeyde birle§ik, etkin 
devrimci-yurtsever bir merkezin oluşmasıyla 
gerçekle§ebilecektir. 

Birle§ik-yığınsal devrimci-yurtsever bir ha
reketin ideolojik politik platformu olacak böy
lesi bir merkezi birlik, tüm mücadele 
biçimlerini ve örgütsel çalışma normlannı ku
caklayan; değ~ik toplum kesimlerini etkin ola
rak harekete geçiren bir süreci başlatabilecek 
ve kadro niteliği taşıyan önemli bir potansiye
lin devrimci-yurtsever harekete kazanılması 
görevini ertelenmeden yerine getirilebilecek
tir. 

Devrimci-yurtsever hareketin birliğini sag
lama görevini başarmayı, elbette üstesinden 
kolayca gelinebilecek bir süreç olarak görme
mek gerekir. Bu görevin başanlması, Çe§itli 
mücadele biçimlerini ve platformlan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin ihtiyaçtaona en uygun 
bir yöntemle birle§tirıneyi de kapsayan bir di
zi engelin aşılmasını; birçok pratik sorunun çö
zülmesini zorunlu kılmaktadır.Aynca 
devrimci-yurtsever hareket, ülkeınizde henüz 
oluşmaınış kuruıniann yaratılması için de tüm 
alanlarda etkin, örgütlü bir çalışma yürütmek 
zorundadır. 
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Çünkü ulusal-demokratik hareketin içinde 
bulundugu politik dagınıklık, ülkemizde çağ
d~ kurumların ol~masının saglanılmamasın
da oldukça etkin bir rol oynamaktadır. Ve bu 
nedenle de, ulusal düzeyde güçlü İ§ç~ gençlik, 
kadın ve diger mesleki örgütlerin yoklugu po
litik mücadeleyi zayıflatmakta; toplumsal ve 
kültürel yaşamı da olumsuz etkılemektedir. 

Bugün yakıcılıgı bir kat daha derin bir biçim
de duyulan devrimci-yurtsever hareketin bir
ligi sorunu, bütün bu zorluklarına ve engellere 
ragmen, geçer~ köklü ve acil bir müdahaleyi 
zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde bir kısım ör
gütlerin geçmİ§te ve günümüzde, birlig~ salt 
b~lan sıkı§tıklarında başvurdukları bir çare 
olmaktan çıkarıp, halkımızın birlik ve kurtul~ 
taleplerini k~ılayacak bir çözüme ka~ tur
mak gerekmektedir. Böyle bir çözüm için de 
öneellikle aşılması gereken engellerin, saglıklı 
bir yapılanmanın dayandınlması gereken te
mel ilkelerin; açıklıkla ve cesaretle tanımlan
ması ve tartışılması zorunludur.Çünkü 
devrimci-yurtsever hareketin birliği yolunda 
ileri adımlar atılabilmesi, büyük ölçüde böyle 
bir birligin genel tespitlerinin tartı§ılıp aşılma
sına ve görevlerin alabildigince somutlanması
na baglıdır. 

Birlik sürecinde ilk aşamada, kendilerini bu 
süreç kapsamında gören örgüt ve değişik top
lumsal kesimlerin, ülkemizin siyasal ve top
lumsal yapısının değerlendirili§ini temel 
alarak, aralarındaki ortak ve farklı görÜ§ nok
talarını tespit etmeleri ve birlik önüde engel 
olarak gösterilen aynlık noktalarını giderici bir 
çalı§mayı süratle b~latıp geli§tirmeleri gerek
mektedir.Çözümü ve uzl~ılması mümkün 
olan sorunları "ideolojik titizlik" adına gerçek 
anlamlanndan ve kapsamlanndan uzaklaştı
np sekter ve yapıcı olmayan bir tutunıla birlik 
sürecini tahrip etmenin doğru ve sorumlu bir 
tutum olmayacagı ise kesindir. 

Bu eğilimlere, genellikle kendine güvensiz
lik ve etkin merkezi bir birlikte konumlarını 
kaybetme endişesi kaynaklık etmektedir. Bu 
"küçük olsun benim olsun" anlaYl§ının "büyük 
olsun hepimizin olsun" anlaYl§ına yeğlendigi 
bir eğilimdir. Bu küçük dökkanlan koruma ve 
y~atma güdüsünün, ulusal ve toplumsal geli§-
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menin; toplumu saran birlik coşkusunun 

önünde direnme güçlerinin fazla olmayacagı 
ise muhakkaktır .Ne kendilerine ne de topluma 
yararı olmayan bu olumsuz eğilimlerin bir an 
önce bırakılmasının yararlan ise oldukça faz
ladır. 

Ülkemizdeki gerçekler tespit edilmeden, 
kavranmadan, soyut mekanik bir takım 
formüllerle toplumsal yapıyı doğru analiz et
menin ve savaşını için doğru senteziere varma
nın olanagı yoktur. Bugün ülkemizde hak 
etmedikleri birtakım sıfatianmalar ve gereksiz 
abartmalarla yola çıkan, ancak yolun daha 
b~ında tıkanıp kalan kimi kümelenmelerin 
kendilerini ulusal devrimin yegane önder ör
gütü olarak ilan etmelerinin hiçbir kıymet-i 
harbiyesi yoktur. Çünkü yığınlann politik ön
deri olmak öyle sanıldığı kadar kolay bir İ§ 
değildir. Çünkü onbinlerin, yüzbinlerin, mil
yonlann hareketi ya da partisi, birkaç on ya da 
birkaç yüz kişilik hareketlerden ve partilerden 
çok farklı bir olaydır. Hele hele Kürdistan gi
bi dev boyutlu temel hiçbir sorununun çözüm
lenınediği bir ülkede, öncü yönetici rol, 
kendini öncü ilan etmekle elde edilemez. Bu, 
ancak somut ve yığınlarca benimsenen politi
kalar ve etkinliklerle kazanılabilinir. Politik 
önderlik, geniş halk kitlelerinin ulusal ve de
mokratik plandaki dÜ§üncelerini doğru ve tu
tarlı bir politikayla dilegetirebilirseve yığınlar 
bu önderliğin politikasının kendi çıkar ve öz
lemlerine yanıt verdiğini kavrarlarsa o zaman 
önderlik halkın inandığı ve güçlenmesine kat
kıda bulunduğu bir dava haline gelebilir. 

Kürdistan devrimci-yurtsever hareketinin 
birliği ve buna baglı olarak önderlik sorunu
nun çözümü, hem kuramsal olarak hem de ül
kemiz ve günümüz koşullarındaki özgünlükler 
bakımından ivedi çözüm bekleyen bir sorun
dur. Sorunun saglıklı ve gerçek bir çözüme ka
~turulması, ancak üzerine sorumluluk dÜ§en 
herkesin ortaklaşa varolan engel ve olumsuz
luklan ortadan kaldırmak için yoğun çabası
na bag lı dır. 

İlk planda birlik kapsamı içinde olan hare
ketlerin ve politik kesimlerin ilkeli ancak sek
terlikten uzak tutumlarıyla birlik sürecinin 
gelişip yetkiıılC§mesinde katkılannın olacagı 
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yadsınaınaz. Her ne kadar bugün tek tek ör
gütler ulusal kurtuluş sürecinde varolan sorun
Iann 3§ılmasında kendilerinin yetersiz 
kaldıklarını itiraf ediyorlarsa da, "küçük olsun 
benim olsun" anlayışım ll§amadıklanndan so
mut birlik adımlan için gerekli olan sorumlu
lugu gösterememektedirler. 

Bugün gerek hareketler planında, gerek 
kadrolar plamnda olsun, devrimci-yurtsever 
hareketin birliginin, kar§ılıklı saygı ve e§itlige, 
kai'§ılıklı güvenin geliştirilmesine; anl3§mazlık 
noktalanmn dostça ikna yöntemi ile giderilme
sine dayanan bir anlayış birligi içinde saglana
bilecegi inancındayız. 

Kürdistan Devrimci Yurtsever Birlik Plat
formu, bu dogrultuda üstüne düşen sorumlu
luk ve görevleri yerine getirrneğe ha:nrdır. 
Uzun süredir sürdürdügümüz ısrarlı girişim ve 
çabalann istenilen düzeyde olmasa bile kimi 
alanlarda olumlu sonuçlara ula§ tıgı ve devrim
ci -yurtsever hareketin birligi sürecinin kimi 
görevlerinin daha somut tartışılır duruma gel
mesinde önemli bir katkıda bulunduğu inan
cındayız. 

Daha önceden vurguladıgımız gib~ birlik sü
reci önünde özellikle geçmiş anlayışlardan 
kaynaklanan yığınla olumsuzluk var. Bu ne
denle de bu sürecin hayli sancılı olacagı mu
hakkaktır Ancak tüm sorunlara karşın bu 
nesnel gereklilikten bir adım geri atmamak ge
rekir. Birlik anlayışına ilişkin tutuculuk ile ye
ni düşüncenin çatı§masında en ufak bir 
kararsızlık, gerçek birlikçi karlrolann ilerle
mesine zarar verecektir. "Tekkecilik", "Ben 
merkez"cilik ve örgüt içinde otoritercilige 
düşünsel ve pratik zemin oluşturan "3§ın ihti
ras ve bireyci egilimlere" prim kazandıracak
tır. Kürt ulusal demokratik hareketinin 
gerçekten birligini ve bütünlügünü savunan
lar, hiçbir engellemeye, spekülasyona takılına
dan birlige ilişkin yeni düşünceleri kararlıca 
savunmalı, bu düşünceleri zenginle.ştirmelidir
ler. Ancak sorun sadece düşünsel kararlılıkla 
bitmiyor. Ulusalkurtuluş hareketleri -tüm top
lumsal hareketlerde oldugu gibi- dogru 
düşüncelere oldugu kadar, o düşüncelerin te
melinde yürütülen kararlı bir pratik çalışmaya, 
mücadeleye de ihtiyaç duymaktadır. Dogru ve 

yanlı§ düşüncelerin tumusolunu bu süreç oluş
turur. Dogru ve haklı düşünceleri dile getir
mek, ancak pratik mücadelede pasif 
davranmak dogru düşüncelere yapılabilecek 
en büyük kötülüktür . 

Kürdistan Devrimci-Yursever Birlik Plat
formu, birlik anlayışına ilişkin tutumu nedeniy
le kendini bir örgüte dönüştürmekten özenle 
uzak duruyor, bir sentez sürecinde bütünle§
meyi esas alıyor. Ancak, birlige daha verinıli 
katkıda bulunmak için disiplinli bir mücadele 
yürütüyor. Bu, birlige ilişkin Kürt ulusal de
mokratik hareketi içinde tartışılmaya b3§layan 
yeni düşüncelerin içeriği ve Platformun politik 
pratik çalışmalara ilişkin hedefiyle uyumludur. 

Bugün Platform etrafında yeni düşüncelere, 
teorik ve pratik katkıda bulunmak üzere azım
sanınıyacak sayıda politik kadro ve militan ke
netlenmiş durumdadır. Bunun dışında 
hareketin birligi konusunda benzer görüşleri 
savunan gerek çeşitli gruplar içinde, gerek şu 
anda belli bir grup disiplini içinde bulunmayan 
çok sayıda kadro ve militan bulunmaktadır. 
Ülke içinde ve dışında durum benzerdir. 
Degişik kanallarda gelişen bu eğilimleri bir ka
nala akıtmak için birlik sürecini hızlandırabi
lecek yol, yöntem ve araçlan bulmak 
gerekiyor. 

Birlik konusundaki samimi ve yapay tutum
ları pratik içinde açık edecek adımlan hızla at
mahyız. Dar grupçuluğu ve Kürt hareketinde 
birlik tacirligini mahkum etmenin en iyi yolu 
degişik düzeyde birlik çalışmalanmn araçlan
m yaratmak, örgütleri kurmaktır. Bir demok
ratik yığın örgütünde, kendisinden ayn 
düşünen bir Kürt yurtseveriyle ülkenin bagım
sızlığı, halkın özgürlügü için birlikte çalışma
yacak kadar dar düşünen ve davranan, 
insanlan bu yönde şekillendiren ideolojik-po
litik bir anlayışın, geniş bir politik ve sosyal 
Çe§itlilik gösteren Kürdistan toplumunda, ulu
sal birlig i kurabileceği ve daha az sancılı top
lumsal bir ortak ya§ arnı örgütleyebileceği hayli 
kuşkuludur. 

Bugün ülkemizin içinde bulundugu zor 
koş ullann yarattığı karm3§ık siyasi ortamda, 
olumsuzluklann kaynagı olan bir diger eğilim 
ise, küçük burjuva demoralizasiyonuyla malu~ 
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kerametleri kendilerinden menkul kimi §ahıs 
ve kesimlerin tutum ve davraiU§landır. Bu eği
limleri ta§ıyan, kendilerine "örgüt üstü" mis
yonlar vehmeden, sorunlann çözümü için 
somut katkıda bulunma yerine kaba ve kof bir 
entellektüelizmi yeğleyen; olumsuzluklann ve 
bir kısım çevrelerin örgütlü mücadeleye yöne
lik manipulasyonlanna alet olan bir anlayt§a 
sahip zararlı eğilimlerdir. Bunun yanında ulu
sal demokratik hareket içinde belli etkileri 
olan, yeteneklerini hareketin hizmetine sun
duktannda önemli katkılan da olacak kimi 
yurtsever §ahsiyetlerin bu etkilerini Kürt hare
ketinin taparlanması yönünde kullanmalan 
ise, haklı bir talep olarak akla gelmektedir. 

Ulusal kurtuluş savaşımızın 
genişleyen kapsamı 

Ülkemiz Kürdistan'daki devrim sürecini 
kendi özgül somut durumu içinde değerlen~ 
dirrnek gerekiyor. Toplumumuzdaki sınıf 
ayrl§ması ve onun siyasal planda ortaya çı
~ardığı dengeler, sömürgeci egemenliğin 
ıçsel olarak dayanak yaptığı toplum güçleri 
(i§birlikçiler) ve onların ülkedeki etkileri 
ciddi olarak irdelenmezse sağlıklı, doğru 
bir mücadele stratejisi çizmenin olanakları 
da olmaz. Ulusal kurtulU§ sava§ımında yol 
ve arnaçiann seçimi hiç§üphesiz ki, §U ya da 
bu ülkede somut tarihsel durumun özellik
lerini sınıfsal-politik güçler arasındaki il§ ki
yi, tarihsel gelenekleri ve daha birçok 
faktörü birlikte değerlendirmeye bağlı ya
ratıcı bir süreçtir. 

Bugün ülkemizde ulusal kurtul U§ un ilk evre
sinin dÜ§manın, ülkeden kovulması ve siyasi
ekonomik bağımsızlığın kazanılması evresi 
olduğuna göre, sömürgeci dÜ§man ve onun 
i§birlikçileri dı§ında kalan sınıf ve tabakatann 
genel çıkarlannın kaba hatlanyla UYU§nıakta 
olduğu bir gerçektir. Bu gerçeklikten hareket 
edildiğinde ulusal kurtulU§ devrimimizin kitle
sel bir karakter kazanması ise bir zorunluluk
tur. Çünkü sömürge sisteminin iç diyalektiği 
toplumumuzun geni§ kesimleri ile dÜ§manı ve 
onun i§birlikçilerini kar§ıkar§ıya getirmi§tir. 
Devrimci-yurtsever güçlerin ustalıkla yürüte-
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cekleri bir sava§ımda dÜ§manın, ezdiği halk 
kitlelerinden asla destek sağlayamıyacağı ke
sindir. Yeter ki, devrimci-yurtsever hareket 
kendini dar kısır çemberiere sıkl§tınp kalma
sın. 

Bu nedenle de devrimci-yurtsever hareketin 
birlik anlaYl§ı, ulusal kurtulU§ hareketimizin 
Çe§itli toplumsal ve politik akımlarının, özgür
lük saVa§ına özgün katkılarda bulunmalanna 
olanak veren bir perspektif sunmalıdır. 

Bilindiği gibi, ulusal demokratik güçlerin 
mobilize olması ve bunlann mücadele içerisi
ne çekilmesi devrimci hareketlerin stratejile
rinde özellikle de ulusal kurtulU§ a§amasında 
önemli bir ilkedir. Sosyal ayn§malann modern 
anlamda hala yeterince netle§memi§ olduğu 
Kürdistan, kapitalizmin geli§ip egemen üretim 
biçimi durumuna yükselmesine rağmen, 
önemli ölçüde feodalizmin artıklanyla, küçük 
ve dağınık köy ekonomisinin hala varlığını sür
dür?üğü geri bıraktınlınl§ bir tanm ülkesi
dir l§çi sınıfı modern anlamda daha olU§ ma 
süreci içindedir. Bu nesnel durum doğal ola
rak ülkemizde devrimin ba§ansı için, İ§ çi sını
fıyla birlikte ulusal ve toplumsal gelİ§menin 
birlikteliğinde çıkan olan tüm toplum güç
lerinin örgütlerup harekete geçirilmesini ge
rekli kılıyor. Somut olarak Kürdistan da ara 
tabaka ve katmanlar gerek ekonomik ve gerek
se politik ya§aında önemli bir konumdadırlar 
ve bu kesimler sömürgecilerin egemenliğine 
alabildiğine kar§ıdırlar. Devrimci-yurtsever 
hareket, bu kesimlere ulusal-demokratik dev
rimin güçlerinden bir bölümü gözüyle bakma
lı ve örgü tl em elidir. Çünkü devrimin politik ve 
toplumsal kO§ullannın olgıınla§ması, öncelik
le sınıf güçleri dengesinin geli§mesine bağlıdır. 
Hiç kU§kusuz emekçi kitleler, özgürlük müca
delemizin temeli ve kurtulU§ sava§ırnııın en ka
rarlı ve güvenilir güçleridir. Ancak emekçi 
kitlelerin devrimin belirleyici ve etkin gücü du
rumuna yükselmesi için, ülkemizdeki potansi
yel durumun doğru değerlendirilmesi ve geni§ 
h_alk yığınlannın özlemlerini yansıtan bir siya
sı yapının olU§turulması gereklidir. Devrimci 
yurtsever kesimler, bu bile§imi geni§ hareket
te emekçi kesimlerden daha farklı konumda 
olan ara katmaniann doğrudan etkilerine yol 
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açacak olumsuzluklara karşı dikkatli davranır 
ve politik ustalık gösterirlerse, etkin mücadele 
yöntemlerine sahip bir örgütsel yapı oluşturu
larak yakın stratejik hedefe ula§ılması oldukça 
kolayla§ır. 

Ge§ınişte bu kesimlere karşı tutarlı ve ikna 
edici bir politika izlenilmediği içindir ki, bun
ların ulusal düzeyde politik partilerde organi
ze olmaları mümkün olmamıştır. Bu yanlış ve 
dı§talayıcı tutumların sonucudur ki, büyük bir 
potansiyeli ta§ıyan kesimler, sömürgeciliğin 
baskı ve zulnıünü temsil eden burjuva partile
rine kanalize olmuş ve ulusal demokratik ha
reketi olumsuz etkileyen bir konuma 
geçmişlerdir. 

Oysaki bugün sömügeci düşmanın zorbalığı, 
saldın ve zulüm politikası bu kesimleri de bü
yük ölçüde etkilemekte; ulusal hareketin geliş
mesiyle birlikte, ülkenin bağımsızlık talebi 
onlar tarafından da destek bulmaktadır. Kür
distan ulusal kurtuluşunu omuziayacak ve ona 
önderlik edecek bir hareketin, bu gerçeği gör
mezlikten gelmesi ve kayıtsız kalması düşünü
lemez. Çünkü önderlik iddiası olan hareket, 
somut ulusal politik görevlerini çözüme kaVU§
turmada, tüm ulusun enerjisini devriınin ama
çianna yönetmekle yükümlüdür. Zaten politik 
becer~ devrimci teorinin strateji ve taktiğini 
kendi ülkesinin ekonomik, toplumsa~ politik 
ve tarihsel kaıullarında yaşama geçirmedeki 
ustalıkta yatmaktadır. Yoksa sava§ım sürecin
deki gelişmenin çok çe§itliliğini görmezlikten 
gelmek ve ulusal kurtuluşun sınırlannı daralt
mak; ulusal temelde belirli özellikleri olan 
deği§ik toplumsal güçlerin fonksiyoner olabil
me olanağını reddeden anlayış ve denemeler 
geçersiz ve temelsizdir. 

Ülkeınizdeki politik hareketler, genel olarak 
tarihimizde düşmanın istilasına ve talanına 
karşı oluşan direnme hareketlerini değerlen
dirdiklerinde, yaptıkları ortak önemli saptama 
şu noktalarda düğümlenmektedir: "Hareket
ler ya da önderlikler, kitleleri ulusal isyana ha
zırlayacak bir örgütlenme yaratamanuşlardır, 
hareketler dar bir çevre ile sınırlı kalmışlardır, 
toplumdaki güç dengeleri ıyı 
hesaplanamanuştır vs." Peki elli yıl gibi uzun 
bir kesitten sonra- ki bu zaman diliminde yer-

kürede yüzün üzerinde halk, bağımsızlıkianna 
kaVU§muş ve ulusal devletlerini kurmuşlardır
oldukçada zengin bir evrensel deneyimden 
sonra, ulusu ayaklandırma iddiasında olan bu
günün politik yapıları, acaba bu alanda ne ka
dar ba§arılı olabilınişlerdir? 

Günümüzün gerçeği, bu varolan anlayış ve 
"ben merkezci" diye sunulan araçlarla bir ulu
su, örgütleyip harekete geçirmenin olanaksız
lığını göstermiştir. Onun için gereksiz 
abartmaların ne hareketlere ne de ulusa bir ya
rarı vardır. Çünkü geçmişte ve günümüzde ha
len geçerli olan ölçüt, derneklerdeki insan 
sayısı ve eğlence gecelerine katılım oranları ol
duğu için, milyonların ayağa kalkışını düşün
mek henüz oldukça uzak bir hayaldir. 

Oysa halkımızın, düşmanın i§gal ve zulmüne 
karşı yüzyıllan a§an sava§ım dene~ kendisin
den çok daha örgütlü, destekli bir düşmana 
karşı savaşabilmek için güçlü bir blokta bir
le§ilmesi gerektiğini öğretmiştir. Çünkü bu 
zorbalığa karşı halk örgütlendirilip, seferber 
edilmeden, yani temel ulusal ve toplumsal 
deği§iklikler yaratacak bir devrimci mücadele 
yürütemediğimiz sürece, halkımızın ve ülke
mizin tutsaklığının daha uzun yıllar devam 
edeceği ortadadır. Kürdistan ulusal kurtuluş 
devriıninin, ulusal ve toplumsal amaçlarını di
yalektik bir birlik ve bütünlük içinde ele alan 
platformumuz, sorunun çözümünü kendine 
özgü politik ve sosyo-ekonomik safhalan olan 
bir süreç olarak değerlendirmekte; Kürdistan 
ulusal kurtuluş hareketinin ana hedefm~ hal
kımızın özgürlüğü amacı etrafında ulusun ka
zanılması gereken bütün güçlerinin 
birle§tirilmesini sağlayabilecek etkin örgütler 
oluşturmakta görmektedir. 

Devrimci-yurtsever hareket, ulusal birliğin 
sağlamlmasında çok yönlü ve yaratıcı bir çizgi 
geli§tirebilirse ancak başan şansı olabilir. Ül
kemizde yığınsal ulusal-demokratik bir halk 
hareketinin yaratılması, doğal olarak toplum
da varolan bütün sosya~ politik ve dinsel güç
lerin seferber edilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Örneğin: Politik hareketlerin yanısıra, tanın
mış ulusal eylem adamlannın, Çe§itli yurtsever 
ileri eğilim temsilcilerinin ulusumuzun özgür
le§mesi savaşımında katkıları olan ya da olabi-
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lecek din adamlannın bir le§ tirilmesine yönelik 
somut politik çözümler bulmak ve uygulayabil
mek gerekir. Aslında agırlıklı olarak sorun, ya
ni ulusal kurtuluş hareketinde böyle ciddi bir 
mücadele düzeyinin yaratılması sorunu, şüp
hesiz ki, bir program sorunudur. Program 
şayet ulusal kurtuluş sürecini tam olarak for
müle edebilir; temel görüşleri ve politik görev
leri net bir şekilde dile getirebilirse, bugün 
çoğu kimselerce mümkün görülıneyen birlik 
süreci fazla sancılı olmadan ciddi adımlar ata
bilecek ve kitlelerin güveni önemli ölçüde sa
glanalıüecektir. 

Somut olarak program, işçi sımfımn yamn
da, yoksul köylülerin, küçük ve orta toprak sa
hiplerinin, esnaf ve zanaatkarlann, aydınlann, 
orta burjuvazinin sosyal gelişme ve ilerleme
den ywıa olan kesimlerin taleplerinin asgari 
düzeyde sentezle§tigi bir program olınalıdır. 
Program, bu toplumsal güçlerin eylem birligi 
perspektifini yaratırken, bütün bu çalışmalan 
ulusal ve toplumsal kurtuluş amacına ve müca
deleiiaıe bagınılı kılarak gerçekle§tireceğine 
azami dikkat etmek zorundadır. 

Dolaysıyla, bu düzeyde kitlesel bir mücade
le giQiaün yaratılması önümüze ilk planda, sı-
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nıfsal ve toplumsal değişimlere açık olan ulu
sal güçlerin minimalist (asgari) bir programda 
birle§melerini şart koşacagı doğaldır. Şimdi 
çoğu kesimlerden sesler yükselecek: "prole
tarya dışı, sosyalizm dışı kesimlerle birlikler 
olamaz vs." Gerçi bu tür iddialara kendileri de 
inanmamaktadırlar. Çünkü çoğu, kendi siyasi 
yapılan içinde proletaryayı mumla aramakta
dır. Ancak zorlama formüller ve şernalann 
gerçek duruma yeglenmesindeki ısrarlar, bazı 
kesimlerin gelenekselle§tirdigi bir tutum ol
duğu için, çabuk çabuk bu eğilimlerini terk et
meleri beklenemez. Belirli bir evrede teorinin 
yaratıcı bir biçimde geliştirilınesinden değil 
de, skolastisizmden ve bilimin belirli önerme
lerinin dogmatik biçimde yorumtanmasından 
kaynaklanan bu tür tutumlar, yaşamdan ve 
gerçek süreçlerden kopuk olduklan için de 
şematik olınak zorundadırlar. 

Toplumun gerçek yapısım, sımflar, sosyal 
gruplar içinde ve arasında değişmenin dina
migini; Kürdistan toplumunun karmaşık çeliş
kili oluşum sürecini doğru analiz etmeden, 
birtakım mekanik formüllerle bugünün tıkan
malanm, yığılan dev gibi soruruann çözümünü 
saglamak mümkün değildir. D 
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12 Eylül Rejiminin Derinle§eD 
Bunalımı 

Türkiye, 26 Mart yerel seçimlerinden sonra yeni bir döneme girdi. Bu yargı hem 
sermaye çevrelerinde, hem de sol ve demokratik güçler arasında yaygın paylaşılan 
bir eğilim. Bu sonucu hangi gelişmeler yarattı, içinde geleceğe yönelik ne tür özel
likler barındınyoı: Sol ve demokratik güçler, Kürdistan yurtsever hareketi için bu 
özellikleri tanımak önemli. Çünkü öyle görünüyor ki, 26 Mart seçimlerinin sonuçla
n, gelişmeler üzerine derin etkide bulunacak, hatta yeni bir politik konjonktürün 
oluşmasına neden olacaktır. Bunun belirtileri şimdiden görülüyoı:Diğer yandan 26 
Mart seçimleriyle 12 Eylül faşist rejiminin sonpartisi de "oyun dışı" buakıldı. Bu ge
lişme halk güçleriyle 12Eylül Rejimi arasında ciddi bir hesaplaşmaydı aslında. Şim
di sorun, hesaplaşmanın ne kadar derinleşeceği, demokrasi ve devrim mücadelesinin 
önündeki engellerin kalduılması doğrultusunda ne kadar yol alınabileceğidir. SoYun 
ve Kürdistan yurtsever hareketinin en önemli konusu, buna ilişkin gündemi ve gö
revleri saptamaktır. 26 Mart seçimleri, burjuva politikacılarına olduğu kadar; Sol'a 
ve Kürt hareketine de önemli mesajlar iletti. 

12 Eylül rejiminin siyasi aksesuarı eskiyor 

12 Eylül Darbesi'nden bir dönem sonra, kitleler şaşkınlık dönemini belli ölçüde 
aştıktan İtıbaren Türkiye'de iki farklı toplumsal gelişme bir arada yol almaya başla
dı. Biri: iç ve dış sermayenin, generaller cuntasının zorbalığı eşliğinde biçiınlendir
meye çalıştıklan gelişme. Diğeri:CİA- Pentagon-Cunta üçlüsünün biçtiği kalıplara 
sığmayan 'Ifukiye ve Kürdistan'daki dinamik toplumsal gelişme. 

12 Eylül öncesinde sivil ve resmi karanlık adaklar, cuntanın gelişini kolaylafbttnak 
için planlı eylemler gerçekleştirdileı; terörü tırmandudılaı: Toplumda güçlü bir oto-
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rite arayışı, buna uygun sosyo-psikolojik bir ortam hazırladı. O dönem savunma ko
numunda olan sol ve demokratik güçler bu oyunu ne yazık ki bozamadılaı: Kitlele
rin, generallerin darbesine karşı tarafsız davranmasında, hatta bir ölçüde destek 
vermesinde bu gelişmenin belirleyici etkisi oldu. Ancak 12 Eylül Rejiminin İcraada
n ilerledikçe emekçi düşmanı karekteri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Halk güçle
ri rejimi kendi deneyleriyle tanıdılaı: Ne ki kitleler tepkilerini açığa vuracak araç ve 
olanaktan yoksundular. Çıkarlarının gerçek temsilcileri olan sol ve demokratik güç
ler, cuntanın saldırılanyla ağır darbeler almıştı, kitlelere yol gösterme gücünden yok
sundulaı: Böylelikle 12 Eylül askeri-faşist rejimi 83,84' lere kadaı; ciddi bir direnmeyle 
karşılaşmadan rejimi kurumlaştırabildi. 1ürkiye, ABD ve Onun etkisindeki uluslara
rası mali-ekonomik ve politik örgütlerin isteği doğrultusunda bir kalıba oturtulma
ya çalışıldı. Ekonomik ve politik sistemdeki yeni yönelimleı; alınan tedbirler dış 
güçlerin ve onlarla uyum içinde olan iç sermayenin isteği doğrultusunda gerçekleşi
yordu. 

Başta anayasa olmak üzere, seçim ve siyasi partiler yasası gibi siyasi sistemle ilgi
li tüm düzenlemeler yeniden yapıldı. Bununla da kalmayarak, kurulması gereken 
partiler bile belirlendi. Siyasi partilerin kuruluşu da dahil siyasi aksesuar tamamlan
dıktan sonra 83'te 6 Kasım genel seçimleri yapıldı. Herşey önceden planlanmış, ik
tidar adayı parti de belirlenınişti. Senaryo bir tepside halka sunuldu. Buna göre 
generaller devlet partisi MDP'nin iktidar yapılmasını istiyordu. Evren bu isteklerini 
televizyonda bir emir le halka duyurdu. Üç yıldan beri halk güçleri ilk kez generalle
re karşı tepkilerini ifade edebilecek bir olanağa kavuşmuşlardı. Seçimlerde askerle
rin partisini değil, onlardan " mesafeli duran" ANAP'ı seçti. Birkaç ay sonra, 84 
baharında yapılan yerel seçimlerde ise MDP daha büyük bir yenilgi aldı. Onu takip 
eden aylarda Halkçı partiyle birlikte tümüyle tasfiye oldu. MDP kendisini fesh ede
rek, HP de SODEP'le birleşerek siyasal yaşamda iz bile bırakmadan kaybolup gitti
leı: 

Bu olay ezilen ve sömürülen kitlelerin, Kürt halkının 12 Eylül Rejimi'ne ilk önem
li tepkisiydi. Halkın anlamlı tepkisiyle Türkiye, 12 Eylül darbesiyle oturtulmak iste
nen raydan bir ölçüde çıktı. "12 Eylül+ MDP +Calp'lı Muhalefet" formülü suya düştü. 
Ancak bir tehlike sözkonusu değildi. MDP kaybetmişti ama, iktidan, kuruluşu 
ABD'de hazırlanan başka birparti almıştı: ANAP. Üstelik başında da 12 Eylül'ün eko
nomi sorumlusu Özal bulunuyordu. İç ve dış sermayenin yoğun çabalanyla 12 Ey
lül Darbecileri'yle Özal arasındaki buzlar kısa sürede eritildi. Böylelikle "12 
Eylül +Özal Yönetimi" formülüyle iç ve dış sermaye için altın çağ olan 12 Eylül sü
reci uzatılmaya çalışıldı. 

MDP kendini feshedip geride kalanlarının ANAP'a katıldığı 1985'ten bu yana ANAP, 
açıkça 12 Eylül savunuculuğuna başladı. Başlardaki yanıltıcı "mesafe" den iz bile kal
madı. Evren'le aralannda güncel politikaya ilişkin belli aynlıklar olsa bile, 12 Eylül 
savunuculuğunda Özal'ın Evren'den geri kalan yanı yok. 87'de yapılan referandum
da 12 Eylül'ü ve siyasi yasaklan savunan tek parti ANAP'tı. Bu referandumda kitle
ler 12 Eylül Rejimine bir şamar daha vurdu. Bir çivi daha sökülmüştü.Özal 87 
Referandumunun hemen ardından, daha fazla yıpranmadan erken seçim karan al-
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dı. Bu arada zaten son derece anti-demokratik olan Seçim Yasası'nda değişiklikler 
yaparak %36 oyla Meclis'teki sandalyelerin 2/3'sini elde etti. Ortaya çıkan sonuç, 
buıjuva hukuku açısından bile kabul edilemezdi. Üçte bir oy gücüyle Meclis'in üçte 
ikisine sahip olmak; dünyada bunun bir örneğine daha rastlamak güçtü. Bu çarpık
lığa rağmen, ANAP 87 Genel Seçimlerinde tam %9 oy kaybına uğradı. Normal bir 
seçim sistemiyle değil2/3 çoğunluğu sağlamak, iktidar bile olamazdı. ANAP, 12 Ey
lülcü kimliği ortaya çıktıkça desteğini hızla kaybetmeye başladı. 

12 Eylül rejimi ve ANAP'ın tecritini saglayan faktörler: Demokrasi, 
ekonomi ve Kürdistan sorunu 

Kitlelerin 12 Eylül Rejimine karşı çıkması ve son partisi ANAP'ı terketmesinin en 
önemli nedenleri açık ki, demokrasinin kesintiye uğratılması, 12 Eylül düzenleme
leriyle demokratik hak ve özgürlüklerin sürekli engellenmesi ve ekonomik alanda 
ezilen ve sömürülen yığınların aleyhine gelişmelerdir. Diğer yandan Kürdistan soru
nu sürekli kanayan bir yaradır ve rejimin en büyük açmazını oluşturuyor. 

Son dokuz yılda silahların gölgesinde tüm siyasal ve demokratik temel özgürlük
ler engellendi, kullanılamaz hale getirildi. İşkence, zorbalık,baskı bu dönemin en be
lirgin özellikleri oldu. Zorbalık kurumlaştırıldı, polis devleti oluşturuldu. Her kim 
hakkını aradıysa polis copuyla, işkence, hapishane, hatta ölümle karşıkarşıya geldi. 
ANAP Hükümetleri döneminde de bu uygulamalar aynen sürdü. ANAP, korkutma
şantaj ve gözdağıyla halkın oyunu bile alabileceğini sandı. Ama giderek halk güçle
ri, özgürlüklere vurulmuş prangalan zorluyor, korkudan korkmamaya başlıyordu. 

Ekonomi hızla bozuldu. Sömürü kat kat arttı. Gelir dağılımındaki dengesizlik, "kri
tik sınır lan" aşmış duruma geldi. 89 rakamlanna göre bu yıl ücret ve maaşların mil
li gelirden alacağı pay yüzde 12,8, kar-faiz-rant grubunun diğer bir deyişle 
sermayenin payı ise yüzde 72,6 olacak. Nüfus olarak hesaplandığında; toplam nü
fusun l/3'inden fazlası yaklaşık %40 ı milli gelirden %12,8 alırken, nüfusun% S' ini 
bile bulmayan sermaye kesimi, milli gelirin %72,6'sına konuyor. Tarım kesiminin 
milli gelirden alacağı pay ise %14 olarak tahmin ediliyoı: Gelir dağılımındaki bu kor
kunç dengesizliğe, ekonomistlere göre dünyanın bir başka ülkesinde rastlamak 
mümkün değil. 

Enflasyon %70'lerde seyrediyor. Dış borç kabardıkça kabanyoı: 1\irkiye, dünyada 
borçlu ülkeler sıralamasında dördüncü durumda bulunuyoı: Yılda 7,2 milyar dolar 
dış borç ödeniyoı: Bu da milli gelirin %10.3'ünü oluşturmaktadır. Bozulan ekono
minin yükü sürekli emekçi kitlelerin sırtına yükleniyoı: Dış borç ve enflasyon yük
seldikçe, ekonomik ve siyasal dışa bağımlılık da orantılı olarak artıyoı; ezilen ve 
sömürülen yığınlar daha çok yoksullaşıyor. Kitlelerin dayanacak takari kalmadı ar
tık. İşçi eylemlerinde yığınlar "açız" diye bağınyor. 

Kürdistan sorunu, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin en başta gelen 
sorunu olmuştuı: 12 Eylül faşizminin de en önemli hedefi, ama aynı zamanda en bü
yük açmazıdır bu sorun. 
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12 Eylül' den sonra Kürdistan' da insanlara pislik yedirıne dahil baskı ve zulınün 
akıllara sığmayan her türü uygulandı, uygulanıyor. Buralarda insan haklanndan, te
mel özgürlüklerden söz etmek zor. Tam bir orman kanunu hüküm sürüyor. 12 Eylül
cüleı; bu uygulamalanna Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'yle yeni bir yönetsel-politik 
statü kazancbrdıla:r: Bölge Valiliği, yüksek yetkilerle donatılmış, Türkiye'nin bu gün
kü anti-demokratik hukuk düzeninde bile, eylemlerinden dolayı yargı organianna 
karşı sorumlu olmayan tipik bir sömürge valiliğidiı:. 
Olağanüstü Hal Valiliği'ne bağlı özel askeri birlikler oluşturulmuş, ayrıca son do

kuz yılda diğ-er bölgelerden çok sayıda asker ve silah Kürdistan'a kaydırılmıştır. Bu
rada bizzat Içişleri Bakanı'nın ve diğer üst yetkililerin açıkladığı gibi tam bir savaş 
hali sürmektediı:. 

12 Eylülcüler bir an önce Kürdistan'daki hareketi bastırma hevesindedirleı: Bunun 
için tüm güçlerini seferber etmiş durumdalar. Ancak onlann kudurganlığı, Kürdis
tanlı emekçi yığınlarda tam tersine özgürlük ve eşitlik istemlerini daha da güçlendi
riyor. Cizre'nin Yeşilyurt köyünde olduğu gibi halk, zulınün bundan öte sınırı olmaz 
diyerek karşı direnişe geçiyor. Kürdistan'daki uygulamalar halkın giderek ANAP'ı 
terk etmesi ve 12 Eylülcülere karşı tutum alması sonucunu doğuruyor. 26 Mart Se
çimlerinde ANAP'ın Kürdistan'daki illerde aldığı oy oranı bu gerçeği gösteriyor. Hak
kari ve Bitlis dışındaki illerde ANAP ancak o/oiS'in altında oy alabildi. 

Kitlesel muhalefetin yükselişi ANAP'ın çöküşünü hızlandırdı 

1987'den itıbaren Türkiye'nin sosyal ve siyasal gelişmelerinde yığınsal hareketler 
belirgin etkisini göstermeye başladı. Daha önceleri "Türkiye' de yaprak kımıldamı
yor" tarzında ifade edilen sessizlik, tüm haskılara rağmen yerini yavaş yavaş hare
ketliliğe bıraktı. 

12 Eylül sonrasında demokratik hak ve özgürlükler önce silah zoruyla bastırılmış, 
sonradan çıkanlan yasalarla bu durum sözde hukuk çerçevesine oturtulmuştu. An
cak kitleler her zaman olduğu gibi, mücadele kanallarını yeniden oluşturmayı başar
dıla:r: Ö~encileı; kadınlar, çeşitli meslek gruplan tüm engellere karşın örgütlendiler. 
İşçileı; san sendikalan ve yöneticilerini eylem alanianna çekmeyi başanyorlar.I2 Ey
lül süreci boyunca hemen hemen hiç durolmayan Cezaevleri Direnişleri, Tutuklu Ya
kınlannın dayanışma eylemleri, öğrenci hareketleri ve son aylarda giderek 
yaygınlaşan işçi hareketleri, içinde derin demokrasi özlemi banndıran, ekonomik ta
lana dur diyen sosyal huzursuzluğun ve hareketliliğin göstergeleridir. 

1980 askeri müdahalesinden sonra ilk kez, Türkiyede ve Kürdistan'da zulme, yok
sulluğa ve baskıya karşı yığınsal çıkışlar alevleniyo:r: Ülkelerimizin dört bir yanında 
işçileı; ekonomik-demokratik, sınırlı da olsa siyasi taleplerini haykırıyorla:r:Boyunla
nna astıklan "açız" ve "Özal istifa" sloganlanyla ayaklanıp yürüyen işçi seline ne po
lis barikatlan ne de Özal'ın kuru-sıkı tehditleri kar etmiyor. 

Ancak, siyasi bir önderlikten yoksun olan bu kitle direnişlerinin kısa erimde, öze
llikle de siyasi planda somut sonuçlar vermesi beklenemez. Kendiliğinden gelişen bu 
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eyleınlere sahip çıkma konusunda, alabildiğine korkak ve ikiyüzlü davranan daha 
doğrusu meşrebine uygun bir tutum sergileyen sosyal-demokratların tavrı, son tah
lilde Özal'lara ve onlann temsil ettiği vurguncu çeteye yaramaktadır. 

Devrimci solun halihazırda korumakta ısrarla direndiği konumu ile, bir alternatif 
önderlik yaratma koşullan ise hemen hemen yoktur ya da çok zayıftıı: Bütün bu 
olumsuz ve aleyhte koşullara rağmen, temel haklı talepleri için direnen yüzbinlerin, 
Özal ve Onun gibilerinin temsil ettiği düzeni sarsacağİ ise kesindiı: 

İşçi sınıfını direnme ve ayaklanma noktasına getiren nesnel koşulla:ı~ her iki ülke 
devrimcilerini yeniden ciddi ciddi olarak düşündürmelidiı:Siyasi önderlik iddiasının 
öyle kolay olmadığı; bu alanda daha çok çabanın gerektiği ve bugün yürüyenlerin 
güven duyabilecekleri, birleşik merkezi siyasi birer otoritenin, önderliğin yaratılma
sı zorunluluğu ortadadıı: Bu ertelenmez görevin, bir takım inandıncı olmaktan uzak 
iddialarla ve eğilimlerle yerine getirilmemesinin sonuçlan ise her iki halkın müca
delesinde derin acılara neden olmaktadıı: 

Bugün emekçi kitleleri günbe gün yoksulluğa iten enflasyon ve diğer bunalım ol
gularına karşı, ciddi bir savaşım yürütme isteği ile ayaklanan yüzbinlere eğer ciddi 
bir önderlik mesajı verilmezse, kitleleri yeniden kendine kanalize etmeye hazırlanan 
buıjuva güçlerin, sahneye arz-ı enda:ın edecekleri kesindir. Çünkü sorun bugün salt, 
Türkiye ve Kürdistan'daki sosyal, ekonomik ve politik gelişmenin eğilimlerini çok 
yanlı olarak ele almamızı gerektirmekle kalmıyor; aynı zamanda, devrimci değişi
min yollannın hazırlanmasıyla ilgili gerekli olan subjektif unsurun oluşturulması 
için de, yeni çözümler üretmek ve yoğun çabalar gösterilmesini zorunlu kılıyor. 

12 Eylül rejiminin ANAP'ta derinleş en bunalımı 

26 Mart seçim yenilgisinden sonra ANAP'ın başı Özal, garip bir biçimde hala ikti
dan bırakmamakta ayak diretiyoı: Halkın ve muhalefetin erken seçim talebine ku
lak tıkıyor. Özal böyle davranınakla birlikte, hiç kimse Onun 1992 ye kadar hükümet 
edebileceğine şans tanımıyor. Hükümette yaptığı değişiklik, güven oylamasına git
mesi; bütün bunlann seçim yenilgisinin yarattığı şaşkınlığı dağıtmak, partisine çe
ki düzen vermek ve yeniden otoritesini kurma amacına yönelik olduğu açıktıı: Ancak 
bunlar 12 Eylül' ün son partisini kurtarmaya yetmemektedir. 26 Mart yerel seçimle
ri ile, daha önce MDP ye tattınlan yenilgiden sonra olduğu gibi, 1lirkiye ve Kürdis
tan 12 Eylülellierin doğrultusundan biraz daha çıkmıştıı: Türkiye ve Kürdistan 
toplumu artık 12 Eylülcülerin, ABD'nin oturtmak istediği rayda yol ala:ınaz. Bu sü
reç 12 Eylül'ün arkasındaki güçlerin beklemediği tarzda erken başlamış oldu. İç ser
mayenin, uluslararası mali kuruluşlarm ve ABD'nin seçim sonuçlan karşısındaki 
şaşkınlığı bunu gösteriyoı: Hazırlıksız yakalanmışa benziyorlaı: 

Ancak, bugün sosyal tabanını büyük ölçüde kaybederek üçüncü parti durumuna 
düşen 12 Eylülün son partis~ yarın iktidan yitirse de, bu 12 Eylül rejiminin gittiği 
ya da gideceği anlamına gelmiyoı: 
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12 Eylül faşizmi, başta 1982 Anayasası olmak üzere çıkanlan diğer yüzlerce yasa
larla, yapılan idari düzenlemelerle Darbe'den sonra siyasal, hukuksal sistemi, devlet 
mekanizmasını yeniden biçimlendirmenin adıdıı: Temel hak ve özgürlükleri yoke
den başta 82 Anayasası olmak üzere, düşünce, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin ya
salar değişmedikçe; 1ürkiye'yi bir polis devletine çeviren Polis Selahiyet Yasası, 
militarizmi hortlatan orduyu ülkenin kadiri-muktediri yapan siyasal ve yönetsel dü
zenlemeler ortadan kaldırılmadıkça; Kürdistan'da Sömürge Valiliği dağıtılıp halkın 
özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık talebi önündeki engeller yıkılmadıkça 12 Eylül Reji
mi'nin varlığını sürdürmeye devam edeceği ortadadır. 

Yığınlann eylem gücüyle demokrasiyi kazanmak, sol ve 
demokratik güçlerin birliğini sağlamaktan geçer 

Bugünkü otoriter faşist rejimin yalnızlığa itilınesi ve giderek ortadan kaldırılması
nın objektif koşullan oluşuyor; sosyal tabanı alabildiğine daralan rejimin, kendisi
ne yeni dayanaklar bulmasının olanaklan olmadığına göre, salt ömrünü uzatmak 
için de olsa, kitleleri tekrar tekrar 12 Eylül öncesi dönemle korkutmakta ve dönemin 
faşist terörünü hatırlatmak için de planlı provakatif girişimleriyle siyasi ortamı ala
bildiğine gerginleştirmekte çareyi buluyoı: Son I Mayıs kutlamalannda kitlelere yö
neltilen açık ve acımasız terörün altında yatan asıl gerçek buduı: 

Aynca son zamanlarda Türkiye'de sağcı ve aşın sağcı güçlerin gözle görülürcesi
ne etkinleştikleri bir gerçektiı: Onları Özal hükümetinin açık desteği yönlendiriyor. 
Aşın sağcılaı; ırkçılar ülkeyi yeniden karanlık bir döneme itmek istiyorlar ve bunu 
sağlamak için de örgütlü teröre başvuruyorlaı: Ve Özal bugün kitle eylemlerini pro
vake etmek için bu karanlık güçleri ustalıkla kullanıyor. Özellikle de polis içinde ör
gütlendirilen bu faşist çetelerin, önümüzdeki dönemlerde kitle eylemlerine karşı 
daha da saldırganlaşacaklan kesindir. 

26 Mart seçim sonuçlanyla ortaya çıkan yeni durumun, hem sermaye çevrelerin
de hem de sol ve demokratik güçler arasında yeni bir konjonktür yaratacağı muhak
kaktıı: Daha şimdiden sermaye çevreleri ve ABD, ANAP'tan boşalacak yere alternatif 
hazırlamanın çabası içine girmiş bulunuyorlar. Demirel'in adı hem ABD'de hem de 
Türkiye'de "etkili ve yetkili" çevrelerde daha sıkça duyulmaya başlandı. Diğerleriyle 
birlikte Aydınlar Ocağı yeniden Demirel + Özal formülünü öne sürmeye başladılar. 
Üçüncü bir "MC" özlemi ! 

Gelişmeler öyle gösteriyor ki, sağın kendi içindeki mücadelesi yanında, uzlaşma, 
uzlaştırma manevralan da süreceğe benziyor. Yığınlaı; demokratik hak ve özgürlük
ler için ağırlıklarını siyasi planda duyurmasalar, yolun Demirel başkanlığınde yeni 
MC'lere açılma olasılığı büyüktüı: 

Sol ve demokratik ~çlerin de daha hareketli bir döneme girdikleri gözlenmekte
dir. Yerel seçimlerde, ll ve ilçelerin büyük çoğunluğunda belediye seçimlerini kaza
nan sosyal demokrat SHP, seçim sonuçlarını, kendisine oy veren yığınların istekleri 
doğrultusunda değerlendirip, demokratik bir mücadele programı çıkaracağına, 
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yığınlarm gücünü harekete geçireceğine, meşrebine uygun bir tutumla parti içi sol 
muhalefeti tasfiye hazırlığına soyunmuş görünüyoı: Muhtemel bir SHP iktidan için 
iç ve dış sermaye güçlerinin olurunu alma yolunda, demokrasi güçlerine karşı plan
lar tezgahlamaktadıı: 

SHP' den demokrasi yönünde beklenti içine girmek büyük bir yanılgı oluı: Hele he
le SHP'nin bugünkü yönetimi demokrasi mücadelesine ne isteklidir, ne de çapı bu
na elveriyoı: Seçim sonrası tavırlaoyla iktidan halkın gücünde değil, ABD'nin 
olurunda gördüklerini çok net sergiliyorlar.Devlete karşı "sorumlu"davranma gele
neklerini sürdürerek, "kitlelerin sokağa dökülmesi"rıi önlemeye çalışarak, alevlenen 
toplumsal muhalefeti kendi çizdikleri çerçeveye hapsetmeye çalışıyorlaı: Bu bakım
dan asıl sorun, SHP'ye oy veren milyonların gücünü demokrasi mücadelesi için ey
lem alanlarına çekmektiı: 

Yukanda da belirttiğimiz gibi, bizim asıl konumuz sosyal demokrasinin ilerisinde
ki sol güçlerdiı: Faşizmin en büyük kalırını çeken, dolayısıyla demokrasiye herkes
ten çok gereksinme duyan sosyal ve politik güçler bunlardıı: 1lirkiye'de demokrasi 
mücadelesinin gerçek öncüleri ve ulusal zulme karşı olan Kürdistan halkının dostla
n, müttefikleri bu güçlerdir. Onlann birliği, dağınıklığı, gücü, güçsüzlüğü bizi ya
kından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'de demokratik gelişmeler 1lirkiye işçi sınıfının, 
emekçi kitlelerinin olduğu kadar Kürt halkının da sorunuduı: 1lirkiye'de demokra
si ve demokrasi mücadelesinin durumu, Kürdistan halkının kurtuluşuna ilişkin ileri 
sürülen politik program hedeflerimiz ne olursa olsun Kürdistan yurtsever güçlerini 
yakından ilgilendiriyoı; ilgilendirmelidiı:Demokrasi mücadelesine burun kıvırmak, 
"O Türkiye Solunun görevidir" tarzında yaklaşmak sorumlu bir tutum değildiı: Kür
distan sosyalist ve yurtseverleri halkın özgürlüğü, ülkenin bağımsızlığı için mücade
le yürütüyorlaı: Kürdistan'ın bağımsızlığı için mücadele, siyasal bağımsızlık hedefi, 
Metropol'deki demokrasi mücadelesine ilgisiz kalmanın gerekçesi olamaz. Halkla
rm kardeşliği ve dostluğu için bu türden eğilimlere olanak vermemeliyiz. 

Türkiye'de yukardan beri sıraladığımız gelişmelere karşın Sol Hareketin durumu 
nedir? 

12 Eylül'ün ardından Sol Harekete büyük bir darbe vuruldu. 12 Eylül'ün temel amaç
larından biri zaten buydu. Sol Hareket dokuz yıl sonra bile hala toparianmış değil. 
Türkiye'de demokrasi mücadelesinin en büyük zaafı burada yatıyoı: Halkın tepkisi
ni gösterdiğL işçi hareketlerinin kabardığı, işçilerin, ezilen ve sömürülenlerin yığın
sal gücünü eylem alanlarına akıtabileceği bir dönemde Sol Hareket dağınıktıı; 
hazırlıklı değildir. 

Demokratik hak ve özgürlükler ancak örgütlü ve yığınsal bir mücadeleyle elde edi
lebilir. Demokrasiye böylesi zorlu bir yoldan ancak ulaşılabiliı: 

Sorun hızla dağınıklığı giderecek politik ve demokratik çözümler üretmek buna 
uygun örgütlenmeleri gerçekleştirmektir. Sol hareket hızla toparlanıp, kitlesel hare
ketlerin kumandasına geçmelidiı: Günün en önemli görevi budur. 
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Kürdistan Yurtsever Güçleri, ulusal demokratik birligi sagladıgı 
ölçüde zafere daha da yaklaşacaktır! 

Türkiye genelinde olduğu gibi, Kürdistan yurtsever hareketinin de en büyük soru
nu, dağıruk ve birlikten yoksun oluşudur. En son 26 Mart Yerel seçimleri olmak üze
re tüm politik göstergeler, Kürt halkııun özgürlüğü ve bağıınsızlığı için yoğun bir 
istekle dolu olduğunu gösteriyor. Yurtsever Hareketin birlik halinde kitlelerin önü
ne çıktığı yerlerde halktan büyük destek aldığı görülüyor. Bu bakımdan Diyarbakır 
belediye seçimleri üzerinde dunnak gerekiyoı: 

Diyarbakır'da Refik Karakoç, Sol ve Yurtsever hareketin ortak adayı olarak seçim
lere katıldı.Diyarbakır Belediye seçimlerinin sürükleyicisi, Refik Karakoç ve onun 
çevresinde bütünleşen sosyalist ve yurtseverler oldu. Gerçi Karakoç gerekli yeterli 
oyu almasına rağmen, seçim sisteminden kaynaklanan çarpıklık nedeniyle seçileme
di. Ancak bunun fazla önemi yok. Önemli olan ağır baskı ve tehditler altında, hal
kın baskı ve zulme karşı özgürlük ve eşitlik istemini temsil edebilmektiı: Bu 
gerçekleşti. Öyle ki, ANAP bile kitlelerden oy alabilmek için eski bir Kürt yurtseve
rini aday göstermek zorunda kaldı. T1im partileı; kitlelerle ancak Kürt halkııun talep
lerine sahip çıkıyor görünerek dialog kurabildileı: Kürt halkının istemlerini dile 
getirmekte en büyük sıkıntıyı Refik Karakoç ve arkadaşlan çekti, en az özgürlüğe 
Onlar sahiptileı: SHP adayı, Halepçe olayıyla halkın duygusunu sömürmeye kadar 
işi ilerletti. Seçimi kazanması halinde, Diyarbakır' da Halepçe Şehitleri Anıtını dike
ceğini vaadetti. Refah Partisi de yörede dini bütün bir mürnin olarak tanınan, ama 
aynı zamanda Kürt yurtsever kişiliğiyle de sevilen Hani Müftüsünü aday gösterdi. 
Refah Partililer seçim boyunca halkın dini duygulanyla birlikte yurtsever duygulan
nı da oya çevirmeye çaba gösterdileı: Propagandalarında Sol ve Yurtsever güçler için 
"Onlar sadece dilimiz diyorlaı: Biz hem dilimiz, hem dinimiz özgür olsun diyoruz" 
şeklinde Kürt halkının demokratik taleplerini sömürmeye kalkıştılaı: Diyarbakır'da 
kimi bencil hastalıklar olmasaydı, Sol ve Yurtsever Güçlerin seçimi alması işten bile 
değildi. 

Diyarbakır'da ve Kürdistan'ın başka yörelerinde yaşanan bu olaylar neyi gösteri
yor? Kürdistan'da ulusal uyanışın bir hayli kabardığını, halkın ulusal demokratik ta
leplerini savunma dinamizmini gösterdiğini ... Yıne Sol ve Yurtsever güçler birlik 
yaptığında kitlelerin pekala güvenini ve desteğini sağlayabildiğini .. Seçimler döne
minde ortaya çıkan güç ve eylem birliği olanaklan kalıcı hale getirilebiliı; getirilme
lidir. Bu işbirlikleri sürecinde, mücadelenin yükünü omuzlarında taşıyan kadrolar, 
ulusal demokratik hareketin düşünsel ve örgütsel sorunlarını, birlikte iş yapma ola
naklauru ortadan kaldırmadan tartışarak çağdaş, mücadeleci bir örgütlenmenin ya
ratılması görevini de başarabilirleı: 

Kürdistan yurtsever güçleri kendi aralarında birlik ve bütünleşmeyi sağladıklan öl
çüde, zafere daha çok yaklaşacaklardıı: Birlik gücümüzdür, zaferin güvencesidir. O 
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30. yılında 

49'LAR OLAYI 

Dr. N. Kutlay 

Kürdistan tarihinin son dönemindeki önemli olgulardan birisi de "49'lar olayı" di
ye anılan olaydır şüphesiz. 49 kürt yurtseverinin tutuklanarak, aylarca hücrelerde 
en acımasız koşullarda eziyet çektirildikten sonra, 27 Mayıs 1960 müdahalesinde 
bütün siyasi tutuklularm salıverilmelerine karşın, sırf kürt yurtseverleri olduklan için 
salıverilmeyip içerde tutulmalannın üzerinden tam otuz yıl geçti. Otuz yıl sonra bi
le bu olay hakkında gereği kadar yazılınadı ve incelemelerde bulunulmadı. Oysa ola
yın niteliği ve dönemi bakımından ayn bir özelliği vardı; acılı ve uzun "kürt 
başkaldın" yıllannı izleyen -Koçgiri, Şeyh Sait, Ağn, Dersim ve diğerleri- bir suskun
luk döneminden sonra, ilk kez kürt halkı yeniden somut ve ciddi arayışlarda bulu
nuyordu. Eski kuşaklarla yeni dönemi birleştiren önemli bir bağlantı noktasıydı 
49'lar olayı. O günden sonra 49'ların bir kısmı hayattan aynldılar ve olay giderek 
unutuldu. Tek tük yazılanlar da yüzeysel olmaktan öteye gidemedi. Bu kısa maka
lede bu konuya bir makalenin sınırlılığı içinde de olsa değinmek istiyorum. 

Bunu hem tarihi zorunluluk ve hem de o günün zor koşullannda "Harbiye hücre
lerinde" kan kusarak ölen hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Mardin'li Emin Ba
tu'nun anısına olan saygımdan ötürü yapıyorum. Son dönemin sosyal ve politik 
gelişmelerinde önemli bir köşe taşı olan "49'lar olayı"nı irdelemek hepimize düşü
yor. 

Dönemin bazı özellikleri 

1921 Koçgiri,1925 Şeyh Sait,1930 Ağn ve 1938 Dersim başkaldınlannın kanlı bir 
şekilde hastınlmasından sonra, C.H.P.'nin tek parti yönetimi Türkiye'yi suskun, özel-
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Ayaktakiler (soldan sağa): Örfi Akkoyunlu, Ali Karahan, N azmi Balkaş, Sait Kırmızı toprak, Halil Demirel, Mehmet 

Aydemir, Ökkeş Karadag, Sait Bingöl, Faik Savaş, Selim Kıbçoğlu, Medet Y&j (Serhat), Nacl Kutlay. 

İkinci. Sıradakiler: M. Ali Dinler, Yavuz Çambbel, Hasan Ulus, Fevzi Avşar, Ziya Şerefhanogıu, Esat Cemiloğlu, Mu

sa An ter, Ziya Acar, Necati Siyahkan. 

Önde oturanlar: Şahabettin Septioğlu, Yaşar Kaya, İsmet Balkaş, Cezmi Balkaş, Hüseyin Oğuz Üçok. 

likle işçilerin, köylülerin ve kürtlerin ezilelikleri bir zindana çevinnişti. Kürt halkı 
üzerindeki baskılarm benzerine tarihte az rastlanılabilirdi. Kısacası barbar bir yöne
tim vardı. Fakat barbarlıkla insanlan susturmak sürüp gidernezdi ve gitmedi de. 

lürkiye'den kaçan kürtler Suriye ve Lübnan'da Hawar ve Roja Nu dergilerini çı
kardılaı; Hoybun örgütünün yayınlan elden ele dolaştı. İstanbur da okuyan kürt gen
çlerinin kaldıklan Dicle Talebe Yurdu, böyle bir ortarndaki gençleri barmdınyordu. 
Bu öğrenciler sonradan hayata atıldıklarmda çevrelerine büyük bir beceriyle "pek
çok şey'' anlattılar. Bu insanlarm farklı olduklannı halk hemen anlayabiliyordu. 

2.Dünya Savaşı sona erip Alınan faşizmi yenilince,dünyayı bir demokratikleşme 
havası sardı. Sovyetler Birliği'nin büyük katkılan ile gerçekleşen bu göreceli dernok
ratlaşrnaya ilk dönemlerde A.B.D. ve diğer Batılı Devletler de omuz veriyorlardı. Bu 
dönernde Türkiye'de de, tek partili baskıcı rejime karşı sesler çıkınaya başladı. Bun
ların arasında Batı Anadolu'ya sürgün edilen kürt aydın ve önde gelenlerinin ve Kür
distandaki, -o günkü anlatırnla Doğu ve Güneydoğu Anadolu- insanlannın da sesleri 
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vardı. Çok partili yaşama geçilen ı 946 yılından sonra özellikle kürt yurtseverleri de
mokratikleşme çabalannı yeni kurulan Demokrat Parti içinde çalışarak veriyorlardı. 
Dicle-Fırat gazetesi Istanbul'daki genç yurtseverler tarafından çıkanlıyordu. O dö
nemde daha çok bölgeler arasındaki dengesizlik ve ayrıcalıklı yönetim dile getirili
yordu. 

Artık kürtlerin kitleler halindeki katliamlarından bahsedenlere ve bunu eleştiren
Iere rastlanıyordu. Van'da 33 kürdün, 1943 yılında, Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın 
kişisel emriyle kurşuna dizilişinin hesabını soranlar, ı950 yılında az değildi artık. 

Kürt yurtseverliği uzun suskunluk yıllarından sonra yeni kıpırdanışiarın ve arayı
şların içinde idi ... Kürt yurtseverlerinin, demokratikleşme umutlan ile omuz verdik
leri D.P. iktidara gelmişti, fakat değişen hiçbirşey yoktu. Kürtlere karşı baskı ve 
asimilasyon uygulanması bir "ulusal" politika olarak kabul edilmiş ve bu konuda ik
tidardaki D.P. ile dünün günahkar C.H.P.'si arasında herhangi bir fark sezilmiyordu. 
Ama buna karşın konuşan, arayan ve giderek aydınlarran kürt yurtseverlerinin sayı
lan artıyordu. Orta Doğuda ve dünyada ise Mustafa Barzani ve Irak'taki kürt hare
keti kendisinden söz ettiriyordu. 

Yakın tarihimizde "49'lar olayı" olarak geçen, bazı kürt yurtseverlerinin arayışlan, 
çabalan ve ileriye dönük yurtsever mücadeleleri ı 950-ı 960 yıllan arasındaki döne
me rastlar. Bu yoğun arayış çabalan özellikle ı 960'lı yıllara yakın son birkaç yılda, 
en belirgin şekilde görülmektedir. Kürtleı;' nasıl konuşabiliriz, ulusal-demokratik 
haklanmızı nasıl güncelleştirebiliı; yapılan haksızlıklan nasıl dile getirebiliriz diye 
bir arayışın içinde, birbirlerini anyorlar, kültürel etkinlikler yaratıyorlaı; durmadan 
kendi aralarında tartışıyorlardı. ı 958 yılında Mustafa Barzani'nin Sovyetler Bir
liği'nden Irak'a gelişi üzerine Türkiye gazetelerinde boy boy resimleri yer alıyor ve 
her geçen gün kürt benliği kendisini hissettirmeye başlıyordu. "49'lar olayı" böyle 
bir ortamın ürünü olarak ortaya çıktı. 

ı958-ı959 yıllarında Demokrat Parti Adnan Menderes'in başkanlığında yönetim
deydi. Türkiye'de ekonomi giderek darboğazlarda sıkışmakta, Demokrat Parti'nin 
yönetime geldiği ilk yıllardaki ekonomik canlılık, tanm alanlarındaki verimli yıllaı; 
inşaat sektöründeki işgücü gereksiniminin köylüyü kentlere çeken ve cepleri para 
gören köylülerin ve yan-köylü işçilerin göreceli o rahat günleri giderek yok olmak
taydı. Tüketimin arttığı o dönem artık sona ermişti. Bu ekonomik sıkıntılar kendisi
ni siyasi yaşamda da gösteriyordu. Amerika Birleşik Devletleri kredi verme ve 
yardımcı olmada istenilen ölçüde cömert davranmıyordu artık. İki dönem ezici bir 
çoğunlukla iktidan elinde bulunduran Demokrat Parti, son ı 957 seçimlerinde çok 
zorlanmıştı ve rahat bir çoğunluğa sahip değildi. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi 
muhalefeti ise oldukça sertti. Hükumet partisinin gelecek seçimleri kazanması çok 
şüpheliydi. 

ABD'nin yardım ve kredileri arttırması için Adnan Menderes şantajlara bile başvur
makta ve Sovyetler Birliği'ne yaklaşabileceği izlenimini vermek istemekteydi. Hatta 
ABD'nin Ankara Kızılay' daki haber merkezine patlayıcı madde konulmasını bile, ''ba
zı güçler" gerçekleştirmişti. Ama herşeyden haberdar olan ABD yöneticileri bu şan-
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tajlan yutrn.adılaı: CIA lfukiye'yi çok iyi tanımaktaydı. 1lirkiye'yi tehdid eden bir ko
münist hareketinin bulunmadığından çok emindi. 

O dönemde, 14 Temmuz 1958'de,' Irak'ta büyük olaylar gerçekleşmişti. Genç kral 
Faysal ve kürt kökenli başbakan Nuri Sait ihtilal ile alaşağı edilınişlerdi. Yeni bir dö
nem başlamıştı. Uzun yıllarm baskıcı ve despot idaresi gitmiş, yerine halkın büyük 
desteğini alan, özgürlük sınırlan büyük ölçüde genişletilen Abdilikerim Kasım dö
nemi gelmişti. Yıllarca baskı altında tutulan kürtler yönetirnde söz sahibi olmaya 
başlayıp Abdilikerim Kasım'ın yanında yer almışlardı. Yeni anayasada kürtler, ülke
nin araplar ile birlikte sahipleri addediliyorlardı. Irak Kürdistan Demokrat Partisi le
gal olarak çalışma olanağına kavuşmuştu. Bütün dünya bu yeni rejimle 
ilgilenmekteydi ve böylece kürt sorunu da konuşulur olmuştu. 

Bu durum kısa sürede Türkiye'de de etkisini gösterdi. Büyük bir kürt nüfusunun 
yaşadığı 1lirkiye' de basın ve resmi kurumlar bu konuyu tartışmaya başladılar. 

Büyük bir saygınlığa sahip olan Mustafa Barzani ve yakınlan Sovyetler Birliği'nden 
Irak'a dönerlerken A Kasım tarafından parlak törenlerle karşılandılar. Uzun bir sus
kunluk döneminden sonra kürt sorunu yeniden tarih sahnesindeydi. 

Yırminci yüzyılın başlarında çok az sayıda genç, Kürdistan'dan gelip İstanbul'da 
yüksek öğrenim görme şansını elde ed e biliyordu. Genelde zengin ve feodal beylerin 
çocuklan İstanbul'da okurlarken 2. Meşrutiyet ve 1. Dünya Savaşı dönemlerinde, 
ulusal kurtuluşçu çevrelerle ilişkiler kurarak onlardan etkileniyorlardı. Bu gençler
den bazılan organize olma başansını da göstermişlerdi. 

Cumhuriyet döneminin, kürt ulusal hareketlerini kanla ve kıyımla susturduğu otuz 
yıllık süreden sonra, Türkiye'de bazı değişimler olmuştu. Bütün dünyayı sarsan 2. 
Dünya Savaşı aşılmış, 1lirkiye çok partili hayata geçmişti. Az sayıda da olsa eskiye 
oranla daha fazla sayıda kürt genci Ankara ve İstanbul üniversitelerinde okuyabili
yorlardı. Bu kez sadece zengin aile çocuklan değil, bazı orta halli ailelerin çocukla
n da okumaktaydılaı: Bu gençler yaşamın her döneminde eşit olmayan muameleler 
görmüşler ve horlanmışlardı. Geldikleri çevrelerden ve ailelerinden son dönemin 
kanlı ve baskıcı olaylannı dinleyip duygulanmışlardı. İçlerlıide birtakım reaksiyon
lar taşımaktaydılar. 

Kürdistanın küçük kentlerinden Ankara ve İstanbul'a gelen bu gençler aynı dili ko
nuşan, aynı duygulan paylaşan insanlar olarak birtakım arayışların içindeydiler. Böy
lece birtakım hemşehri gruplan oluşuyordu. Eski hareketsiz çevrelerin yerine şimdi 
günlük gazetelerin okunabildiği, radyolarm dinlenebildiği bir üniversite ortamında 
artık onların da dünyaya açılan bir pencereleri vardı. Eski reaksiyonlan şimdi düşün
eeye dönüşmekteydi. 

İktidar neyi amaçlıyordu? 

Bu yıllarda yukanda değindiğimiz gibi Türkiye ekonomisi bozuk, iktidar saliantı
da ve antidemokratik baskılar giderek artan bir yoğunlukla uygulanmaktaydı. Soğuk 
savaş kışkırtıcılığının yapıldığı uzun yıllar boyunca, birçok kez yapay komünist teh-
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tikeleri icat edilerek tutuklamalar ve cezalandırmalar yapılmıştı. Aralarında yer alı
nan Nato ülkelerine, başta ABD'ye yeni bir komünist tehlikesi sunınaıun inandıncı
lığı çok azdı. Çünkü 1951'deki geniş komünist tutuklamalanıun ve bununla ilgili 
mahkemenin sonuçlanmasııun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişti. 

Güncel olan, Orta Doğu' da bir ''kürt tehlikesi"nin varlığıydı ve bu da Menderes hü
kumeti için iyi bir fusattı. Barzani Sovyetler Birliği'nden Irak'a gelmiş ve politik ça
lışmalar yapmaya başlamıştı. ABD, 1lirkiye'yi tehdid eden bir "komünist kürt 
hareketi"nin varlığına inandınlmalıydı. Bunun hazırlıklan ilgili kuruluşlarca adım 
adım yerine getirildi. Günün İstanbul Milli Emniyet başmüfettişi Ergun Gökdeniz 
imzasıyla İçişleri Bakanlığına operasyonun ana hatlannı içeren 6 sayfalık bir rapor 
sunuldu, (Dava dosyası 2 DT. 227-233). Rapor 31 temmuz 1959 tarihlidir. "Kürtçü
lük hareketinin bugünkü durumu", ek bir yazı ile rapora eşlik etmekteydi. Yıne ay
m tarihte Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği'nce Ziya Selışık imzasıyla İçişleri 
Bakanlığına 65 sayfalık bir rapor daha sunulmuştu. Aşağıdaki konulara açık bir şekil
de değinildiğinden her iki rapor da ilginçtiı: Bunu Genel Kurmay Başkanlığı Askeri 
Mahkemesi'nin 3 mayıs 1968 tarih, 968-7 sayı, 968-1 esas, 968-61 nolu gerekçeti 
kararının 14. sayfasında özetlenmiş şekilde görmekteyiz. 

- Bu operasyon ABD'ye karşı ekonomik yardım elde edilmede bir argüment olarak 
kullamimalı dır. 

- Olay ABD makamiarına bir "komünist kürt hareketi"nin varlığı şeklinde sunul
malıdır. 

-Tutuklu ailelerine ise olay bir komünist hareket olarak gösterilmelidir. (Uzun yıl
lar boyunca komünizme karşı soğuk savaş kışkırtıcılığı yapıldığından tutuklularm 
ailelerine ve çevrelerine, kürt ulusal demokratik hareketinin yabancısı olan birer ko
münist gıbi gösterilmeleri gayreti güdülmüştü. Tutuklular hakkında antipari yaratı
larak bölgelerinden izole edilmeleri düşünülmüştü.) 

- Elde tutuklulan suçlayacak kamt yoktur ama yapılacak ani bir baskınla bazı ka
mtlar elde edilebiliı: 

- Bunun için 40-50 kişinin tutuklanması gerekmektedir. Böylece kuvvetli ve has
sas bir operasyon sonucunda kürtçülük faaliyetleri uzun vadeli olarak kesintiye uğra
tılacaktıı; (D.2.DT.SH.229). 

17 aralık 1959 yılında yukarda saydığımız senaryoyu sergilemek için tutuklama
lar yapıldı. Tutuklananlar İstanbul Harbiye'de Merkez Komutanlığındaki yeraltı hü
crelerine konuldulaı: 

27 mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra, af kanununun kapsamına alınma
yan 49'lar dışında bütün siyasi tutuklular salıverildiler. 

Bu kürt yurtseverlerinin yargılanmalarona 1961 yılı başlarında Ankara'da başlan
dı ve peyderpey salıverildiler. Geç yargılanmalarının başlıca nedeni, 14'ler olarak bi
linen Alpaslan 1lirkeş ve arkadaşlanıun Milli Birlik Komitesi'nde kürt sorununa karşı 
çok sert tavır koymalanydı. 
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Tutuklulann sınıfyapılan: 

Thtuklandıklan tarihle mahkemenin sonuçlandığı tarih arasında geçen sürede, sa
nıkların birçoğu öğrencilikten kurtulup yeni bir mesleğe kavuşmuşlardı. Aşağıdaki 
gruplama sanıkların mahkeme öncesi durumlarına göre yapılmıştır. 

Öğrenci 28 kişi Muhasebeci 2 kişi 
Asli subay 3 kişi Fabrikatör ı kişi 

Yedek subay 3 kişi Zı:Yük.Müh. ı kişi 

Avukat 3 kişi Tüccar 2 kişi 

Doktor 2 kişi Gazet.Yazar 2 kişi 

İşçi 2 kişi Şoför ı kişi 
Emekli mem. ı kişi 

Dikkat edildiğinde adı geçen harekete katılanların yüzde altmışına yakınının 
öğrenci olduğu görülür: Diğer entellektüelleri de hesaba kattığımızda, o dönemin 
koşullarına göre, aydınların oranı yüzde doksanın üstüne çıkmaktadır. Durum böy
le olunca, o günkü tutuklamaların bir bölüm "kürt yurtsever aydınlan"nı hedef alan 
bir operasyon olduğu göze çarpar: 

Yargılamalar uzun sürdüğünden, sonuç aşamasında öğrencilerin okullarını bitiTe
rek hayata atılmalanyla, mesleklerine göre oluşturulan yeni tablo şu şekli almakta
dır. 

Avukat 

Muhasebeci 

OrmanMüh. 

Zıraat Müh 
Yüksek Müh. 

Öğrenci 

Şofor 

lliccar 

ıs kişi 

6 kişi 

3 kişi 

2 kişi 

ı kişi 

ı kişi 

ı kişi 

2 kişi 

Doktor 9 kişi 

Emekli subay 3 kişi 

Diş doktoru 

Teknik er 

Fabrikatör 

Gaz. Yazar 

Emekli Mem 

İşçi 

ı kişi 

ı kişi 

ı kişi 

2 kişi 

ı kişi 

2 kişi 

Mesleklere göre dağılımı özetlemek gerekirse, sanıkların hemen hepsi yurtsever 
küçük buıjuva kökenlidiı; aralarında az sayıda buıjuva ve yine 2-3 yan işçi yer al
maktadıı: Yan işçi diyoruz, çünkü bunlar fabrika veya atölye işçisi olmayıp, zaman 
zaman mevsimlik işçi veya kendi hesabına iş yapan kişilerdir: Hiç kuşkusuz bu tab
loya bakarak "49'lar hareketi"ne bir tür " yurtsever kürt aydın" hareketi diyebiliriz. 

İdeolojik farklılıklar: 

Thtuklananların tümünde genel anlamda bir yurtseverlik göze çarpmaktadır. Bu 
yurtseverlik henüz berraklık kazanmış değildir: Sosyalist bir partinin mensubu ol-
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maktan ötürü daha önce 1946 yılında tutuklanmış olan Örfi Akkoyunlu ve ileride 
Kürdistan Demokrat Partisi genel sekreterliğini üstlenecek olan Sait Elçi, o dönem
de kürt ulusal kurtuluşunun metodamu birlikte rahatça araştırabilen değişik dünya 
görüşlerine sahip iki yurtsever kürttür. Buna benzer somut örnekleri arttırmarnız 
mümkündür. Ayn dünya görüşlerine sahip olmalan, onlann yanyana gelip ulusal çö
züm yollan aramalamu engellememektediı: Bunun birçok nedeni olsa gerek. Önce
likle, bu değişik ideolojik görüşler birbirlerinden henüz yeteri kadar açık ve kesin 
çizgilerle aynlmamışlardır. Söz gelimi, sağcı veya solcu olanlar henüz tam olarak 
yerlerini almanıışiardı ve arayış süreci içindeydileı: Sağda veya soldaki arayışlar he
nüz eğilim halindeydi. Diğer bir neden ise, uzun bir suskunluk döneminden sonra, 
sayılan çok sınırlı olan bu kürt aydınlannın, dönemin büyük baskılan karşısında bir
birlerine daha fazla yaklaşmak, kenetlenmek ve anlayış göstermek zorunluluğunu 
duymalandıı: Onlan böyle davranmaya zorlayan dönemin koşullandır. 

Bu ortamda Tilikiye'de sosyal olaylara ve ulusal sorunlara yaklaşım ileri boyutlar
da değildi. Türk ve kürt kökenli pek az kişi ulusal kurtuluş hareketlerine ilerici, mo
dem ve sosyalist bir anlayışla yaklaşmaktaydı. Bu nedenle kürt aydınlannın bilgileri 
de çok kısıtlıydı. Ufuklan berrak değildi. İçlerinden 5-6'sı olaylan açıklama biçimle
rinden ve mahkeme belgelerinden anlaşıldığına göre, kendilerini sosyalist olarak ka
bul etmektediı: Belgeler bunların sosyalist olduklaruu kanıtlamaya yetmiyorsa da, 

Soldan saga: Sait Elçi, Feyzullah Demirtag, Şahabettin Septioğlu, Prof. Mehmet Özer, Haydar Aksu, Faik Savaş, 
Önde oturan: Muhsin Şavata 
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böyle bir eğilim gösterdikleri açıktır. Geri kalaniann büyük bir kısrru sağcı bir dün
ya görüşüne yatkın yurtseverlerdiı; orta yaştakilerin bazıları ise henüz nötrdürler. 

49'lar olayında dikkati çeken bazı noktalar: 

a- Siyasi bir örgüt kurma girişimlerine raslanılmamaktadıı: Yalnızca, Ziya Şerefhan
oğlu'na ait belgeler arasında arap alfabesi kullanarak yazrruş olduğu türkçe" Kür
distan Hürriyet Parti Nizamnaınesi" diye bir belge ll nolu şahsi deliller dosyasında 
bulunmaktadır. Sanıklardan hiçbirinin mahkeme süresince bu belgeden haberdar 
olmadığı aniaşılmak ta du: Ziya Şerefhanoğlu da böyle birşey yazınarlığını mahkeme
de ifade etmiştir. 

b- O günlerde çok popüler olan Mustafa Barzani'nin fotoğrafları birçok sanığın 
üzerinde bulunmuştut 

c- Bazı sanıkiann üzerlerinde koyu milliyetçi şiirlerin bulunmasına karşın bazı kişi
lerde ise sol içerikli olan "Avrupa Kürt Talebe Birliği Kongre Kararları" ve buna ben
zer belgeler ele geçirilrniştit Sanıkların bu belgelere karşı mahkemedeki tavır ve 
savu:nrnalarına baktığırruzda, belgelerin onlann ideolojilerini yansıtrnadıklarını gö
rüyoruz. O günlerde elde edilmesi kolay olmayan buna benzer yazıların hangi türü
nü ele geçirrnişlerse, çoğaltıp birbirlerine verrnişlerdit 

d- Kürdistandaki illerin isimlerini taşıyan "gece"lerde ve piknikierde kürt oyunla
rının oynanrnası ve kürtçe türkülerin söylenınesi o günün makamlarının dikkatini 
çekmiş ve suç sayılrruştır. 

e- Uzun yıllar boyunca yasaklanrruş olan bu oyunların oynanınası ve kürtçe tür
külerin söylenrnesi, sanıklarca ulusal değerlerin korunınası çabaları içinde önemli 
bir görevin yerine getirilmesi şeklinde değerlendirilmiştir. 

f- Sanıkiann bazılarında kendileri tarafından yazılrruş bir kısrru oldukça nitelikli 
şiiriere raslıyoruz. 

g- Sanıkiann politik çalışınalarda çok acemi olduklan, biribirierine yazrruş olduk
ları mektuplardan anlaşılrnaktadıı: Gereksiz olan bu yazışrnalaı; onlar hakkında suç
layıcı kanıtlar olarak dosyalarda yer almaktadıı: Mektup içerikleri fikir 
alışverişlerinden çok hislerle doludur. Bir önceki kuşakla bağlan zayıf olan sanıklar 
politik bir çalışına sürecinden de gelmernişlerdit 

h- Sanıklar arasında o dönernin iktidar partisi olan D.P. ve muhalefet partisi 
C.H.P.'ye mensup kişilere rastlanrnaktadır. Kürtçülük konusunda hükumet partisine 
yakın olmanın koruyucu bir etken olmadığı gözlenrniştit 

Amacım derinlernesine bir araştırma yapmak olmayıp, bu olaya ait eldeki dökü
manlan sunmak ve bazı ipuçlarına dikkatleri çekrnek olduğundan bunlara kısaca 
değiniyorum. Yoksa bütün sanıkların dururnlarını tek tek ele alıp eğilirnlerini araş
tırmak olası olduğu kadar zorunludur da. Şimdilik çok önemli bir özelliğin altını çi
zelirn; sanıklardan bazılan AB.D. ve Batılı Devletlerin yardırnlarıyla kürt ulusal 
sorununun çözülebileceğine inandıklanndan A.B.D.'nin yanında yer almak ve onun 
ideolojisinde yürürnek gerektiğini akla getiren ifadeler kullanrruşlardır. Buna karşın 
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bazılan ise sosyalizmden ve komünizmden esinlenerek kürt ulusal sorununun sos
yalist bir yöntemle çözülebileceğini vurgulamışlardır. Bu birbirine karşıt iki çözüm 
yolunu o günkü arayışlan örnekleme bakımından belirttim. Fakat şunu da eklemek 
gerekiyoı; bu değişik görüş sahipleri tutukluluk ve yargılanma dönemlerinde olduğu 
gibi daha sonraki ilk yıllarda da beraberliklerini sürdürmüşlerdiı: 

Olayın bazı nitelikleri: 

Kişisel kanım bu konuların derinlemesine araştırınayı bekledikleridiı: Bütün bun
ların ışığında şunlan söyleyebilirim: 

1- 49'lar olayı organize bir olay değildiı: İçinde bulunduklan zaman kesitinde de 
henüz ciddi bir organizasyon arayışına rasdanmamaktadıı: 

2- Olay bir yurtsever aydın hareketidiı: 

3- Mustafa Barzani'nin Irak'a dönüşünün ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin 
legal çalışmalannın Tilikiye'yi de etkilediğini görüyoruz. Irak türkleriyle o günkü 
Irak yöneticileri arasında geçen ve Kerkük'teki türklerden bazılannın öldürülmele
riyle sonuçlanan olaylar karşısında Niğde milletvekili Asım Eren'in Tilikiye'de de 
kürtlere "mukabele-i bilmisil" (aynı şekilde karşılık vermek) yapılmasını içeren öne
risi bu yansımanın bir diğer yanıdır. Zira kürt gençleri kendisini protesto etmişler ve 
mahkemelerde bu konu sık sık dile getirilmiştir. 

4- 49'lar olayının sanıklan berrak bir sınıf ideolojisine sahip olmayıp, arayış için
de olan, tümü yurtseveı; karmaşık bir grup oluşturmaktadırlaı: Ancak önceden değin
diğimiz nedenlerden ötürü sanıklar değişik gruplara bölünmemiş olup, ulusal 
kurtuluşçu ve bu yönleriyle homojen yurtsever bir beraberlik göstermektedirleı: 

5- Sol arayışlar ve 27 Mayıs Hareketi, sanıklan bir ölçüde etkilemektedir. 27 Ma
yıs 1960 hareketinden sonra gelen kısmen özgür ortamda feodalizme ve gerici ku
rumlara karşı kökten değişirnci tartışmalar oluyor ve yazılar yazılıyordu. Nedense, 
"ağalık ve feodal kurumlar"a karşı savaşım denildiğinde yalnızca kürt kökenliler ak
la geliyor ve bunlann "kürt" yönleri üzerinde duruluyordu. Sol hakkındaki bilgile
rin çok az olması yanında, "Tiirk solu"nun kürt ulusal demokratik hareketi 
karşısındaki tutum ve davranışlan hiç de parlak bir geçmişe sahip değildi. Cumhu
riyet döneminin ilericilik adına kürt halkına reva gördüğü zulme, kırıma dönemin 
türk solu hep alkış tutmuştu. Bu nedenle büyük bir güvensizlik vardı. Gerici ve feo
dal kurumlara karşı savaş adına hep kürt patentli olanlan hedef alma, çifte standart
lı bir anlayışı akla getiriyordu. Birçok kürt yurtseveri de kürt feodalizmine karşıydılaı: 
Bu görüşlerini mahkeme savunmalarında ve diğer tartışmalarda belirtmişlerdi. Fa
kat bu çifte standartlılık kafalan kanştınyordu, üstelik 27 Mayıs askeri yönetiminin 
özellikle sadece D.P.'li ve geçmişlerinde "kürtlük" uğraşılan olan kürt feodallerini 
seçmeleri, kürt yurtseverlerinin "sol"dan etkilenmelerini engelliyordu. Böylece 27 
Mayısçılann ve basındaki solcu yazarların "ağalığın tasfiyesi" adı altında yalnız 55 
kürt ağasına karşı tutum almalan, sola sempatinin daha ileri götürolmesinde olum
suz bir etken olmuştu. 
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27 Mayıs 1960 Hareketinden kısa bir süre sonra genel af ilan edilmiş ve özellikle 
bütün siyasi tutuklular salıverilmişlerdi. Yalnızca kürt siyasi tutuklular bu affın kap
samı dışında tutuldular ve basında hiçbir demokrat, sol yazar bu konudaki çifte stan
dartlı davranışı dile getirmedi ve eleştirmedi. Kürt politik yurtseverleri yalnız 
kalmışlardı. Bu çok açık haksızlığın karşısındaki suskunluğa ve sessiz onaylayışa kar
şı kürt yurtsever ilericileri nasıl sıcak bir sempati duyabilirlerdi?İşte bu olumsuz et
kenlere ve geçmişteki güvensizliklere karşın, kürt yurtseverleri karşıt ve gerici bir 
tavır almadılar, bunu da yine mahkeme ifadelerinden ve o dönemdeki basından öğre
niyoruz. Ayrı bir değerlendirme ve inceleme konusu olabilecek olan, llirkiye sol ha
reketiyle kürt ulusal kurtuluş hareketi arasındaki güven sorunu, izlerini günümüzde 
de sürdüren bir konudur. 

6- Mahkemeler basında beklenenden daha büyük yankılara neden olmuştuı: 

Öndekiler (soldan sağa): Ökkeş Karadağ, Ziya Şerefhanoğlu, Şevket Turan. 

Arkadakiler (soldan sağa): Şahabettin Septioğlu, Muhsin Şavata, Haydar Aksu, Yaşar Kaya. 
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Yargılanma sonrası: 

Bu sanıklardan Emin Batu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sııuf öğrenci
siydi. Harbiye hücrelerinde öldü. Salıverilme tarihinden bugüne dek, 49'lar davası 
sanıklanndan hayatta olmayanlar emekli binbaşı Şevket Turan, inşaat teknikeri Yu
suf Kaçaı; Bitlis eski senatörü avukat Ziya Şerefhanoğlu, fabrikatör Örfi Akkoyunlu, 
doktor Sait Kırmızıtoprak, avukat Haydar Aksu, tüccar Ferit Bilen, emekli memur 
Emin Kotan, nakliyeci Ökkeş Karadağ ve yine nakliyeci Hasan Ulus'tu:r: Kürt halkı 
bu yiğit ve fedakar yurtseverleri saygıyla ana:r: 

Tutuklular arasında, ı 946 yılında Esat Adil Müstecaplı'nın başkanlığında kurul
muş olan Türkiye Sosyalist Partisi'nin kurucularından ve bundan ötürü o zaman bir 
yıl kadar tutuklu kalan komej fabrikası sahibi Örfi Akkoyunlu da vardı. Fransa'da 
doktora çalışmalannda bulunurken sol çevrelerle tanışan ve sonralan Türkiye İşçi 
Partisi'nin genel yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Dı: Avukat Canip Yıldı
nın ve ne hikmetse kendilerine "Jön Türkler" diyen birtakım solculann arasında ye
ralan, D.P. Dışişleri bakanı Prof. Fuat Köprülü'nün çabalan ile Fransa'dan sınırdışı 
edilen ve Türkiye'ye gelirken daha gemide tutuklanıp bir yıl kadar hapiste yatan Ha
san Akkuş gı"bi kimselerin yanında, D.P. İstanbul il encümen üyesi Av. Ziya Şerefhan
oğlu ve D.P. Erzurum milletvekili adayı iken veto edilen Av. Ali Karahan da "49'lar 
olayı'nda tutuklu idiler. Dünya görüşlerindeki farklılıklar nedeniyle homojenlik gös
termeyen tutukluların en büyük ortak özelliği tümünün yurtsever oluşlanydı. 

Yukanda belirttiğim gibi bu 49 arkadaş o dönemde ve sonrasında kürt toplumun
da sıcak bir ilgi gördüle:r: Kürdistanın kuzey parçasında son 20-25 yılda değişik öl
çülerde etkin oldula:r: Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin değişik çizgiler 
şeklindeki gelişmesinde belirgin bir yerleri oldu. Aktif politika ile ilgilenen bazılan: 

Ziya Şerejhanoğlu: Bitlis şehir eşrafının AP. ve C.H.P. adaylarını desteklemesine kar
şın bu ilden bağımsız senatör seçildi. Üstelik Bitlis ilinde sadece bir senatör seçile
cekti. Şerefhanoğlu kürt yurtsever aydınlarından ve köylülerinden büyük destek 
gördü. 

Ali Karahan: Siverek'li olmasına karşın, tek milletvekili çıkaran Hakkari ilinden, 
Yeni Türkiye Partisi adına milletvekili seçildi. Halkımızın bu iki ilde bütün baskılan 
göğüsleyerek kürt yurtseverlerini parlamentoya seçmeleri 1ürkiye'de pek çok kişi
nin gözlerini açtı ve kürt yurtseverlerinin kendilerine güvenleri arttı. 

Sait Elçi: ı 965 yılında kurulan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin kuruculan 
arasında yer aldı ve ilk sekreter Av. Faik Bucak'ın ölümünden sonra bu görevi yürüt
tü. ı 971 yılında Irak Kürdistan'ında öldürüldü. 

Fevzi Kartal: Adalet Partisi'nin Van ili senatörlüğüne seçildi, ı2 Eylül ı 980 faşist as
keri cuntası geldiğinde Van senatörü idi. 

Şerafetlin Elçi: Adalet Partisinden Mardin milletvekili seçildi. Bülent Ecevit başkan
lığındaki CHP hükümetinde Bayındırlık Bakanlığı yaptı. Kürt olma kimliğini açıkca 
savunması bakanlığı zamanında büyük tartışmalara neden oldu. 
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Nurettin Yılmaz: Mardin ilinden sırasiyle CHP, bağımsız ve ANAP milletvekili seçil
di. 

Medet Serhat (}Oş): Devamlı olarak ilerici ve demokrat hareketlere omuz veren bir 
kişi olarak Kars ilinde CHP'den senato ve milletvekili adaylıklarında bulundu. 

Şevket 'IUran: Siirt ilinden bağımsız olarak milletvekili seçimlerine katıldı. 

Sait Bingöl: Bingöl'de CHP ve SHP'den parlemento seçimlerine katıldı. 

Şahalıettin Septioğlu: Milli Selamet Partisi Siirt ili senatör adayı oldu. 

Sait Kırmızıtoprak: Kürdistan Demokrat Partisi'nde çalıştı. O dönemin ilerici dergi 
ve gazetelerinde nitelikli yazılar yazdı, cezası Askeri Yargıtay' ca erken onananlar ara
sında idi ve bundan ötürü legal partilerde çalışamadı. 1972 yılında Irak Kürdista
nı'nda öldürüldü. 

Canip Yıldırım, Musa Anteı; Ziya Acaı; Yaşar Kaya, Naci Kutlay, Necati Siyahkan, 
Hasan Akkuş, Hüseyin Oğuz Üçok ve 1\ırgut Akın Türkiye İşçi Partisi üyeliklerinde 
bulundulaı: 

Canip Yıldınm: TİP Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır senato adayı oldu. 

Naci Kutlay: TİP Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi ol
du. TİP'ten Ağrı ve Kars milletvekili adayı oldu, askeri faşist 12 Eylül cuntasından 
önce CHP'den milletvekili ve senato adaylıklarında bulundu. 

MusaAnter: Mardin ilinden bağımsız ve TİP milletvekili adayı oldu. 

Mehmet Bilgin: Adalet Partisi Bingöl senatörü oldu. 

Esat Cemi/oğlu: MSP senato adaylığında bulundu. 

Nazmi Balkaş: 12 Eylül'den önce bağımsız Lice belediye başkanlığı yapan Balkaş, 
26 Mart 1989 seçimlerinde yeniden Lice belediye başkanlığına bağımsız olarak se
çildi. 

Dikkat edildiğinde bu 49 kişiden bir bölümünün mesleklerini yürütürken aktif po
litika ile uğraşmadıklan, bir bölümünün ise Kürdistanda legal veya illegal olarak ak
tif politik uğraşı yürüttükleri görülür. Bu bakımdan da Kürdistandaki politik 
gelişmeleri hatırı sayılır bir ölçüde etkilemişlerdir. Değişik konum ve çizgilerde de 
olsalar,yurtseverlik çabalarını sürdürmüşlerdir. 

İlk belirlemelere göre sanıkların toplam sayısı49 olarak gösterilmiş ancak 27 Ma
yıs sonrasında iki kişinin daha dosyaya katılımı ile bu sayı 51'e yükselmiştiı: Bunlar
dan 40 kişi hücrelere konmuşlar, diğerleri ise tutuksuz olarak yargılanmışlardıı: D 
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DEVRİMCİ -YURTSEVER 
ÖRGÜT ÜZERİNE 

Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi, sö
mürgeciliğin yıkı.lmasında, askeri işgalin sö
külüp atılmasında ulusal birliği arkasına 
alan, değişik sıruf ve eğilimlerin bir örgüt 
içinde ahenkli bir tarzda mobilize edilmiş
likleri ölçüsünde bir luz ve genişliğe kavuşa
cak, giderek başanlı olabilecektir. 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi si
yasal planda olduğu kadar askeri planda da 
parçalanmışlıklara, ayniıkiara tahammül 
ederneyecek uluslararası ve bölgesel denge
ler üzerinde bulunmaktadır. Son çeyrek as
nn siyasal tarihinin, dünyanuıı sarsan 
olaylann, savaşlann, kitle hareketlerinin or
tak paydası; çok somut hedeflerde en azami 
kitlesel destek ve katılıındı ı: Vietnam'la baş
layıp Namibya'run özgürlüğüne kadar uza
nan ulusal kurtuluş hareketlerinde, 
dünyada anti-savaş banş hareketinde, nük
leer silahiara karşı mücadelede, dünyamııın 
korunmasım amaçlayan doğa hareketine 
(yeşiller) kadar tek-tek herbirinin başansın
da ortak ana faktör; tüm toplumun sorunla
oru sahiplenmesi ve örgütlerini yaratarak 
belirlenen özgün hedeflerde mücadele ver
mesidiı: 

Çok açıktır ki, insanlaı; maddi çıkarianna 
somutladıklan toplumsal-siyasal hareketle
re şu ya da bu tarzda katılırlaı: 20. yüzyıl in
sam yaşamıru değiştirmeyecek ya da en 
aıından iyileştirmeyecek olaylara salt "top
lumsal menfaatler" diye katılmayacak kadar 
"sağduyulu" olduğunu çok açık ifade ediyor 
ya da davraruşı ile belli ediyoı: 

42 

Mustafa Güçlü 

Zaten, kapitalizmin gelişip iş prosesini 
"her çalışana bir iş momenti" prensibine gö
re düzenlenmesinden bu yana, bireyin, ge
rek iş araçlan karşısında gerek kendi 
yaşamına ilişkin tutumu o'nu sağduyusu
nun boyutlan ölçüsünde tepki gösterir bir 
varlık haline getirmiştiı: Bu konunun sosyo
lojik aspektleri siyasal hareketimizin ilgi ala
m içindediı: Insan hangi ölçüdere göre 
tepkiler gösteriı; tepkilerinin dozu ve yoğun
luğu nasıl değişir, başkalan ile tepkilerini 
hangi oranda birleştirmeye eğilimlidiı:.? Bü
tün bunlar örgüt teorisinde gözedenmesi ve 
örgüt motifi içinde biçimiendirilmesi gere
ken sorulardıı: 

Örgütlenme ve örgüt deyince; bu sıruf ör
gütlenmesi oluı; enterese örgütleri olur ya 
da ulusal bir örgüt oluı; örgütlerin muhte
vasıru belirleyen eylemleridiı: Siyasal eylem 
de, toplumun gündemini baş sırada meşgul 
eden sorunlann çözümüne ilişkin sunulan 
programlarla belirleniı: 

Siyasal programlara soyut amaçlarla 
değil, somut istemierin sentezi ile vanlır. 
Sözkonusu olan ulusal-demokratik bir prog
ram ise, zorunlu olarak ulusal demokratik 
taleplerin somutlaştığı radikal bir program 
ve çözüme ilişkin açık mücadele biçim ve 
araçlanru göstermelidiı: Programda temel 
ve tali sorunlar açık bir tarzda ifade edilme
li, bu aynma uygun örgütlenmeleri öngör
melidiı: Toplumsal sorunlar kompleksi 
içinde ana ve ana sorunlann sebep olduğu 
yığınla büyük-küçük birbirlerini etkileyen, 
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birbirlerini üreten sorunlar vardıı: Bütünü 
ile bunlar bir siyasi programa tabiatiyle ge
çemezleı: Ancak tüm soruruann irdelendiği 
teorik faaliyet alaru içine alınmalıdır. 

Devrimci-yurtsever örgüt 
ve işleyişi .. 

Devrimci-yurtsever örgütlenmenin pro
gramsal iskeleti niteliğinde yayınlarmuş 

olan "Birlik Için Deklerasyon" metninde 
uzun uzadıya, tarihsel perspektifi içinde 
ulusal-demokratik devrimimizin bileşimi, 
devrime değişik toplum katmanlanrun katı
lımı ve gerekleri, siyasal sürecin tahlili v.s ya
pılmaktadır. 

Ben burada devrimci-yurtsever örgütün 
bileşimi, çalışma tam, iç ilişkileri, düşünce 
yaşamı, sorunlan ele alış tam ve çözüm me
todlan üzerinde duracağım. 

Devrimci-yurtsever örgüt, ulusal demok
ratik hareketin bünyesi içinde ayn -ayn güç- · 
lerin tek hedefe yönelmiş mücadelesini 
ahenkli bir yürüyüşe dönüştürecek yegane 
örgütlenme biçimidir. Bu iddiamız subjektif 
olmayan, dünya ulusal kurtuluş hareketleri
nin tarihe kabul ertirdikleri bir olgudur. Ulu
sal planda birliğini sağlayamamış olan 
hareketler ancak marginalleşmektedirleı: 

Devrimci-yurtsever örgüt; ulusal bağımsız
lık ve toplumsal ilerleme bazında toplumu
muzun değişik sınıf ve katmanlanru 
mücadelede mobilize edebilecek kitle parti
sidir. 

Kürdistan toplumu, azgelişmiş de olsa ka
pitalist ilişkilerin egemen olduğu bir top
lumduı: Pazar ilişkisi egemen ilişkidir. Her 
mal ve hizmet, geleneksel ilişkileri saymaz
sak, alırup satılmaktadır. Toplumumuzda, 
kapitalist toplurnlara özgü tüm sınıf ve ta
bakalar vardır. Dolayısıyla değişik istemler 
toplumumuzun dokusunu vermektedir. Ay
n sınıfsal eğilimlerin yaronda tüm toplumun 
ortak istemi; ülkemizin bağımsızlaşması, 
toplumsal ilerleme önünde duran, sömürge
cilik ilişkisinden gelen tüm engellerin orta
dan kaldınlmasıdıı: Bu nedenle, 

ulusal-demokratik devrim küçük bir azınlık 
olan işbirlikçiterin dışında tüm toplumun is
temidir. 

Yukanda belirttik, "her siyasal örgütün ya
pısını eyleminin muhtevası belirler". Bura
dan, ulusal-demokratik devrimimizin 
merkezi-kitlesel örgütü olan devrimci-yurt
sever parti olgusu tarihsel-toplumsal bir zo
runluluk olarak belirmektediı: 

Devrimci-yurtsever parti'yi tüm toplumun 
öncüsü yapacak karakteri; temelde uyuşahi
len talepleri merkezileştirmesi, bu talepler
de ayn toplum kesimlerinin temsilcilerini 
içine alabilmesidiı: Bu örgüt çok detayiandı
nlmış bir program yerine, esnek, ulusal-de
mokratik talepler ağırlıklı bir programı 
hayata geçirecektiı: Ulusal-demokratik mü
cadelenin başansı için politikalar üretirken, 
devrimin daha ileri aşamalara doğru gelişti
rilmesi eski yaşam tarorun yerine gerçekten 
yeni demokratik yaşam biçiminin geçirilme
si için; hem örgüt içinde hem de örgüt-dışı 
ideolojik, kültürel faaliyeti aralıksız ve sis
temli bir tazda yürütecek, "demokratik top
lum ilişkisinin prototipi"ni yaratmak için 
somut tedbirlere yönelecektir. Örneğin; koo
peratifleşme, geniş enterese örgütlenmeleri 
teşvik edilerek ve destektenerek ortak yaşa
mın ve ortak menfaatlar için uğraşın çekici
liği teşvik edilmiş olacaktır. 

Gerçekten demokrasinin işlediği geniş 

toplum kesimlerinin yarannadır. Demokra
siyi yapısal ve kurumsal güveneelere kavuş
turmak, ülkemizin somut sosyal ve 
ekonomik ilişkilerinden hareketle neticele
re varmak suretiyle mümkündüı: Bunun 
için, ülkemiz Kürdistan'da ciddi bir toprak 
dağılımı geniş kırsal yığınlann demokratik 
devrimimizi kollamasına olanak verecektiı: 
Toplumumuzun yansını teşkil eden kadınla
nmıza her manada eşitlik sağlayacak hakia
nn yapısal ve yasal güvenceleri verilmelidiı: 
Demokratik bir medeni kanunla mirasa ve 
çocuklanna sahip olma haklan verilebile
cektiı: Çocuk emeği yasaklanarak, herkesin 
düşünce ve inanç özgürlüğü sağlanarak de
mokratik devrimimiz ilerletilecektiı: 
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Devrimci-yurtsever örgüt'te 
ilişkiler. 

Örgütlenmemizin genişleyebilmesi, yığın
lan ve bugün dağınık olan ya da siyasi mü
cadelenin dışına düşen kadrolan 
topadayabilmek için; örgüt-içi işledikte ve 
kitlelerle ilişkilerde sivilizasyonu amaçla
yan, kitle kanlımalı ğı nı ve yaranalığını gö
zetleyen demokratik çoğulculuk anlayışını 
takip edeceğiz. Bununla, örgüt modelimizin 
bağımsız-demokratik Kürdistan toplumu
nun prototipi olacağını, olması gerektiğini 
söylüyoruz. Gerek düşünce planında gerek
se eylem-davranış planında aslolan rasyo
nal, toleranslı ve gönüllü birliği öneren 
toplum modelinin yerleştirilmesidir. Bu 
amaçla, adım-adım örgütten başlayarak, 
t?~lumumuzun düşünce hayatı zenginleşti
rilıp, çoğulculuğun gereği farklı bakış ve 
düşünceyi demokrasi potasında sentezleş
tirrnek gerekmektediı: 

Örgüt strüktürünün oluşumunda ideolo
jik düşüncelerin temel belirleyiciler olduğu
nu söylemeye bile gerek yok. Bu nedenle, 
siyasi mücadelemizde son 20 yılın örgüt de
neyi ve uygulamalan böylesi bir süzgeçten 
geçirildiği zaman genel-geçerli neticelere 
varmak olasıdır, değilse, örgüt sorunsalı bi
reylerin günlük çekişmeleri ve hesaplaşma
lannın tozu dumanı içinde aşın 
bireyselleştirilmiş izahlara vardınlacaknr. 
Bunun evrensel-bilimsel değeri yoktur. 

a) Örgüt içi demokrasi. 

Demokratik-yurtsever örgütlenmede de
mokratik-merkeziyetçilik prensibi gerek ör
?"?tl~nmede, gerekse de örgüt içi ve dışı 
ılışkilerde temel prensiptiı:. Ancak bunun 
nasıl işletileceği ve somut ilişkilerde nasıl 
ifade edileceği sorunun en önemli yanını 
teşkil etmektedir. 

Devrimci-yurtsever örgüt değişik sınıf ve 
katmanlan n, ya da buralardan gelen unsur
Iann örgütü olacaknı: Bununla ilk prensibi 
söylemiş oluyoruz; bu örgüt "değişik sınıf 
eğilimlerini ve farklılıklanlll banndıran bir 
örgüt olacaknr". 
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Devrimci-yurtsever örgütlenme bu temel 
doğruyu ve nesnelliği hiç bir şart ve dönem
de gözardı etmemelidiı: Şu ya da bu gerek
çeyle sınırlandırmalara gidilirse kendi varlık 
şartlannı budamaya başlayacak demektir. 
Eylem öncesi tüm düşünceleri en özgür bi
çimde tartışarak, bunun için örgüt içi ve ör
güt dışı yayın araçlannı kullanarak 
demokratik karar mekanizmalan yaranla
caktıı: Bu kararlar gerçek manada örgüt ka
rarlandıı: Bundan sonradır ki çoğunluğun 
kararlan eyleme sokulabilecektir, azınlık da 
basnnlmamış olacaknr. 

Örgüt-içi işleyişte bir başka sorun da hi
zip-kanat sorunudur. Hizip-kanat'tan bahse
dilen, örgüt içinde bir gurubun kendine bir 
"iç disiplin" yaratarak, yani grup-içi meka
nizma yaratarak örgüt geneline ve kararia
nna karşı dayana olmaya başlaması ise, bu 
demokrasinin aZJ.nlık-çoğunluk mantığıyla 
çanşıı: Çoğunluğun kararlannı "eylem bir
liği prensibi"ne karşı olarak, aZJ.nlığın grup
içi kararlan ile karşılamak, kararlan 
uygulamamak, aZJ.nlığın kendini demokra
tik olmayan bir tarzda çoğunluğa dayatma
sıdır ki örgüt yaşamının ahengi, selameti ve 
geleceği için kabul edilemez. 

Buna karşılık, devrimci-yurtsever örgüt'te 
değişik sınıf ve eğilimlerin olacağını söyle
mek, başta kanatiann olacağını kabul et
mektiı: Farklı eğilimler örgüt-içi düşünce 
yaşamını etkilemek, kendi doğrulannı yay
gınlaşnrmak için pekala çalışacaklardır. Gö
rüşlerini dağıtmak ve çoğunluğu erkilernek 
için çalışacaklardıı: Bu demokratik toplumu 
yaratmak için de gerekli prosesin bir unsu
ru olarak görülmelidiı: 

Örgütün ahenkli bir çalışmayı sürdürme
si, farklı toplumsal eğilimleri sömürgeci 
devlete karşı düzenli bir mücadeleye sevke
debilmesinin yegane örgütsel prensibi "ey
lemde birlik"tiı: Eylemin özü de ortak 
programdıı: Programımız asgari bir prog
ram olduğundan her konuda birliği bekle
mek safdillik oluı: 

Programımız propaganda ve ajitasyonada 
kaynak olacaktıı: Sınırlar orada belirlene
cektiı: Sosyalist ve genel yurtsever kesimle-
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rin propaganda düzeyi doğal olarak farklı 
olacaktır. Her düzeyde kendimizi farklı eği
limlerin hareket farklılıklanna hazırlamak 
zorundayız. 

Belirtmek gerekir ki devrimci-yurtsever 
örgüt kitlesel bir sentezleşme örgütüdür. 
Değişik eğilimler sürekli bir antagonist ol
mayan mücadele halindedirler. Merkezi or
ganlar bunun için karar ve vası talar 
yaratarak ahenkli ve iknayı esas alan örgüt 
içi mücadeleyi düzenlemelidirler. Genelin 
yaranna olmayan, dönemsel hassasiyet taşı
yan sorunlann açılınuna çoğunluğun irade
sinin temsilcisi olan merkez orgaru ve 
örgütler değişik eğilimleri aldıktan sonra 
karar verebilirler. Bu kararlar demokratik 
tartışma ve denetime açık olmalıdırlar. 

Sosyalist kadrolar için amaç; devrimci
yurtsever örgütün sosyalist bir örgüte 
dönüştürülmesidir. Ancak bu elit bir grubun 
salt düşünsel tercihlerine göre belirlenemi
yecektir, sornurge-geri toplumumuzun 
strüktürünün demokratik yönde değiştiril
mesi ölçüsünde bu hedefe yaklaşılrruş ola
caktır. Sosyalizmin dayandığı kitle temelinin 
genişliği, bu anlamda toplum çoğunluğu
nun iktidan olması, sosyalizm öncesi insan
lığın tarih boyu yarattığı demokratik 
birikimi genişletmesi, kurumlan ve gelenek
leriyle halkın çoğunluğunun temsili ve katı
lırru prensibi hiçbir zaman gözardı 

edilmemelidir. Sosyalist demokrasi idealini 
kitle katılırrurun yegane göstergesi haline 
getirmek sosyalist kadrolar için örgüt-içi 
mücadelede esas olmalıdır. 

b) Demokratik merkeziyetçilik prensibi
nin uygulanması. 

Demokratik merkeziyetçilik prensibi, ha
reketin düşünsel ve politik gelişmesine kat
kıda bulunacak bir işlerliğe 

kavuşturulmalıdır. Değişik düşüncelerin ör
güt içinde yaşama ve tartışma hakkı hiç bir 
şartta ve dönemde gözardı edilmemelidir. 

Ülkemizde son 20 yılın deneyleri, bu pren
sibin yanlış uygularuşırun çok aa tecrübele
riyle doludur. Elbette, biz geçmiş 

uygulamalara bakarak (salt) teori yaprruyo-

ruz. Esas olan, demokratik toplumun örgüt 
içinde prototipinin yaratılmasırun evrensel
bilimsel teorisidir, çıkış noktarruz ve soruna 
yaklaşırrurruzın çerçevesini bu teori ve uygu
lamalar vermelidir. 

Çok sıkça duyulan "örgüt içi muameleler 
ve şikayetler", demokrasi ve merkeziyetçi
liğin örgüt yaşarrurruzda ne kadar yozlaştı
nldığıru, ya bir ucun ya da diğer ucun 
bayraklaştınlarak, örgüt yaşarrurun ve ör
gütlenmenin bozulmuş olduğu siyasi karlro
lann arnlannda hala canlılığıru koruyor. 
Özellikle, toplumsal geleneğimize bağlı ola
rak, demokratiziDin örgüt içinde budanma
sı, diktatorya! eğilimler yaratıp kadro 
potansiyelini yiyip bitirmiştir. 

Çoğu kez, demokratik-merkeziyetçilik 
prensibi bir örgütün salt örgütlenme esası 
olarak görülmektedir. Böyle olunca bilinci
mize "emir-emri yerine getirme" olarak yan
sırruş ve uygulanrruştır. Oysa, örgütün 
prograrru, tüzük ve taktiklerinin ortak sen
tezi demokratik merkeziyetçiliğin anlarıuru 
vermektedir. Bu, örgütün birliği ve eşgü
dümlü eylemini birleştirebilecek bir işlerliğe 
kavuşturulduğu ölçüde; gelişme, yenilik, 
ahenk ve mücadele güçlenmiş olacaktır. 

Bir örgütte, merkeziyetçilik demokrasi ile 
karşı karşıya konulduğunda, ya da tersi, pra
tikte kesin olarak ya sekter, bürokratik, üye
lerinin yalruzca basit yürütücü ve 
birbirilerinden "mevkice" aynidığı kişilerin 
oluşturduğu bir örgüt olarak aşın bir mer
keziyetçiliğe, ya da, üyelerinin çeşitli sorun
lan görüştükleri, birlik içinde kaynaşmarruş, 
örgütlü eylemde bulunma yeteneğinden 

yoksun bir tür tartışma klübüne dönüşür. 

Bu nedenle, devrimci-yurtsever örgüt, ger
çek bir demokrasiyi işleterek, her türlü gö
rüş ve öneriyi alacak ve onlan sen tezieyecek 
mekanizmalar yaratarak, devrimci eylemi 
en kararlı bir tarzda, gevşemelere göz yum
madan yerine getirecektir. 

Birlik, katılım ve eşgüdümlü merkezi yön
lendirme ve de, "eylemde birlik" temel anla-
yışırruz olacaktır. D 
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Bitmeyen Zulüm 

Bu kaçıncı kezdir Kürt halkına yönelik 
ihanet ve haksızlıklara tanık olmaktayız. Ba
zen öyle oluyorki, bu tür olaylann ve kara 
haberlerin ardı arkası kesilmiyoı: Olaylar öy
lesine luzlı gelişiyor ki, Kürdistan'ın bir par
çasında olan bitenleri daha düşünüp 

değerlendirmeye firsat bulamadan, dünya 
kitle iletişim araçlan bizi diğer bir parçadan 
gelen yeni kara haberlerle sarsıyor. 

Geçen yıl Irak Kürdistan'ı büyük bir zulme 
tanık oldu. Şimdi dünya kamuoyunun dik
katleri Kürdistan'ın bu parçası üzerinde 
yoğunlaşmaktadıı: Neler olup bitiyor bura
da, Kürdistan ve Kürt halkı üzerine yağdı n
lan ateş, hangi gerekçelere dayanıyor? 

Irak-Iran savaşının durmasından sonra, 
dünya basını 70 bin kişilik Irak ordusunun 
insafsızca Kürt bölgelerine doğru saldıoya 
geçtiğini bildiriyordu. Bu saldında hava 
kuwetleri, topçu ve tank birlikleri yer aldı. 
1Urn bunlar yetmiyormuş gibi bu kez dün
ya basını, Irak kuwetlerinin kürt köy ve 
kentlerine karşı kimyasal silahlar kullan
dığım, yüzlerce kürt köyünün yerle bir edi
lerek, binlerce kürdün katiedildiğini 

açıkladı. Irak Silahlı kuwetlerinin bu zorba
lığı karşısında yüzbini aşkın kürt yerini yur
dunu terkederek, Türkiye denetimindeki 
sınır bölgelerine sığınmak zorunda kaldı. 
Farklı zamanlarda milyonlarca kürdün yo
kedildiği Türkiye'ye bu insanlan sığınmak 
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zorunda bırakan dehşeti ve acımasızlığı iyi
ce kavramak gerekir. 

Kürtlere yönelik bu zulüm, haksızlık ve in
sanlık dışı tutum, tüm dünyada bir suç ola
rak kabullendi. Irak hükümetinin bu kan 
dökücülüğü ve en ufak insan hak ve özgür
lüklerini ayaklar altına alan bu tutumu, sert 
tepkilerle karşılanmaktadır. 

Dünya kamuoyunun bu değerlendirmesi, 
bazı ülkelerin kendilerine göre Irak'a karşı 
farklı tutumlar almasına yol açtı. Amerika 
Birleşik Devletleri, Irak hükümetinin bu tav
ona karşılık bazı ekonomik kısıtlamalarda 
bulundu. Ingiliz hükümeti, kürt halkına ya
pılanlar karşısında, Irak hükümetini iki kez 
resmi biçimde uyardı. Fransa Cumhurbaş
kanı, Irak'ın Kürdistan'daki politikasını sert 
bir dille eleştirdi. Birkaç Batı Avrupa Komu
nist Partisi, yaptıklan açıklamalarda Kürt 
halkının yanında olduklannı, baskı ve zu
lüm politikasının karşısında yer aldıklannı 
belirttiler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyi, Kürtlere karşı kimyasal silahiann kul
lanılmasını kınayarak, yöreye incelemelerde 
bulunmak üzere bir komisyonun gönderil
mesi karannı aldı. 

Öte yandan Bağdat hükümeti, bir kaç kez 
yaptığı açıklamalarda Kürtlere karşı kimya
sal silah kullanmadiğinı belirtmesine rağ
men, suçundan emin olduğu için, 
uluslararası bir komisyonun yerinde incel e-
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meler yapmasına izin vermemektedir. Fakat 
dünya basın ajanslan, ısrarla Irak'ın I988'ın 
Mart'ın da Halepçe kasabasındaki kürtlere 
karşı kimyasal silahlar kullandığım duyur
dular. Çoğunluğun u kadın, çocuk ve yaşlıia
nn oluşturduğu beş binin üzerinde Kürt bir 
çırpı da yok edildi. Geriye kalanlar ise insan
lık dışı sefil bir yaşamın içinde ölümle pen
çeleşiyorlar. 

Batılı birkaç ülkenin Irak'ı kınarnası taktik 
ve politik amaçlıdır şüphesiz. Onlann Irak 
ile karşılıklı hesap ve ilişkileri ortadadır. 

Okuyucu açısından, geçen yılın gelişmele
rine ilişkin olarak özellikle iki ülkenin amaç 
ve istemleri ilginçtir, hiç kuşkusuz: Irak ve 
Türkiye. 

Irak hükümetinin çok yönlü çabalan, 
Iran'la hesaplaşmamn yamnda, otonomi 
için mücadele eden Kürt hareketinin kökü
nü kazımak ve diğer yandan Irak Komunist 
Partisinin öncülüğündeki muhalefet güçle
rini ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

Ttirkiye: Bu ülke yönetiminin olaylar kar
şısındaki tutum ve niyetleri çok yönlü 
düşünceler akla getirmektedir. Türkiye, 
Irak'tan gelen Kürtlere kapılan m açtı ve son 
bilgilere göre, son derece yetersiz de olsa on
lann bazı gereksinimlerini karşılamak için 
değişik önlemler aldı. Bu "hayırseverlik" in
sam şaşırtıyor doğrusu. Çünkü ötedenberi, 
Türkiye'nin Kürtlere karşı sert ve insafsızca 
tavn herkesçe biliniyor. Aynca hatırlıyacaği
mız gibi, her iki ülke 1978 yılında kendi ara
lannda bir anlaşma imzalayarak, Kürt 
özgürlük mücadelesinin hastınlması konu
sunda ortak hareket etme karanna vardılar. 
Türkiye hükümeti 1984 ve 1985 yıllannda 
Irak hükümetinin de onayım alarak üç kez 
Irak (Irak Kürdistam) sımrlan içerisine gi
rip, Kürt peşmergelerine yönelik ba:zı ope
rasyanlara girişti. Son olaylar karşısında 
Türkiye'nin Kürtlere yönelik "tatlıdilliliği" m 
bu bağlamda kavramak zorundayız. Bizim 
görüşümüze göre, Ttirkiye'nin bu yaptıİdan 
Trak tarafından kabul görmüştür ve deyim 
yerideyse bu konuda birbirlerine dargın 
değiller. Irak hükümeti binlerce Kürdü öl
dürmekle, yüzlerce köyü yerle bir etmekle, 

peşmerge birliklerine kayıplar verdirmekle, 
Kürt halkına göz dağı vermek istiyor. Böyle
ce onlan zor bir duruma sokup, toplu bir 
başkaldın halinde, kendi gücünü sergile
mek istiyor. Kürt hareketinin kökünü ka:zı
maya yeminli olan llirkiye'de bu konuda 
IrakŞı desteklemektedie şüphesiz. llirki
ye'nin göçmen Iraklı Kürtlere yönelik "tatlı
dilliliği" mn diğer önemli bir nedeni de AET 
nezdinde kendini afettirme planlanndan 
kaynaklanmaktadır. 

Çünkü bu ülkelerde ve Avrupa parlemen
tosunda, llirkiye'de her türlü insan haklan
mn ve Kürtlerin ulusal haklanmn ayaklar 
altına alırup çiğnendiği konusunda sık sık 
açıklamalar yapılmaktadır. Türkiye'nin hü
kümet yöneticileri, Irak kürtlerinin başına 
gelen trajediye artık daha fazla yakınlık duy
madan, insan haklan, demokrasi ve Kürtler
den yana olan bu ülkelerle ilişkilerini 
sürdürmek niyetindedirler. Diğer yandan 
sessizce ve olanaklar ölçüsünde kürt düş
manlığına dayanan görevlerini yerine getir
mek istiyorlar. 

Böylece, Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
tarihine bir kara sayfa daha eklendi. Ve dün
ya hiçbir zaman bu kadar duyarsız olmadı. 
Daha önceleri ezilen ve ulusal haklanndan 
yoksun diğer halklardan biriydi Kürt halkı 
da. Oysa sömürgeciliğin sistem olarak çök
tüğü günümüzde değil yalmz Yakın ve Orta
Doğu'da, tüm dünyada Kürtler gibi 20 
milyonu aşkın nüfusuyla, ulusal haklann
dan yoksun, yüzlerce yıllık bir tarihe, kültü
re ve edebiyata sahip olan, ama ulusal 
kimliğiyadsınan başkaca bir halk yoktur. 

Hiç kuşkusuz, Irak hükümetinin Kürtlere 
yönelik bu uygulamalan, bu halkın ulusal 
mücadelesini yolundan saptınp, yokede
mez. 

(*)Şakroye Xudo: Ermenistan Bilimler 
Akademisi, Doğu Bilimleri Enstitüsü Kürdo
loji Bölümü başkanlığı yapan Şakroye Xudo, 
tarih uzmamdır. Rusça, Ermenice yayınlan-
mış değişik araştırmalan vardır. D 
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IRAK REJiMİNİN ZORBALlGI 
VE 

POLİTİKGÖÇ 

Irak Kürdistanı halkımızın kanlı Saddam 
rejiminin kimyasal silah kullandığı saldıola
n karşısında sınırlan geçerek Hakkari yöre
sine geçişinin üzerinden dokuz ayı aşkın 
süre geçiyor. Olay, ilk günlerdeki vahşet bo
yutuna varan özelliği bakımından aktüel
liğini yitirmiş olsa bile, insani ve politik bir 
sorun olarak Ortadoğu ve 1lirkiye'nin gün
demindeki önemli yerini koruyor. Öte yan
dan halkımı21n yaşadığı bu aolı politik göç, 
doğal olarak hem Türkiye, hem de Irak Kür
distan parçalannda süren ulusal demokra
tik mücadeleye derin etkide bulunuyor. Kürt 
halkının 1lirkiye'ye geçişi üzerinden dokuz 
ay geçmesine karşın hala dinmeyen aa lan
na, göç olayına iki nedenle sık sık değinmek, 
sorunu olabildiğince irdelemek ve aktüel 
tutmak gerekiyor. Birincisi, Tı.irk hükumeti 
sorunu elinden geldiğince sıradan bir konu 
haline dönüştürmeye, ununurmaya çalışı
yor. Tı.irk hükumetinin ikiyüzlülüğünü ser
gilemek ve onu bu konuda sıkıştırmak 

gerekiyor. Ikincisi, politik göçün harekete et
kilerini zamanında teşhis etmek, Irak Kür
distanı'nda sayılan onbinleri bulan bu 
deYrimci insan gücünün heder olmasını ön-
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lemektir. Bu olaydan sonra biraz daha bo
yutlanan dış dünyanın Kürt sorununa ilgi
sindeki dost ve düşman niyetleri açığa 

çıkarmak gerekir. Kürt sorununun uluslara
rası konumunda doğru bir çizgi tutturmak, 
bu konuda doğru düşüncelerin üretilmesine 
katkıda bulunmak ile mümkündür. 

Sağlıklı bir değerlendirme için konuyu, 
göçün başlaması, Türkiye'nin sınırlan aç
mak zorunda kalması ve sonraki gelişmele
ri bir bütünlük içinde ele alarak incelemek 
doğru olur 

Irak rejiminin saldınlan ve 
politik göç 

1988 yılı, Irak Kürdistanı halkımız için en 
aolı, katliamlarla dolu bir yıl oldu. Mart
SS'de Hiroşima'dan sonra dünyamızın tanık 
olduğu çağın en korkunç soykınmı gerçek
leştirildi. Kanlı Saddam rejimi halkımı21n 
üzerine kimyasal silahlaryağdırdı. Beş binin 
üzerinde insanımız can verdi. Saddam bu 
barbarlığıyla insanlığın bugün tiksintiyle iz-
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lediği tüyler ürpertici kadın, ihtiyar ve çocuk 
cesetlerinin yığılı olduğu meydan manzara
lannı tarihe geçirdi. Saddam ve tayfası, in
san kasabı adlandırmasını yaptıklanyla 

çoktan hak ettiler: Insanlık ve yapılanlan 
etinde kemiğinde yaşayan hisseden Kürt 
halkı bu katilleri asla unutmıyacaktıı:: 

Irak rejimi sadece halkımıza çektirmedi. 
Irak'ın şovenist ve yayılman emellerle baş
lattığı, ama Iran'daki gerici mollalar rejimi
nin de en azından onlar kadar payı olan 
sekiz yıllık Körfez Savaşı boyunca hem Iran, 
hem de Irak emekçi halkına da çok anlar 
yaşattı. Irak Baas rejiminin Kürt halkına dü
şmanlığı ise tescillidiı:: Körfez Savaşı boyun
ca kürt direniş hareketine saldırmak için 
yeterli güç bulamayan Saddam, dört gözle 
savaşın sonuçlanmasını bekliyordu. Ağus
tosta Iran ile Irak arasında sağlanan ateşkes 
antlaşması, kasap Saddam ve tayfasına bu 
olanağı verdi. 

Körfez savaşında ateşkesin sağlanması 

dünya ve bölge banş güçlerinde büyük se
vinç yarattı. Aynı sevinci Kürt halkı, yurtse
ver ve sosyalist güçleri kat kat fazla 
duydular: Çünkü savaş, son yıllarda esas ola
rak Kürdistan topraklannda geçiyordu. Kürt 
halkı, ülkemizin güzel tabiatı bu yıkın 

savaştan harap oluyordu. Ne var ki, halkı
mız için bu sevinç çok kısa sürdü. Günlerle 
ifade edilebilecek kadar. Saddam rejimi tüm 
gücünü Kürdistan üzerine sürdü. Uluslara
rası antlaşmalada yasaklanan kimyasal si
lah kullandı. Özellikle, havadan en küçük 
yerleşim merkezini bile bombalayarak yerle 
bir etti. Peşmerge güçlerine lojistik destek 
sağlayan ne kadar köy, mezra varsa hepsini 
yakıp yıktı. 

Harekattan sonra yabann gezeteciler he
likopterlerle bu bölgelere götürüldü. Rejim, 
sözümona gazetecilere kimyasal silah kul
lanmadıklannı göstermek istiyordu. Gazete
ciler, havada helikopterlerin içinde kimyasal 
silah konusunu belirleyemediler ama hava 
saldınlanyla yerle bir edilen köylerin fotoğ
raflannı çektiler. Bütün dünyaya dağıttılar: 
Tabii ki yönetimin elinden kurtan la bilen fo-

toğraflan dağı ta bildiler dünyaya. Konuya 
ilişkin bir haberde şöyle deniliyor: 

"Irak Silahlı Kuvvetleri, Kürtlere karşı kim
yasal silah kullandığı iddiasının yer aldığı 
bölgelere de götürülen gazetecilerin burada 
gördükleri yanmış ve yıkılmış köylere inme 
istekleri yanıtlanmadı. Gazeteci ve televiz
yonculann indirildikleri tek köy olan ve Tür
kiye sırurlanna 30 kilometre uzaktaki 
Patova Köyü'nde ise kimseyle konuşmaya 
izin verilmedi. 

Bağdat'a dönmek üzere Musul Havaala
nı'na gelen basın mensuplan arasındaki te
levizyonculann da o ana kadar çektikleri 
bütün filmiere el konuldu ... " (Cumhuriyet, 
16.09.88) 

Irak'ta Kürt halkına karşı girişilen saldın 
tek kelimeyle bir soykın m hareketiydi. Dün
ya bu zalimane hareketi böyle adlandırdı. 

Saldınya en çok uğrayan Zaxo, Dı.hok, Er
bil ve Amediye şeridi ile Türkiye sının ara

. sında kalan dağlık böygedeki köylerde, 
mezralarda yaşayan 300 bin dolayında sivil 
halkın ve yöredeki peşmerge güçlerinin yö
reyi boşaltmak, kuzeye ve doğuya doğru göç 
etmek dışında hiçbir seçenekleri kalmamış
tı. Çoğu kadın, ihtiyar ve çocuk olan yüzbin
lerce insan ya zehirli gaım kurbanı olacaktı, 
ya da yaşamak için göç edeceklerdi. Doğal 
olarak ikincisi oldu. Büyük bölümü kuzeye 
doğru, en yakın Türkiye Kürdistanı sınınna 
yöneldi. Arkalannda mutlak ölüm, önlerin
de henüz deneyebilecekleri bir başka zorlu 
seçenek duruyordu. 

Böyle bir sonuca gelinmesinde kendi ha
talanmızın payı nedir:? Çeşitli önlemler za
manında alınsaydı, bu sonucu değiştirmek 
mümkün müydü? Kanımızca birkaç cümley
le de olsa bu soruna değinmekteyarar var
dır. 

Açıktır ki, Kürt halkı oldukça eşitsiz koşul
larda mücadelesini sürdürüyor: Hem düş
manın gücü, hem de dört yanı düşmanla 
çevrili olması bakımından bu eşitsizlik çok 
daha büyüyor. Kürt halkının aleyhine olan 
koşullar daha güçlüdür: Halkımızın en bü
yük savaş kaynağı, inann, davasının haklı-
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lığı ve bilincidir, örgütlü güçleridix: SavaŞı
mızdaki başanlan ve yenilgileri değerlendi
rirken bu gerçeği gözönünde tutmak 
gerekix: Biz de, soruna böyle bakıyoruz. An
cak son yaşadığımız acılann duygusal yaru
ru bir yana bıraktığımızda, soruna objektif 
bir gözle baktığımızda önemli eksiklikleri
mizin, kimi hatalanmızın bu sonuçtaki pa
yını görüyoruz. Şöyle ki: Irak-Iran Savaşı 
başladığından bu yana bu savaşın faturası
nın eninde sonunda büyük bölümüyle Kürt 
halkına çıkanlacağı biliniyordu. Kapalı ve 
açık diplomaside bu gerçek dile getirildi. 
Hele hele son yıllarda, Irak Kürt hareketinin 
-kimi örgütleri başından beri, kimileri son
radan- gerici mollalar rejimiyle ilişki kur
duktan, giderek Irak-Iran Savaşı'nda Iran 
yanlısı bir görüntü verdikten sonra, savaş 
sona erer ermez Kürt halkına ikinci bir 
"ı975 yenilgisi"nin yaşatılması için kanlı 
Saddam rejiminin her türlü pervasızlığı ya
pacağı en azından biliniyordu. Bir-iki yıl ön
ceki öngörüleri bir yana bırakalım, Saddam 
rejimi 88-ilkbahannda Halepçe katliamıyla 
bunun ilk örneğini verdi. Kürt hareketini 
"Ülkesinin savaş halinde olduğu Iran'la bü
tünleşen vatan haini bir hareket" olarak gös
termeye çalıştı. Içerde örneği görülmemiş 
ırkçı-şovenist bir propaganda sürdürdü. Ve 
sürekli Körfez Savaşı'nın duracağım kolladı. 
O an gelince de tüm hunharlığıyla halkımı
za saldırdı. 

Irak Kürt örgütleri bu saldınnın olacağını 
bilmiyorlar mıydı? Bu soruya olumsuz yanıt 
vermek en azından o örgüdere saygısızlık 
olux: Peki biliniyordu da neden bu sonucu 
belli ölçülerde değiştirebilecek önlemler 
alamadı lar? Bu sorunun yarutı ise, özellikle 
Irak Kürt örgütlerinin Körfez Savaşının baş
langıcından bu yana aralannda geçen olay
larda, geniş birlik hareketinin çok 
öncelerden hemen savaştan sonra sağlana
mamasının nedenlerinde yatıyox: Bu konu 
sekiz yıllık ilişkilerin iyi bir incelemesini ge
rektiriyox: Ama şimdilik şu kadannı söyleye
lim, eğer Irak Kürt örgütleri hemen savaştan 
sonra aralannda geniş yurtsever bir birlik 
kurabilseydi ve savaş sonrası konjonktürel 
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durumdan Kürt halkının özgürlüğü için bir
likte "yararlanabilseydiler" sonuç farklı olur
du. Acılı bir sonuçtan sonra faraziyelere 
dayanan bir başannın hayal tablosunu çiz
miyoruz. Amacımız bu değil. "Şöyle yapıl
saydı" biçiminde ifade ettiğimiz eleştiriler, 
zamarnnda birçok Kürt örgütü tarafından 
açık açık dile getirildi. Irak'ta ı 975 yenilgi
sinden sonra, ülkemizin bu parçasında yurt
sever örgütler arasında varolan düşmanlık 
son bulmadıkça, bu örgütler aralannda bir
liği gerçekleştirmedikçe başannın mümkün 
olmayacağı her zaman söylendi. Irak Kürt 
Örgütleri -özellikle iki büyük örgüt KDP ve 
YNK- arasında 88'in başlannda birlik sağ
landı. Bu adım tüm Kürt halkını, politik güç
leri, Kürt halkının dostlannı sevindirdi. Bu 
birliğin sağlanmasında rol oynayan faktör
leri mutlaka iyi değerlendirmeli. Ama yine 
de o adım, Saddam'ın kimyasal silahlar 
eşliğinde gerçekleştirdiği saldında büyük 
kayıplar verınemize karşın hareketin tü
müyle kesintiye uğramasıru önledi. ı 975'te 
olduğu gibi bir bozgun yaşanmadı. Eğer bu 
birlik ı 982'lerde sağlanabilseydi, Irak'ta de
mokrasi güçleri ve Kürt halkı arnaçianna 
çok daha yaklaşmış olurlardı. 

Behdinan yöresindeki peşmerge yuvalan 
fonksiyonu gören yüzlerce köy ve mezrada 
yaşayan halkımız Saddam'ın siyanür gazın
dan kaçıp kayatını kurtarmak için Kuzeye 
yöneldiğinde acılannda yurtsever örgütleri
mizin eksik ve hatalannın payını da taşıya
rak sırura dayandı. Halkımız kaçmıyordu. 
En doğal bir hakkı kullanıyordu: yaşamak 
hakkı. Ülkesinin bir diğer bölümüne geçe
cekti. Ama araya istekleri dışında tel örgü
ler geçirilmiş, mayınlar döşenmiş, silahlar 
dikilmişti. 

Türkiye sınırları 
isteyerek mi açtı? 

1tirkiye'nin Kürt mülteciler konusundaki 
ilk ikiyüzlülüğü sınırlan açma konusunda 
başladı. Başta Başbakan Özal olmak üzere 
tüm yetkililer; olayı "ölümden kaçanlan bağ
nna basma, onlara sınırlan açma" biçimin-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



de kamuoyuna yansınnaya çalıştılar. Özel
likle o tarihlerde referandum nedeniyle sü
ren propaganda çalışmalan için Kürtlerin 
sınır geçişini tam bir ikiyüzlülükle, pişkince 
kullandılar. Oysa olay, hiç te öyle değildi. 
Türkiye hükümeti isteyerek sınırlan açma
dı. Hatta sırurlann zorlandığı tam da o gün
lerde Milli Güvenlik Kurulu sırurlann 
kapatılması karanru almıştı. tık gelenlerin 
geçişine izin verilmediği gibi, kaçak geçen
ler de evierden toplanarak Irak güçlerine 
teslim edildi. Teslim edilenlerden 126 kişilik 
bir grup Irak askerleri tarafindan kat! edildi. 
(Geniş bilgi için bkz Ikibine Doğru, sayı 
37,04 Eylül 88, aynı tarihli günlük basın) 

Dışişleri görevlisi Nüzhet Kandemir, bir 
açıklamasında Irak'ın bu hareketini önce
den tahmin ettiklerini, böyle bir hareketi 
beklediklerini söylüyordu. Bu hareket bek
leniyorken MGK, konuyu bir toplantısında 
görüşüyor, sırurlann kapatılmasını ve yeni 
önlemlerin alınmasını kararlaştınyor. 
MGK'nun tutumu gösteriyor ki, llirk devle
tinin Irak'ta kınına uğrayan Kürt halkına 
yardım diye bir niyeti yoktu. Aksine Kürt di
reniş hareketinin kınlması llirk devletini 
fazlasıyla memnun eder. Türk devletinin ge
leneksel politikasına uygun olan budur. 

Türk devletinin politikasını o günlerde en 
iyi dile getiren Coşkun Kırca oldu. Uzun yıl
lar Türk devletini çeşitli uluslararası kurum
larda temsil enniş, General Evren ve 
ordudaki ırkçı-amerikancı kesiminin şimdi 
de akıl hocalığını yapan Bay Kırca şunlan 
söylüyor: 

"İran ile Irak arasındaki savaşın sona er
mesiyle yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Ge
rek -milli birliğini savaş sayesinde kurmuş 
görünen Bağdat, gerek Tahran şimdi, karşı
lıklı olarak destek vermiş olduklan kendi bö
l ücülerini tasfiye edebilecek duruma 
gelmişlerdir. llirkiye'nin böyle bir tasfiyede 
büyük milli çıkan vardır. 

( ... ) Bunun için ilk adım, Iran'ın da, Irak'ın 
da kendi kışkırtmış olduklannı, şimdi kendi 
ülkelerinde kontrol altına almalandır. Son
ra da, bu unsurlara, bulunduklan ülkeyle 
bütünleşmekten başka seçenekleri olma-

dığıru göstermelidirler. Çünkü, llirkiye, 
tran, ve Irak'ta bölücülerin -bırakalım 
bağımsızlığı- adı ne olursa olsun özerklik yö
nünde bile en ufak bir ilerleyişi, her birinin 
kendi ülkesinde çok zararlı hevesler uyan dı
rabilecektir. "Hürriyet, 15.09.88) 

Bay Kırca daha sonra yazı sına, bu politika 
doğrultusunda neler yapılması gerektiğini, 
Irak'ın Amerika'yı endişelendiren ve onlann 
Kürtlerle diyalog kurmasına neden olan 
İsrail'e karşı sert tutumundan vazgeçirilme
si için hangi yöntemlerin uygulanacağını 
berlinerek devam ediyor. Bu gedikli ırkçı, 
ama bu kadarla kalmayan bugün Türkiye'de 
iktidarda belirleyici olan şovenist-gelenekçi 
bir kesimin görüşlerine tercümanlık eden 
bu zat, diğer bir yazısında Özal'ın Milli Gü
venlik Kurulu toplarup karar almadan önce 
demeç verip "Irak'tan kaçanlannd kabul 
edilmesinin bir insanlık görevi olduğunu" 
söylemesine ateş püskürüyor. Bu davranışı 
devletyöneticiliğiyle bağdaştırmadığıru söy
lüyor. Kendi deyişiyle "Irak bölücüleri"ne sı
nırlann açılmasına karşı çıkıyor. Şu 
"bölücüler" konusunda inisiyatifi Evren'in 
alması gerektiğini ısrarla vurguluyor. (Hür
riyet, 10.09.88) 

llirk devleti ve hükumetinin Kürt mülte
ciler konusunda izlediği politika, Bay Kır
ca'nın görüşlerine uygun oldu. Sırura 

dayanan onbinlerin geçişine çaresiz boyun 
eğdiler. Ancak kimyasal silah kullanımı, 
uluslararası destek ve mültecilere yardım 
konulannda Türkiye, geleneksel politikası
nı harfiyen uyguladı. Böylesi bir jenosit gi
rişimi ve ardından onbinlerce insanın politik 
göçü dünyanın bir başka köşesinde meyda
na gelseydi büyük bir uluslararası soruna 
dönüşürdü. llirkiye, Kürt sorununun bu dü
zeyde uluslararasılaşmaması için diplomasi
nin her türlü hilelerini kullandı ve sorunu 
boğmaya çalıştı. Bunda önemli ölçüde de 
başanlı oldu. Bu konuya bundan sonraki bö
lümde değineceğiz. 

Konuya dönersek; llirkiye devleti, sının 
açma konusunda bir zorunlulukla yüzyüze 
geldi. Kimayasal silahlar karşısında savun
masız olan sivil halk, öldürülmek pahasına 
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da olsa sırun geçmek azmindeydi. O tarih
lerde günlük basında çıkan haberler ve biz
zat sırurda nöbet tutmakta olan asker ve 
subaylann ifadeleri bu gerçeği do~uyor. 
Türkiye iki seçenekte yüzyüzeydi: Ya bu in
sanlara ateş açacaktı, onlan öldürecekti, ya 
da zaten işlemez hale gelen sırun açacaktı. 
Türkiye bir katliamı göze alamazdı. Böyle 
bir davraruşın dışta ve özellikle içte yarata
cağı tepkiler önceden kestirilemezdi. Irak'ta
ki kınm harekatı zaten sırunn bu yakasında 
halkımız arasında büyük bir gerginlik ve öf
keye neden olmuştu. Böylesi bir durumda 
Türkiye'nin sırura kadar ulaşabilmiş insan
lara ateş açması, halkımız arasında bir pat
lamaya neden olabilirdi. İşte böylesi 
koşullarda sırurlar açıldı. Ancak sırurlann 
açılmasında yalruzca bu durum belirleyici 
olmadı, başka faktörler de rol oynadı. 

En başta, o günlerde iç politika bakımın
dan büyük önem taşıyan bir referandum söz 
konusuydu. İktidar partisi bu olayı propa
ganda aracı olarak kullanmak istedi. Sade
ce iktidar partisi değil, muhalefet partileri 
de ayru yararcı anlayışla davrandılar. Hemen 
tüm siyasi !iderler, mültecileri kamplarda zi
yaret etti, olayı "sahiplenmeye" çabaladılar. 

Karar'da dış etkilerin, özellikle ABD ve Av
rupa'run önemli rolü oldu. ABD, Körfez Sa
vaşı'run seyrine paralel olarak, Irak'ın İran 
karşısında güçlü bir konuma geçmesinden 
itibaren, Ortadoğu'daki dengeleri, İsrail'in 
konumunu gözeterek, Irak'ın en önemli "iç 
sorunu" olan ve dinamik bir güç oluşturan 
Kürt hareketiyle diyaloğun u sıklaştırdı. Yeni 
koşullarda güçlerine ihtiyaç duyduğu Kürt
leri "memnun etmeyi amaçlayan" bir politi
ka izlemeye başladı. Barzani'yi ülkesine 
kabul etmesi dışında yapmadığı bir tutuma 
girişti. 88'in haziran ayında C.Talabani'nin 
ABD'yi ziyaretine izin verildi. Birçok yüksek 
ABD yetkilileri Talabani'yle görüşmeler yap
tı. Irak'ın Kürt halkına karşı saldınlan kı
nandı. İşte, Kürtlerin Türkiye sırunna 
dayanması olayı, ABD'de "memnun etme" 
politikasırun sürdüğü bir aşamada gündeme 
geldi. ABD'nin bu koşullarda Türkiye'ye sı
rurlan açması, Kürtleri kabul etmesi yönün-
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de görüş empoze etmiş olması büyük ihti
mal dahilindedir. Kürt sorununda alabildiği
ne kapalı, bağnaz ve şovenist olan ordunun, 
llirk Generallerinin Özal'ın karanyla bu işe 
"evet" dedikleri düşünülemez. Generalleri 
bu konuda ikna eden yeşil ışık büyük olası
lıkla Pentagon'dan, NATO çevrelerinden 
gelmiştir. 

Batı Avrupa'run tutumu ise zaten bellidir. 
Onlar Kürt sorununa bir "çözüm" yolunun 
bulunması için son yıllarda çeşitli düzeyler
de birçok kararlar aldılar. Bu sorunu, Turki
ye'nin Avrupa Topluluğu'na katılmasırun 
önünde önemli bir engel görüyorlar. Başka 
nedenler olsa da bu konu gerekçe gösterile
rek 1lirkiye sürekli sıkıştınlıyor. Böylesi bir 
durumda yüzünü AT'ye dönmüş bir Turki
ye'nin sırurlan açmaması ve şu veya bu bi
çimde Kürt halkırun kınmına ortak olması, 
Türkiye'yi Batı Avrupa karşısında zor duru
ma düşürürdü. AT'ye girme yanlısı ekono
mik ve politik güçlerin, Kürtler konusundaki 
tavırlannda, Avrupa'run tutumunun önemli 
bir etkisi gözlenmektedir. Zaten Avrupa'run 
tutumu giderek Türkiye egemen güçlerinde 
de iki eğilim oluşmasına neden olmaktadır. 
Kürt halkırun mücadelesi güçlendikçe, ken
disini dayattıkça, soruna "çözüm" konusun
da egemen güçler arasında arayışlar 

beliriyor. Bu arayışlardan biri Batı Avru
pa'run -son bir iki yılda bu devletlere ABD 
de eklendi- önerilerinden etkilenen, Turki
ye'nin Kürt sorunundaki geleneksel reddedi
cipolitikası m terk etmesi ve kültürel 
hakiann tamnmasım isteyen bir eğilimdir. 

Kürt mültecilerin kabulü ve konuya ilişkin 
politika konusunda bu iki eğilimi: Kürt hal
kırun varlığım bile reddeden, sorunu ekono
mik ve devlet zoruyla çözme yanlısı olan 
geleneksel eğilim (devletin eğilimi) ile daha 
çok M.Ali Birand'ın yazılannda dile gelen 
eğilim çok açık görüldü. Kuşkusuz bu, 
önemli ve başlı başına ele alınması gereken 
bir konudur. Geçtiğimiz yılda ABD'nin "Kürt 
dostu" kesilmesi, çok sayıda yurtsever ve 
"devrimci"yi dost-düşman belirlemelerinde 
adeta şüpheye düşürdü, onlan yeni arayışla
ra itti. Kürt halkına saldınlara karşı dayaruş-
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manın güçlendirilmesi son derece önemli
dir. Bu destek ABD'den, hatta ABD Yoneti
minden (ABD halkı ve yönetiminin 
dayanışmasım biribirinden ayırmak gere
kir) bile gelse Kürt halkı için, yurtsever ve 
devrimcileri için çok çok anlamlıdır. Kürt ha
reketi, uluslararası ilişkilerde, dayamşmada 
kendine güvenmelidir. Bağımsız, kişilikli bir 
politika izleme başansım; gerçek dostlanm, 
dönemsel dostlanm ve de düşmanlanm bir
birinden ayırdedebilmenin ustalığım göste
rebilmelidir. Hareketimize uzanan yardım 
ellerinin arkasındaki amaçlan iyi bilmeliyiz. 
Bu konuda Kürt Hareketinin siyasi tarihi, bi
zim en büyük diplomasi öğretmenimiz ol
malıdır. 

Mülteciler ve gerçek durum 

MGK'mn, ilk karanm değiştirerek sözüm 
ona "insani nedenlerle" sımrlan açmak zo
runda kalması, hemen ilk günden itibaren 
içte ve dışta propaganda malzemesi olarak 
kullamlmaya başlandı. burjuva basım, "ezi
lenlere kucak açtık", "kaçanlan bağrımıza 
bastık", "yardımseverliğimizi dünyaya gös
terdik" türünden gülünç, şovenist böbürlen
melerle olayı kamuoyuna yansıtmaya 

çalıştı. Bölgeye giden sayılan bir elin par
mak sayısım aşmayan dürüst gazeteci dışın
da, ne yazık ki Türk basım bu olayda iyi bir 
örnek sergileyemedi. Körpe Kürt yavrulan
mn cesetlerinden çevreye kokular dağılır
ken, korkunç bir soykınm henüz sürerken 
birçok sözüm ona demokrat gazeteci-yazar 
bile, "Kürt sorununun ne kadar tehlikeli ol
duğunu, onunla oynarnam n ateşle oynamak 
anlamına geldiğini" yazarak sorunun bir an 
önce iç ve dış kamuoyunun ilgi alanından 
çıkanlması gereğini vurguladılar. "1lirki
ye'nin bu işe bulaştınlmamasım" salık ver
diler. Sanki 1lirkiye bu konuda "boğazına 
kadar batmamış"; bu sorunla direk, her yö
nüyle ilgili değilmiş gibi! 

Resmi makamlar da bir kez sımn açmak 
zorunda kaldıktan sonra bu olaydan iç ve dı ş 
politikada ne kadar çok yararlanabilirler, 
bunun çabalanna giriştiler. Basına yansıyan 

bilgiler itibariyle Kürtlerin kabulünde ilk 
olumlu tepki Başbakan Özal'dan geldi. Hat
ta çıkan haberlere göre, Özal bu konuda Ev
ren'i ve MGK'nun asker kökenli üyelerini bir 
hayli ter dökerek ikna edebiimiş (Y.Doğan, 
Cumhuriyet, 02.09.88). Özal'ın bu eğilimin
de daha önce değindiklerimiz dışında başka 
hangi faktörler rol oynadı, bunu bilmiyoruz. 
MGK'nun askerlerin çoğunluğuna dayanan 
yapısı gözetildiğinde, ABD ve NATO unsuru, 
buradan gelen telkinterin "ikna"da büyük 
rol oynadığı olasılığım öne çıkanyor. 

Kürt mülteciterin sımn geçiş sorunu dış 
dünyada Türkiye'ye yöneltilen eleştirilere 

karşı bir propaganda malzemesi olarak kul
lanıldı, ve bu hala yapılıyor. Başbakan "sım
n açma" karanndan hemen bir gün sonra 
şunlan söylüyordu: "Herhalde Türkiye'nin 
bu davramşı bütün dünya aleminde bu ko
nularla ilgili olarak yapılan ithamlara, baıı 
terör organizasyonlanmn dışarda yaptığı 

menfi propagandalara en güzel cevaptır. "
(Milliyet, 02.09.88) Türkiye bu karar nede
niyle Batı Dünyası'ndan olumlu tepkiler 
aldı. Ancak bu, Türkiye'de insan haklanmn 
çiğrıendiği, demokrasinin olmadığı, Kürt 
halkı ve aıınlıklann varlığı ve en doğal hak
lanmn yadsındığı gerçeklerini değiştirmi
yor. Öyle, başka biçimde davranma seçeneği 
olmayan bir kararla Türkiye'nin "kara yüzü" 
değişmez. Kaldı ki, Türkiye devleti Kürtlere 
"sım n açtı" ama geçeniere mülteciliğin ulus
lararası antlaşmalada gerektirdiği koşullan 
sağlamış değildir. Sımn geçen Kürtlere hala 
mülteci bile denmiyor. Bütün dunya bu iki
yüzütillüğü görüyor. Görmeyen ve göreme
yeniere de bu gerçeği anlatmak gerekir. 
Türkiye'nin "sımn açma"sı ve mültecilere 
günde birkaç sornun dağıtılması asla abar
tılmamalıdır. Mültecilere ilişkin gerçekler 
hiç de 1lirk yetkililerinin sunduğu gibi 
değildir. Sırasıyla ele alalım: 

"Kürtlere "ad" konamıyor!" 

Bir gazete, Kürtlerin statüsüne ilişkin be
lirsizliği "Kürtlere ad konamıyor" başlığıyla 
veriyordu. Sömürge Valisi H.Kozakçıoğlu, 
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Kürtleri "Sunn toplu halde ve silahlı olarak 
geçen kişiler", Dışişleri Yetkilileri ise "'llirki
ye'de geçici bulunan Irak vatandaşlan" ola
rak tarumhyordu. 

Olaydan iki buçuk ay sonra Içişleri Baka
m Kalemli de bu insaniann iltica talebinin 
olmadığım, yalmz 20 binden fazlasımn 
üçüncü bir ülkeye gitmeyi arzuladıklanm 
açıkhyordu. (Cumh.11.11.88) 

Uluslararası hukuk ve temel insan hakla
n açısından sorun ele alındığında bu açıkla
malann hiçbirizalu yoktur. Kürt halkı Irak'ta 
politik ve etnik nedenlerle bir soykınmla 
yüzyüze geldi. Bunun sonucunda bir politik 
göç oldu. 'llirkiye, geleneksel şovenist poli
tikası nedeniyle insanlannmızı gerçek kim
likleriyle adlandırmasa bile -ki bu ilkellik 
Türkiye'yi uluslararası kamuoyu önünde gü
lünç duruma düşürüyor-Irak'tan bu tarafa 
geçen Kürtler politik mülteci statüsünde sa
yılmak zorundadıı: Göçmenlerin isteği de, 
Kalemli'nin gerçekleri saptırmak isteyen ya
lanlanmn aksine bu yöndedir. 

llirkiye kamuoyundan destek çağnsında 
bulunan Kürt Mülteciler düşüncelerini ve is
teklerini şöyle açıklıyorlar: 

"Iraklı egemen zalimlerin kimyasal bom
bardımarn sonucu, en kutsal varlığımız olan 
topraklanmızdan ve şehitlerimizden aynla
rak Türkiye'ye iltica ettik. Iki aya yakın bir 
süredir Türkiye'deyiz. Yaşam koşullanmızın 
iyi olduğu hiç de söylenemez. Yaratılmaya 
çalışılan kamuoyunun objektif olamayacağı 
aşikardı. Ancak beyhude çabalar hala sürü
yor." 

"Bütün ısrarlanmıza rağmen, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti mülteci statümüzü 
kabul etmiş değil. Bunun, dostluğun değil, 
dost olmamamn işareti olduğu inananda
yız. Kırgın ve buruğuz. Haklı talepleri için 
yüzyıllardır savaşan bir halkız. Burada bu
lunmamız, bu savaşın bir halkası olduğu
muzun bir karutıdır. llim demokrat ve ilerici 
kamuoyunu aşağıdaki taleplerimizin ger
çekleştirilmesi için dayaruşmaya çağınyo
ruz." 
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"1. Siyasi mülteci olduğumuz ilan edilsin. 
2. Yerleşim birimlerimizdeki güvenlik ön
lemleri çadırlanmızın içinde değil, birimle
rin çevresinde alınsın. 3. Provakasyonlara 
son verilsin. 4. Gıda yardımı asgari düzeyde 
sağlansın. 5. Sağlık hizmetleri olgun düzey
de ele alınsın. 6. Avrupa'ya gidiş izni veril
sin. 7. Çocuklann eğitimi için Kürtçe okul 
açılsın. 8. Akrabası olanlar akrabalanmn ya
mna yerleştirilsin. 9. Bölünmüş aileler 
birleştirilsin." (İkibfne Doğru, 30.10.88) 

Olayın bizzat muhataplanmn çağn metni, 
istekleri gerçekleri sergiliyoı: 'llirk devleti
nin başından beri bu konuda takındığı tu
tum tam bir ikiyüzlülük oldu. 

Türk hükümeti, bu olay gelip kapıya da
yandıktan sonra iki yönlü bir politika izle
meye başladı. Bir yandan olayı iç ve dış 
politikada olabildiğince sömürmek. Diğer 
yandan gelenleri bir an önce Irak'a veya 
"üçüncü bir ülkeye" göndererek sorundan 
sıynlmak istedi. Irak'la Iran arasında mekik 
dokunınaya başlandı. Nihayet bu çabalann 
sonucu Irak göstermelik bir af ilan etti. Türk 
yetkililer daha fazla insam Irak'a göndermek 
için elden gelen çabayı gösterdileı: Irak'ın 
ajanlan peşmerge kılığında Silopi'deki 
kamplara sokuldu. Bu ajaniann provakasyo
nu sonucu mülteciler arasında kavga çıktı, 
ölen ve yaralananlar oldu. llim ısrarlara 
karşın ancak 917 kişi geri dönmeye "ikna 
edildi". Bunlardan bir bölümü daha sonra 
dönen dolaplan fark ettileı; Irak'a gitmek is
temediler. Ama Türk Yetkililer basım n önün
de bu insanlan da Irak'a postaladılaı: 
Bunlann arasında sadece iki peşmerge bu
lunuyordu. Nevzat Kadir ve Mehmet Salih 
adianndaki peşmergelerin Irak tarafindan 
kandınlmış olduğu diğer peşmergeler tara
nndan ifade edildi. (Cumh.16.10.88) 

"Üçüncü ülke" lran'a gönderilen Kürtlerin 
sayısı çeşitli açıklamalara göre 20 bini aşı
yor. Bunlar sımn geçenlerin sayısına dahil 
bile edilmedi. Bu konu Iran'la Türkiye ara
sında hatırlanacağı gibi tartışmaya, ciddi 
diplomatik soruna dönüştü. 
(Cumh.l5.10.88) 
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Tüm baslo.lara karşın, kendilerini gerek 
Irak'ta, gerek üçüncü bir ülkede bekleyen 
yeni zorluklan bilen Irak Kürdistanı hallo.
mız yeni bir göçe razı olmadı. Hürriyet bu 
durumu "Irak'tan gelen Kiirtleı:; başka bir ül
keye gitmeye yanaşmıyoı: .. PEŞMERGE HE
SABIMIZ TUTMADI" biçiminde şöyle dile 
getiriyordu: "Türkiye'nin geçici sığınma izni 
verdiği 60 bine yalo.n "Kürt" mültecinin, yer
lerinden lo. mı Idamaya niyeti olmadığı belir
lendi. Böylece, Ankara'nın "Üçüncü bir 
ülkeye gönderme" planı, zora girdi..." 
(Hürr.l 5.09 .88). DışişleriBakanlığı Sözcüsü 
İnal Batu'nun, "Biz, Iran veya başka bir 
üçüncü ülkeye gitmek isteyen tüm kişilere 
gerekli kolaylıklan göstermeye hazınz." söz
leri "üçüncü ülke" politikasını doğruluyor. 
Dışişleri Bakanlığının bir başka açıklama
sında, geçeniere bu nedenle "geçici" hann
ma izni verildiği ve şu aşamada mülteci 
olarak kabul edilmelerinin düşünülmediği 
belirtiliyoı: 

1lim açıklamalar gösteriyor ki, Türkiye 
hiç te "ezilenlere kucak. açmış "değil. Bir zo
runluluk karşısında, olayı en "ucuz bir şekil
de aşabilmenin politikasını gütmüştüı: 

Türkiye, kimyasal silah gerçegi
nin ortaya çıkmasını engelledi .. 

Irak Kürdistanı hallo.mızm kutsal toprak
lannı, şehitlerini bıralo.p göç etmek zorun
da kalmasının temel nedeni, Irak tarafindan 
tüm uluslararası antlaşmalar çiğnenerek 

kullanılan kimyasal silahlardır. O tarihlerde 
Hakkari'de bulunan SHP Milletvekili Cüneyt 
Canver bu gerçeği şu satırlarla dile getiriyor: 
"peşmerge kaçtı" sözünü hiç sevmiyordu. 
Düşmanla savaşırken kaçmamışlardı. Kim
yasal silahiann karşısında çaresizdil er. Düş
man yoktu ortada, yalnızca kimyasal 
silahlar vardı." (Cumh.14.09.88) 

Irak kimyasal silah kullandı mı, kullanma
dı mı; bunun izlerine rastlanını ş mıydı, rast
lanmamış mıydı? Konuyu bu türden 
sorulara yanıt arayarak tartışmak, abesle 
iştigal oluı: En doğrusu, 1lirkiye bu gerçeğin 

ortaya çıkmasını nasıl enegelledi, bu tavny
la Irak'anasıl yardımcı oldu, bunu bilince çı
karmaktıı: 

Gazeteci M.Ali Birand, o tarihlerde Brük
sel'den şu gözlemlerini iletiyor: "Irak lideri 
Saddam Hüseyin'in geleceği, 1lirkiye'nin 
daha doğrusu, Dr.Sinan Seyfioğlu'nun iki 
rludağının arasında. 1lirkiye'nin resmen 
"Irak'tan gelen Kürtlerde kimyasal silah kul
lanılelığına dair izler vardır" demesi, her gün 
giderek artan bir kampanyanın kapanması
na ve Irakin uluslararası kamuoyu tarafin
dan cezalandınlmasına, Amerika'nın tüm 
yardımı kesmesine kadar gidecek aşamaya 
geldi. 

"1lirkiye resmen söylemese bile, Diyarba
lo.r yöresindeki kamplarda Kııılay adına, ge
lenleri muayene eden Dı:Sinan Seyfioğlu, 
tamamen kişisel bulguianna dayanarak 
böyle bir iddiada veya açıklamada bulunma
sı yeter. Uluslararası kamuoyu 1lirk dokto
run sözlerinden hareket ederek Bağdat'a 
karşı yaptın m uygulamaya başlanması kam
panyasını artıracak."( ... ) 

"Şu sıralarda Batı'daki kampanyanın bo
yutlannın daha büyüyüp lrak'a karşı tüm 
Batı ülkelerinin harekete geçip cezalandır
maya yönelmekte yavaş davranmalannın 
tek nedeni, Türkiye'nin tutumu. ( ... ) IDrki
ye sürekli reddettiği için bu kampanya ya
vaş gidiyor ve bir olasılıkla uzarsa, gücünü 
kaybedecek. "(Milliyet, 16.09.88) 

1lirkiye, bu konuda dürüst davranmadı. 
Kimyasal silah bulgulanna rastlanmadığını 
açıkladı. Dürüst, çok sayıda doktorun bu 
yöndeki bulgulanru açıklamalannı çeşitli 

yöntemlerle engelledi. Birleşmiş Milletler'in 
Araştırma Heyeti'nin Türkiye'ye gelmesine 
izin verilmedi. Merkezi ABD'de bulunan 
"İnsan Haklannı Savunan Doktorlar" örgü
tü üyesi Dr.Robert Cook-Deegen'ın yeterli in
cel emelerde bulunmasına olanak 
tanınmadı. Iki kampta (Mardin ve Diyarba
lo.r'da) yaptığı sınırlı incelemelerde elde et
tiği bulgular sonucu kimyasal silahlar 
kullanılelığına dair açıklamalan 1lirkiye ta
rafindan doğrulanmadı. 

55 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sayın Birand'ın belirttiği gibi 1lirkiye id
dialan reddettiği için önceleri kampanya ya
vaş gitti, süre uzadıkça da ne yazı.k ki 
gücünü kaybetti. 

Türkiye bununla da kalmadı. Irak'a karşı 
şu veya bu nedenle tutum alan ABD ve bazı 
Batı Avrupa ülkelerini bu konuda ikna etme
ye de çaba gösterdi. Bu iş için Türkiye olduk
ça aktif bi_r diplomasi sürdürdü. Bu 
olaylarda "anahtar adam" diye tammlanan 
Dışişleri Müsteşan Nüzhet Kandemir 
ABD'ye gitti. Ziyaret sırasında basında çıkan 
şu haber ilginçtir. " ... Büyükelçi N.Kande
mir'in hafta başında ABD'de yürüttüğü siya
si damşmalar, 1lirk tarafina göre, Irak'ın 
1lirkiye'ye kaçan Kürtler üzerinde kimyasal 
silah kullamp kullanmadığı konusunda, An
kara ile Waşhington arasında patlak veren 
tartışmada, Ankara'mn haklılığımn tescil 
edilmesiyle sonuçlandı." (Hürriyet, 
28. 1 0.88). Olay çok açık. Kimyasal silah kul
larumı, insani bir sorun veya uluslararası 
antlaşmalan çiğneme olarak ele alınmamış
tır. Siyasi ilişkileri, konjonktürü etkileyen bir 
unsur olarak ele alınmış ve Irak'ın bu olay
da suçlanması engellenmiştir. 

1lirkiye, gerçekleri gizleyerek Irak'ı doğ
rudan desteklemiş, Kürt halkına karşı kın
ma ortak olmuştur. 1lirkiye neden bu tavn 
gösterdi? 

Engellenmesi gereken tehlike: 
kürt sorununun uluslararası bir 

kimlik kazanması 

Irak, Kürt sorunundan kurtulmak, onu 
"kökünden çözmek" için tam bir soykınm 
hareketine başladı. Ancak Irak'ın saldınsı 
çok kısa süre içinde tam ters bir etkide bu
lundu. Kürt sorununun tüm dünyada tar
tışılmasına, politik güçlerin dikkatinin 
yeniden Irak ve Kürt halkı üzerine dönmesi
ne neden oldu. Kürt sorunu, 2.Dünya sa
vaşından bu yana hiç böyle geniş yankı 
uyandırmamıştı. Bu kez konu politik özel
liğinin yamsıra hümanist boyutlanyla da 
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öne çıkıyor ve çok daha geniş bir desteğe 
ulaşıyordu. Bu gelişme 1lirkiye'yi, Irak'tan 
daha çok endişelendirdi. Kürt sorununun 
uluslararası bir kimlik kazanması, ister iste
mez Kürdistan'ın en büyük parçasım işgal 
altında bulunduran, Kürt halkımn varlığım 
bile inkar e~.en 1lirk devletini de gündeme 
getirecekti. Oyle de oldu. Dünyada Kürt so
runu, Türkiye'nin de temel sorunu olarak 
tartışılmaya başlandı, güncelleşti. İşte Tür
kiye başından itibaren Kürt sorununun ulus
lararası düzeyde güncelleşmemesi, bu 
sorunun bir an önce gündemden çıkması 
için ikiyüzlü bir politika izledi. Kimyasal si
lah gerçeğini bu nedenle engelledi. Eğer 
kimyasal silahlan n kullamldığını açıklasay
dı ya da bu gerçeğin ortaya çıkmasına ola
nak sağlasaydı, Irak'a yaptınınlar 
uygulanacaktı. Bu da doğal olarak, Kürt so
rununu daha çok güncelleştirecekti ve poli
tik bir çözüm arayışı m gündemleştirebilirdi. 
Böyle bir gelişme Türkiye'yi çok çok rahat
sız eder. Bu tehlikeyi gören Türk hükümeti, 
konunun bir an önce unutturulması için el
den geleni yaptı. Irak'ın, onun arkasında saf 
tutan Arap Birliği Örgütü'nün kolay kolay 
sağlayamayacağı, kendileri açısından başa
nh diplomatik bir sonuç elde etti. Böylelik
le 1lirkiye, Kürt halkına geleneksel 
düşma~ğının yeni bir örneğini daha gös
terdi. Ustelik kimyasal silahlardan kaçan 
Kürtleri "bağnna basan" bir devlet görüntü
sünü vermeye çalışarak .. 

1lirkiye, bu ikiyüzlü politikasım sadece 
kimyasal silahlar konusunda değil, Kürt hal
kına uluslararası düzeyde yapılacak yardım
larda da gösterdi. Kürtlere mülteci 
statüsünü tarumayarak, uluslararası hüma
nist örgütlerin devreye girmesini engelledi. 
Bir gazetecinin sorusu üzerine Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu Ba
sın Sözcüsü Judith Cummins, Türkiye'ye 
sığınan Irak'lı Kürtlere yardımda bulunmak 
konusunda bir programlan bulunmadığını 
belirterek şunlan söylüyor: "Merkezi Cenev
re'de bulunan yüksek komiserliğin tüzüğü
ne göre mültecilere ev sahipliği yapan 
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ülkenin yardım isteği olmadan devreye gire
miyoruz. Türkiye'den de Irak'lı Kürtler ko
nusunda bugüne kadar bir talep gelmedi". 
(Cumh.15.10.88). Kızılhaç konusunda da 
Tiirkiye'nin tutumu aynı oldu. Ekim ayı baş
lannda Türkiye'ye gelen bir Kızılhaç Heyeti 
Başkam François Arnınar "Yetkililer, peşmer
ge işine kanşmamallllzı tavsiye etti" şeklin
de açıklamada bulundu. (Cumh.4.10.88). 

Türkiye, Kürtler adına yapılacak yardım
lan sürekli engelledi. Ispanya'da "Kürdistan 
halkıyla dayarnşma komitesi"nin topladığı 
yardım malzemelerini, Komite'nin adında 
Kürdistan kelimesi var diye kabul etmedi. 
Bu konu, İspanya Elçiliği ile 1lirk Yetkililer 
arasında görüşme konusu oldu. 

Türkiye önce konu sırf uluslararası bir 
özellik almasın diye hem ilgili kurumlar, 
hem de devletler nezdinde hiçbir girişimde 
bulunmadı. Ancak sonradan tam bir dilenci 
tutumuyla tüm dış temsilciliklerini hareke
te geçirerek döviz toplamaya girişti. Ciddi
yetten uzak bu tutum pek yankı bulmadı. 
Açılan mendil büyük ölçüde boş kaldı. Ne 
var ki bundan yine mülteciler etkileniyor. 
(Geniş bilgi için bkz.M.Ali Birand, Milliyet, 
01.10.88) 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türkiye, gerek 
kimyasal silah, gerekse yardım konusunda 
insanal bir tutum göstermedi, politik bir 
tercih yaptı. Uygulamalan da tercihine ve 
Kürt sorununa ilişkin politikasına uygun 
düştü. 

Türkiye'nin özellikle kimyasal silah kulla
mllll konusunda Irak'ı kollayan bir tutum iz
I ernesinde kuşkusuz Irak'la varolan ticari 
ilişkileri, Körfez Savaşı sonrasında Irak'ın 
restorasyonunda pastadan büyük pay kap
ma isteği de önemli rol oynuyoı: Ancak bu 
ve benzeri faktörler ikincil önem derecesin
dedir. Asıl belirleyici olan Kürt sorunudur. 
Basında zaman zaman çıkan, Kürt sorunu
nu gözardı eden yorumlar kamllllzca tek 
yanlı, hatta Kürt sorununu resmi politikaya 
uygun olarak gizlerneye yöneliktir. 

Türkiye, Kürtlere tutsak gibi 
davranıyor 

Kamplarda bulunan Irak Kürdistam halkı
llUZa Türkiye, yardım eli uzatılınası gereken 
insanlar olarak değil, savaş tutsağı gibi yak
laşıyor. 

Irak Kürtleri sımn geçer geçmez hemen 
güvenlik güçleri tarafindan kontrol altına 
alındılaı: Dış dünyayla, Hakkari yöresindeki 
akrabalanyla her türlü ilişkileri engellendi. 
Daha sonralan geçici ve kış mevsimini ge
çirmek üzere yerleştirildikleri kamplarda 
çevreleri tel örgülerle örüldü. Kampiann 
dışına çıkmalar yasaklandı. Güvenlik güçle
ri sadece kamplan n çevresinde değil, .. ön
lemleri çadıriann içine kadar taşırdılar. Oyle 
ki bu "önlemler" insanlanllllzın özel hayatı
na müdahalelere kadarvardın ldı. Bu durum 
peşmerge aileleri arasında ciddi rahatsızlık
lara neden oluyoı: Nihayet kamuoyuna çağ
olannda yer alan isteklerinden biri, 
güvenlik önlemlerinin çadıriann içinde 
değil, birimlerin çevresinde alınması yönün
dedir. 

Mültecilerin nakli sırasında gazeteellerle 
konuşma firsatı bulan bir peşmerge anası, 
Fatma Abdullah "Esir değil siyasi mülteciyiz. 
Devletiniz bu statümüzü neden kabul etmi
yor" sözleriyle hoşnutsuzluğunu dile getiri
yor. Diğer peşmergeler de baskılardan, 

MIT'in oyunlanndan söz ediyorlaı: Uzunsırt 
kampında 13 kişi siyasi kişilikleri nedeniyle 
gözaltına alınllUş. Ali Cebrail, en son Telli 
Hasan adı peşmergeninMIT'çilertarafindan 
gözaltına alındığım söylüyoı: Tutuklamalar, 
yetkililer tarafindan da doğrulamyor. Gerek
çe "göze batmalanYllllş" .. (Geniş bilgi için 
Ikibine Doğru, 30.10.88). 

Türk yetkililer, mültecilerin akrabalanyla, 
yöre halkıyla diyaloğunu engellemek için iki 
yönlü baskı yürütüyoı: Hem mülteciterin bu 
yöndeki istekleri, hem de yöre halkımn 

kamplara girmesi; aynı dili konuştuklan, ge
lenek ve görenekieri paylaştıklan kendile
rinden bir parça olan bu insanlarla ilişkileri 
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baskılarla engelleniyoı: Yetkililer bu konuda 
özellikle çok hassastırlar. Böyle bir ilişkinin 
yurtsever uyanışa katkıda bulunacağı m, po
litik etkilerinin olacağım düşünüyorlar. Öte 
yandan bunun, mültecilerin koşullanyla il
gili gerçeklerin dışa yansımasında ve ka
muoyunda onlara desteğin artmasında 

etkileri de hesaplaruyoı: Oysa 'llirkiye, bu 
konunun bir an önce kapanmasım istiyor. 
Bu nedenle iç ve dış kamuoyunun kontro
lünden rahatsızdıı: 

Kamplardaki yaşam koşullan da iddia 
edildiği gibi hiç de insani düzeyde değil. 
Mültecilerin içinde bulunduklan zorluklar 
yeterli olmasa da, zaman zaman günlük ba
sma yansıyoı: En son olarak Milliyet gazete
si ve ba2J. dergilerde çıkan haberler Insanlık 
adına üzücüdür. Mültecilerden Süleyman 
Muhammed, "10 nüfusum var, günde S so
mun veriliyor" diyoı: Mültecilerin en büyük 
sorunlan soğuk, yetersiz beslenme, sağlık 
hizmetleri ve baskılar. Eylülden bu yana be
lirlenebildiği kadanyla yaklaşık SOO ölüm 
olayı oldu. Ölenlerin çoğunluğu çocuk. Sa
dece Şemdinli yöresinde Belene dağlannda 
200 dolayında çocuk hayata gözlerini yum
du. 

Yetkililer, bu gerçekler hatırlatıldığında 
pekala "aslında fazla yüz verdik, misafir mi
safırliğini bilmeli" diyebiliyorlar. 

Bulgaristan' dan, Afganistan'dan getirilen
lere böyle mi davranılıyor? Çeşitli ülkeler
den özellikle politik amaçlarla gelişleri 
özendirilen veya getirtilen Türk asıllı vatan
daşiara bilindiği gibi ev; arazi veriliyor. Ger
çi bu insaniann da önemli bir bölümü 
sonradan unutuluyor. Onlar da Türkiye'nin 
aç ve sefilleri arasına katılıyorlaı: Ama en 
a2J.ndan onlardan ırkçı -şovenist ve anti-sos
yalist doğrultuda politik alanda yararlana
bildikleri sürece, her türlü yardımı 
yapıyorlaı: Türkiye için Kürtler, bu statüde 
bile değil! Birkez kapımıza dayarnnca bu 
olaydan "dünya aleminde ne kadar yardım
sever (!) olduğumuzu göstererek, şer örgüt
lerinin aleyhteki propagandalanru bu olayı 
kullanarak kırmaya çalışalım" ama zaten 
düşmanlanmız olan bu insanlan da aç ve 
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açıkta bırakalım, ölümle yüzyüze getirelim. 
Kimyasal silahlardan ölmekten kurtulup bu
ralara kadar gelmenin ne anlama geldiğini 
"burunlanndan fıtil fıtil getirelim". ANAP 
milletvekili Taşçıoğlu bu politikayı, "Kürtle
rin faydası yok. Kürt sorunu bizim için bir 
dert. Peşmergeleri kabul etmekle bu derdi 
daha da artırdık ve başımıza bela aldık" (Mi
lliyet, 06.10.88) sözleriyle gayet açık dile ge
tiriyordu. 

Cezaevlerindeki ilericiler için "bunlan as
mayalım da besleyelim mi?" mantığıru taşı
yan 'llirk yetkilileri" ikinci düşman "Kürt 
halkı için de aynı düşünceyi ve politikayı uy
guluyorlaı: 

Bu nedenle Türk devletinin Kürt mülteci
ler konusunda yaptığı insan haklan savunu
culuğu tellallığı teşhir edilmeli, gerçekler iç 
ve dış kamuoyuna en iyi biçimde iletilmeli
dir. Konu canlı tutularak 'llirk devletinin so
runu unuttunna oyunu bozulmalıdır. 

'llirk devleti ne insan haklanyla ne de "mi
safirlik gelenekleriyle bağdaşmayan bir fir
satçılığı da yapıyoı: Peşmergeler arasından 
korucu devşinneye çalışıyoı: Çeşitli vaadler
le ba2J. peşmergeler kandınlarak korucu ya-· 
pılıyorve iyi tanıdiklan yörelere götürülerek 
operasyonlarda kullarulıyorlaı: ·Çaresizlik, 
açlık ve yılgınlık ba2J. insanlan inançsızlığa, 
hatta ihanete götürebiliı: Bunu koşullann 
bir sonucu saymak gerekiı: Ancak Türk gü
venlik güçlerinin, MIT'in bu konudaki tutu
mun un, Osmanlı-Ttirk devlet geleneğine 
uygunluğu dışında bir izahı olamaz. Bu fir
satçılığa Irak Kürdistaru örgütleri başta ol
mak üzere hepimiz ısrarla dikkat 
çekmeliyiz. Peşmergelerin MIT'in çengeline 
takılınasım önlemeliyiz. 

Kürtlere destek çabalarına 
karşı yogun baskılar ... 

'llirkiye'de demokratik ve sol hareket, 
uzun bir baskı ve zulüm döneminin ağır et
kileri altında bulunuyor. Kanla, süngü zo
ruyla sağlanan "sessizlik" henüz tümüyle 
aşılmış değil. Devrimci hareket yeni yeni 
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canlanıyor. llirkiye'de tam bir polis devleti 
hüküm sürüyor. 

Demokratik ve sol hareketin içinde bulun
duğu ağır koşullara rağmen, Kürt halkı 

Irak'ta soykınmla yüzyüze geldiğinde, llir
kiye'de halkınuza anlamlı bir dayarnşma 
gösterildi. Türk hükümeti, hem Irak'ı mem
nun etmek, hem de genel olarak demokra
tik hareketin canlanmasına karşı olduğu 
için Irak'ı protesto eylemlerini gücü yettiğin
ce engellemeye çalıştı. Yıne de büyük şehir
lerde bazı gösterileri engelleyemediler. 

İstanbul'da Kars Milletvekili Vedat Altun, 
Istanbul SHP eski il Başkaru Ercan Karakaş 
ve 24 ilçe başkanırun, Irak Konsolosluğu'na 
siyah çelenk koyma girişimi polis tarafindan 
cop, sopa ve silahla engellendi. 

Demokratik Basın Birliği'ne üye bazı aylık 
dergilerin gösterileri engellendi. Bu gösteri
lerde gözaltına alınanlar oldu. 

"Doğulu" Milletvekillerinin girişimiyle 

SHP içinde bir Yardım Komitesi kuruldu. 
Birkaç kez heyetler oluşturularak kamplar
da incelemeler yapıldı. Insan Haklan Der
neği Ankara Şubesi de benzer bir dayarnşma 
girişiminde bulundu. 

Sol dergilerin hemen tümünde konuya 
ilişkin yazılar yayınlandı. Bu konuda yazılar 
yayıniayan tüm dergiler toplandı. Birçok 
derginin bürosuna baskınlar yapıldı. Bu ne
denle dergi sahipleri ve yazı işleri müdürle
ri tutuklandı. Bütün bu dayanışma eylemleri 
sevindirici, halklannuz arasında güveni ar
tıran, mücadele birliğini güçlendiren eylem
ler oldu. Bazı sol çevreler ise ne acı ki 
SHP'nin açtığı yolda bile Kürt halkıyla daya
mşma için gereken çabalan gösteremediler. 

Mültecilerin gelecegi ve 
görevlerimiz 

llirk devletinin bu konuya ilişkin politika
sı açık. Kürtlere mültecilik statüsünü tanı
mak niyetinde değil. Kendi deyişleriyle; 

Lübnan'dakine benzer bir "Filistin soru
nu"yla yüzyüze gelmek istemiyorlar, bu in-

sanlan bir an önce üçüncü bir ülkeye gön
dermeye çalışacaklar. Tüm haskılara rağ
men kalanlan da büyük olasılıkla Iç 
Anadolu'da Kürdistan'dan uzak bölgelere 
sürecekler. 

Irak Kürdistanı Ulusal Cephesi ve peşmer
ge aileleri arasında en çok taraftan bulunan 
KOP'nin tutumundan anlaşıldığı kadanyla; 
Irak Kürt örgütleri, peşmerge ailelerinin 
şimdilik llirkiye'de kalmasından yana. 
Çeşitli kaynaklardan aldığınuz bilgiler de bu 
eğilimi doğruluyor. Karunuzca bu tavır doğ
rudur. Ancak bu tavır, llirkiye'nin tutumu 
göz önüne alındığında sistemli bir dayanış
ma çalışmasım gerektiriyor. En önemli çalış
ma ise sorunun aktüel tutulması ve 
uluslararası platformlara taşınlması dır. Dik
kat edilirse llirkiye'nin en çok rahatsız ol
duğu nokta uluslararası örgütlerin, 
devletlerin ilgisidir. Kontrolden rahatsızdır. 
Olayın başından beri konuyu dış kamuoyu
nun ilgi alanından uzaklaştırmaya çalışıyor. 
Kürt mülteciler sorunu, BM ve AT'nin ilgili 
örgütlerinin gündemine götürülmelidir. 

Iç kamuoyunun da ilgisi, desteği önemli
dir elbet. Siyasi partilerde konu devamlı tar
tışılmalıdır. Özellikle, üst yönetimi 
rahatsızlık duysa bile SHP'nin tabarunda, 
Kürdistan'daki örgütlerinde dayanışma yol
lan bulunmalı, bunun kanallan açılmalıdır. 

Kürt mülteciler konusunu Tükiye'de tar
tışacak, ona sahiplenecek lokomotif güç 
açıktır ki sol harekettir. Yukandaki görevle
rin başaniması da büyük ölçüde sol hareke
tin tutumuna, eylemliliğine bağlı olacaktır. 
Bu konu, bugün her iki halkın mücadele bir
liği ve dayanışmasında öne çıkmıştır. 

llirkiye Kürdistanı örgütleri, Irak-Kürdis
tan Ulusal Cephesi'yle konuyu tartışarak or
tak görevleri belirlemeli, içte ve dışta 
işbirliğinin iyi ortanuru hazırlamalıdırlaı: 

Sorun, savaş koşullan içinde politize ol
muş binlerce insanınuzın heder olmasım 
önlemek, yeni durumu yurtsever hareketi 
daha da güçlendirmek için başanlı bir dö
nüşümle birleştirmektir. D 
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QÖPOQTAJ 

QELEDIZ'I KURTARMAK İÇİN OMUZ 
OMUZA. 

Medico international'den H. Remscha ile söyleşi: 

Arkadaşımız B. Ayaz F. Almanya'da, kasım-1980'de Medico international adına 
İran Kürdistanı'na giden, buradaki kamplarda incelemelerde bulunan gazeteci gru
bundan Sayın Hans Remscha ile görüştü. Kendisiyle yapılan söyleşiyi aşağıda yayın
lıyoruz. Kürt halkının dostu Hans Remscha arkadaşa katkılanndan dolayı teşekkür 
ederiz. 

-Basından sızın Kürdistan'a gittiginizi 
ögrendik. Bize söyliyebilir misiniz, Kürdis
tan'a ne zaman gittiniz, hangi örgüt adına ve 
ne amaçla? 

-Biz geçen yılın kasım ayında Kürdis
tan'a (İran Kürdistanı'na) gittik. Üç gaze
teci olarak Medico International örgütü 
adına gezimizi gerçekleştirdik. Bizi orada 
KRA örgütü, yani Kurdish Relief Assoda
tion (Irak Kürdistan Cephesi'ne yakın 
olan bir Tabipler Kuruluşu) yardımlaşma 
kurumu kabul etti ve oradaki kamplarda 
bizi gezdirdi. 

-Ne kadar süre orada kaldınız? 
-Üç hafta orada kaldık. 

-Hangi bölgedeki kamplan gezdiniz? 
-Saqız ve Serdeşt bölgesindeki altı mül-

teci kampını gördük. 
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Bergeh Redaksiyonu. 

-Peki İran'ın diger bölgelerinde başka 
kamplar var mı? 

-fran'ın diğer bölgelerinde de kamplar 
var. Üç vilayette: Baxtiran, Kürdistan ve 
Batı Azerbaycan Vilayetlerinde .. En büyük 
kamplar kuzey tarafta, yani tran-Irak
Ttirkiye sınır üçgenine yakın bölgede; Ze
ve ve U rm iye kamplan. En büyük kamplar 
o taraflarda. 

-Buradaki kürtler Türkiye üzerinden gelen
lermidir? 

-Bizim gördüğümüz kamplarda Soran 
Bölgesinden gelenler vardı. Yani Türkiye 
üzerinden gelenler değil. Piranşehir ve 
Zeve kamplanndaki kürt mülteciler ilk 
önce Türkiye'ye geçmişler ve Yüksekova 
üzerinden Hakkari Vilayetinden, bazılan 
istemiyerek fran'a getirildiler. Bazılan da 
isteyerek, Türkiye'deki bilinen o çok kötü 
koşullardan İran'a kaçtılar. 
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-Gezdiğiniz kamplardaki kürtler ne zaman 
gelmişlerdi? 

-Bizim gezdiğimiz kamplardaki kürtler 
Irak Devletinin ilk saldınlanndan sonra, 
yani Halepçe Katliamı'ndan sonra İran'a 
gelenlerdi. 1988 ilkbabannda mart-nisan 
aylannda Irak askeri güçleri Kürdistan 
Yurtsever Birliği'nin askeri üslerine taa
ruzda bulunmuşlar ve o dönemde Dokan, 
Sergalo, Bergalo, Şahnstın Bölgelerin
den, diyebiliriz henüz kış koşullannda 
(bu bölgelerde mart-nisan ayianna hava
lar henüz çok soğuk oluyor) binlerce in
san evini-barkım terk etmek zorunda 
kalmış. O saidıniarda kimyasal silahlar 
büyük çapta kullanılmış. Çok insan hem 
saldınlar sırasında, hem de göç sırasında 
ölmüş. Oradaki insanlar bize bu sayının 
uluslararası basında çıkandan çok çok. 
fazla olduğunu söylediler; belki sekiz-do
kuz bin .. 

-Önemli bir konu da kimyasal silah soru
nu. Biliyorsunuz Irak hala kimyasal silah ku
llanmadığını iddia ediyor. Türkiye de 
bulgulan giz/emekle Irak'a tam yardımcı ol
du. Siz orada gördüğünüz kürt mülteciler 
arasında kimyasal silah kullanımıyla ilgili 
gözlemler de bulunabildiniz mi, bu tür bulgu
larvar mı? 

-Bu tür bulgular var. Herkes görebilir. 
Bu çok açık, oraya gidip gören hiç kimse 
bunu inkar edemez. Çünkü her kampta, 
gittiğiniz her yerde, KRA Örgütü'nün has
tanelerinde yüzlerce yaralı insan görmek 
mümkün. Biz de bunlan gördük. Yarala
nn kimyasal silahiann sonucu olduğunu, 
kaba bir gözleml e de saptamak mümkün. 
Çünkü en çok kullandıklan hardal gazı, 
alınaneası Senfgas. Tabii diğer gazlar ör
neğin Nervengas yani sinir gazı da kul
lanmışlar. Ama sinir gazının etkisi 
zamanla tedavi edile biliyor. Nervengas ya 
anında öldürüyor, ya da pek iz bırakma
dan (en azından görünen yara izleri) kur
tulabiliniyor. İnsan eski gücüne üç-dört 
hafta süreyle tekrar ulaşabiliyor. Ama 
hardal gazının yaralan normal yangın ya
ralan gibidir. Gözlerde, yanaklarda ve vü-

cudun belli diğer bölgelerinde yaralar 
oluyor. Özellikle insanın teriediği vücut 
bölgelerinde yanıklar oluyor: örneğin 

koltuk altlannda, kuşak bağlanan kann 
bölgesinde büyük yanıklar var. Yine ayak
larda da ... Yanı k yerlerinden bellidir. Biz 
peşmergelerle, çocuklarla görüştük. Bü
yük çoğunluğunda söylediğim türden ya
ralar vardı. Bu yaralan görmek için sağlık 
uzmanı olmaya da gerek yok. Aynca in
sanlar nasıl yaralandıklanru bize anlattı
lar. 

-Biraz önce dedin iz; yaralılar hastanede te
davi ediliyor. Kaç tane hastane vardı, bura
daki sağlık personeli ve çalışma koşullan 
konusunda gözlemlerinizi aktarabilir misi
niz? 

-KRA Örgütü kurtanimış bölgelerde ku
rulmuş. Yaklaşık iki yıl önce Irak'ın saldı
nsından sonra hastanelerini, 
malzemelerini orada bırakmak zorunda 
kalmışlar. Saldından sonra, İran'da mül
teci kamplannda ve mültecilerin yerleş
tikleri İran Kürdistanı köylerinde yeni bir 
yapılanmaya gidiyorlar. Şu anda üç mer
kezi hastane var; her vilayette bir hasta
ne. Aynca kamplarda sağlık ocaklan var. 
Her mülteci kampında bir yardımcı dok
tor var. Hastanelerde iki-üç doktor bulu
nuyor. Doktorlar hem hastanelerde 
çalışıyorlar, hem de köyleri ve çevredeki 
kamplan geziyorlar, görevlerini yerine 
getiriyorlar. Aynca Saqez kentinde Devlet 
Hastanesi'nde bir odalan var. Orada mua
yene ve gerektiğinde ameliyat yapıyorlar. 

-Almanya ya döndüğünüzde gözlemlerini
zi ve kimyasal silahiara ilişkin bulgulan ilgi
li yerlere, kamuoyuna ulaştırabildiniz mi? 
Medico İntemational'e örneğin .. 

-Tabiatiyle ulaştırdık. Çeşitli toplantı

larda bunu duyurmaya çalıştık. Aynca 
tüm bilgileri Medico İntemational'e ulaş
tırdık. Medico İntemational'ın zaten KRA 
Örgütü'yle iki yıldan beri ilişkileri var. 
Onlara ilaç, gaz maskesi ve diğer tıbbi 
malzemeleri göndererek yardımcı olmaya 
çalışıyor. Yine oradaki durumu burada 
kamuoyuna duyuruyorlar. Halepçe Kat-
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liarnı'mn birinci yıldönümü nedeniyle ya
pılan tüm etkinliklere katıldılar. 

-Orada kürt örgütleriyle, temsilcileriyle de 
görüşebildiniz mi? 

-Evet biz orada Yekiti Niştimani Kürdis
tan'la görüştük. Örneğin Mustafa Noşire
wan'la karşılaştık. Onunla bir söyleşi de 
yaptık. Aynca YKN'ın birlikleriyle, peş
mergeleriyle Irak'ın iç bölgelerine de git
tik. 

-Peşmergeler/e sık temasınız oldu mu? 
-Evet, dediğim gibi onlarla Irak sımn-

mn ötesindeki bölgelere, yani eylem böl
gelerine de gittik. 

-Peki bu ağır kayıplara, acılı sonuca rağ
men peşmergelerin moralini nasıl buldunuz? 

-Biz peşmergelerin moralini genel ola
rak çok iyi bulduk. Moralleri iyi, ama ora
daki koşullar çok kötü. İnsan gücünün 
öyle kolay kolay kaldıracağı gibi değil. 
Tüm ağır ekonomik, sosyal, bannma, sa
ğlık koşullan na rağmen gösterdikleri mo
rale doğrusu hayran kaldım. 

Öbür yandan gördük ki, hemen herkes 
yenilginin sonucunu ciddi ciddi değerlen
diriyor. Bundan dersler çıkarmaya çalışı
yor. Hatta hareketlerin merkezlerinde 
bile herkes bu konu üzerinde düşünüyor. 

-Gerek peşmergeler arasında, gerekse poli
tik kadrolar arasında yenilgi üzerine ne tür 
düşünceler var. Böylesi bir göz/eminiz oldu 
mu? Neler söylüyorlar? 

-Bu konuda öyle çok sistemli bir gözle
mim olmadı. Ama birçok insan, hatta he
men herkes zamarnnda birlik yapmamış 
olmaktan yakımyor, eleştiriyorlar. Diyor
lar ki "bakın Saddam'ın uçaklan bizi hiç 
ayırdı mı, dedi mi bu, bu hizipten (Par
ti'den bn) öbürü diğer hizipten, hepimizi 
öldürdü, öldürüyor. O zaman biz niye ay
n duralım ". Bunu çok yerde duyduk. Bi
zim sorunumuz kürtçeyi bilmemekti. 
Yoksa bu konulan bizimle daha çok ko
nuşabilirlerdi. Ben biraz arapça sohbet 
edebiliyordum. "Savaşın başında bir bir-

62 

lik kurulsaydı, şimdiki Kürdistan Ulusal 
Cephesi gibi, belki böyle olmazdı" diyor
lardı. Ama en büyük faktör, bu büyük ka
yıpta, en önemli neden kimyasal 
silahlardır. Bu konuda Almanlan da suç
luyorlardı. Tabi bizi almanıann temsilci
si olarak görmüyorlardı. Ama diyorlardı 
ki, eğer almanlar ve diğer Avrupa devlet
leri Irak'a kimyasal silah vermeseydi, yar
dım etmeseydi, Irak bize böyle vahşice 
saldıramazdı. Bu da bir gerçek, bizim, al
manlann üzerinde düşünmesi gereken 
bir gerçek!. .. 

-İran'a nasıl geçtiniz. Sizler için zor olma
dı mı? 

-Daha önce de söylediğim gibi biz KRA 
Örgütü'nün misafirleri olarak oraya git
tik. Türkiye üzerinden karayoluyla önce 
Tahran'a, oradan da kamplann bulun
duğu Kürdistan bölgesine geçtik. Samyo
rum KRA Örgütü'nün misafirleri 
olduğumuz için herhangi bir güçlükle 
karşılaşmadık. 

-Türkiye'den karayoluyla geçtiniz. O sıra
larda Irak kürtleri Türkiye Kürdistanı'na da 
geçmişlerdi. Kamplar kumlmuştu. Somn ol
dukça günceldi. Türkiye'deki koşullan da be
lli ölçülerde gözlemleyebildiniz. 
Okuyuculanmız için Türkiye ve İran'daki 
kamp koşullannın bir karşılaştınnasını ya
pabilir misiniz? 

-Ekonomik ve sağlık koşullan bakımın
dan kamplann durumu birbirine benzer. 
Ama İran'da önemli avantajlar var. Bura
da kürt örgütleri kamplan yönetiyorlar. 
Peşmergeler ve halk daha rahat ve özgür. 
Örgütlerinin yönetimi ve bilgisinde iste
dikleri zaman dışanya çıkabiliyorlar. Yine 
mülteciler istediğinde kürt köylerine gi
debiliyor, oralara yerleşebiliyorlar. Bizim 
gezdiğimiz bir kampta mülteciler çadır
larda kalıyorlardı. Aldığımız bilgilere gö
re biz aynidıktan sonra soğuklann 
başlaması nedeniyle mülteciler köylere 
yerleştirilmiş. Kışı çadırlarda geçirmek 
Kürdistan'da çok güç. 
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Türkiye'de mültecilere gerçekten esir 
gibi davranıyorlar. Mülteciler orada ke
sinlikle özgür değiller. Kampiann çevresi 
tel örgülerle çevrili ve ayni meşhur hapi
saneler gibi, askerler çevrede nöbet tutu
yor. 
Diğer bir nokta da, yabancı gazeteciler 

ve uluslararası örgüt temsilcileri diledik
leri zaman Iran'daki kamplara girebilir, 
gerekli araştırmalan yapabilir. Bu gezile
ri kürt örgütleriyle işbirliği halinde her 
zaman gerçekleştirmek mümkün. lUrki
ye'de hükumetinizni olmadan yabancılar 
kamplara giremez, mültecilerle görüşe
mez. Yine Türkiye kimyasal silahlarla il
gili araştırmalan da engelledi. Bu 
kürtlere en büyük kötülüktü. 

-İran-Irak arasında ateşkes sağ /andı, banş 
görüşmeleri sürüyor. Körfez Savaşı'nın dur
ması kürt hareketi üzerine nasıl etkide bulu
nacak? Bir yabancı gözüyle gelişmeleri nasıl 
görüyorsun? 

-Bence kürt örgütleri şimdi yeni bir yol, 
yeni bir çizgi ortaya koyması gerek. Çün
kü savaş bittikten sonra kürt örgütleri 
son birkaç yılda olduğu gibi artık bu dev
letlerden (Irak ve Iran bn) yardım alamı
yacaklar. Savaş sırasındaki olanaklar 
artık olmayacak. Her üç devlette de, Irak
Iran ve Türkiye'de koşullar değişti. Şimdi 
yeni bir yol bulmalılar. Nasıl bir yol? Bu
nu doğal olarak kürt örgütleri saptıyacak. 
Koşullan n değişmesi belki bir tirsat da or
taya çıkaracak. Belki kürt örgütleri şimdi 
birlikte daha doğru bir hat saptayacaklar. 
Kürt mülteciler bir gerçeği ortaya çıkar-

dılar; sınırlan aşmak. Ve onlar sınırlan 
aştılar. Iki tarafa da. Hem Türkiye, hem 
Iran tarafi.na. Mesela llirkiye tarafi.nda 
çok açık görebiliriz. Mültecilerin gelişi, 
lUrkiye kürtleri üzerine çok olumlu etki
de bulundu. Bu olanaktan faydalanmak, 
bunu değerlendirmek gerekiyor diye 
düşünüyorum. Ama en doğru karan, tabi 
ki bizzat mücadeleyi yürüten kürt örgüt
leri verecek. 

-Son olarak okuyuculanmıza aktarmak is
tediğin bir önerin ya da yeni bilgilerin var mı 
? 

-Önemli yeni bir bilgi, Irak Kürdista
nı'ndan geldi. Çok acı bir haber. Şimdi 
Irak hükümeti, Qeledız şehir halkına bel
li bir tarihe kadar şehri boşaltma emri 
verdi. Buna göre evlerini olduğu gibi Irak 
askeri güçlerine teslim etmeleri gerekir. 
Bilindiği gibi Qeledız kürtlerle araplann 
birlikte yaşadığı bir bölge değil. Kürdis
tan ortasında, Iran sının na yakın bir kent. 
Küçük te değil, nüfusu 50 binin üzerinde. 
Bu haber üzerine bizim görevimiz, bunu 
dünya kamuoyuna duyurmak ve burada 
bir tepki, hareket oluşturmak. Olayı en
gellemeye çaba göstermektir. Bu eylem 
açıkça Kürdistan'ı, bu ülkenin sahibi 
halktan, kürtlerden temizleme harekatı
dır. Buradan herkese çağn yapıyorum; 
Qeledız'ı kurtarmak için omuz omuza ve
relim, güçlü bir dayanışma hareketi ör
gütleyelim. Qeledız'ın boşaltılması 
önlenmeli, Qeledız Qeledız olarak kalma-
lı. o 
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12 EYLÜL F AŞİ ST CUNTASI VE CEZA KANUNUNUN 
171. MADDESİ 

Av. Ahmet Karlı 

Ulusal ve toplumsal mücadele/erin meşruiyeti ile burjuva hukuk sistemi arasında 
sürekli bir çatışma, çelişki vardır. Burjuva hukuk sistemi hiçbir zaman bu tür müca
dele/erin haklılığını teyid etmez. Aksine burjuva egemenliği koruyucu/uğunun kura
llarıdır. Dolayısıyla ezilen ve sömürülen yığın/ann taleplerinin haklılığı, hukuk 
açısından esas olarak demokratik bir toplumda gerçekleşir, hukuksal normlar haline 
gelir. Emekçi yığın/ann da çıkarlanyla çakışan kimi burjuva hukuk normları ise yi
ne emekçilerin zorlu mücadeleleriyle kazanılmıştır. Bu tür kuralların kaynağını olu
şturan 1789 Fransız Devrimi ve onu takip eden diğer sosyal hareketler, işçi sınıfı ve 
diğer emekçi halk güçlerinin kanıyla temellenmiştir. 

Türkiye'deki hukuk sistemi, başta 82 Anayasası olmak üzere özellikle 12 Eylül son
rası yapılan değişiklikler ve yeni düzenlemelerle birlikte tümüyle anti-demokratik bir 
niteliktedir. Türk hukuk sistemi, vatandaşın haklarını koruma, devletin vatandaş kar
şısındaki görevlerini belirleme yerine tersi bir işlev görmektedir. Yani egemenlerin ik
tidar aracı devleti, vatandaş karşısında koruyan, burjuva egemenliğini totaliter bir 
tarzda kollayan hükümler bütünü özelliğindedir. Bugün Türkiye'de demokratik hak 
ve özgürlükler mücadelesinin taleplerinin en başında Anayasanın ve temel hakların 
belirlendiği diğer yasalann değiştirilmesi istemi, bunun acilliği ve önemi belirttiğimiz 
nedenden kaynaklanmaktadır. 

Türk hukuk sistemi, böylesi anti-demokratik özelliğinin yanısıra uygulama aşama
sında kendi içinde çifte standart/ıdır. İşin bu yanı, burjuva hukuku açısından bile bir 
komediye dönüşüyor. Kendilerinin koydukları birçok kurallara göre oluşmayan "suç 
unsurları" maddeler zorlanarak suç gibi gösterüiyor ve ilerici/er, yurtseverler zindan
lara kapatılıyor. En temel haklarını kullanan yurtseverler böylesi yollarla idam ceza
sına, ağır hapis cezalarına çarptırılıyor. Aşağıda yayınladığımız yazı böylesi bir 
örneklerneyi okuyucuya sunuyor. 

llirk yönetimleri cumhuriyetten bu yana, 
Kürdistan'daki büyük başkalclın hareketie
riCŞeyh Sait, Ağn, Dersim) dışında kalan; 
kürtlerin ulusal demokratik hak talepleri 
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Bergeh 
için yürüttükleri mücadelelerine karşı, sü
rekli olarak Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 
142. maddelerini uygulamışlardır. 1979 yı
lına dek yüzlerce yurtsever kürt bu madde-
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lerden yargılanarak çeşitli hapis cezalanna 
çarptınlmışlardır. 

Daha 1980 önceleri, faşist cuntayı oluştur
ma hazırlığı yürüten (faşist generaller, MIT, 
kontr-gerilla vs) güçler, Maraş katliamiyle 
provakasyonlanm tırmandınp, o günkü 
Ecevit hükümetini polis ve istihbarat des
teğinden yoksun bırakıp teslim alarak, ona 
sıkıyönetim ilan ettirip ve bu sıkıyönetimi 
adım adım Kürdistan'ın her tarafina yaydık
tan sonra, oluşturduklan kukla mahkemele
ri vasıtasiyle, ilerici, yurtsever-demokrat 
kürtleri 171. madde ile yargılamaya başla
dılar. 

O tarihten bu yana, kürt hareketlerine, ya
sal demek yönetici ve üyelerine, yayın or
ganlan sahip ve sorumlulanna, hatta bir 
gece veya toplantı tertipleyenlere veya böy
le yerlerde bir konuşma yapan ya da şiir oku
yan herkese bu maddeyi uygulamaktadırlar. 

Hemen hiçbir dava dosyasında, gerek yö
neltilen suçlamalar ve gerekse ileri sürülen 
delilleı; hiçbir şekilde 171. maddenin uygu
lanmasım mümkün kılmamaktadır. Çünkü, 
Ceza Kanunu'na göre, tatbik edilecek mad
denin, ileri sürülen suçun vasıfve mahiyeti
ne uygun olması esastır. Yani, suç işlediği 
ileri sürülen bir kimse hakkında, malıkerne
lerin uygulayacağı kanun maddesinin, bu 
suçun özelliklerine tıpa tıp uygun olması 
şarttır. 

O halde suçun vasıf ve mahiyeti örneğin, 
142. maddenin tatbikini gerektiriyorsa 171. 
maddenin uygulanması mümkün değildir. 
Aksi halde hüküm kanuna uygun olmaz. Zi
ra, suçun en önemli unsurlanndan biri olan 
kanuni unsur oluşmamıştır. 

Peki, faşist cuntaolar,açıkca hukuka aykı
n olduğunu bildikleri halde bu maddeyi 
kürtlere karşı neden uygulama alaruna koy
dular? Oysa yukanda değinildiği gibi, daha 
önce benzer davalara Ceza Kanunu'nun 141 
ve 142. maddeleri tatbik ediliyordu. 

Şimdi, önce bu maddelerin, özellikle 
T.C.K.mn 171. maddesinin hangi tür suçlar 
için öngörüldüğünü irdeleyelim. Sonra da 

cuntamn Ceza Kanunu'nun 171. maddesini 
uygulama politikasım yamtlayalım. 

T.C.K.nun 141,142 ve 171. Maddeleri: 

Bu yazıda üzerinde en çok duracağımız 
madde T.C.K.nun 171. maddesi olacaktır 

şüphesiz.Ancak, konuyu ilgilendirdiği için 
141 ve 142. maddelere de değineceğiz. 

Yukandaki Ceza Kanunu maddelerinin 
üçü de T.C.K.nun "Devletin şahsiyetine karşı 
cürümler" bölümü adı altında yer almakta
dır. Ancak, 141 ve 142 .maddeler, düşünce 
ve örgütlenme özgürlüklerini önleyici, ceza
landına maddelerdir. 171. madde ise Dev
lete karşı zora başvurmaya yani, silahlı bir 
ayaklanma ya da silahlı bir darbe hazırlığı
na karşı konulmuş maddedir. 141 ve 142. 
maddelerde ayn ayn suçlar söz konusu ve 
bu suçlar için öngörülen cezalar da değiş
mektedir. 

Örneğin, 141/4 (kürtlerle ilgili fikra) şöy
ledir; "Anayasamn tamdığı kamu haklanm 
ırk millahazası ile kısmen veya tamamen 
kaldırmayı hedef tutan veya milli duygulan 
yok etmek veya zayıftatmaya matufbulunan 
cemiyetleri kurmaya tevesül edenler veya 
kuranlar veya bunlann faaliyetlerini tanzim 
veya sevk ve idare edenler veyahut bu hu
suslarda yol gösterenler sekiz yıldan onbeş 
yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandın
lırlaı:" Madde "cemiyet" tabiriyle demek, 
parti veya benzer kuruluşlar arasında fark 
gözetmediği gibi, legal veya illegal oluşu da 
madde açısından fark etmez. 

TCK'nun 142. maddesinin 3. likrası da 
(kürtlerle ilgili fikra) şöyle der: "Anayasamn 
tamdığı kamu haklannı ırk mülahazasıyla 
kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tu
tan veya milli duygulan yok etmek veya za
yıflatmak için her ne suretle olursa olsun 
propaganda yapan kimse S yıldan 10 yıla ka
dar ağır hapis cezasıyla cezalandınlıı:" Bu 
maddenin tayin ettiği ceza 1980'den önce 1 
yıldan 3 yıla kadardı. 

142. madde düşünce ve ifade özgürlüğü
nü yasaklamaktadıı: Maddedeki propagan
dadan kasıt, bir kimsenin bu konuda 
düşündüklerini yazılı veya sözlü olarak ifa-
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de etmesi demektir. 141. maddeyse bu 
düşünce ve ifadenin örgütlenmesini yasak
lamaktadıı: Aradaki ceza farkı da buradan 
kaynaklanmaktadır. Bu yasaklamalar ve ce
zalandırmalar totaliter rejimierin hepsinde 
vardıı: TCK'nun Mussolini'nin faşist İtalyan 
Ceza Kanunundan alınnuş olduğu unutul
mamalıdıı: 

TCK'nun 171. maddesinin düzenlediği su
çun kapsanu ve oluşması ise, 141 ve 142. 
maddelerden çok farklıdıı: Bir kere bu mad
de yalmz başına bir anlam taşımamaktadır. 
Ancak ceza kanununun diğer maddelerine 
atıf yaparak oluşmaktadıı: Şöyle ki: Madde 
171 "125, 131, 133, 146, 147, 149 ve 156. 
maddelerde yazılı cürümlerden birini veya 
bazılanm hususi vasıtalarla işlernek üzere 
birkaç kişi aralannda gizlice ittifak ederler
se bunlardan herbiri aşağıda yazılı cezalan 
görür: 

1. Yukandaki fikrada yazılı ittifak 125, 
131, 133 ve 156. maddelerde yazılı cürüm
lerin yapılmasına dair ise 8 seneden 15 se
neye kadar ağır hapis cezası hükmolunuı: 

2. Bu ittifak 146 ve 147. maddelerde gös
terilen cürümlerin icraasına müteallik ise 4 
seneden 12 seneye ce 149. maddede göste
rilen cürümlerin icraasına ait ise 3 seneden 
7 seneye kadar ağır hapis cezası veriliı:" 
Şimdi faşist cuntacılann askeri mahkeme

lere uygulamasım emrettiği ve bu malıke
rnelerin de yüzlerce kürt yurtseverini örgüt 
üyesi olsun veya olmasın, yasal demek yö
netici ve üyelerine, yayın organlan sorum
lulanna, toplantı veya gece tertipleyenlere 
veya buralarda konuşma yapanlara bu mad
deyi uygulamalanmn ne kadar maddenin 
bizzatibi kendisine aykın olduğunu, bu 
maddeyi yani TCK'nun 171. maddesini ince
leyerek ortaya koyalım. 

Söz konusu maddenin öngördüğü suçun 
oluşması, madde metninin lafzından ve ru
hundan açıkça anlaşıldığı gibi aşağıdaki 
şartıann oluşmasına bağlıdıı: Bu şartlar: 

1. Birden fazla kişi biraraya gelmiş olacak, 
2. Bu kişiler aralannda gizli bir ittifak yap

nu ş olacaklar, 
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3. Bu ittifakın amacı, 171/l'de belirtilen 
TCK'nun 125. maddesindeki eylemi gerçek
leştirme olacaktır; (Bakı.mz dip not TCK 
125). 

4. Bu ittifak, bu eylemi gerçekleştirmek 
için eyleme uygun araç ve gereçleri "hususi 
vasıtalar" temin ve tedarik etmiş olacaktıı: 

5. Ittifak harekete geçmek üzere "işlemek 
üzere" olacaktıı: 

Işte, bir kimseye 171. maddenin 1. fikra
sındaki cezarun verilebilmesi için maddeden 
açıkça anlaşıldığı gibi yukandaki 5 şartın ye
rine gelmiş olması kanunui bir zorunluluk
tuı: Dört şart gerçekleşse bile bu madde 
uygulanamaz. Diyelimki, polis yakaladığı 
bazı kişilere işkenceyle aralannda böyle giz
li bir ittifakın varlığım kabul ettirdi. Zaten, 
1980'den beri yakalanan herkese polis ve 
MIT işkenceyle bu anlamda gizli ittifakın 
varlığım içeren dikte ettitilmiş tutanaklar 
imzalattırmaktadıı: Ama bu yolla ancak, 
maddedeki bazı şartlar oluşturulabilmekte
diı: Oysa maddenin uygulanabilmesi için, is
tisnasız 5 şartın yerine gelmesi gerekir. 
Diyelim ki, birkaç kişi aralannda aynen 
maddedeki anlama uygun olarak bir ittifak 
oluşturdulaı; ama bu kişiler eğer eylem için 
uygun vasıtalardan (yani silah, cephane ve 
mühimmat) yoksun ise bu kişilere madde
deki ceza verilemez. Gerçi sıkıyönetim mah
kemeleri örgüt, gazete, dergi gibi araçlan 
"hususi vasıtalar" olarak değerlendirmek
teyse de bunun böyle olmadığım kendileri 
de bilmektedirler. Ne var ki askeri mahke
melerde emir ve kumandaya bağlılık huku
ka bağlılıktan önde gelmektediı: Yoksa, çok 
az hukuki bilgisi olan bir kimse bile, bazı 
suçlann oluşabilmesinin ancak o suçun 
işlenmesine uygun araçlann kullamlmasıy
la mümkün olabileceğini biliı: Örneğin bir 
kimse elindeki bir tahta parçasıyla birine vu
rup, yaralanmasına neden olursa bu kimse 
hakkında ancak yaralamadan ceza verilebi
liı: Ama bir başkası gelişigüzel bıçak darbe
leriyle karşısındakine vurup onu yaralarsa, 
bu kişi hakkında öldürmeye teşebbüsten de 
ceza verilebiliı: Zira, normal olarak bir tah
ta parçası ve benzer araçlar öldürmeye mü-
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sait araçlardan değildir. Fakat bıçak, taban
ca ve benzer araçlar ise öldürmeye elverişli 
araçlardır. Bunun gibi 171. maddedeki su
çun oluşabilmesinin de şartlan vardır. 

Maddedeki ceza kimler için öngörülüyor? 
Yukanda belirtildiği gibi bu ceza 125. mad
dedeki eylemi gerçekleştirmek için bütün 
hazırlıklan tamamlanuş olanlara öngörül
mektedir. Bu maddenin düzenlediği ceza bir 
eylem cezası değildiı; bir nevi suça teşebbüs 
gibidir. Yalnız 171. maddede kanunun suça 
teşebbüs için öngördüğü icraya başlama 
şarn yoktur. Peki, 125. maddedeki eylem na
sıl gerçekleştirilebiliı; bu eylem için özel 
araç ve gereçler; maddenin deyimiyle "husu
s i vasıtalar" neler olabilir? Yani 125. madde
nin ifade ettiği "devletin hakimiyeti altında 
bulunan topraklardan bir kısnunı devlet ida
resinden ayırmaya matufbir fiil" için uygun 
araçlar nelerdir? Bu herhalde askeri malıke
rnelerin "hususi vasıtalar" diye kabul ettiği 
bir yayın organı veya silahı olmayan bir der
nek veya yapılan bir konuşma olamaz. 125. 
madde açıkça zoru ifade etmektedir. Yani 
maddedeki fiil zor ve şiddete dayalı bir fiil 
demektir. 

Bunun kürtler açısından anlanu şudur; 
llirk Devleti'nin Kürdistan'daki işgaline son 
vermek amacıyla eyleme geçmektir. Bu eyle
me denk düşen araç ve gereç ise ağır silah
larla donatılnuş llirk Ordusuna saldın 

olanağını veren, yerine göre bu ordunun sal
dıolaona karşı savunma imkanı sağlayan, 
savaş teknik ve taktiklerini uygulamaya ya
oyan, günümüz dünya koşullannda benzer 
mücadelelerde kullanılan, standartıara uy
gun silahlardır. O halde eylem için uygun 
araçlara sahip olmayan bazı kişilerin sırf işin 
idesi etrafinda biraraya gelmeleri 171. mad
dedeki şartıann oluşması için yeterli değil
dir. Ayn ayn kişilerin evlerinde bulunan iki 
üç tabanca, satıı; pala ve benzeri araçlar da 
bu maddedeki "hususi vasıtalar" ifadesine 
uygun düşmez. 

171. madde, ittifakı oluşturanlann, eyle
me geçmek üzere olmalan gerektiğini de ön
görmektedir. Maddedeki "işlemek üzere" 
tabiri ittifakı oluşturmuş bulunaniann he-

men, yani, tespit etmiş bulunduklan çok ya
kın bir tarihte eyleme geçmeyi kararlaştır
DUŞ olduklan anlanuna gelmektedir. Zaten 
işin mantıkı da bunu gerektiriyor. Savaşmak 
için bütün hazırlıklan ikmal etmiş insania
nn yıllarca beklemeleri akla uygun olmaz. 
Bunun gibi ittifakı oluşturaniann "iki yıl 

sonra harekete geçeriz" biçimindeki muğlak 
ifadeleri de hukuktaki tarih belirleme anla
yışına uygun düşmez. Hukukta tarih tespiti, 
yanılgıyamahal vermeyecek biçimde net ve 
kesindir. Az sonra vereceğimiz bir örnek söy
lediklerimizin doğruluğunu kanıtlar mahi
yette olacaktır. 

Görüldüğü gibi TCK'nun 171. maddesi bir 
takım şekil şartlaona tabi kılınnuştır. Mad
dedeki suçun oluşabilmesi bu şartlan n yeri
ne gelmesine bağlıdır. Bu şekil şartlan 

maddenin özel konumundan kaynaklan
~aktadır. Bir kere madde herhangi bir eyle
mi öngörmüyor. Ancak, ceza kanununun 
bazı maddelerindeki eylemi gerçekleştirmek 
için yapılan hazı.rlıklann cezalandınlmasını 
öngörüyor. Maddenin mehas kanunda nasıl 
ifade edildiğini bilemiyoruz. Fakat TCK'nun 
da özellik arzeden bir maddesi olduğu açık
tır. Zaten maddenin bu özelliğinden olacak
tır ki llirkiye'de 1979 yılına kadar bir istisna 
dışında hiç uygulanmanuştır. Bu istisna, 
1963 yılında yerel bir mahkemenin uygula
dığı, Yargıtay'ın da onayladığı, bir kısım as
ker kişiler hakkında 171/2'den verilen 
malıkurniyet karan ile ilgilidir. Yargıtay ka
rarlan arasında tek örnek olarak rastladığı
nuz olayın özü şöyledir: Bazı. asker kişiler 
hükumete karşı darbe yapmak konusunda 
aralannda gizli bir ittifak oluşturuyorlar. 
Darbeyi, belirledikleri askeri kışladaki silah
larla gerçekleştirmeyi de kararlaştınyorlar. 
l ttifakı oluşturanlar eyleme geçme yer ve ta
rihini (gün ve saat olarak) tespit ettikten 
sonra belirlenen yer ve saatte buluşmak üze
re birbirlerinden aynlıyorlar. Ancak, eyleme 
geçmelerine 5 gün kala aralanndan biri üst 
makamlara ihbarda bulunuyor ve böylece 
söz konusu kişiler harekete geçmeden yaka
lanıyorlar. Bu kişiler ceza kanununun 
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ı 71/2. fikrasına muhalefetten cezalandınlı
yorlaı: 

Yukandaki örnek ı71. maddenin hangi 
olaylar için kullanılabileceği konusunda 
çarpıa bir örnek oluşturmaktadır. Yazımızın 
başından beri ı71. maddenin oluşabilmesi
nin şartlan m ve uygulama alanlannın neler 
olduğunu açıklamaya çalıştık. Yazıda belir
tilen hallerde kürt yurtseverlerine uygulan
masının hukuka aykınlığım belirttik. 
Yukandaki örneğin, bu hukuka aykınlığın 
aniaşılmasına yardıma olacağı kanısında
yız. 

Faşist cuntanın 171. maddeyi 
uygulama politikası 

Yazımızın bundan önceki bölümünde ce
za kanununun ı71. maddesinin özellikleri
ni, hangi tür suçlar için öngörüldüğünü ve 
sıkıyönetim mahkemelerinin bu maddeyi 
uygulamalanndaki hukuka aykınlığı ifade 
etmeye çalıştık. 

Gerçekten de, askeri savalann iddiana
melerinde abartılı bir biçimde sanıkiara yö
nelttikleri suçlamalar, örgüt kurma ya da 
yayın yapma ötesine çıkamamaktadır. Oysa 
bu tür suçlamalar yukandaki açıklamalar 
hatırianelığında ı71. maddeye değil, antide
mokratik ve faşist 14ı veya ı42. maddele
rin kapsamına girmektedir. 

O halde sıkıyönetim mahkemeleri neden 
bu davalara ceza kanunundaki tarumına uy
gun ı4ı veya 142. maddeleri değil de ı71. 
maddeyi uygulamaktadır? Kaldı ki, bu mad
delerin tayin ettiği ceza süreleri arasında 
çok fark yoktur. 141. meddenin öngördüğü 
ceza 8 yıldan ıs yıla kadardır. ı42. madde, 
ı980'den önce ı yıldan 3 yıla kadar hapis 
cezası öngörmekteydi, 22.1.ı983 tarihinde 
faşist generallerin yaptıklan değişiklik ile bu 
maddedeki suçlann ceza süresi de S yıldan 
ı o yıla kadar yükseltilmiş oldu. 
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Askeri malıkernelerin bu yola başvurma
lannın nedeni faşist cuntamn politikasının 
bir gereğiydi. Onun için askeri malıkernele
rin bu konuda verdikleri ve halen vermekte 
olduklan kararlar hukuki olmayıp politik 
kararlardır. 

Bunun nedeni şudur: Bilindiği gibi 
TCK'nun ı4ı ve ı42. maddeleri insaniann 
temel hak ve özgürlüklerinden olan düşün
me, konuşma, yazma ve örgütlenme hakla
om yasaklayan maddelerdir. Bu nedenle bu 
maddeler demokrasiyle yönetilen, özellikle 
de Batı Avrupa ülkelerinin, ilerici, demokrat 
kamu oyunun tepki ve nefretini kazanmış 
maddelerdir. Bu da özellikle Avrupa Ekono
mik Topluluğu üyesi ülkelerin, bu maddele
ri uygulamama ya da ortadan kaldırması 
için Türkiye'ye baskı uygulamalanna neden 
olmaktadır. Bunu bilen faşist generaller de, 
kürt aydın ve yurtseverlerini, politik görüş 
ve düşüncelerinden yakaladıklan halde, ı 4 ı 
ve ı42. maddeleryerine TCK'nun silahlı şid
det eylemini düzenleyen ı71. maddesi kap
samına koydular. 

İşte faşist generallerinin gerçekleri dünya 
kamuoyundan ve uluslararası kuruluşlar
dan gizlemek için başvurduklan alaturka 
kumazlıklardan biri de bu ı ?ı. maddeyi uy~ 
gulama politikası dır. D 

DIPNOT: TCK Madde ı2s 
"Devlet topraklannın tamamını veya bir kısmını, ya
bancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya dev
letin istiklalini tenkise veya birliğini bozmaya veya 
devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir 
kısmını devlet idaresinden ayırmaya matufbir fiil işle
yen kimse ölüm cezasıyla cezalandınlır. • www.a
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BELGE 

İSVEÇ DEVLET ARŞİVLERİNDE KÜRTLER 

(19. Yüzyıla Ait Belgeler) 

Dünyanın birçok ülkelerinde Kürtlere ait 
tarihi bilgileri içeren belgeler üzerinde son 
yıllarda ciddi bilimsel araştırmalann yapıl
dığını görmekteyiz. Özellikle 20. yüzyılın 
ikinci yansında "Kürt Sorunu"nun güncellik 
kazanmasının da etkisiyle Kürt dili, edebiya
tı, tarihi ve sosyolojik yapısı üzerinde bilim
sel çalışmalann sayısı gittikçe arttı. Bu 
konudaki çalışmalan yapanlar ulaşabildik
leri ölçüde, devlet arşivlerinden yararlandı
lar. Diğer konular yanında "Kürtler" 
konusundaki geniş bilgileri içeren zengin 
arşivler Sovyetler Birliği, Ingiltere, Fransa, 
B.Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri 
arşivleridiı: Bunlan ikinci derecede izleyen, 
daha az öneme sahip devlet arşivleri arasın
da Mısır devlet arşivlerini de sayabiliriz. 
Kürtlerin yaşamakta olduklan Tlirkiye, Irak 
ve Iran arşivlerini bunlann dışında tutuyo
ruz. Okuma olanaklanru bulduğumuz kitap
lardan öğrendiğimiz kadanyla Batılı 

Devletlerdeki arşivler üzerinde bir takım ça
lışmalarda bulunulmuş olmasına karşın, 
lsveç devlet arşivlerinde bulunan Kürtlerle 
ilgili belgeler üzerinde yapılmış herhangi bir 
çalışmaya rastlamadık Bu belgeler ilk kez 
dergimizde incelenerek, iki bölüm halinde 
okuyuculara sunulacaktır. Bölümlerden ilki 
19., ikincisi ise 20. yüzyıla ait belgelere iliş
kin olacaktıı: Son SO yıla ait raporlann he
nüz gizli tutuluyor olmalan nedeniyle, bu 
döneme ait olanlar incelenememiştir. Yapı
lan inceleme sadece bu belgelerle sınırlı ol-

NuriŞemdin 

duğundan, doğruluk derecelerinin de sırur
lı olması doğaldıı: 

Raporlann fotokopilerini ve çevirilerini 
ileride okuyuculara bir kitap halinde sun
ınayı da arzuluyoruz. 

lsveç Devletinin Istanbul'daki -Constanti
nople- elçiliği 1905 yılına kadar hem lsveç'i 
ve hem de Noıveç'i birlikte temsil ediyordu. 
Bütün diğer elçilikler gibi, lsveç'in Constan
tinople elçiliği de hükumetine belli aralık
larla periodik ve diğer zamanlarda da 
gerekli gördükleri biçimde raporlar vermiş
tir. 

lsveç Dışişleri Bakanlığının Kürtleri ilgi
lendiren konulardaki resmi raporlanru elde 
edince bunlan gücümüz elverdiği ölçüde in
celemek istedik. Daha eski dönemlere ait in
celemelerin tarih uzmanlannın özel 
çalışmalanru gerektirdiğine inanmaktayız. 
Kürtlerin Osmanlı yönetimine karşı daha 
çok 19. yüzyılın başlanndan itibaren başkal
dırdığına ilişkin bilgilerimizden hareketle 
çalışmaya koyulduk. 1830 yıllan ve sonra
sında lsveç Constantinople elçiliğinin lsveç 
Krallığı Dışişleri Bakanlığına gönderdiği ra
porlann tamamını teker teker incelediği
mizde başlangıçta bazı güçlülderle 
karşılaştık. Şöyleki: 

1- Raporlann, henüz yazı makinasının bu
lunmadığı dönemde elçilik katipleri tarafin
dan birbirinden oldukça farklı yazı stilleriyle 
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ve elyazı.sı ile yazılmalan okunmalannı güç
leştirmekteydi. 

2- O dönemde iyi ve kaliteli kağıt ve boya 
bulunmadığından, yazılar zamanla solmuş 
ve yıpranmıştı. 

3- lsveç elçiliğinin yazışmalan fransızca 
idi. Bu nedenle inceleme iyi bir fransızca bil
gisini gerektiriyordu. 

4- Sıklıkla bugünkülere oranla daha ince 
kağıtlara ve kağıdın iki yüzüne birden yazıl
dıklanndan okunmalan güç oluyordu. 

5- Fotokopileri yapılırken, yukanda belirt
tiğimiz teknik eksikliklerden ötürü bazı güç
lüklerle karşılaştık. 

Tiim bu zorluklara karşın belgeleri eksik
siz inceleme olanağına kavuştuk. 19.yüzyı
lın sonu ve 20. yüzyılın başlanndaki ve daha 
sonraki raporlann retkilderi giderek kolay
laştı. Çoğuyazı makinası ile ve kaliteli kağıt
lara lsveççe yazılmış raporlardı. Aradabir 
fransızca olanlar da vardı. 

Iyi bir tarihi tetkik yapmak için Musul, 
Bağdat, Halep, Şam ve Tahran başta olmak 
üzere bölgedeki diğer önemli merkezlerden 
gönderilen raporlan da incelemek gereki
yordu. Biz bunu yapamadık. Son elli yılın 
belgelerini inceleme olanaklan henüz yok
tur. Bundan ötürü, Ağustos 1834 tarihli ilk 
rapordan sonra konuyu 1937 yılı 22 Hazira
rnna kadar sürdürebildik. 

Şimdiden şunu söyleyebiriz, raporlann 
20. yüzyıla ait olan bölümleri, tahmin edile
ceği gibi daha detaylıdır ve bir önceki yüz
yıldakilerle karşılaştınldıklannda daha 
büyük önem taşımaktadırlar. Bunlar lsveççe 
ve daktilo ile yazılmış olduğundan arşivi
mizde bulunan fotokopileri de oldukça net
tir. Bu ilginç raporlarda Şeyh Sait, Ağn ve 
Dersim isyanlan na ait, lsveç elçisinin hüku
metine bildirdiklerini okuyacaksırnz. Hatır
lanacağİ gibi Lozan Anlaşması Musul 
sorununu aslo.da bırakınıştı ve Ingiltere ile 
llirkiye arasında sorunlu bir konu olarak 
Cemiyet-i Akvamın (Milletler Cemiyeti) çö
zümüne terkedilmişti. Bunun için de "Millet
ler Cemiyeti"ne bağlı uluslann 
temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurul
muştu. Cemiyet-i Akvam bu sorunu 16 Ara
lık 1925 tarihinde Ingiltere lehine karara 
bağladı. Bu komisyonun üyelerinden birisi 
de lsveç temsilcisiydi. Bundan ötürüdür ki 
"Musul Meselesi"ne ait çok sayıda belge ve 
o günün gazete küpürlerini içeren oldukça 
zengin özel "Musul Meselesi Belgeleri" diye 
adlandıracağımız dökümanlan inceleyip fo
tokopilerini elde edebildik. Bu belgelerde 
Tı.irkiye'nin ve Ingiltere'nin Musul meselesi 
konusundaki tezleri, komisyonun yaptığı ta
rihi, ekonomik ve etnografik araştırmalan 
bulmak mümkündür. Bu belgelerden 
çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bu kü
çük bölgenin Ttirkiyeve Irak'a bağlanmayıp, 
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appel8 de statuer sur le sort de'fin1t1f de la provinoe de Mouuouı, la 
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de Mouaaoul, paya eeaentlelleınent kurde, Suivant lee plus re'oentes s' 

t1at1quea dont falt 8tat ın$ına la Turquie, la provinoe de Kouseoul r 

ol60.000 lnı"l"des, ıso.nnn ,.,."., .... ;;;; nnn .. ,.,.,..., ~"' """ ~,-~'~•~-

Ugue Kurde'ün Cemiyeti-i Akvam'a 1924 yılında verdiği memorandum. 
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"kendi başına bir idare" olması gerektiğini 
çıkarmamız zor olmamaktadır. Komisyon 
üyelerinden bazılan da bu görüşte oldukla
nnı belirtmişlerdir. Bu belgeleri de diğerle
riyle birlikte size ulaşnrmaya çalışacağız. 

Raporlarda Dışişleri Bakaruna "Monsieur 
le Comte" diye hitap edilmekte ve bundan 
da dışişleri bakanının kont olduğu an
laşılmaktadır. Yalnızca Kürtleri ilgilendiren 
raporlan incelediğimiz için rapor numarala
n belli bir sıra izlememektedir. Ancak bun
lan kronolojik olarak sıraladık. 

4 Ağustos 1834 tarih ve 22 nolu, A Testa 
imzalı ilk rapor, Bab-i Ali tarafından Kürtle
re karşı olan hareketi yönetmeyle görevlen
dirilen Sivas Valisi Reşit Mehmet Paşa'nın 
20-25 bin kişilik bir güç kullanarak Urfa-Di
yarbekir bölgelerindeki Kürtlere galip gel
diğine dair haberler alındığını içermektedir. 
Kürt çetelerinin bu yöreleri kasıp kavur
duğu, yeni reformlan ve yeni yönetim şekil
lerini kabul etmedikleri de raporda yer 
almaktadır. Raporun Kürtlerle ilgili bölümü 
bu kadar olduğundan bu yeni reformlan n ve 
yeni yönetim şeklinin ne olduğunu bilemi
yoruz. Şunu da hemen belirtelim ki daha 
sonraki yıllarda da Reşit Mehmet Paşa adı
na sık sık rastlayacağız. Sivas'ta kurulan ve 
gerektiğinde civardaki birliklerden de des
tek alarak Kürdistan'ı kontrol alnnda tutma
yı amaçlayan "Anadolu Ordulan" 

Kürdistan'daki hareketleri aamasızca ezmiş 
ve büyük yağmalamalarda bulunmuştur. 

Kürdistan'ı her defasında ekonomik olarak 
yıkan ve ne bulduysa alıp götüren bu ordu
nun başındaki paşa, Sultan'ın çok güvendiği 
bir kişidir. 

Kürdistana karşı olan seferlerdeki zalimce 
davranışveganimet elde etme amaa, bu ra
porlarda sık sık rasladığımız bir konudur. 
Örneğin, 18 nolu ve 27 Mayıs 1835 tarihli 
raporda, " ... Diyarbekir ve Sincar dağlannda 
yerleşik Kürt aşiretleniıi tamamen ezen Reşit 
Paşa, burada üç binden fazla kişiyi öldürdü ve 
büyük ganimetler elde etti ..• " denmektedir. Bir 
yıl sonraki 48 nolu, 14 Ekim 1836 tarihli ra
porda da, "_.Reşit Paşa, Revanduz Beyine bo
yun eğdirdiği zaman büyük ganimetler elde 
etmişti ... " ifadesi yer almakta ve daha önceki 
olaylar nedeniyle lran'a sığınmış olan Kürt 
prensiyle ilgili olarak " ... Yine o cephedekiPers 
generaline, Kürt prensi aleyhinde, Tahran bor
sasına göre hesaplanmış topluca bir tazminat is
teminde bulundu ... " denmektedir. 

Yerel paşalar o kadar aamasız oluyorlardı 
ki, isyana Kürt beylerinin "isyandan vaz geç
me" hareketleri bile onlan durduramıyordu. 
18 nolu ve 26 Mayıs 1847 tarihli rapordaki 
şu ifadeye bakalım: " ... Osman Paşa JO'undan 
JS'ine kadar (Mayıs olsa gerek BN) bütün hızıy
la Cizre'ye girecekti. General, Bedirhan Bey'in 
büyük birkarşı koymadan tamamen vaz geçtiği-

, ........ unt Objet de vexation de toute sorte. Elle e st 

convıı.ineıvı de trOO' "flr un appui s~rieu.x dıı.ne !lı oonsei:ı. de la SooiGte' des 

Batione afin de gnrantir 1 1 existlilnoe et le de'veloppeınent libre de notre peuple 

opprime'. De la sert e, pourra ıitre oombl8e unıı de e grande s la.oune du trait8 

de r.ıı,usaıme qUi oonsoiemment a voulu ignorer la question kurde • 

.&.u nem de ls justioe, du 4roit saorıi des peuplee et de la o1v111-

sat1on, la Ligue Kurda eoll1o1te le oonooure du grand tribunal de Juetıoe 

iıour l'aıııel.iorat10n du eort de e plue oublie' et de e plus vieux 4 'un peuple 

' ' ' qu1 rendu a la liberte deviendra de oonoert aveo see voieins ermeniens, 

khaldeene et autrııe, un e'ı&ı:ı:ıent de progrile et dıı pe.ix en proohlı Orient, 

Pour ıs "Ligu.e Kurdıı" 

Vics Pree14ent Seorstaire General 

#~-e~ 

Cemiyet-i Akvam'a verilen memorandumun son bölümü ve alnndaki imzalar. 

71 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ni bilmesine rağmen ilerledi. OsmfU}lı kuvvetle
ri yaklaştığmda Bedir Han Bey de Iran'a sığ ın-
dı ... ". 

" ... Bedirlıan Bey'in seçkin müslümanlan ve 
hristiyanlan bölge generaline gönderip bağlılığı
nı göstermesine ve af dilernesine karşın Osman 
Pll§a'yı hiçbirşey durduramıyordu.Bu dilekierin 
kabul edümeleri için anıkvakit geç idi ve Osman 
Pll§a hızla ilerlemek için hazırlıklarına devam 
ediyordu ... " cümleleri raporun ifadeleridir. 

Bu raporlann tarihlerine baktığımızda 
1830-1850 yıllan arasında Kürdistan'ın ta
mamen ekonomik olarak harabeye çevril
diği, binlerce insanın öldürüldüğü ve yerel 
önderlerin imparatorluğun diğer yerlerine 
sürgün edildiklerini görüyoruz. Askeri bir
likler bulduklan bütün kiymetli şeyleri acı
masızca talan ediyorlardı ve bu bir adet 
halini almıştı. 

Bu döneme ait raporlar incelendiğinde, o 
tarihlerde Kürtlerin vergi verme ve askere 
gitme görevlerini yerine getirmediklerini 
görüyoruz. Değişik zamanlarda, çeşitli ne
denlerle Kürdistan'da başgösteren isyanlar 
hastınlınca yapılan ilk iş, bölge sakinlerinin 
yani Kürtlerin vergi vermelerinin ve askere 
gitmelerinin sağlanması olmuştur. 18 no ve 
27 Mayıs 1835 tarihli raporda şu ifadelere 
raslıyoruz: " ... Künler Reşit Pll§a ordu/anna as
ker olarak yazılmayı da kabul etmişlerdir. Uifa 
şehri dahi Sultan'ın otoritesine boyun eğmiştir. 
Reşit Pll§a oraya Kün Ali Pll§a'yı vali olarak 
göndermiştir. Yıllar boyu vergi vermeyen ora sa
kin/erini vergi vermeğe wrlamış ve on/ann wr
balıklanna son vermiştir ... " 

26 no ve 30 Eylüll846 tarihli uzun bir ra
porda, vergi vermeme ve askere gitmeme gi
bi hareketler, "kanunsuz girişimler" şeklinde 
değerlendirilip, hükumetin amacının Kürt
leri "kanunlara itaat ettirmek" olduğu belir
tiliyor. 

Kürtler sürekli olarak 
baş kaldırıyorlar 

1830'lardan sonra Kürdistan'da başkaldı
niann aralıksız sürüp gittiği görülüyor. Böl-
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genin iç yapısı veya yönetici Osmanlı İmpa
ratorluğu bünyesindeki değişimlerle bu dö
nemdeki sürekli Kürt İyanlannı gerektiren 
tarihi nedenleri açıklamak oldukca güçtür. 
Hemekadar Osmanlı Merkezi Hükümetinde 
yenileşme hareketleri başlamış ve merkezin 
otoritesini pekiştiren anlayışlar güç kazan
mış ise de yenileşme ve merkezileşme henüz 
çok ileri boyutlarda değildi. Kürdistan'ın 
sosyal yapısında büyük bir değişiklik yoktu. 
Osmanlı yönetimi ise Kürdistan'ı yine yerel 
Kürt valilerle yönetmekteydi. BağdaY,Sivas, 
Musul ve Diyarbekir gibi büyük pıerkezlerin 
dışındaki yöreler bizzat Kür:tYe'r tarafindan 
yönetiliyordu; örneğin, Cizre'de Bedirhan 
Bey, Hakkari'de Nurullah Bey, Revanduz'da 
Resul Paşa ve daha birçoklan. O döneme ait 
İsveç elçiliği raporlannda bu konuda her
hangi bir ipucu yoktur, yalnız bu isyanlann 
ardı kesilmeden sürüp gittiği de bir gerçek
tir. 

4 Ağustos 1834 tarih ve 22 nolu rapordan 
Urfa ve Diyarbekir'deki Kürtlerin isyan ha
linde olduklan anlaşılmaktadır. Diyarbekir 
ve Sincar Kürtleri 1835 yılında huzursuzluk
lara neden olmaktadırlar, (Rap. no.l8, 27 
Mayıs 1835). Bir yıl sonra ise Revanduz Be
yi Mehmet Paşa isyan eder, (Rap.no.47, 5 
Ekim 1836). Kürdistan'daki başkaldında 
bulunan Revanduz Prensi Mehmet Bey, Sul
tan'a bağlılığını sunduktan sonra, birkaç ay 
İstanbulda kaldı ve Sultan tarafindan Koi, 
Harir ve Revanduz bölgelerinin idarecisi 
olarak geri gönderildi. 1846 yılında Revan
duz bölgesinde Resul Paşa isyan etti, 
(Rap.no.26, 30 Eylüll846,Constantinople). 
Yıne ayni yıllarda Cizre'de Bedirhan Bey, 
Hakkari'de Nurullah Bey ve Bervari, Siirt 
bölgesinde Abdillsamed Bey'ler isyan halin
de idiler, (Rap.no 29, ll Kasım 1846 tarihli 
uzun rapor). 1847 yılında da bu isyanlann 
devam etmekte olduğunu 24 Mart 1847 ta
rih ve 13 nolu uzun rapordan öğreniyoruz. 
Aralanndaki ilişki bilinmemekle beraber, yi
ne ayni tarihlerde İran'ın Horasan yöresin
de de bir Kürt isyanının olduğuna 
raporlarda yer verilmektedir. Cafer Kuli Han 
idaresinde Kürtlerin ve Tı.irkmenlerin yap-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tıklan bu isyaıu lsveç elçisi 6 no ve 9 Şubat 
ı848 tarihli raporuyla bildirmektedir. ı849 
yılında yine Nurullah Bey Hakkari'de isyan 
halindediı; (Rap.no.3, 7 Ocak ı849). ı8SS 
yılında ise, Girit'te sürgünde bulunan Bedir
han Bey'in yeğeni Ahmet Kereddin Cizre'de 
başkaldında bulunmaktadıı; (Rap.no.S, ta
rih 22 Ocak ı8SS). 

Bu başkaldıolan içeren raporlardaki ifa
delerden yerel beylerin ve Kürtlerin vergi 
vermek ve askere gitmek istemedikleri an
laşılıyor. Dikkati çeken bir diğer nokta ise, 
isyan eden beylerin çok kısa bir süre sonra 
yeniden isyana giriştikleri dir: Hatta 26 no ve 
30 Eylül ı846 tarihli rapor bunu, " ... Revan
duz bölgesindeki babadan oğula devam eden 
kanşıklıklar .... " biçiminde dile getiriyor: 

Bu isyanların nedenleri arasında Kürdis
tan'ın imarca geri kalmışlığı ve gereksinim
leri de yer almaktadır: Örneğin, Revanduz 
bölgesindeki Resul Paşa isyaıundan uzunca· 
bahsedilirken şu ifadeye raslıyoruz: •: .. Fakat 
daha önce, hükumet bu bölgeye özen göstenne, 
halkın gereksinimlerini s aptama ve dwumlannı 
inceleme amacıyla biiyük yetenek ve saygınlığa 
sahip Nazim Efendiyi oralara gönderdi ... ". Bu 
da Kürdistan'ın sosyal ve imar problemleri
nin huzursuzlukların bir nedeni olduğu gö
rüşünü kuvvetlendiriyor: 

Raporlarda sıkca ifade edilmese bile şu 
hususu saptayabiliyoruz; Osmanlı yönetimi
ne karşı başkaldıularda bulunan bu Kürt 
beyleri kendi bölgelerindeki hristiyan ve 
Kürt olmayan halklan ezdikleri gibi kendi 
Kürt halkına karşı da baskı ve zorbalıklarda 
bulunuyorlardı. lsveç elçisi S Ekim ı836 ta
rih ve 47 nolu raporunda bu durumdan 
" ... Revanduz Prensi Mehmet Paşa bunlardan 
ençok suçlanması gerekeniydi. Otoritesinde bu
lunan şehirlerde yaşayan insanlardan kendisine 
karşı gelenlere haksızlık yapıyor, sıkıntı çektiri
yordu ... " ve "~.Kargaşayı bastınnak ve halkı bu 
prensin baskılanndan kurtannak amaciyle Sul
tan emir verdi ... " şeklinde sözetmekteydi. 

Raporlarda, Kürdistan'a karşı kullamlan 
askeri birliklerin statüsü incelendiğinde 

merkezi Sivas'ta olan, Anadolu Ordulan 
adında büyük bir askeri kuvvetin devamlı 

olarak ha:zır bulundurulduğu görülür. Bu or
dunun başında bulunan, dönemin önde ge
len kişilerinden Mehmet Reşit ve Osman 
Paşalar, Sultan'ın en çok güvendiği, dene
yimli, sert ve yetenekli kumandanlardı. Kür
distan, güneyden Bağdat ve Musul'daki, 
batıdan Halep'teki birliklerin yardımlanyla 
devamlı olarak kıskaç içinde tutulmuştur: 
Bu büyük birliklerden başka Erzurum, Muş, 
Bitlis ve Diyarbekir'deki kısmen daha küçük 
olan birlikler de Anadolu Ordulanrun emri
ne verilmişlerdir. Hangi birliklerin, kimin 
koroutasında Kürdistan'daki başkaldıolan 
çembere alacaklan raporlarda zaman za
man aynntılı olarak anlatılmıştır. Biz bu de
taylara girme gereğini duymadan yalıuzca 
raporlann tarih ve numaralanıu vermekle 
yetiniyoruz (S Ekim ı836 tarih ve 47 nolu, 
ı ı Kasım ı846 tarih ve 27 nolu, 24 Mart 
ı847 tarih ve ı3 nolu ve 7 Ocak ı849 tarih 
ve 3 nolu raporlar). 

Başkaldıularda bulunan Kürt beyleri, is
yanlanrun iyi sonuç vermeyeceklerini anla
dıklan zamanlarda, genellikle yerel 
kumandanlardan ve Sultan'dan af istemin
de bulunuyorlardı. Bazan da biryandan Sul
tan'a karşı yan bağımsız fiili durum 
yaratırlarken, diğer taraftan telgraf veya 
mektuplarla kendisine bağlılıklauru bildir
mişlerdir: Böylece yarattıklan yan bağımsız 
durumlauru daha da güçlendiririerken Sul
tan'ın büyük güçleriyle savaşmaktan da ka
çınrruşlardır: Revanduz'lu Kürt prensi 
Mehmet Paşa'ıun ı836 yılındaki isyaıuıu ay
nntılı bir şekilde anlatarak artık yenilmek 
üzere olduğunu bildiren 47 nolu ve S Ekim 
tarihli raporda şu bölümler vardır: " ... Niha~ 
yet Reşit Paşa dağlık kale yollannın bütün güç
lüklerini yenerek Revanduz şehrinin yan 
kesiminde bulunan ve o ana kadar Kürt prensi
nin kaldığı ve önemli bir tabya kalesi olarak gör
düğü yere geldi. Kürt prensi sonunda burayı elde 
tutmanın imkansızlığını anladı. Karşı koymak 
ve kaleyi elde tutmak zordu. Kendisiyle birlikte 
bulunan dayısı/amcası Bayazit Prensini Reşit 
Paşa'dan af dilemek üzere gönderdi ... " 

2ı Nisan ı847 tarih ve ıs nolu raporda şu 
cümleler aynen yer alıyor: " ... Bab-i Ali netice-
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de Cızre Beyi Bedirhan Bey'den mektuplar aldı. 
Kürt beyi mektuplannda, Sultan'a bağlılık duy
gulannı ifade etmesine rağmen kendisine karşı _ 
sürdiilülen hücum hazırlıklannın ve silahlı do
natımm engel/enmemesini protesto ediyordu ... " 

Sultan ise genellikle iki yüzlü hareket edi
yordu. Hem onlan dize getirmek üzere bü
yük kuvvetler gönderiyor ve hem de 
"şevkatli baba" tavırlaoyla çoğunlukla son
radan onlan ya bağışlıyor ya da rahat bir 
yaşam sürdürebilecekleri bir yerlere sürü-

·~ ... ,~ l --~., .. ,, ,•' 

Yukanda da işaret ettiğim gibi hem Kürt 
beyleri başkaldıorun başansızlığı üzerine af 
isteminde bulunuyorlar ve hem de Sultan 
Kürdistan'ı başı ağnmadan idare etmek için 
daima iki yüzlü davranarak yerel kuman
danlar eliyle en sert biçimde Kürdistan'ı ye
niden istila ve talan ederken, Kürt beyleriyle 
iyi geçinmek ve onlan hoş tutmak yolunu 
seçiyordu. "Alicenap ve şevkatli Sultan" ro
lünü elden bırakmıyordu. Örneğin 36 no ve 
Kasım 1847 tarihli rapora göre Kürdistan'da 
başkaldıran Bedirhan Bey yenilmiş ve yaka-

·, 

L-"' 

• .... __ -'"'\,-:ı. ... ·· 
/' . 
' 

tsveç Elçiliği'nin çizdiği Şeyh Sait fsyam Bölgesi. 

yordu. Cizre'li Bedirhan Bey'in isyam devam 
ederken 26 Mayıs 1847'de 18 nolu rapor 
lsveç Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. Bu 
raporun bir bölümü aynen şöyledir: " .. .28 Ni
sanda alınan acele telgraflar sonradan gösteri
yordu ki bu Kürt şefi geri püskürtülmesi çok zor 
olan saldin karşısında kendi bölgesindeki seç
kin müslüman ve hristiyan müridierini Genel 
Bölge Generaline gönderiyor ve ondan, bağ lı/ık 
duygulanyla Sultan'dan af dilernesine aracılık 
etmesini istiyordu. Buna göre Kürt şefi genera/e 
karşı kuwet kullanmaktan vaz geçiyordu, Bab-i 
Ali'ye boyun eğeceğine söz veriyordu ... " 
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lanarak lstanbul'a getirilmiştir. Rapor sonra
sım şöyle anlatıyor: " ... Ve onlara adet olduğu 
üzere birer kahve sunuldu, Padişah onlarla 
tanıştı. Hükümdar, sürgüne gönderilirken onla
ra saygılı davranılmasını emretti. Ayın 19'unda 
Bedirhan Bey Candie'ye (Girit) ve MahmutHan 
da Rusçuk'a vapurla gönderilecekler ... " 

Kürt beylerinin pişmanlık ve cehaletlerini 
öne sürerek durumu ucuz atlatmamn yolla
om aradıklanm sık sık görmekteyiz. Yukan
daki rapor şöyle devam ediyor: " ... Bedir Han 
Bey hükümetin iyi niyetine, Padişah 'ın alicenap
lığına karşı isyanından ve cehaletinden ötürü 
büyük pişmanlık duyduğunu ifade etti ... ". 
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Sultan genellikle Kürt prens ve beyleriyle 
iyi geçinmeye çalışırken, onlann kendisine 
bağlı olarak, bulunduklan bölgeleri yönet
melerini arzulaını ş ve böylece Kürt halkının 
sevgi ve güvenini kazanmaktan çok, Kürt 
beylerini avucunda tutmayı uygun görmüş
tür. Bakınız 27 no ve 28 Temmuz 1847 ta
rihli rapor, yenilip yakalanan Bedir Han 
Bey'den söz ederken ne diyor: " ... Kendisinin 
ve bütün aile bireylerinin hayat ve mülkiyetleri
nin güveneetle olacağına dair anlaşmaya vanl
dığı kendisine gizlice bildirildi ... ". Aynı raporun 
bir başka bölümündeki " ... Bedir Han Bey ile 
birlikte hareket etmiş olan Van'h Mahmut Bey 
ve kardeşi Abdullah Bey'lerin dahi Osmanlı 
Bölge Generaline bağlılıklannı bildimıek üzere 
teslim olduktan, kendilerinin ve adamlannın 
emniyette olduklan bu vesileyle öğrenildi ... " şek
lindeki ifade, isyana Kürt beylerinin sonra
dan aynı yörelerde Sultan'a bağlı olarak 
yaşadıklannı göstermektedir. 

Yukanda belirtmeye çalıştığım bu iki yüz
lü durumu en güzel 20 nolu ve 7 Haziran 
1837 tarihli rapor göstermektedir. Dikkate 
değer bölümü aynen şöyledir: " ... Kürdis
tan'dald başka/dm eylemlerinde bulunan Re
vanduz Prensi Mehmet Bey birkaç aydan beri 
buradadır, ( Constantinople-İstanbu/ BN). Sul
tan onu affetti. Kendisi hükümdara candan bağ
lılığını sunmuştu. Neticede Sultan, bu prensin 
değerinden yararlanmak, Kürdistan yörelerinde 
tanınmak,kabu/ gömıek ve yöre insanlannı etki
Iemek için prensi o bölge generali nitbesine yük
selterek -iki dereceli paşa rütbesiyle- Ko~ Harir 
ve Revanduz Bölgelerinin yönetimini ona verdi." 

Bu arada Kürt beylerinin birleşmelerine 
engel olmak için devamlı olarak yerel reka
betler canlı tutulmuştur. Örneğin 32 no ve 
26 Eylül 1847 tarihli rapordan Bedir Han 
Bey'e karşı akrabası Ardeşir Bey • kullanıl
dığını ve onun yerine Cizre valisi olarak ta
yin edildiğini öğreniyoruz. 

Padişah hizmetindeki kumandanlan Ki.ir
distan'a karşı yaptıklan seferlerden sonra 
ödüllendirmeye özen göstermiştir. Sivas va
lisi ve Anadolu Ordulan kumandanlan Meh
met Reşit ve Osman Paşa'lann 

ödüllendirmeleri lsveç elçiliğinin raporla-

nnda detaylı olarak yer almaktadır. Örneğin 
47nove 5 Ekim 1836tarihlirapordaRevan
duz Kürt prensi Mehmet Paşa'yı yenilgiye 
uğratan Sivas valisi Mehmet Reşit Paşa'nın 
Sultan tarafindan özellikle ödüllendirildiği
ne ilişkin cümleler şöyledir: " ... Reşit Mehmet 
Paşa'ya güzel birmücevher kutusunun ann ağ an 
edilmesi ve bu güzel haberi getiren ulak/ara da 
şeref mantosu giydirilmesi görevi Sultan tarafın
dan, Vergiler Genel Düzen/eyicisi'ne veril
di ... Sultan, yine Reşit Mehmet Paşa'ya 

hoşnutluğunu gösteren bir nişan olarak değerli 
bir şeref /alıcı yapılmasını istedi. Kılıç Sultanın 
katiplerinden birisi tarafından götürü/ecek. .. •: 
Bedirhan Bey'in yenilgisine ilişkin raporla
nn birinde (34 no ve 13 Ekim 1847 tarihli) 
Sultan'ın generalleri özendirici tavn yer alı
yor: " ... Sultan, Bedir Han Bey' e karşıgönderdiği 
güçlerin anısına, zararlannı karşılamak ve cesa
retlerini onurlandınnak amacıyla subay/ara ve
rilmek üzere Darphaneye madalyalar 
basılmasını emretti ... " 

Yine bu raporlardan Suriye yoluyla Os
manlı Imparatorluğu'na saldıran Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa güçlerine karşı Kürtlerin 
Imparatorluk yanlısı tavır aldıklan nı öğreni
yoruz. 74 no ve ll Kasım 1840 tarihli rapor 
bunu şu şekilde anlatmaktadır: " ... Uifa ve 
Maraş şehirlerini işgal eden Mısır kuwetleri 
İbrahim Paşa ile birleşrnek için bu noktalan 
boşalttılar. Fakat aşağı yu kan binden fazla kişi
yi banndıran bu birinci şehirden (Uifa BN) ka
çarak Kürt ve Türkmen aşiretlerine 

sığınabilenlerin sayısı üç binden fazla değildir. 
Yollarda saldınya uğradılar. Yine bu Kürtler bir 
sürpriz yaparak Maraş'ta kalacak olan 500 Mı
sır'lıyı öldürdüler ... ". Buradan 1840 yıllannda 
Urfa'nın nüfusunun binin üzerinde olduğu
nu öğreniyoruz. 

Osmanh-Pers imparatorluklan 
arasında Kürt Beylikleri 

Kürt isyanlanndan bahseden raporlar bir 
başka noktayı daha açığa çıkanyor; Pers ve 
Osmanlı Imparatorluklan arasında sıkışmış 
olan bu yan bağımsız Kürt prens ve beyleri, 
isyan ettikleri zamanlarda sıkıştıkça impa
ratorluğun birinden diğerine rahatlıkla sığı-
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narak göç ediyorlar. Fakat sı ğındıklan impa
ratorluk, karşı tarafi tahrik etmemeye büyük 
özen gösterirken Kürtleri ortak kıskaç için
de tutmayı da ihmal etmiyor. Böyle bir du
ruma Revanduz Kürt Prensi Resul Paşa'rnn 
isyan sırasında Pers sırnnrn geçip orada ge
çici olarak kaldığını bildiren 27 no ve ll Ka
sım 1846 tarihli raporda rastlamaktayız. 
Yıne biliyoruz ki Pers hükümdan isyancı Be
dir Han Bey'e Osmanlılarakarşı silahlı ba
şkaldında bulunmazsa ülkesine 
sığınabileceğini bildiriyordu. 18 no ve 26 
Mayıs 1847 tarihli rapordan Bedir Han 
Bey'in de lran'a sığındığını öğreniyoruz. Bu 
arada Kürt aşiretlerinden Pers ve Osmanlı sı
rnnnda yaşayaniann bağlı bulunduklan yö
netimden hoşnut olmadıklan zamanlarda 
karşı tarafa geçip bugünkü "vatandaşlık'in 
benzeri olan "tebaa"lanrn değiştirdikleri gö
rülebilmektedir. 34 no ve 16 Ağustos 1843 
tarihli raporda bunun açık bir örneği bulun
maktadır. 

Kürtlere karşı nasihat heyetleri 

Osmanlı Sultarn'rnn Kürt beylerine karşı 
kullandığı bir diğer yöntem de, nasihat he
yetleri veya saygın bir kişiyi sükuneti sağla
mak için oralara göndermesidir. Bu yönteme 
sık sık başvurulması, bazı başkaldınlarda 
veya başkaldın dönemlerinde etkili olmuş 
olabileceklerini düşündürmektedir. Fakat 
raporlardaki olaylarda bu girişimler başan
sız olmuş ve Kürtleri bu yolla ikna etmek 
mümkün olmamışnr. 1846 ve 1847 yılların
da Kürdistan'a Nazim Efendi adında bir kişi 
gönderilmiştir. Raporlardan kim olduğunu 
saptayamıyoruz, fakat kendisi haklo.nda çok 
övücü cümleler kullarnlmaktadır. Örneğin, 
26 no ve 30 Eylül 1846 tarihli rapordan şu 
cümleleri alalım: " ... Fakat daha önce, hüku
met bu bölgeye özen göstenne, halkın gereksi
nimlerini saptama ve durnmlannı inceleme 
amacıyla, büyük yetenek ve saygınlığa sahip 
olan Nazim Efendi'yi oralara gönderdi...Şöyle 
ki, bu görevli misyonunda başantı olamadı ... ". 
Sultan, 1846 yılında Revanduz'lu Resul 
Paşa'yı öğütle yola getirmek istiyor ve bu gö-
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revi Nazim Efendi'ye veriyor. Bunda başanlı 
olamayan Nazim Efendi'yi bir yıl sonra da 
Bedir Han Bey' i yola getirmek için kullam
yor. " ... Hükumet oralann uzaklığını ve güçlükle
ri düşünerek Bedir Han Bey üzerine direk olarak 
yürümekten sa/andı. Bedir Han Bey'den Nastu
ri'lerden aldığı esirleri salıvennesini ve devlete 
itaatkar olmasını istedi ... Bu iş için görevlendi
rilen Nazim Efendi, BedirHan Bey' e gitti. Bu ye
tenekli ve gayretli görevlinin Kürt aşiret reisinin 
yanında iki ay kalmasına karşın, çalışmalan so
nuç vennedi ... ",(Rap.no 13, 24 Mart 1847). 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yönetim

lerinde olayiann gerçek nedenlerini araştır
maktan çok, hep ucuz ve yönetim yaranna 
olan çözümler aranmıştır. 

Müslüman Kürt beylerinin hris
tiyan halkiara karşı olan tavırları 

lsveç elçisinin dönemin önemli olaylannı 
bildiren raporlannı incelediğimizde, ilk ba
kışta göze çarpan şey Kürt beylerinin yerel 
hristiyan halklan na karşı sert ve baskıcı dav
ranmış olmalandır. Özellikle Kürt isyanlan
mn yenilgi dönemlerini izleyen yıllarda, 
tirsat buldukça, varolan durumdan yararla
nan yerel hristiyan halklar da (Nasturi, Kel
dani) öç alıcı ve çıkarcı bir şekilde karşılık 
vermişlerdir. Her iki tarafi da önde gelen 
beyler ve din adamlan kışkırtmışllr. 19. yüz
yılın ikinci yansında, Osmanlı Sultarn'rnn 
hristiyan karşıtı düşünceleri, bu anlaşmaz
lıklarda belirgin bir rol oynamı şnr. Genellik-
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le Kürt beyleri ve yandaşlan hristiyanlan öl
dürmüş ve mallanna elkoymuşlardır. 

Sosyal yapı 

Raporlarda o günün sosyal yapısına ilişkin 
bazı ipuçlan bulmak olasıdır. Belgelerden 
hristiyan halkın yerel Kürt beylerine vergi 
verdiklerini öğreniyoruz. Zaman zaman ba
zı yerel Kürt beyleri o bölgede yaşayan hris
tiyan halka karşı kendi aralannda 
birleşebilmişlerdir. Örneğin, 29 no ve ll Ka
sım 1846 tarihli oldukça uzun raporda, o 
bölgedeki dinsel gruplann durumuna, Kürt 
ve nasturi'lerin geçmişlerine değinildikten 
sonra karşılıklı haksızlık payianna da yer ve
riliyor. Bu önemli rapordan sadece dikkate 
değer cümleleri alıyorum: " ... Daha eski birta
rihten beri, merkezi hükumet, Cizre bölgesinin 
Kürt şefi Bedir Han Bey'in Erzurnm bölgesinde
ki Nesturi'lere karşı yeni bir işgal amaemın bu
lunduğunu biliyordu ... Nüfuzlu iki isyancı olan 
Hakkari'li Nurn/lah ve Bervari'li Abdu/samed 
Bey'lerin, Bedir Han Bey'le birlikte hareket ettik
lerine ilişkin belirtiler kendini gösterdi ... O mem
leketin en nüfuzlu iki mollası olan Musul'dan 
ŞeyhMuhamedveZaho'danŞeyhYusufileCiz

re, Hakkari ve Bervari yörelerinin üç Kürt şefi 
değişik göriiş ve durnmlanna son verip Nesturi
lere karşı aktif olarak birleştiler. .. •: Aynı rapor
da biraz sonra şöyle deniliyor: " ... Nesturi'ler 
ise bir süredenberi huzursuzdular. Kürtler tara
fından tehdit ediliyor/ardı. Korkunç muamele
lere marnz kalıyor/ardı ... ". 

Anlaşıldığı kadanyla hristiyanlar azınlık
ta olup zaman zaman tehlikeli günler yaşa
mışlardır. Nitekim aynı rapor 1843 yılında 
da Bedir Han Bey'in Nesturileri kuvvet zo
ruyla cezalandırdığını şöyle anlatmaktadır: 
" ... Kendis~ kuwetlerinin başında, 1843 yılında 
yapılan katliamlan tekrarlayarak Nesturi bölge
sini işgal etmiştir. Heryerde herşeyi yerle bireden 
bu gürnh buraya girerek ilerlemekte dir. Kan dök
meleri ve herşeyi yakıp ta/an etmeleri vurgula
maya değerdir. Köylerateşe verilmiştir ... ". 1846 
yılında Nesturiler Bedir Han Bey ve onunla 
birlikte hareket eden diğer beyler tarafindan 
ağır saldınlara uğramışlardır. Durum rapo-

ra göre şöyledir: " ... Bugün Nesturilerin yaşa
dıklan üç bölgenin önemli bir kesimi işgal edil
miş ve çöle çevrilmiştir ... ". Ancak bu olaylan n 
göründüğünden daha karmaşık olduğu an
laşılıyor. Örneğin Nesturiler üzerinde büyük 
bir dini nüfuzu olan Mar Schimoun hristi
yan halkı Bedir Han Bey' e karşı kışkırtmak
tadır. Rapor halkın dağılım oranına· da 
değinmekte, bölgenin tamamen Kürt ol
duğunu ve 25-30 bin kişilik bir hristiyan 
Nesturi topluluğunun bulunduğunu belirt
mektedir. Cizre bölgesinde yüzbinden az bir 
nüfus yaşamaktadır. Bu kişiler Bedir Han 
Bey'e kayıtsız şartsız bağlıdırlar. Raporun 
Bedir Han Bey'den bahsedilen yerlerinde o 
bölgenin sosyal yapısına ait ipuçlan elde 
ediyoruz. Anlatım şöyledir: "_.Bedir Han Bey, 
Osmanlı topraklan dışında yaşayan Kürtlerüze
rinde bile sözü geçen ve herşeyi avucunda bulun
durabilecek, etkili bir ailedendir. Bundan ötürii 
herkes onun gücünü kabullenmeye ve otoritesi
ne ginneye razıdır. Anlaşmazlıklarda karar ve
ren odur. Bu değişik insanlan birarada tutabi/en 
tek kişidir ... ". 

Rapor bu anlaşmazlıkta kabahatin önce 
Nesturilerden kaynaklandığını belirtip olay
lan n öncesine gidiyor: " ... Bedir Han Bey'le 
Nesturilerin ilk anlaşmazlıklan üç yıl öncesine 
uzanmaktadır. Kullanılan saldırgan ve sert yön
temlere hakvemıeksizin, hata/ann önce Nestu
rilerden kaynaklandığı kabul edilmelidir ... ". 

Bu bölgeye ait vergi kayıtlan nın o zaman
larda bir yüzyılı geçmediğini satır aralann
dan anlamaktayız. 
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lsveç Elçisi Şeyh Sait isyanını rapor ediyor. 
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Hristiyan papazların 
kış kırtmalan 

Kürtler Osmanlılara karşı isyan edip yeni
lince hristiyan halk onlann zayıflı~ndan ya
rarlanarak bu durumu istismar ediyordu. Bu 
durum ayni raporda şu sanrlarla ifade edili
yor: " .. Hakkari bölgesinde oturan hristiyanlar, 
Hakkari beylerinin ve hallanın hükumete karşı 
gelerek ezilmelerinden ve zayıflama/anndan 
sonra bu durumu istismar etmişlerdir ... " Daha 
sonra müslüman Kürtlerle hristiyan Nestu
riler arasındaki olaylann detayianna giril
mekte, Kürtlerin isyan sonrasındaki zayıf 
anlannda öldürülüşleri anlanlmaktadır. An
laşılan, beyler-mollalar Kürtleri nasıl tahrik 
edilmişlerse, hristiyan papazlar da ayni şeyi 
yapnuşlarchı: Aynı rapordaki şu cümleleryu
kandaki düşüncemizi güçlendiren ömekler
dendir: " ... Fakat Kürt şefinin Cizre'ye 
dönmesinden sonra, Nesturiler çekişmelerden 
yararlanarak etkili olmak isteyen h aris bir papaz 
tarafından kış/artı/dı/ar. .. ". Bedir Han Bey'in 
üç ay sonra 5-6 bin kişiyi öldürecek bir kat
liama girmesi bu olaylann bir sonucudur. 
Rapor bu aa olay için şu ifadeyi kul
lanmaktadır: " ... Kürdistan'daki bu korlamç 
olayın baş aktörleri Bedir Han Bey ile Mar-Schi
moun'du .•. " 

13 no ve 24 Mart 1847 tarihli uzun rapor
da ayni olaylar anlanlırken, durumun kor
kunçluğunu, zamamn lsveç elçisi şöyle dile 
getiriyor: " .. .Bu bey (Bedir Han Bey'i demek 
istiyor BN) Hakkari'den Nunıl/ah ve Berva
ri' den AbdiUsamed Bey'lerle birlikte Nesturilere 
karşıkuvvet gönderdi, oralanateşe verdi ve 1843' 
teki katliamlan yineledi .. .Bedir Han dini lider
lerden birini hemen öldürdü, bir jakobitisk pa
paz ile birlikte aynı dinden beş kişiyi hapse attı 
ve onlara hergün korlamç işkenceler yaptı. Neti
cede Chaldeen (Keldani BN) halkı bu balbar 
Kürt aşiret reisi tarafından kuşatıldı. Bu ciddi ve 
endişe verici bir durum yaratmaktadır ... ". 

O dönemde hristiyan Avrupa'mn birçok 
ülkelesinin elçisi Kürtlere karşı hristiyanlar-
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dan yana açıkca tavır alnuşnr. lsveç elçisinin 
de böyle hareket edip etmediğini bilemiyo
ruz. 

Kürt-Ermeni anlaşmazlığı 

Fakat yüzyılın sonlanna yaklaşıldı~nda 
bu kez hristiyan Ermenilerle Kürtlerin ge
çimsizlikleri ön plana çıkmaktadır. Sultan'ın 
Ermeni karşın tutumu bilinmektedir. Erme
ni ulusal kurtuluş hareketinin ileri noktala
ra ulaşn~ ve örgütlendiği o dönemlere 
ilişkin elimizde iki rapor vardır. Kürtlerle Er
meniler arasındaki ilişkilerin bozulmasına 
ve katliamlara yer verilen raporlan n içerik
lerini elimden geldiğince aktarmak istiyo
rum. 

Kürtleı; Sultan'ın 1867 yılındaki Avrupa 
gezisinin ardından Ermenilere karşı saldın
lara başladılar. Gezi sonrasındaki korkunç 
katlianun nedenlerini anlamak güçtüı: Ra
porda da bu konuda herhangi bir bilgi yok
tur. lsveç elçisinin kullandı~ ifadelerinaçık 
olmaması nedeniyle şu cümleyi olduğu gibi 
alıyorum: " ... Sultan 'ın Avrupa gezisinin şimdi
ye kadar bilinen sonucu, Ermenistandaki hristi
yanlann korkunç bir şekilde katiedilmeleri 
oldu ... ". 39 no ve 27 Ağustos 1867 tarihli ra
pordan aldı~nuz bu ifadeden sonra " ... Buge
zi haberi üzerine çok sayıda fanatik müslüman 
Kürt ve Türkten oluşan bir güruh, yollan üzerin
deki hristiyanlardan öç almak üzere 30'a yalan 
dervişin önderliğinde Diyorbekir'den yola çık
tı ... "denmektedir. Bu bölümden salchnmn 
Van'a doğru olduğu da anlaşılmaktadır. Er
menilerin bir kısnu Rusya'ya sı~runak zo
runda kalnuşnr. İki şey dikkatimizi 
çekmektedir: (1) Fanatik güçler giderek da
ha büyük bir güç oluşturmaktadırlar. Kürt
ler eskiden aşiret beyleri tarafindan 
hristiyanlara karşı ayağa kaldınlırlarken, ar
nk bu görevi fanatik mollalar üstlenebil
mektediı: lsveç elçisi bunlara "derviş" 
demektedir. (2) lsveç elçisi Diyarbekir'den 
Van'a kadar uzanan bölgeyi anlatırken "Er
menistan" tabirini kullanmaktadır. O günkü 
Avrupa da bölgeyi bu şekilde adlandırmak
tadır. 
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Ermeni İslahatı - Hamidiye 
Alaylan 

Ermeni sorunu zamanla uluslararası bir 
konuma kavuşunca Osmanlı hükumdan Er
menistan'da bazı isiahatlar yapmayı vaade
diyordu. Buna "Ermeni İslahatı" 
denmekteydi. Osmanlı İmparatorlu~ bu 
değişimleri yerine getireceğini Avrupa dev
letlerine ve Rusya'ya Berlin Anlaşmasıyla 
taahhüt etmiş olmasına karşın, Sultan Ab
dülhamit bunlan yerine getirmiyordu. Sul
tan bir yandan isiahat sözü verirken diğer 
yandan da Kürtleri ve Çerkezleri, Ermenile
re karşı kullanıyordu. Kürt aşiret beylerini 
"Hami diye Alaylan" adı altında organize 
eden Sultan, her iki halka da tuzak haıırlı
yordu. 1 no ve 23 Kasım 1894 tarihli rapor 
o dönemdeki üzücü olaylan dile getirmek
tedir. Raporun bu üzücü olayiann bizzat hü
kumet tarafından organize edildiğini net bir 
şekilde ifade etmesi çok dikkat çekicidir. lfa
de aynen şöyledir: " ... Üst makamların verdiği 
çokgizli emirler/e bu olaylar o/du ... ". Ermenile
re karşı olan saldınlarda ordu ile yerel Kürt
ler birlikte hareket etmektedirler. Raporun 
bununla ilgili bölümünü de aynen alıyorum: 
" ... Kürtler geçen yıl şehirleri istila ederek yağma
layıp orada yaşayaniann ÜIÜnlerini aldılar. Ora
daki Enneni/erin köylerini ordu da ta/an 
etmektedir. .. ". Buradan adı geçen şehirlerde 
Ermeniterin yo~n bir şekilde oturmakta ve 
oldukça varlıklı olduklannı anlamaktayız. 
Elçinin bunlan anlatırken kullandığı üslup
tan, bu iki halkın eskiden iyi ilişkiler içinde 
olduğunun ve birbirlerine güvendiğinin an
laşıldığı na dikkat çekmek istiyorum. Elçi 
şöyle diyor: " ... Geçen kış çok üzücü olaylar ol
du. Kürtlerle Ennenilerin bilbirierine karşı duy
duklan güven sarsıldı ... " 

Kürt "Hami diye Alaylan "nın Ermenilere 
karşı kullanıldığı ve Ermeniterin hayvan sü
rülerine ve ürünlerine el koyduktan da da
ha sonraki cümlelerden ortaya çıkmaktadır. 
Bu katliamlara karşı bölge askeri kumanda
nı Hamidiye Alaylan'nın işe kanşmasını is
tememiştir. Elçi bu durumu şöyle ifade 
etmektedir: " ... Sultan'ın Hamidiye Suvarileri 

(Kürt Hamidiyeleri) yerine Bitlis gamizonundan 
düzenli kuvvetler istendi. Bu kez katliam yapa
madıklan ve Ennenilerin hayvan süiÜlerini alıp 
götürernedik/eri için memnun olmadıkları an
laşılıyor ... ". Bu olaylarda ölen Ermenilerin sa
yısının 2-6 bin civannda oldu~nu da 
raporlardan öğrenmekteyiz. 

Kürt aşiretleri birleşmiyorlar 

İsveç'in İstanbul elçisinin 19. yüzyıl Kür
distan'ıyla ilgili raporlanndan şu noktayı ke
sinlikle öğreniyoruz; bölgedeki Kürt 
aşiretleri genellikle birleşemiyorlar. Aynı yıl
larda Osmanlı lmparatorlu~na karşı isyan 
eden Revanduz prensi ile Cizre beyi Bedir 
Han Bey'in birlikte hareket etmemelerine 
anlam vermek oldukça güçtür. Her iki baş-

. kaldı n da Osmanlı yönetiminin başını çok 
ağntmış ve zamanına göre oldukça geniş 
çaplı olmuştur. Bu isyanlan bastırmada güç
lük çekildiğine göre iki Kürt beyi birlikte ha
reket etmiş olsalardı daha büyük bir 
başkaldı n gerçekleştirebilirlerdi. Yıne de za
man zaman çok geniş olmayan ortak hare
ket etme eğilimlerine rastlamaktayız. 
Bunlann en önemlisi olan Bedir Han Bey'in 
isyarunda, bölgedeki Nesturilere karşı duyu
lan antipati ve dini duygular bu beraberlik
te önemli rol oynamıştır. 

Raporlann tümü okundu~nda Avrupalı 
gazetecilerin ve yabancı devlet elçilerinin 
19. yüzyılda Kürdistan ve Ermenistan'da 
Kürtlerle Ermeniler (Ermeni, Keldani ve 
Nesturi) arasındaki olaylarda hristiyanlar
dan yana tavır aldıkianna dikkat edilmeli
dir. Bunlar aynca Osmanlı sarayını Kürtlere 
karşı harekete geçirmek için kışkırtnuşlar
dır. Elimizdeki raporlara göre Fransa ve 
Ingiltere elçileri bu konuda en önde gelen
lerdir. Daha önce bahsettiğimiz Bedir Han 
Bey'in başkaldınsıru konu alan 29 no ve ll 
kasın 1846 tarihli rapordaki şu cümleler bu
nun güzel ömekleridir: " ... Bu feci olaylan duy
mak Bab-i Ali )'i ve yabancı diptomatlardan 
bazılarını çok etki/edi. Özellikle hristiyan halkın 
geleceğiyle yakından ilgilenen Fransız elçisi çok 
etkilendi...". Avrupalı gazetecilerin 1867 yı-
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lında, Ermenistan'daki olaylar nedeniyle 
bölgeden bir piskoposun başkanlığında ge
len Ermeni grubuyla nasıl ilgilendiklerini 
ayn bir raporda göıiiyoruz. 1894 yılında Er
menistan'da meydana gelen olaylan ve kat
liamlan konu alan 1 no ve 23 Kasım 1894 
tarihli rapordan şu cümleleri aktarmak isti
yorum: •; . .Aynca İngiltere'nin Van'daki temsil
cileri, yerel yöneticiler ve Ennenilerle iyi ilişkiler 
içindedirler ... ". 

Kürdistan'ın sosyal yapısının 
diğer bazı yönleri 

Raporlar bir bütün olarak ele alındığında 
Kürdistan ve Kürt halkının sosyal durumu
na ait ba21 bilgilere sahip olabiliyoruz. Ör
neğin Kürt beyleri büyük bir nüfuza 
sahiptirler. Dini karşıtlıklardan ötürü molla
Iann etkinlikleri de kayda değer bir ölçüde
dir. Kürt beyleri birbirleriyle 
geçinememekte, güçsüz olanlar en güçlü 
olana bağlılık göstermektedir. Beyler bölge
lerindeki idari ve adli sorunlan n tek çözüm
leyicisidir. Hristiyan a21nlıklar bölgedeki 
Kürt şeflerine bağlı olup onlara vergi ver
mektedir. Imparatorluk Kürt beyleri üzerin
de otorite kurmak için o bölgede devamlı 
olarak büyük askeri birlikler bulundurmak 
zorunda kalmıştır. Istanbul'dan uzak ve yol
lannın az olması, Kürdistan'ın otoriteden 
uzak bir yaşam sürdürmesini sağlamıştır. 
Raporlara göre Kürt prens ve beyleri "yan 
bağımsız"dırlar. Kürdistan'dan hiçbir zaman 
doğru dürüst vergi alınamamıştır. Kürtler 
askerlik yapmayı kabullenememişlerdir. 

Vergi kayıtlan 1700 yıllanndan sonraki ta
rihleri taşımaktadır. 1846 ve 1847 yıllanna 
ait raporlann gösterdiği gibi birçok bölgede 
hristiyan Nesturilerle Kürtler içiçe yaşıyor
du. Ba21 Kürt köyleri vergi ödememe aynca
lığına sahipti. Bu köyler dini saygınlığa 

sahipti ve peygamber soyundan geldiklerine 
inarulırdı. 29 no ve ll Kasım 1846 tarihli ra
porda adı geçen "Emir" köyü bunlardan bi
riydi. Raporlarda kadıniann bazan 
yönetirnde söz sahibi olduklan da göıiil

mektedir. 22 no ve 16 Haziran 1847 tarihli 
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raporda adı geçen, Bedir Han Bey'in akraba
sı ancak onun karşısında ve hükumetin ya
nında yer alan Ardeşir Bey'in annesinde bu 
durumu görmekteyiz. Kürt prens ve beyleri 
korunmalaoru dikkate alarak saraylaoru ve 
köşklerini ulaşılması güç yerlere yaptınyor
lardı. Ermenistan'da Kürtlerle Ermenilerin 
birlikte yaşadıklan yörelerde, Kürtler daha 
çok dağlık kısımlan seçmekte ve şehirlerde
ki etkinlikleri de sınırlı olmaktaydı. Ermeni
lere ve güneydeki Nesturilere karşı girişilen 
şiddet olaylan 19. yüzyılın sonlannda gide
rek artan bir biçimde devam etmiştir. Kürt 
Hamidiye Alaylan, ağa ve beylerin nüfuzla
uru ve zorbalıklaoru artıran ve sürekli ola
rak yakınmalara neden olan bir faktör 
olmuştur. 

Ziraat Kürtler arasında araplardan daha 
yaygındı. Arap aşiretleri, zaman zaman Nu
saybin ve Diyarbekir Kürtlerinin ziraat 
üıiinlerine zarar vermek istemişlerdir. Bunu 
30 no ve 2 Aralık 1846 tarihli rapordan 
öğrenmekteyiz: " ... Uzun süredir Diyarlıekir'in 
ziraalçı halkını rahatsız etmekte olan arap göçe
belerini Sincar ve Nusaybin'den uzaklaştırdı ... ". 

Raporlarda zaman zaman çok kısa olarak 
belirtilen bir diğer nokta da, Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun, başkaldıran Kürt beylerine 
karşı olan diğer Kürt aşiretlerindeki sivil 
halktan gönüllü veya zorla birlikler oluştur
duğudur.13 no ve 24 Mart 1847 tarihli ra
porda Bedir Han Bey'in başkaldınsından 
bahsedilirken Musul Valisine verilen tali
matta şu cümleye rastlamaktayız: " ... Bu bil
giler Musul Valisine de gönderildi. Kendisi 
düzenli ordu ve 6-7 bin kişilik düzensiz bir güç
le kanşıklık/ann olduğu bölgeye gidecektir ... ". 

19. yüzyıl Kürdistan'ıyla ilgili bu belgeler 
incelendiğinde Imparatorluğun Kürt beyle
rini birbirlerine karşı kullandığı gibi, birlik
te hareket edenleri de parçalamada çok usta 
olduğu görülür. Raporlarda bu noktalara za
man zaman yer verilmekte ve bunlardan bir 
tanesi olan 22 no ve 16 Haziran 1847 tarih
li raporda geniş bir biçimde anlatılmaktadır; 
Ardeşir Bey'in akrabası Bedir Han Bey'den 
aynlıp karşı tarafta, Imparatorluk kuvvetle
rinin yanında yer alması. Bedir Han Bey'in 
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yenilmesinden sonra Ard eş ir Bey'in onun ye
rine Cizre valisi olarak tayin edildiğini daha 
önce belirtmiştik. Rapor bu durumun Os
manlı Imparatorluğu'nun ışıru nasıl 
kolaylaştırdığını şu şekilde anlatmaktadır: 
" ... Şüphesiz bu durum yalnızca Sultan'ın asker
lerinin işine yarıyordu ... ". 

Pers ve Osmanlı imparatorlukla
n Kürtlere karşı birlikte hareket 

ediyor 

Raporlardan, Pers ve Osmanlı Imparator
luklannın Kürtleri kendi yararianna kullan
ma bakımından esnek bir tutum içinde 
olmalannın yanında belirgin bir ortak özel
liklerinin de Kürtlere karşı birbirlerine yar
dım etmiş olmalandır. Bunun en belirgin 
örneği ise Bedir Han Bey'in başkaldınsı kar
şısında Iran'ın tutumunu anlatan 23 no ve 
26 Haziran 1847 tarihli rapordur: " .. .30Ma
yıs tarihinde Musul'dan yazıldığına göre, Tah
ran hükumeti, Kilft isyancısı Bedir Han Bey'e 
Sultan'ın kuvvetlerine karşı silahlı bir hareket 
yapması ve sonundaPers topraklannasığmmak 
zorunda kalması halinde Şah hükumetinin onu 
yakalayıp Osmanlı/ara teslim edeceğini bildir
miştir. Bunun aksine Türk kuvvetlerine karşı 
koymadan sığınması durumunda kendisine 
herhangi birşey yapılmayacak ve Boyaume'de 
kötülüklerden uzak olarak yaşayabilecektir ... ". 

Bu iki komşu ülkenin kendi sınırlan için
de yaşayan Kürtler karşısında daha önce de 
bu şekilde hareket ettikleri ve bu tutumlan
nı 20. yüzyılda, Cumhuriyet döneminde de 
sürdürdükleri bilinmektedir. 

lsveç elçisinin 1 no ve 23 Kasım 1894 ta
rihli raporunda Ermeni-Kürt ve Ermeni
Thrk ilişkilerinde çok önemli bir noktaya 
ışık tuttuğuna daha önce değinmiştim. 1894 
yılında Ermenilere karşı olan katliam olay
lan " ... Bu olaylar üst makamlardan verilen çok 
gizli emirler/e oldu ... " şeklinde anlatılmakta
dır. Osmanlı üst yöneticileri Ermeni kıyım
lannı gizli emirlerle yerine getirirken, 
Avrupa Devletlerine karşı iki yüzlü davrana
rak Berlin Anlaşması'nın Ermeniler lehine 

olan hükümlerini yürürlüğe koyma arzu
sunda olduklannı yineleyip durmuşlardır. 
Raporlarda Avrupa Devletlerinin bu sahte 
tavırdan rahatsız olduklan da yer almakta
dır. 

Raporlann son bölümünde "Hamidiye 
Alaylan•ndan bahsedilirken onlann Ermeni 
kıyırolanna katıldıklan ve Ermeni mallannı 
talan ettikleri açıkça belirtilmektedir. 

İnceledigimiz 19.yüzyıla ait 
raporlar kronolojik sıraya 

göre şunlardır: 

Rap.No.22, 4 Ağustos 1834: Sıvas valisi 
Reşit Mehmet Paşa'nın Diyarbekir ve Urfa 
yörelerini kasıp kavuran Kürt çetelerine kar
şı başanlı olduğunu bildiren aynntılı rapor. 

Rap.No.18, 27 Mayıs 1835: Diyarbekir ve 
Sincar dağlanndaki Kürt aşiretlerine men
sup üç binden fazla kişiyi öldüren Reşit Meh
met Paşa'nın büyük ganimetler elde ettiğini 
aynntılı olarak bildiren rapor. 

Rap.No.47, S Ekim 1836: Revanduz Prens'i 
Mehmet Paşa'nın huzursuzluk çıkardığını ve 
etrafına birçok güç toplayarak zulüm yap
tığını bildiren rapor.Verilen bilgilere göre Sı
vas valisi Reşit Mehmet Paşa Revanduz 
üzerine yürürken, Bağdat ve Musul valileri 
de kuwetleriyle birlikte diğer taraftan sal
dırmıştır. Hükumet kuwetlerinin Cizre şeh
rini almasından ve Bağdat Valisinin de 
güneyden sıkıştırmasından sonra, Kürt 
prensi kalesinde tutunarnayıp genel kuwet
lere teslim olmuştur. Bu arada isyana katı
lan 55 yerleşim yerinin listesi ve boyun 
eğme haberleri lstanbul'a ulaştığı ve Sul
tan'ın başansından ötürü Reşit Mehmet 
Paşa'yı özel bir kılıçla ödüllendirdiği de bil
dirilmektedir. 

Rap.No.48, 14 Ekim 1836: Reşit Mehmet 
Paşa'nın isyancı Revanduz Bey'ine boyun 
eğdirişi ve büyük ganimetler elde edişi ile il
gili bilgilerin daha önce ya:zılmış olduğu ha
tırlatılıyor ve aynca Pers-Osmanlı 
sürtüşmelerine değiniliyor. 
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Rap.No.52, 23 Kasım 1836: Sıvas valisi 
Reşit Paşa'nın Kürdistan'daki isyanı bastı

nşına ilişkin rapor. 

Rap.No.20, 7 Haziran 1837: Kürdistan'da is
yan eden Revanduz Prensi Mehmet Bey'in 
birkaç aydan beri İstanbul'da olduğunu, 
Sultan'ın kendisini bağışladığını, Bey'in piş
manlığını ve hükumdara bağlılığını bildir
diğini anlatan rapoı:lsveç elçisi, Sultan'ın 
büyüklük gösterip Kürdistan'ı kendisine 
bağladığını düşünüyor. 

Rap.No.74, ll Kasım 1840: Mısırlı lbrahim 
Aşa'ya bağlı kuvvetlerin Urfa ve Maraş böl
gelerini işgal ettiğini ve sonra tekrar boşalt
tığını bildiren rapora göre Kürtler; lbrahim 
Paşa'ya bağlı kuvvetiere saidıniarda bulunu
yorlar. . 

Rap.No.34, 16 Agustos 1843: Pers ve Os
manlı Imparatorluklan arasında, baıı göçe
be Kürt aşiretlerinden kaynaklanan 
anlaşmazlıklar ve bunlara ilişkin aynntılar. 

Rap.No.26, 30 Eylül1846: Revand uz bölge
sindeki Kürt isyanını konu alan uzun bir ra
pordur. Bastıolan isyanda tutuklanan 
300-400 kişinin lstanbul'a getirildikleri ya
zılıyor. Saygın bir kişi olan Nazım Efen
di'nin, bu dik kafalı Kürt şeflerini yola 
getirmek için bölgeye gönderildiğini ancak 
bunda başanlı olamadığını ifade eden ra
porda bölgenin imar edilmesine ve gereksi
nimlerinin saptanmasına çalışıldığı 

belirtiliyor. 

Rap.No.27, ll Kasım 1846: Revanduz'da is
yan eden Resul Paşa'ya karşı Bağdat'tan gön
derilen Necip Paşa ve kuvvetlerinin başanlı 
olduklan ve isyanı yatıştırdıklan bildiriliyor. 

Rap.No.29, ll Kasım 1846: Uzun olan bu 
raporda Bedir Han Bey ve Cizre'nin durumu, 
diğer Kürt beylerinin tavırlan ve bu arada 
hristiyan Nesturilerin müslüman Kürtlerle 
olan çatışmalan anlatılıyor. Raporda aynca 
Cizre BeyiBedir Han Bey'e karşı Musul ve 
Bağdat yöneticilerinin saldırmaya hazırlan
dıklan da raporda yer alıyor. 

Rap.No.30, 2 Aralık 1846: Kürdistan'daki 
durum ve Bedir Han Bey ile ilgili uzun bir 
rapor. 
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Rap.No.31, 9 Aralık 1846: Bedir Han Bey'in 
isyanına ilişkin aynntılı bir rapor. 

Rap.No.13,24 Mart 1847: lsveç Dışişleri Ba
kanlığına, Bedir Han Bey'in Bab-i Ali'nin na
sihatlannı dinlemediği ve Hakkari'li 
Nurullah ve Bervari'li Abdillsamed Bey'lerle 
birlikte Nesturilere karşı harekete geçtiği 
bildiriliyor. Nasihatlerde bulunmak üzere 
giden Nazim Efendi ve Keldanilerle Nesturi
lerin Kürtlerle olan anlaşmazlıklan uzun 
uzadıya anlatılıyor. Raporda Bedir Han 
Bey'in istemleriyle ilgili herhangi bir belirle
me yoktur ancak "Anadolu Ordulan" ku
mandanı Osman Paşa'nın Kürt isyanını 

bastırmakla görevlendirildiği ve Halep ve 
Arabistan kuvvetlerinin Osman Paşa'ya yar
dım etmek için harekete geçtikleri raporda 
belirtilmektedir. 

Rap.No.15, 21 Nisan 1847: Cizre Bey'i Be
dir Han Bey, Bab -i Ali'ye çeşitli mektuplar 
yazıyor ve Sultan'a bağlılığını bildirmiş ol
masına rağmen kendisine karşı hücum ha
zırlıklan yapılmasından şikayet ediyor. 

Rap.No.17, 16 Mayıs 1847: Raporda büku
metin Cizre'deki Bedir Han Bey'in isyanına 
karşı yaptığı hazırlıklar ve "yan bağımsız" 
Kürt şeflerinin yola getirilmek istendiği be
lirtilmektedir. 

Rap.No.18,26Mayıs 1847: Cizre'ye saldıran 
Osman Paşa ve Bedir Han Bey'in durumlan 
anlatılıyor. Bedir Han Bey'in af dilekleri ka
bul edilmeyerek saldı n ya geçiliyor. 

'Rap.No.20, 5 Haziran 1847: Kürtlerin baıı
lannın Bedir Han Beyden aynidıklan ve 
Tı.irk birliklerinin ilerledikleri bildiriliyor. 

Rap.No.22, 16 Haziran 1847: Kürdistan'da 
Bedir Han Bey'in isyanı ve akrabası Ardeşir 
Bey'in, onun karşısında ve hükumet kuvvet
lerinin yanında yer aldığını anlatan uzun bir 
rapor.Elçinin, Osmanlılann galibiyetinden 
hoşnut olduğunun rapordaki ifadelerinden 
anlaşılabiliyor olması ilginçtir. 

Rap.No.23, 26 Haziran 1847: Tahran hüku
metinin Bedir Han Bey'i olası bir sığınma 
olayına karşı uyarmasından bahseden rapor, 
o zaman Pers ve Osmanlı Devletlerinin Kürt
lere karşı nasıl birlikte hareket ettiklerini 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



göstermesi bakımından tarihi bir değer taşı
maktadır. 

Rap.No.25, 6 Temmuz 1847: Bedir Han 
Bey'e karşı yürüyen Osmanlı ordulannın 
Cizre'ye girdiği bildirilmektedir. 

Rap.No.27, 28 Temmuz 1847: Bedir Han 
Bey'in ailesiyle birlikte başkent lstanbul'a 
getirildiğini, hayatlannın ve mallannın gü
vencede olacağına ilişkin kendisine gizlice 
bilgi verildiğini ve onunla birlikte hareket 
eden Van'lı Mahmut Bey ile kardeşi Abdul
lah Bey'lerin de Osmanlı ordusuna teslim ol
duklannı bildiren rapor. 

Rap.No.32,26 Eylül1847: Hükumet Kürdis
tan'a yeni bir düzen vermek istiyor. Van, Ciz
re, Hakkari ve Bervari bölgelerinin bir 
paşalık şeklinde birleştirilmesi tasarlanıyor. 
Kürt isyanında hükumetin yanında yer alan 
Ardeşir Bey, Bedir Han Bey'in yerine Cizre 
valisi tayin ediliyor. 

Rap.No.34, 13 Ekim 1847: Kürdistan isya
nındaki önderlerin Samsun'a getirilişlerini 
bildiren rapor. Sultan'ın Bedir Han Bey'e 
karşı bu savaşa katılanlara madalya verilme
sine ilişkin buyruğu da raporda yer almak
tadır. 

Rap.No.36, Kasım 1847: Osmanhlara karşı 
isyan eden Bedir Han Bey ve Mahmut Han'ın 
Istanbul'da padişah tarafindan kabul edil
dikten sonra sürgüne gönderildiklerini bil
diren rapor. 

Rap.No.37, 17 Kasım 1847: Bedir Han Bey' e 
karşı Kürdistan seferini başanyla sonuçlan
dıran Anadolu Ordulan kumandanı Osman 
Paşa'nın Trabzon yoluyla lstanbul'a gelişini 
bildiren rapor. 

Rap.No.40, 22 Aralık 1847: Hindistan isya
nını bastıran Osman Paşa'nın 14 Aralık tari
hinde Istanbul'da koleradan öldüğünü 
bildiren rapor. 

Rap.No.6, 9 Şubat 1848: Iran Horasan\nda 
Cafer Kuli Han yönetimindeki Kürt ve Türk
men isyanından kısaca bahsediliyor. 

Rap.No.3, 7 Ocak 1849: Kürdistan'dan ge
len haberlere göre Hakkari bölgesinde Nu
rullah Bey'in giderek genişleyen bir isyan 

girişiminde bulunduğu, fakat Bab-i Ali'nin 
olaydan endişe duymadığını bildiren rapor
da isyan lokal bir hareket olarak gösteriliyor. 

Rap.No.2, 1 Ocak 1855: Osmanh-Rus Har
binde Ruslann Karakilise bölgesindeki sal
dıolan anlatılıyor. 

Rap.No.S, 22 Ocak 1855: Bedir Han Bey'in 
yeğeni Ahmet Kereddin Bey'in Cizre yöresin
deki isyanı rapor ediliyor. 

Rap.No.39, 27 Agustos 1867: Fanatik müs
lüman Kürtlerin hristiyan Ermenilere saldır
malan ve onlan öldürmeleri anlatılıyor. 

Rap.No.l, 23 Kasım 1894: Diğerleri gibi el
yazması ve fransızca olan bu rapor oldukça 
uzundur. Aynca yazı çok okunaksız bir stil 
taşımaktadır. Rapor mealen şöyledir: Erme
nistan'daki katliamlann "üst makamlardan 
verilen çok gizli" bir emirle yapıldığı bildiri
liyor. Bu konudaki bilgilerden bir kısmı Ingi
liz elçiliğinden lsveç elçiliğine 
duyurulmuştur. Aynca Van'daki ingiliz tem
silcisinin Ermeniler ve yerel yöneticilerle 
arasının iyi olduğuna da işaret ediliyor. Kat
liam Erzurum ve Sason'da oluyor. Rapora 
göre bir yıl önce de Kürtler Ermeni şehirle
rini yağmalarnı ş ve talan etmişler. Elçi bura
da Kürtler için "yan vahşi Kürtler" tabirini 
kullanıyor. Kürtlerle Ermeniterin birbirleri
ne karşı olan güvenlerinin önceki yılki olay
lar nedeniyle zedelendiği belirtiliyor. 
Raporda hükumet kuvvetlerinin de Ermeni
leri katlettiği, 2-6 bin civannda Ermeninin 
çoluk-çocuk, kadın-erkek denmeden öldü
rüldüğü ve bu olaylarda bölge kumandanı
nın "Hamidiye Alaylan "nı yardıma 
çağırmadığı bildirilmektedir. Zira "Hamidi
ye Alaylan" da Ermenileri öldürüp, hayvan 
sürülerine el koyuyorlardı. O 

* Ardeşır Bey Kilrtler arasmda Yeidan Şer 
olarak bilinmektedir. 
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REFORMEK PEWİST E 
Hin bir ft bizren li ser pirsen rezimani 

ft rastnivisina kurdi 

ReşoZilan 

Herweki tete zanin, nivisina kurdi ya bi tipen latini, ne xwedi dirokeke hinde dur u 
direj e. Herçendi ew beri Mir Bedirx:anan ji aliye bin kesen din ve hatibe ceribandin u 
nivisandin ji, ku piraniya wan kesan zimannas, kurdizan, irannas u rojhelatnas bun, ni
visina kurdi ya bi tipen latini tecrubeyeke ewçend hllr u kur, bi ser u ber derhas nekiri
ye. Ji lewre ji heye, ku ew di binek waran de bin tekllz nebube u pewisti bin serrastkirin 
u guhartinan be. 

Eşkere ye, ku zimanek bi riya nivisin u xwandine peşde dikeve. Zimanek çendi hati
be nivisin u xwandin, tete hesibandin, ku ew ewçendi peşde çuye. Herweha ewi pirsgi
reken alfabe, reziman, rastnivisin, zarava, devok, gencineya peyvan, pirsnasi u 
terminoloji u pirsen xwe yen din ji ewçendi hel kirine. Ji her aliyi de bllye zimanekixwe
di norm u standart. Herwisan ew ji bo bikaranine ji, çi bi niviski be çi ji bi devki, bllye 
zirnaneki ewhinde ahengdar, resen, hesan, rewan u xwedi edebiyateke pircure u dew
lemend. 

Heçi zimane kurdi ye, ji sedsalan u bi vir de, çu keysek neketiye dest ku bikaribe bi
bişkive u gul vede. Rewşa siyasi, aborl, civaki u hwd ku Kurd te de jiyane, wisan kiriye 
ku zirnan duçari jina di qalibekiberteng de b ibe. E w, bi tene ji bo endamen malbatekt\ 
eşir, gund, bajar yan ji devereke b ibe navgin u wasiteyeke danustandina bi dev ki. N e ku 
ji bo gişt endamen civa ta kurdi hibe navgineke gişti ya hem bi devki u hem ji bi niviski. 
Be guman, tunebuna otorlteyeke navendi, an go dewleteke kurdi, ta derax u kerteke bi
lind buye ho u sebeb ku re ji her aliyi de li peşveçuna zimane kurdi bete girtin. Li mi
leki din ji, zimane kurdi, geh ji aliye Kurdan bi xwe de li hemher zimanen 
gelen/neteweyen serdest kembiha u benirx hatiye ditin. Geh ji, axaftin, xwandin, niyi
sandin u weşandina wiji aliye dewleten koloniyalist ve u bi dare zore hatiye qedexe ki
rin. Bi ya me, ev yeka han ji paşdemayin u xwedi hinde pirsgireken dijwar buna zimane 
kurdi re zangeha sereke ye. 

Herweki diyar e, ji qonaxa jina koçertiye derbasiya demati u akincitiye bun, ji ya gun
ditiye derbasi ya bajaritiye u herwisan ji qonaxa feodalizme derbasi ya kapitalizme bun 
di zimanan de ji guhartinen berbiçav bi xwe re tinin. 
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Pirsgireken ku iro derketine peşiya zimane kurdi, pircure ne. E w ne bi tenebi nivisi

na bi tipen latini, le hele bi pirsen tevel yen zimannasiye ve giredayi ne. Pirsgireken ku 

bi nivisina latini ve giredayi ne, di nivisina kurdi ya bi tipen erebi de nahene peş. Ji her 

ku bi latini nivisin, mirov mecburi hin qaideyen bi hev re yan ji ne bi hev re nivisandine 

dike. U, ji her ku alfabeya erebine alfabeyeke fonetik e ı1 ew xwedi pekhatineke mo

viki ye, çu qaideyeke we ya bi hev re yan ji ne bi hev re nivisandine tune ye. E w ji aliye 

bikaranina nişandekan (interpunktion) ve ji, wek zimanen din, ne xwedi qaide ı1 tecru

beyen kevneşopi u runişti ye. 

Qlıe mixabine ew e, ku heya niha ne keseki u ne ji desteyeke zimannasen Kurdan, 

dest neavetiye pirsgireken rezimam ı1 rastnivisina zaravaye kurmanci, ango kurdiya jo

rin. Xebaten zanisti yen takekesan u nemaze xebaten kollektiv yen destey an, yan tune 

ne, yan ji geleki k em in. Heçi yen heyi ne, hetir xebaten geleki kevn yen li ser devoken 

heremi ne. Rewşa zaravaye kurdiya xware ji ji ya kurdiya jorin ne cudatir e. Herçendi 

ew, li derveyiKurdistana Iraneli çu ciheki din wek zaravaye kurdiya jorin nebatiye ze

randin, bend ı1 qedexe kirin ji, mirov di vi wari de heya iro ji, ji bili xebata takekesan çu 

xebateke cidi ı1 kollektiv ya desteyeke bi otorite nabine. Kesen ku bi te na sere xwe li 

ser hin pirsgirekan rawestine, ditin ı1 peşniyaren wan çu caran ji aliyen hinek kesen din 

de nebatine pejirandin. Ev ji buye ho ı1 sedeme, ku ta ira ji, herçendi bete gotin ku wi 

zaravayi pirsgireken xwe hel kirine u edi bllye zirnaneki standart ji, gelek pirs ı1 pirsgi

reken çareser nekiri li peşberiwi man e. 

Ji du salan ı1 bi vir de ye, ku Enstituta Kurdiya Parise hersaledu civinen hefteyi li ser 

pirsgireken rezimanİ ı1 rastnivisina zaravaye kurmanci li dar diexe. Hewil dide ı1 diçer

çile, ku bi riya van civinen xebate hin sergejiyen ku di zimane niviski de hatine afiran

din, çareser bike. Ev yekemin car e, ku di nav Kurden kurmanciaxev yen ku bi zirnan 

bilidibin de, bi "ama tari'' jibe, xebateke weha kollektiv ya destpeki li dar dikeve.Dil dix

wast ku ev xebata han xebateke profesyonel ba. Beşdaren we zimannasen perwerdeki

riyen profesyonel bana ı1 bi hem u imkan, karin ı1 şiyanen xwe ve xwe terxani ve xebate 

bikirana. Şev u roje n xwe bidana pirsgireken zirnan e me, wek yen her geli, ji me re ji bi

bana dezgeheke tewrebilind ya otoriteyen zimen. Be guman, ev ideala han, idealeke 

heri baş bU. U, herweki tete zanin, rasti u ideal, wek mişk u pisike ji hev re dost in. 

Rewşa ku em Kurd u welate me te de ye, li her çavan e. Weki je ji diyar dibe, heye ku 

idealeke weha heya çendi çend salan ji, her wek idealeke bi mine. Ji lewre, ji her tune

buna zimannasen perwerdekiriyen profesyonel, helbet nabe ku mirov re li berxebate

ke ho le, ku "amatori'' ji be, bigire. 

Wek li jore ji ha te kat kirin, herçendi tecrubeya nivisina kurdi ya bi tipen latinine ji 

nivsedsali retir be ji, pirsen ku heta niha derketine peşiya me, kem - zede, xuya ne. Hi
nek ji van pirsan, di wexte de ji aliye re lımeti miren me Celadet ı1 Kamuran beg de, bi 

awayeki pewist nebatine zelal kirin. Yan ji wan ew bi awayeki kem, ne rast ı1 ne di cih 

de existine nav awa ı1 destura nivisina zimane me. Ji bilivan s{xıeman, heye ku wan hiç 

ji aliye pedegojik de bir ı1 hizra hin awa ı1 desttiren ku danine, nekiribin. Herweha, di

ve mirov guhartinen siyasi, abori ı1 civaki yen li perçeyen Kurdistane qewimine ji bibi

ne ı1 tesir u bandaren wan yen li ser zimane me buyi ji hilde her çavan. Ji her gav ı1 çaxe 

betir hizra zaravayen kurdi u her bi yekbune birina wan bike. Ji lewre ji pewist e, ku mi-
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rov iro ji gel ek aliyan de li van pirsan binihere u li gor we bin reform ı1 guhartinan peş
niyarbike. 

Min dil heye, ku bi kurtebiribe ji, di çend nivisaran de çela bin pirs ı1 pirsgireken re
zimani ı1 rastnivisina zaravaye kurdiya jorin bikim. Ji bo çareser kirina wan, binek awa 
ı1 desturan peşniyar bikim. 

PIRStNHEYİ 

1) Raweya Berhevda 
Herweki tete zanin, di kurdi de raweya berhevda bi paşpirtika "-tir" tete çekirin. Ev 

paşpirtik tete dawiya hem u rengder ı1 hokeran. Bo nimılne; 
Qenc - qenctir Nexweş - nexweştir 
Lez - leztir Dereng -derengtir 

Le, li gor Bedirxanan, heke peyvek bi "-t"-ye dawi bet, raweya berhevda ya peyva nu 
bitenebi yek "t"-yi tete nivisandin. Bo nimılne; 

Xurt -xurtir Kurt - kurtir 
Rast - rastir Rat - mtir 

U vir ya pewist e, ku mirov bibeje ew e, ku paşpirtika ku raweya berhevda çedike, pa
şpirtika "-tir" e. Ne ku "-ir". Heçi paşpirtika "-tir" e, fonemek e ı1 fonemeke gelekiji gi
ring e. Gava ku peyvek bi alikariya bin peşpirtik, paşpirtik ı1 yan ji peyveke nu ve dibe 
peyveke hevedudani, dive ew xwe ı1 kok ı1 qurma xwe bipareze. Ne bi tene ew, herwe
ha ew peyv ı1 pirtiken le zede dibin ji dive kok ı1 qurmen xwe biparezin. Wek di nimı1-
neya jorin de diyar dibe, heke ko k ı1 qurma peyva yekemin ''xurt" be, ji peyva ''xurtir" bi 
ten e "-ir" dirnin e. Le wek li jore ji hatiye gotin, pirtika raweya berhevda fonema bi na
ve "-tir" e, ne ku "-ir". Ji lewre, bi awaye ''xurtir, kurtir, rastir, rıltir" ı1 hwd nivisin, ne rast 
e. Dive peyven ku bi "t''-ye dawi ten, raweya berhevda ya wan bi du "t"-yan bihene nivi
sandin. Wek; 

Xurt -xurttir 
Rast - rasttir 

Kurt - kurttir 
Rat - mttir a hwd. .. 

Dive raweya herhernin ji her wilo bi du "t"-yan bete nivisandin. Bo nimılne; 
Xurt -xurttirin Kurt - kurttirin 
Rast - rasttirin Rat - mttirin a hwd ... 

Peyven bi "nd"-ye dawi ten, raweya berhevda ya wan di bin devokan de wek awayen 
jerin ten bi lev kirin. 
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Pirsgireka li vir derdikeve peşberi me, her di'san wek li jan~ hatiye gotin, bi parastina 
kok u qurmen peyvan ve giredayi'ye. Li gor pivanen zanistiye, rast u tam bilevnekirin u 
nenivisandina ko k u qurmen peyvan, texn1:-kirin e. Di zimane axaftine, zimane 

xelqe de ji ber nexwendewari, tesir u bandora zimanen ci'nar yanji'ye serdest, rewşa 
siyasi u civaki u hwd, tendensen texnôkirin u texn'bbune xurt in. Ji lewre ji ew gelek ca
ran nabin pivan. Ji xwe, her gel u neteweyek xwedi du zimanan in; zimane axaftine u 
zimane nivisandine. Herdu ziman, gele k caran, di gelek waran de ji hevftdu dur in. He
ke her kesek çilo dipeyive wisanjibinivise, de ji hevftdu tegihiştin dijwartir hibe u her
weha de zirnaneki yekbuyi ye wi gel u neteweyi ji neatire. Ji ber ve yeke, dive di zirnan e 
nivisandine de, em kok u qurmen peyvan hiparezin u peyven ku bi "nd"-ye dawi ten, je 
tişteki kem nekin. Raweya berhevda ya wan jf wek jere binivfsin; 

Dewlemend - dewlemendtir Bilind - bilindtir 
Rind - rindtir Tund - tundtir a hwd. .. 

Dive raweya herhernin ji her bi riya parastina "nd"-ye bete nivisandin. Bo nimune; 

Dewlemend - Dewlemendtirin Bilind - bilindtirin 

Rind - rindtirin Tund - tundtirin 

Herwisan dive raweya berhevda ya peyva "mezin" ji wek qafdeya jorin bete nivisan
din.Ango; 

Mezin - mezintir 
ne ku 
Mezin - meztir 

2) Raweya neyini 

Di raweya neyinf de pirsgireken heyi ji pirsgireken rezimanı be tir, pirsgireken rastni
visine ne. Di ware rastnivisine de heya niha çend guharto peyda bune. Kurden Sovye
tİstane bi awayeki, mir Celadet bi awayeki, mir Kamuran ji salen 1960-i u bi vir de bi 
awayeki u ekola HA W ARe bi awayeki din dinivisin. Ji ber ve yeke, ev pirs yek ji pirsen 
sereke ya rastnivisine ye, ku dive mirov rojeke zutir çareser b ike. 

Di zaravaye kurmanci de raweya neyini ya perçeyen axaftine yen wek bernav, reng
der, hoker, daçek, navder, gihanek, haneşan bi alikariya pirtika neyini ya "ne"-ye tete 
çekirin. Ew pirtik bete peşiya kijan perçeyen axaftine, we dike raweya neyiniye. Di re
wşeke wele de pirtika raweya neyiniye, pirtikeke serbixwe ye. E w dive bi tena sere xwe 
birnine u cihe bete nivisandin. Di ve beşa pirsa rastnivisina pirtika raweya neyiniye de 
çu nakoki u neliheviyek di navbera awaye rastnivfsfna Kurden Sovyetistane, e ko la HA
WARe u mir Bedirxanan de tune ye. Ango; 

~ axqftini Raweya erini 

Be mav 
Rengder 
Hoker 

~kuça, ewba. 
Hewagerme. 
Ztne sibehi diçe. 

Raweya neyini 

~kuça, neewba. 
Hewa ne germ e. 
Ew ne sibeh~ iro diçe. 
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Da çek 
Navder 
Gihanek 

Baneşan 

Ev ji bo wi ye. 
E w dara seve ye. 
E w weke min zer e. 

Ho lo lo, were vir! 

Ev ne ji bo wiye. 
Ev ne dara seve ye. 
Na, ew ne weke te, le 

weke Belgine zer e. 
Ne lo lo me, le le me. 

Di zara va ye kurmanci de formeke din ya raweya neyiniye h eye. Ev raweya han ya ne
yiniye, di bin zaravayen din yen kurdi de ji heye. Herweki wan zaravayan, di zaravaye 
kurmanci de ji, ew rawe bi alikariya lekera "nin bôn"..e çedibe. E w leker, di hevokan de 
u li gor yekhejmar u pirhejmarbune, li gor bernavan tete tewandin. E w ji ber ku leker 
e, di hevoken neyini de her yekser tenepey perçeyen axaftine yen bernav, rengder, ho
ker, daçek, navder, gihanek u baneşan. Bo nimune; 

Tewandina "nin bôn"-e li gor bernaven kesin 

Raweya neyini 
Raweya erini 
Ez im 
Tu yi 
Ewe 
Emin 
HCmin 
Ewin 

bi "nin bUn"-e 
Ez nin im 
Tu nin i 
Ewnine 
Em nin in 
Htmnin in 
Ewninin 

Li gor perçeyen axaftine yen din 

Raweya erini 

Xani mezin e. 
Sibehi Newroz e 
Name ji bo te ye 
E w kure Bozo ye. 
E w weke we jfr e. 
Le le! 

Raweya neyini 
bi "nin hUn" -e 
Xani mezin nin e. 
Sibehf Newroz nin e. 
Name ji bo te nin e. 
E w kure Bozo nin e. 
Ew weke we jfr nin e. 
Le le nin e, lo lo ye. 

Raweya neyini 

bi "ne"-ve 
Neezim 
Netuyf 
Neewe 
Neemin 
NehUnin 
Neewin 

Raweya neyini 

bi "ne"-ve 
Xani nemezin e. 
Sibehi ne Newroz e. 
Name ne ji bo te ye. 
E w ne kure Bozo ye. 
Ew weke we ne jfr e. 
Ne le le me, lo lo me. 

Herwekixuya ye, lekera "nin bun"..e ya ku bi vi awayi raweya neyiniye diafirine, bi xwe 
raweya neyini ya lekera "hebUn" ..e ye. Ji ber ku ew leker e, pediviye, ku li gor bernavan, 
li gor yekhejmar u pirhejmarbune bihete tewandin. Ev awaye han ya neyiniye, bi awa
yeki berfirek ji aliye Kurmanren li heremen bakura Kurdistana Tirkiye u İrane de di
hete bi kar anin. Le, nemaze ji aliye Kurmancen li şerita başura Kurdistana Tirkiye de 
nabete bi kar anin. Ji ber ku lekera "nin bun"-e li van deveran bi tenedi maneya "tune 
bun"-e de dihete bi kar anin. Ji lewre ji ew carina dibe ho u sebeben tevlihevi u alozi-

88 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yan. Bo nimune, heke Kurmancek ji bela bakura Kurdistana Tirkiye u İrane bireje "Pe
ren min nin in", de be guman Kurmancekiji bela Behdinan, Tariyan u Botan u hwd we
le tebigihe ku ew dixwaze bireje ku "Min pere nin in". Ango, "Peren min tune ne". Ji 
her ve yeke, da ku em bikaribin re li tevlihevi u alaziyan bigirin, baştir e ku em ve for
ma han ya neyiniye, bi qasi ku ji dest bihet, di zimane nivisandine de bi kar nehinin. 

Raweya neyini ya lekeran 

A.Demaniha 
Uker:Bun 
Herweki li jore ji hat diyar kirin, pirtika "ne" ya raweya neyiniye, hertim dihete peşi

ya perçeyen axaftine u bi vi renge raweya neyiniye li dar diexe. Herweha ew di hevokan 
de hertim wek pirtikeke serbixwe dimine, bi tena sere xwe u cihe dihete nivisin. Ev ji 
bo dema niha ya leke ra "b un" -e ji wele ye. H eç i raweya neyini ya lekera "bU n" -e ye, wek 
li jere ji xuya dike, "ne bUn". 

Raweya erini 

Ez xwendekar im 
Tu bajariyt. 
Ewxizane. 
Emgundfne. 
Hun merxwas in. 
Ew jfrin. 

Uker:Hebôn 

Minheye 

Teheye 

Wı'/we heye 

Meheye 

l*heye 

Wanheye 

Uker:Heyin 

Ezheme 
Tuheyf 
Ewheye 

Rawcya ncyfni 

Ez ne xwendekar im. 
Tu ne bajariyt. 
E w ne xizan e. 
Em ne gundf ne. 
H un ne merxwas in. 
Ew nejfrin. 

Minnin e 
... mintune 
Tenfne 
... tetune 
Wı'/wenfne 

... wt/wetune 
Menfne 
... metune 
Wenfne 
... wetune 
Wannine 
... wantune 

Eztuneme 
1lt tuneyi 
Ewtuneye 
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Emhene 
Hanhene 
Ewhene 

Leker : Birin 

Ezdibim 
1Udibf 
Ewdibe 
Emdibin 
Handibin 
Ewdibin 

O ~nd lekeren din 

Leker : Nivfsfn 
Kirin 
Şaştin 
satin 
Qerçimfn 
Tın/jiyan 

Xwarin 
Arihfn 
Eşfn 
ls kin 
Orfn 
Enirfn 
Orın 

Ewdinivise 
dike 
diş o 
d isa 
diqerçime 
dijf 
dixwe 
düırihe 

dieşe 
diiske 
diore 
dienire 
diUre 

Emtunene 
Hantunene 
Ewtunene 

Eznabim 
Tunabf 
Ewnabe 
Emnabin 
Hannabin 
Ewnabin 

Ewnanivise 
nake 
naşo 

nasa 
naqerçfme 
najf 
natWe 
naarihe 
naeşe 
naiske 
naore 
naenire 
naare 

Gava ku pewist be mirov lekereke li gor dema niha tewandi bike raweya neyiniye, di
ve mirov pirtika "di" ya ku nişana dema niha ye, hiline. Di şuna we de pirtika "na" ya ku 
nişana raweya neyini ya lekeran e, dayne. Di bin devoken kurmanci de, gava ku teke
rek bi tipeke dengdar dest pe dike, di şuna pirtika "na"-ye de bi tene "n"-ye bi kar tinin. 

B. Dema boriya tedeyi 

Leker: Hebôn 

Minheba 

Te heba 

Wi'/weheba 
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Teneba 
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Me/We/Wan 

Uker:Heyin 

Ezhebam 
1Uhebayi 
Ewheba 
Em/HUrı/Ew heban 

Uker:Birin 

Me/l*/Wan neba 
... me/we/wan tune M 

Eztunebam 
TutunebUyi 
EwtunebU 
Em!Han!Ew tune barı 

Min dibir Min nedibir 
Te dibir Te nedibir 
Wi/we dibir Wi/we nedibir 
Me/We/Wan dibir Me/We/Wan nedibir 
Heçi raweya neyini ya lekeren di dema boriya tedayi de ye, herweki ya leke ra "birin"

e, bi alikariya pirtika "ne-"-ye çedibin. 

C. Dema boriya dUtlar 

Uker:Hebôn 

Muıhebaye 

Tehebaye 

Wi/we hebaye 

Me/We/Wan hebaye 

Uker:Heyin 

Ezhebame 
Tuhebayi 
Ewhebaye 
Em/HUrı/Ew hebane 

Uker:Birin 

Minbiriye 
Te biriye 
Wi/we biriye 
Me/We!Wan biriye 

Muınebaye 

... min tune bUye 
Minnebaye 
... min tune baye 
Wi/we nebUye 
... min tune baye 
Me/We/Wan nebaye 
... me/we/wan tune bUye 

Eztunebame 
1Utunebayi 
Ewtunebaye 
Em/HUrı/Ew tune hane 

Min nebiriye 
Te nebiriye 
Tenehiriye 

Me/We/Wan nebiriye 
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D. Dema çiroki 

Leker:Hebôn 
MinhebUbU 

Te hebabel 

Wı'/we hebabel 

Me/We/Wan heMM 

Leker:Heyin 
Ez hebabam 
Tu hebabayi 
EwhebClM 
Em!HWı/Ew heMMn 

Leker: Birin 
Min biribel 
Te biriM 
Wı'/we biriM 
Me/We/Wan biriM 

E.Demapes 
Leker:Hebôn 

Mmdehebe 

Tedehebe 

Wı'/we de hebe 

Me/We/Wan de hebe 

Leker:Heyin 

Ezdehebim 
Tudehebi 
Ewdehebe 
Em/HWı/Ew de hebin 
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MinnebClbU 
... min tune MM 
Te.nebaba 
... te tune MbU. 
Wi/we neMbel 
... wi/we tune MM 
Me/We/Wan nebUM 
... me/we/wan tune MM 

Ez tune babam 
TutuneMMyi 
EwtuneMM 
Em/Hun/Ew tune baban 

Min nebiribU 
Te nebiribu 
Wı'/we nebiribU 
Me/We/Wan nebiriba 

Mindeninbe 
... min de tune be 
Tedeninbe 
... te de tune be 
Wi/we de nin be 
... wi/we de tune be 
Me/We/Wan de nin be 
... me/we/wan de tune be 

Ez de tune birn 
Tudetunebf 
Ewdetunebe 
Em/Hun/Ew de tune bin 
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Uker:Birin 

Ez debibirn 
Tudebibf 
Ewdebibe 
Em/HCm/Ew de bihin 

Ra) Raweya hektnt; Dema bori l 

Uker:Hebun 

Minhebaya 

Tehebaya 

Wf/we hebaya 

Me/We/Wan hebaya 

Uker:Heyin 

Ezhebama 
Tu hebayayı 
Ewhebaya 
Em/Hun/Ew hebana 

Uker:Birin 

Minbibira 
Te bihira 
Wf/we bibira 
Me/We/Wan bihira 

R b) Raweya hektnt; Dema bori ll 

Uker:Hebun 

Min de hebaya 

Tedehebaya 

Wf/we de hebaya 

Me/We/Wan de hebay 

Ezdenebim 
Tudenebf 
Ewdenebe 
Em/Hun/Ew denebibin 

Minnebaya 
... min tune baya 
Tenebaya 
... te tune baya 
Wf/we nebaya 
... wf/we tune baya 
Me/we/wan nebaya 
... me/we/wan tune baya 

Eztunebama 
Tu tune bayayı 
Ewtunebaya 
Em/Hun/Ew tune bana 

Minnebira 
Tenebira 
Wf/we nebira 
Me/We/Wan nebira 

Min de nebaya 
... min de tune baya 
Tedenebaya 
... te de tune baya 
Wf/we de nebaya 
... wf/we de tune baya 
Me/We/Wan de nebaya 
... me/we/wan de tune baya 
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Leker : Heyin 

Ezdehebama 
Tu de habayayt 
Ewdehebaya 
Em!Hfln/Ew de hebflna 

Leker : Birin 

Mın de bibiraya 
Te de bibiraya 
Wı'/we debibiraya 
Me/We/Wan debibiraya 

G. a) Raweya büani; Boriya berdest 
Leker : Hebôn 

Minhebe 

Tehebe 

Wı'/wehebe 

Me/We/Wan hebe 

Leker : Heyin 

Ez hebabayarn 
Tlt Hebabaya 
Ewhebabya 
Em/hfln/ew hebabayan 

Leker : Birin 

Minbiriba 
Te biriba 
Wı'/we biriba 
Me/We/Wan biriba 

Ez de tune bama 
Tu de tune babayf 
E w de tune baya 
Em/Hfln/Ew de tune bana 

Min denebiraya 
Te denebiraya 
Wı'/we denebiraya 
Me/We/Wan denebiraya 

Minnin be 
... mintunebe 
Tenin be 
... tetunebe 
Wi/weninbe 
... wi/we tune be 
Me/We/Wan nin be 
... me/we/wan tune be 

Eztunebayam 
Tutunebaya 
Ewtunebaya 
Em/hı1n/ew tune bayan 

Min nebiriba 
Tenebbiba 
Wi/we nebiriba 
Me/We/Wan nebiriba 

G. b) Raweya büani; Dema niho. u pes 
Leker : Hebôn 

Minhebe Minnin be 
... mintunebe 
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Tehebe 

Wf/wehebe 

Me/We/Wan hebe 

Leker:Heyin 

Ezhebim 
Tuhebi 
Ewhebe 
Em/HWı/Ew hebin 

Leker:Birin 

Ezbihim 
Tubihf 
Ewbihe 
Em/HWı/Ew bihin 

Tenin be 
... te tune be 
Wi/weninbe 
... wi/we tune be 
Me/Ui?/Wan nin be 
... me/we/wan tune be 

Eztunebim 
1U tune bi 
E w tune be 
Em/HWı/Ew tune bin 

Eznebim 
Tunebf 
Ewnebe 
Em/HWı/Ew nebin 

Bi kurtebi ri; wek ji lekeren li gor dem u raweyen cihe cihe yen jorin tewandi xuya di
bin, pirtika raweya neyini ya lekeran, bitenedi dema niha de "na", le di hem u dem u ra
weyen din de "ne" ye. 

Di zaravaye kurmanci de duleker hene, ku raweyen wan yen neyiniye bi pirtika "ni"-
ye dihene çekirin. Ew ji lekeren "zanin" u "karin"-e ne. Bo nimune; 

Ez dikarim Ez nikarim Ez dizanim Ez nizanim 
Min dikari Min nedikarf Min dizani Min nedizanf 
Min kariye Min nikariye Min zaniye Min nizaniye 
Min kariba Min nikaribu Min zanihu M"ın nizanihu 
Ez de bikarim Ez de nikaribim Ez de bizanibirn Ez de nizanihim 
Min bikariba 
Min de bikariba 
Min bikaribaya 
Ez bikaribim 

Min nikariba 
Min de nikariba 
Min nikaribaya 
Ez nikaribim 

Min bizaniba Min nizaniha 
Min de bizaniha Min de nizaniba 
M"ın bizaniya 
Ez bizanihim 

Min nizaniya 
Ez nizanihim 

Heçi pirsa rastnivisina raweya neyini ya lekeran u van pirtikan e, heta niha bi çend 
awayi hatine nivisin. Bo nimune, mir Kamuran van pirtikan hemuyan cihe dinivise. U, 
heçi mir Celadet e, di dema niha de pirtika "na"-ye u herweha "ne" -ya ku dikeve dewsa 
berlekera "bi"-ye tevi lekere, le hele yen mayin hemuyan cihe dinivise. Ew çima li cihi
na bi hev re u li cihina ji cihe dinivise, ne eş kere ye. Wi di vi wari de çu ş ikirio ek berpeş 
nekiriye. Heçi Kurden Sovyetİstane ne, ew hemuyan bi hev re dinivisin. Bei ku ew ji 
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şikirineke, yan ji ho u sedemeke bidin zanin. Ji aliyeki din de, bin ji ekola HA W ARe ji 
van pirtikan tevi lekeran dinivisin. 

Her çi be, dive je re bi tene yek awa u destur hebe. Ji vi aliyi de, riya ku mir Kamuran 
daye ber xwe, helbet mantiqitir e. Le bele, herweki em e di lekeren hevedudani de ji 
bibinin, di we rewşe de cihe nivisandina van pirtikan ne mumkun e. Ji ber ku bin ji le
keren hevedudaniyen kurdi ji hevfidu naben veqetandin. Ji lewre ji, mirov naçar dimi
ne, ku pİrtiken raweya neyini ya lekeran di gel lekeran binivise. 

Wek me got, helbet mantiqitir e, ku mirov wek zimanen ewrupi, di kurdi de ji wan ci
be binivise. U, em di eyni wexte de dibinin, ku ev ye k di hem u lekeren hevedudani de 
nabe. Ji ber ku pekhatina lekeren me yen hevedudani u herwisan awaye ji hev veqetin 
u veneqetina wan u yen zimanen ewrupi, ne mina hev in. Li mileki din ji, di nivisandi
ne de geleki perçe perçeyi kirina peyvan, di binkirina zirnan de gelek pirsen giran yen 
pedagojik derdiexin peşberi mirovi. Dive nivisina zimaneki, ber bi hesaniye here, ne ku 
dijwariye. Ji lewre ji, gerek e, ku mirov di danina awa u desturen rastnivisine de, bala 
xwe bide ve pirsa han ya giring u aliyen betir pedagojikbuna wan awa u des turan. Ji ber 
ve yeke, pewist e, ku em pirtiken raweya neyini ya lekeran tevi lekeran binivis in. 

H. Raweyaferman~ 
Di zaravaye kurmanci de raweya fermani ya di raweyeke erini de, li gor yekhejmar ı1 

pirhejmare dihete çekirin. Heçi raweya fermani ya di raweyeke neyini de ye, du cure 
ne. Yekji wan bi pirtika neyini ya "me"-ye u ya dinji, bi pirtika neyini ya "ne"-ye çedibe. 
Ji aliye naveroke de heryek ji wan raweyan xwedi maneyeke taybeti ne. Raweya ferma
ni ya ku bi alikariya pirtika "me"-ye çectibe, fermaneke sedi sed misoger e. Le bele, ya 
ku bi allkariya pirtika "ne"-ye dihete çekirin, ne fermaneke sedi sed misoger e. Di na
veroka we de, ji fermane betir tawsiye heye. Bo nimı1ne; 

Leker:Hebôn 

Yekhejmar: 
Pirhejmar: 

Leker:Heyin 

Yekhejmar: 
Pirhejmar: 

Leker:Birin 

Yekhejmar: 

Pirhejmar: 

Hebe! 
He bin! 

Hebe! 
Hebin! 

Bibe! 

Bihin! 

Mebe! 
Mebin! 

Mebe! 
M eb in! 

Mebe! 
Nebe! 
Mebin! 
N eb in! 

Mebe! Ango, çenabe ku tu bibl. Nebe! Ango, eger tu nebi çetir e. 
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Ji her sedemen li jore hatine kat kirin, dive herdu cureyen raweya fermani ji, yen di 
raweya neyini de, tevi lekere bihene nivisandin. 

Raweye neyini ya lekeren bevedudani 

Lekeren hevedudaniyen ku bi alikariya peşpirtiken wek "hil-, da-, ra-, ve-, der-, wer" 
ı1 hwd hatine afirandin, ji hevı1du venaqetin. Gava ku ew dikevin raweya neyiniye, di 
kijan dem ı1 raweyen dernan dedibin bila bibin, pİrtiken neyiniye dikevin navbera peş
pirtik ulekeran. Bo nimune; 

Uker Dema rıilıa. Ra~:J!eJQ aey.irıi Rai:J!elQ (ermani 

Hılldıin hi/d ike hilnake hilmeke! 
hilneke! 

Da dan dadide danade damedef 
danedel 

Raxisrin radixe ranaxe ramexe! 
ranexe! 

Vexwarin vedixwe v~naxwe vemexwe! 
venexwe! 

Derçan derdiçe dernaçe denneçe! 
demeçel 

Wergerin werdigere wernagere wennegere! 
wernegere! 

Di hin devoken kurmanci de, ev eel eb lekeren hevedudani ku ji h ev venaqetin, bi ali
kariya anina seri ya pirtika neyiniye ve, ku "na" ye, raweyen wan yen neyiniye dihen çe
kirin. Wek; N araxe, navexwe, nawergere ı1 hwd. 

3) Bilmranina hO:rek 0: girdekan 
Heçi serenav in, ango wek naven kesan, cih ı1 deveran, çem ı1 ruha ran, welat ı1 baja

ran, nave gel ı1 neteweyan ı1 hwd, be guman dive tipen seri bi girdekan bihene nivisan
din. Wek; Liloz, Rizgan, şerdile Xano, Xunava Nigare, Deşta Entabe, Dicle, Kurdistan, 
Hewler, Kurd, Goyiyan, Gawestiyan, Şikakan ı1 hwd. Le heçi rengderen wan in, dive 
tipen seri bi hı1rekan bihene nivisandin. Wek; kurdistani, hewleri, kurdi, goyi, gawesti
yayi, şikaki, marksizm ı1 hwd. 

Dfımahik beye 
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ULUSAL VE TOPLUMSAL SAVAŞlMDA KADlN 

Bir toplumda kadıniann durumu, o top
lumdaki uygar/aşmanın ölçüsüdür." 

K. Marks 

Insan olarak yeryüzüne gelene kadar aynı 
doğal süreçlerden geçen, doğduktan sonra
da benzer sürelerde emekleyip, benzer süre
lerde konuşmaya başlayan sadece 
cinsiyetleri birbirinden farklı iki sosyal yara
tık kadın ve erkek. O halde neden "Kadın So
runu", ikisi de insan olan cinsiyetlerden 
birinin binlerce yıldan bu yana diğerine üs
tünlüğü neden? Şüphesiz bu sorulann kar
şılığı farklı çevrelerde farklı yarotlar 
bulmaktadır. Verilen her yarut temelde belli 
bir dünya görüşünün yansımasından başka 
birşey değildir. Her konuda olduğu gibi bu 
konuda da bize yol gösterecek olan ise, bi
limsel dünya görüşüdür kuşkusuz. 

Genel olarak ele alındığında, sömürünün 
egemen olduğu tüm toplumlarda kadınlar 
cinsiyet olarak erkeklerden farklı, yani alt 
bir statüye sahiptirler. Cinsiyet olarak aynı 
ayn statüyü paylaşan kadınlar buna karşılık 
toplumsal yaşamın gerçekliklerinde birbi
riyle çelişen, farklı çıkar alanlaoru temsil 
ederler. Bu alanlar sınıfsal olduğu gibi ulu-
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Xezal Ararat 

sal, ırksal, dinsel, kültürel vb. değişik top
lumsal olgulardır. Güney Afrikalı beyaz işçi 
kadın, salt ırkçı propagandarun etkisiyle de
risinin renginden dolayı zenci işçi kadına 
düşman bir konuma geçebildiği gibi, farklı 
uluslardan ve kültürlerden olmalanna rağ
men aynı sınıfsal çıkarlar bir Alman ve Kürt 
işçi kadınını grev eyleminde kardeşçe bir da
yaruşmaya itebilmektedir. Bundan da an
laşılacağı gibi, kadıniann kimliğini 

belirleyen birincil öğe cinsiyetden öte, için
de bulunduklan toplumdaki farklı ve eşitsiz 
konumlan dır. Ancak bu farklı ve eşitsiz top
lumsal konumlardaki kadınlar, ait olduklan 
toplumsal kategori içerisinde bu kez kadın 
olma durumundan dolayı ezilir, alt bir sta
tüye tabi tutulurlar. 

Bundan binlerce yıl önce, insanlığın iler
lemesi ve üretici güçlerin gelişmesi ile bir
likte ilk büyük toplumsal işbölümü olan 
tanının ve hayvancılığın birbirinden ayni
ması, daha önce birincil öğe olan kadın 
emeğinin üretimden dışlanarak, üretimde 
erkeğin rolünün önem kazanmasının mad
di koşullanru yarattı. Artı- ürünün birikimi 
sonucu özel mülkiyerin ortaya çıkması ile 
birlikte; ilk toplumsal köle konumuna itilen 
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kadının bu durumu, toplumsal sınıflaşma ile 
birlikte giderek daha da pekişerek günümü
ze değin süregelmiştiı:: 
Geçmişten bugüne değin üretim biçimle

rinde ve üretim ilişkilerinde yeni ve daima 
ileriye doğru atılımlar yaşarımış, insanlık 
değişik toplumsal aşamalar geçirmiş, fakat 
insanlığın bir diğer yansım oluşturan kadı
mn konumunda kayda değer bir değişim ve 
gelişim gerçekleşememiştiı:: Sınıflı toplum
lann temelini oluşturan özel mülkiyet siste
mi ve bu sistemin şekillendirdiği erkek 
üstünlüğüne dayalı aile kurumu, bu eşitsiz 
ve haksız durumun toplumdan topluma 
taşıyıcılığını yapmıştır. Üretimden kopanla
rak eve kapatılan kadının, evdeki günlük 
işlerin tekdüzeliği ve sersemleticiliği nede
niyle tüm yetenekleri köreltilmiş, erkeğinin 
gözüyle dışdünyaya bakan ve onun koruma
sına muhtaç zayıf cinsel bir nesne gibi görü
lerek sürekli aşağılanmıştıı:: 

İçinde yaşadığımız çağda ise kapitalizm, 
doğasına uygun olarak kadın- erkek ayınını 
dahil her türlü eşitsizliği körükleyip yeniden 
üretmektediı:: Daha önceleri ekonomik faa
liyetlerden soyutlandınlıp eve kapatılan ka
dın, kapitalizmin gelişmesi ve işgücüne 
(özellikle de ucuz işgücüne) olan talebin 
artmasıyla birlikte evden dışan çıkarak 
ücretliler ordusuna katılıyoı:: Daha baştan 
dezavantajlı bir konumda işe başlayan kadı
m bu kez de ekonomik üretimle yeniden üre
timi ustaklıklı bir biçimde bir arada 
yürütmek görevi bekliyoı:: lş hayatı kadını 
sosyalleştirmesine rağmen onu bu kez çifte 
sömürüyle yüzyüze getiriyor. Her türlü ev işi 
ile birlikte çocuk doğurması, bakılması, ye
tiştirilmesinin yarusıra,kendisi gibi çalışan 
biri olan kocanın beslenmesi, bakımı ve bir 
dahaki işgününe haıır hale getirilmesi 
(emek gücünün yeniden üretimi) kadının 
doğal görevleri arasında sayılıyoı:: Kaynağı
m binyıllardan alan ataerkil kültür ve bakış 
açısı ise kadının toplumsal üretimdeki ve ai
le içerisindeki bu geri konumunu pekiştiri
yoı:: Daha doğuştan itibaren farklı giyisi 
renkleriyle başlayan kız - erkek ayınını eği
timden, meslek seçmeye (ya da seçmemeye) 

varan bir süreci kapsıyoı:: Kadınlan n aleyhi
ne işleyen ve onlan kapitalist toplumda cin
sel meta haline getiren bu süreç başta din 
olmak üzere, kitle iletişim araçlan, reklam
lar ve pek çok üstyapı kurumu ile de destek
leniyor. Kapitalizm her türlü propaganda 
araoru kullanarak kadından dayattığı 
koşullara sorgusuz, sualsiz teslim olan bir 
uysallık ve itaatkarlık istiyor. Evde koca ve 
babanın otoritesine boyun eğişle başlayan 
bu itaatkarlık, dışanda kamu alanında de
vam ediyoı:: 

Kapitalizm öncesi tüm sınıflı toplumlarda 
varlığını sürdüren bu cinsiyetçi uygulama
nın, hertürlü toplumsal eşitsizliği bünyesin
de hannciıran ve öncekilere oranla çok daha 
güçlü ve örgütlü bir işleyişe sahip olan ka
pitalist sistemde kendiliğinden yokolması 
beklenemez elbette. Bunu yasalar karşısın
da birtakım biçimsel eşitlikler sağlamış olan 
en demokratik kapitalist ülkelerden bekle
mek bile saflık oluı:: Kaldı ki, Lenin'in de 
önemle belirttiği gibi " Yasalar önünde eşit
lik, hayatta eşitlik değildir." Sorun ancak ve 
ancak sınıflı toplumsal sistemin tamamen 
yıkılıp,hertürlü eşitsizliğin kökünün kazın
masıyla çözüm aşamasına ulaşabilecektiı:: 
Çünkü, kar amacı gütmeyen kollektif mül
kiyete dayalı bir toplumun ekonomik örgüt
lenmesinde, kadının yeniden üretim işlevini 
de (kocanın ve çocuklann bakımı vs.) gerek
siz kılacak kollektif sosyal kurumlar oluştu
rulacak ve hayatın her alanında haksızlık ve 
eşitsizliğe meydan vermeyecek düzenleme
lere gidilecektiı:: 

Kürt Kadınının Durumu 

Ülkemizin içinde bulunduğu sömürge sta
tüsü ve geri sosyo- ekonomik yapı, ezilen, 
baskı gören ve haksızlığa uğrayan her kesit 
gibi, Kürt kadınının da yaşamına damgasını 
vurmuştur. Kadının Kürt toplumunda cins 
olarak ezilip aşağılanması siyasal, sosyal ve 
kültürel alanlardaki geriliği gibi özgül so
runlar, ülkenin ekonomik, politik, toplumsal 
ve kültürel gelişme düzeyiyle doğrudan 
bağıntılı dı ı: 
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Yüzyıllann ürünü olan çağdışı gelenekler 
ve kültürel önyargılaı; kadın - erkek ilişkile
rinde çok bariz bir biçimde kendini göster
mektedix: Kentlerde görece olarak biraz 
daha ileri olan sosyal yaşam, kırsal kesimde 
Kürt kadını için feodal - aşiret çi değer yargı
lannın oluşturduğu cendereden başka bir 
şey değildix: Erkek üstünlüğü temeli üzerin
de kurulan geleneksel aile yapısı doğasına 
uygun olarak, genellikle kız çocuklan eğitim 
sürecinin dışında tutulmuştux: Baıı aileler
de üniversite mezunu erkek kardeşlerin ya
nısıra okuma - yazma dahi bilmeyen kız 
kardeşlerin varlığı, çoğu zaman nüfustan bi
le sayılmayan kız çocuklanna verilen ( daha 
doğrusu verilmeyen ) önemin açık bir gös
tergesidix: lslamiyetin derin nüfuzu nedeniy
le kız çocuklannın genellikle ilkokul yerine 
kuran kurslanna gönderilmeleri uygun gö
rülür. Bu da onlann olumlu bilgiler yerine 
boş inanç ve hurafelere bağlanmaianna ne
den olmaktadıx: Okuma-yazma bilen kadın
Iann çoğu daha temel eğitimlerini 
tamamlamadan ilkokulu terketmek zorun
da bırakılırlar. Öğrenimine devam edebilen
terin ezici bir çoğunluğu ise genellikle 
~ğre~enlik, sekreterlik, terzilik ve hemşire
lik gıbı geleneksel kadın mesleklerine yön
lendirilirler. 

Kırsal kesimde kadınlar üretime doğrudan 
ama görünmez bir biçimde katılırlar. Ekono
mik etkinliğe çok büyük ölçüde katılan ka
dının, ekonomik bağımsızlıktan haberi bile 
yoktux: Kadınlann, üretiminde büyük emek 
sarfettikleri maliann pazarlanması ve bu
nun sonucu elde edilen gelirin kullarumı 
üzerindeki söz hakkı hemen hemen yok de
nebilecek düzeydedix: Böylelikle üretim sü
r~cin~e başlayan eşitsizlik, bölüşüm 
surecınde de devam edex: Gündelik yorucu 
ev işlerinin doğal bir uzantısı şeklinde ger
çekleşen tanmsal üretimdeki bu aktif rolü 
Kürt kadırum zamarumndan önce yıpratıx: ' 

Büyük çoğunluğu işçi ve memurlan n oluş
turduğu çalışan kentli kadın kesiti ise ücret
li statüsüne rağmen ikincil konumunu 
aşamamaktadıx: 1983 yılında 697I olan top
lam sigortalı işçi kadın sayısı, Kürdistan'da 
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çalışan kadının sahip olduğu sosyal güven
cenin gülünç düzeyini göstermektedix: 

Besbelli ülkemizde kadıniann sorunlanru 
büsbütün ağırlaştıran ve çözüme ulaş
maktan alıkoyan, sömürgeci egemenlik ve 
eşitsiz toplumsal sistemdir. 

Zaman zaman aşın bir iyimserlikle Kürt 
kadınının toplumdaki yerinin diğer geri kal
mış toplumlardaki kadınlara göre daha iyi 
olduğu, erkeğinin karşısında gizli (her ne
dense!) bir otoriteye sahip olduğu gibi sav
lar ileri sürülerek ve tek tük aşiret reisliği 
yapmış, yada içinde bulunduğu çevrede ön
plana çıkmış baıı kadınlar örnek verilerek 
istisnalar genelmiş gibi gösterilix: Elbette fa
natik islami toplumlarla karşılaştınldığında, 
Kürt kadınının durumu daha iyidir. Ama eh
ven-i şer'in övünülecek bir yaruru n olmama
sı gerek. Son yıllarda kapitalist gelişmenin 
~zl_a~ş olmasına rağmen, feodal-aşiretçi
dmı ust yapı kurumlannın olanca gücüyle 
egemen olduğu, üstelik de sömürge bir ül
kede kadının durumunun, ülkenin duru
mundan bir adım önde gitmesini beklemek 
abes olur zaten. 

Açıktır ki, sömürgeci yapı yıkılıp, eşitsiz 
toplumsal sistem ortadan kaldınlarak 
bağımsız ve demokratik bir toplum oluştu~ 
rulmadıkça hiçbir toplumsal sorun köklü 
çözüm bulamıyacaktır. Bu nedenledir ki ka
dının kurtuluşu da büyük ölçüde ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesiyle bütünlük 
halindedir. Kendisini çok yönlü katmerli bir 
sömürü ve akıl almaz bir zulümle karşıkar
şıya getiren bu köhnemiş, haksızlık üreten 
mekanizmanın devamında kadının, bilhas
sa emekçi ve köylü kadının hiçbir çıkan yok
tut: Tüm varolan bu nesnel ve öznel 
zorunluluklar nüfusun yansını oluşturan 
Kürt kadınının, kendi kurtuluşunun da ön
koşulunu sağlayacak olan ulusal ve toplum
sal kurtuluş mücadelesinin ön saflannda 
yeralmasım gerektirmektedir. Kadınlar bir 
yandan ulusal ve sınıfsal boyunduruğu kır
mak için toplumu dönüştürme sürecine et
kin olrak katılırken, diğer yandan da 
ba~msız demokratik kadın örgütlenmesiy
le cıns olarak kendi özgül sorunlan na sahip 
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çıkacaklardır.Bugün kırsal kesimde birçok 
yerde erkeklerle aynı sofrayı dahi paylaşa
mayacak kadar alçaltıcı bir konuma itilmiş 
Kürt kadınının varolan yığınla özgül soru
nunu görmezlikten gelip, onun devrimci bir 
temelde bağımsız demokratik örgütlenmesi
ni reddetmek gerçekiere uygun bir tutum 
olamaz. Binlerce yıllık değer yargılannın, 
davranış biçimlerinin, dinsel ve geleneksel 
kurallann sonucu, kadının kendisi tarafin
dan da doğal bir yaşam tarzı olarak kabulle
nilip benimsenmiş bu aşağı konumdan 
kadını, yine kendisinin hiç geciktirmeden 
başlataeağı uzun ve zorlu örgütlü bir müca
dele kurtaracaktır. Bu bakımdan, kadın so
runu temelinde örgütlenmiş, saflannı geniş 
tutan yurtsever-demokratik bir kadın hare
keti, kadıniann kendi geri bilinçlerini yık
malan açısından da zorunlu bir adımdır. 
Kadının kendini geliştirebilmesi, bireyliğini 
bulabilmesi, yurtsever potansiyelini realize 
edebilmesi bakımından da böyle bir hareket 
gereklidir. Kadın, kendi kişiliğini bulması, 
kendi sorunlaona sahip çıkması sürecine 
paralel olarak, giderek daha bilinçli bir 
şekilde çelişkileri kavrayıp çözümleyecek, 
militanlaşacak ve toplumu dönüştürme mü
cadelesinde yerini sağlamlaştıracaktıı: 

Geçmişte ve bugün, ülkemizin ulusal ve 
toplumsal kurtuluşunu hedefleyen siyasal 
partiler; birkaç satırla da olsa programlann
da yer verdikleri kadın sorunu konusunda, 
pratikte gerçekçi ve samimimi bir politika 
izleyememişlerdir. Bugüne kadarki dene
yimler; kökleri binlerce yıllık tarihte olan 
düşünce kalıplannın, ne yaZJ.k ki devrimci
ler arasında da kolay kolay yıkılmadığını 
göstermektedir. Geşmişin sosyalist mücade
le pratiği sorgulandığında pekçok hata ve 
eksikliklerin olduğu gözlemlenir. BaZJ. du
rumlarda kadıniann politik hareketlere 
a21msanmıyacak ölçüde katılımianna kar
şın, yönetim organlannda ve sorumlu dü
zeylerde hemen hemen hiç temsil 
edilmeyişlerini, salt kadıniann yeteneksiz
liğiyle açıklamak akla uygun olmasa gerek. 
Erkek egemenliğinin damgasını taşıyan ör
gütlerde kadınlara layık görülen, ev işlerinin 

uzantısı olan yada onlan edilgen bir konum
da tutan birtakım görevler olmuştur. Özel 
yaşamın sorgulanmasına ise bilmem gerek 
var mı? Devrimci olduğu halde, ataerkil 
ideolojinin kendisine miras bıraktığı aynca
lıklı konumu reddetmek hiçbir erkeğin işine 
gelmemiştir. Hala da bu durumun değiştiği 
söylenemez. Oysa bir yandan sosyalizmden, 
eşitlikten, üstün ahlaktan söz edip, diğer 
yandan yaşamını paylaştığı insanı ezen, 
onun gelişimini engelleyerek özgürlüğüne 
ket vuran anlayışın tek tanımı vardır: Çifte 
standartlılık. Kendini dönüştürememiş bir 
insanın toplumu dönüştürme vaadi ne dere
ce inandıncı ve samimi olabilir. Geleceğin 
sömürüsüz, eşitlik temeli üzerinde kurula
cak yaşam biçimini yaratma iddiasında 

olanlar, bunun tohumlan nı özel yaşamlann
da bugünden atmakla yükümlüdürler: Ayn
ca toplumsal kurtuluş sadece erkekleri 
değil, ama kadın-erkek tüm insanlığı hedef
lediğine göre ... Unutmamalı ki "ne ekilirse o 
biçilecektiı:" 

Reel durum, ulusal demokratik devrimin 
diğer sorunlannda olduğu gibi , kadın soru
nunda da hata ve eksikliklerin gözden geçi
rilip, sağlıklı ve tutarlı bir hat izlenınesini 
gerekli kılıyor: Bilindiği gibi eşitsiz ilişkilere 
taraf olan bir kesitin hak ve taleplerinin vur
gulanmaması ve özgül konumuna uygun çö
züm önerilerinin getirilerek mücadele 
yöntemlerinin belirlenmemesi, sözde iki ta
rafi da kurtuluşa götüreceği iddia edilen 
mücadele sonucunda aynı hiyerarşik duru
mun sürdürülmesini getirir: Sorunu gele
ceğe erteleme anlayışı, çözümsüzlüğü yada 
eksik bir çözümü beraberinde getirir. 

Kadın sorununda çağdaş bir bilincin oluş
ması ve bunun giderek yayılıp yerleşmesin
de iktidara gelmeden de, geldikten sonra da 
yapacak çok şey vardı ı: Bunda da temel gö
rev bilinçli ve kararlı öncü kadınlara düşü
yor. Çünkü tarih, ezenin ezileni kurtarelığına 
yada kurtuluşuna önayak olduğuna tanık ol
mamıştır henüz. Örgütsel olarak bağımsız, 
fakat ideolojik olarak toplumsal kurtuluşu 
ve onun bilimini rehber edinmiş; ulusal kur
tuluştan yana ve bizzat onun içinde olan, ka-
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dınlann özgül sorunlan temelinde örgütlen
miş demokratik kitle örgütü niteliğinde bir 
kadın hareketinin varlığı zorunludur. Kuş
kusuz böyle bir örgütün temelini ağırlıklı 
olarak Kürdistan'ın ezilen, baskı gören ve 
üçlü sömürü boyunduruğu alnnda olan 
emekçi kürt kadını oluşturacaknr. Siyasi ha
reketlere düşen ise böyle bir örgütün bağım
sızlığına zarar getirmeyecek şekilde onunla 
sağlıklı ilişkilere girmek, ondan kadro devşi
rip kadro vermek ve bu şekilde onun dev
rimci ruha sahip ideolojik yapısını 
güvenceye almaknr. 

Ulusal ve toplumsal kurtuluşunu gerçek
leştirmiş yada bu yönde önemli adımlar at
mış hemen tüm ülkelerin mücadele 
tarihinde, bu tür kadın örgütlerinin yeri ka-

çınılmaz olmuş ve önemli işlevler yerine ge
tirmişlerdir. Ancak böylelikle, kendi kurtu
luşunu toplumsal kurtuluşla içiçe gören dev 
kadın potansiyeli harekete geçirilebilecektir. 
Bu şekilde özgür ve sömürüsüz bir toplumu 
oluşturma mücadelesine kendi sorununun 
da bilincinde aktif olarak kanlan kadının, 
örgüt içerisindeki yeri de ötedenberi olduğu 
gibi silik değil, kişilikli ve onurlu olacaknr. 
Örgütsel çalışmanın her aşamasında kadın
Iann yetenekleri ölçüsünde sorumluluk ve 
insiyatif alması, yaşamsal kararlarda ortak 
olması, örgüt içi demokrasiyi geliştireceği 
gibi; örgütsel yapılara güç ve dinamizm de 
katacaknr. Buna gereksinimi olmayan var 
mı? 

D 

Muhammed Aruf -1966 
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TÜRKİYE'DE KİMLİK ARA YIŞLARI 
VEYA 

BİR SANATÇlNIN İSYANI 

Bilindigi gibi Türkiye'de Kürt Halkı'nın 
ulusal varlıgı kabul edilmemektedir. Sert 
ceza yaptınlmalan yanında, halk üzerinde 
sistemli bir asimilasyon politikası da güdül
mektedir. Tüm bu çabaların amacı, Kürtle
ri ulusal köklerinden koparıp, onları 
türkle.ştirmektir. Asimilasyonun etkisi so
nucunda ulusal kimlik yitimi tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan milyonlarca Kürt arasın
da, kimlik rabatsızlıgı duyan insaniann son 
yıllarda çogaldıgını görmekteyiz. Kendi 
ana köklerinden veya ana damarlarından 
yoksun kalııı1§ bu inasanların kimlik arayış· 
lan Yılmaz Güney örneginde oldugu gibi, 
bir kimlik savaşına da dönebilmektedir. 
Yıllardır asimilasyonun etkisiyle, kendi ulu
sal kimliklerinin bilincinde olmayan insala
rın, son yıllarda kazandıkları ulusal bilinç 
sonucunda kendilerini yeniden keşfettikle
ri görülmektedir. Türkiye kO§ullannda 
Kürt halkı açısından yaşanılan bu olumlu 
geçiş süreci sonucunda, büyük insan yıgın
larının kendi ulusal kimligine sıkıca sanl
dıgına tanık olmaktayız. Şimdiye kadar 
kendilerini Türk sayarak aşın bir özdeşim 
duygusuyla hareket eden sayısız Kürdün, 
ideal kimliklerine kavuşarak, var olan kim
liklerini bir yana ittiklerini görmekteyiz. 

Türkiye kO§ullarında Kürt insanının rüt
beleri tek tek sökülmüştür. Onun ulusal 
kimligi tanınmamakta, kendi diliyle kendi
ni ya2'llı veya sözlü bir biçimde dile getire-

RO HAT 

memektedir ve ulusal degerierinden uzak
laştınlmıştır. Kürt olmanın beş para etme
digi Türkiye'de, birçok insan derin bir 
eziklik ve aşagılık duygusu yaşamaktadır. 
Türk ve Kürt kimlikleri arasında bocalıyan 
bu insanların, içsel ve dışsal yaşantılan git
tikçe kötüle.şmekte, kendileri derin kimlik 
bunalımlan yaşamaktadırlar. Bir arayış 

içerisinde olan bu insaniann kimlikleri 
çogu kez silik ve sönüktür. Çünkü, toplum
sal, törel ve yasal koşullar karşısında, bu in
sanlar bazen kendilerini Kürt, bazen de 
Türk olarak tanıtmaktadırlar. Gündelik 
yaşamdaki bu ikili yaşam, insanlan büyük 
ölçüde rahatsız etmektedir. 

Bir sanatçı olarak aynı rahatsızlıkları Yıl
maz Güney de yaşamış, sonunda bu tutsak 
yaşama karşı daha fazla dayanamıyarak, is
yan etmiştir. Yılmaz Güney'in ölümünden 
sonra, özellikle onun Kürt kimligine yöne
lik olumsuz ba2'l kampanyaların başlatıl
dıgına tanık olmaktayız. Kendi Kürt 
kimligini açıga vurması, özellikle yurt dışı
na çıktıktan sonra, kendisinin Kürt odugu
nu degişik baglamlarda dile getirmesi, 
Türkiye'de Yılmaz Güney üzerine kopartı
lan gürültülerin ana kaynagını oluşturdu. 
Bu konudaki tartışmalar henüz noktalan
mış degildir. 

Yılmaz Güney örneginde oldugu gibi, 
Türkiye'de Kürt kökenli insalann kendi 
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Kürt kimliklerine kaVU§mak için, büyük bir 
!lfaYl§ içerisine girdiklerini görmekteyiz. 
Insanların bu geçiş süreci döneminde, ken- · 
dini benimseyen ve benimsemeyen yönle
riyle kendi kişiliğini bir kültürel 
değerlendirmeye tabi tuttugu, kendi kendi
siyle boğU§up, yeni bir kimlik kazanmak için 
herşeyi göze aldıklan bu yeni dönemde, in
sanlar arasında büyüyen hareketlilik ve di
namizm, günümüz kO§ ullarında en iyi bir 
biçimde, Kürt halkı arasında gözlenmekte
dir. 

Yılmaz Güney'in Kürt oldugunu söyle
mesi, kendisinin bu halkın bir parçası ol
dugu gerçeğini dile getirmesi, son bazı 
filmlerine Kürtlere ilişkin degişik gerçekle
rin yansıması gibi bir dizi gelişme, Yılmaz 
Güney konusunda koparılan gürültünün 
ana malzemesini olU§turdu. Bir insanın 
kendi ulusal kimliği konusunda açıklama
larda bulunması, eğer bu kişi bir sanatçıy
sa, kendi ulusal kültürü konusunda sanat 
yapıtlarında bazı gerçekleri sergilernesi ka
dar dogal bir hareket olamaz. Yılmaz Gü
ney konusunda Türkiye'de asıl şaşkınlık 
yaratan şey, onun sanat yaşamına biçim ka
zandıran dünya görüşünün yeni bir sürece 
girip, örneğin Seyit Han, Umut, Sürü ve Yol 
gibi bazı yapıtiara kaynaklık etmiş olması
dır. Her insan gibi Yılmaz Güney de, bir 
değişimin parçasıdır. Sanat açısından 
değişme, gelişimin önemli göstergelerin
den birisidir. Bir sanatçının dünya görüşün
deki degişmelerden, yetkinleşmelerden 
niçin ürkrnek gerekir veya kim ürkebilir? 
Bu soruların yanıtı, Yılmaz Güney konu
sunda başlatılan tartışmaların bir duruluk 
kazanması açısından oldukça önemlidirler. 
Bu hususta, Yılmaz Güney'e ilişkin olarak 
Paris'te düzenlenen bir açıkoturumda ko
nU§an Arif Özseren'in değerlendirmeleri 
oldukça düşündürücüdür: "Bir önemli nok
ta da, yılmaz Güney'in kendini bir ulusal 
kimlikle ifade etme isteği, yani kendini açık 
bir şekilde Kürt olarak duyurabilme isteği. 
Bunu bir sanatçının üzerine yüklenmiş bir 
ayıp olarak görmek gerekir. Bir sanatçıyı, 
hele Yılmaz Güney gibi bir sanatçıyı ulusal 
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kimliğiyle uğraştırmak, olsa olsa ilk başta 
Türkiye devletinin bir aybıdır. Bu sorunu 
hala bizim gibi çözernemiş ülkelerin ve 
çağın aybıdır"(l). 

Bir Kameranın Türkiye'de 
Yarattıgı Panik 

Yılmaz Güney, sinema alanında yönet
men, oyuncu ve senaryo yazan olarak, çok 
yönlü bir insandır. Toplam olarak 111 fılmi 
vardır. Diğer yandan roman, öykü ve eleşti
ri türünde değişik edebi yazılar da yazmış
tır. Bir devrimci olarak Yılmaz Güney, işçi 
sınıfı ve ezilen dünya halklarının kurtulU§ 
kavgasına sürekli katkıda bulundu, elinden 
geldiğince bu kavganın saflarında yer aldı. 
Büyük sanatçı, bir Kürt Yurtseveri olarak 
da, Kürt halkının kabaran özgürlük müca
delesinin geleceğine yürekten inanarak, bu 
mücadeleye aktif olarak katılmaya başladı, 
Kısacası, böyle büyük yeteneklere sahip 
olan sanatçı, çok yönlü bir kişilik kazandı. 
Yılmaz Güney'in ölümünden sonra, özellik
le Türkiye'de yayımlanan bazı incelemeler
de, onun ulusal sorun konusundaki 
görüşleri, diğer çalışmalarından soyutlana
rak gözardı edilmektedir. 

Bu incelemelerde, Yılmaz Güney'in 
Kürtlere ilişkin görüşleri bir kenara itile
rek, sanatçının çalışmaları, bu çalışmalara 
kaynaklık eden dünya görüşü bir bütün ola
rak incelenmemektedir. Özellikle Kürt so
runu konusundaki görüşlerini, genel 
değerlendirmelerin dışında tutmak isteyen 
bazı yazarlar ve film eleştirmenlerinin, 
şöven bir düşünce yapılanması içerisinde 
olduğu görülmektedir. Yılmaz Güney, bir 
gelişimin ve birikimin ürünüdür. Yılmaz 
Güney olgusu bir bütündür, bu olguyu par
ça parça doğrayıp incelemek olanaksızdır. 
Yılmaz Güney olgusuna tek bir cepheden 
bakmak doğru bir yaklaşım biçimi değildir. 
Yılmaz Güney konusunda son birkaç yıl 
içinde sayılan çoğalan kitaplar, Yılmaz Gü
ney'in dünya görüşünü oldukça çarpıtmak
tadırlar. Yılmaz Güney üzerine bir kitap 
yazan film eleştirmenlerinden Atilla Dor-
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say, Yılmaz Güney'in bazı filmierindeki 
Kürtlere ili§kin bazı ögelere karşı çıkarak, 
duygusallığa kapılır. Belki de yazar, Türk 
ceza yasalannın hışımına karşı "şimdiden" 
önlemler almaktadır. "Ama "Yol" da yanlış 
bazı şeyler de var ••• Filmin yüksek sinama 
düzeyini zedeleyen bazı şeyler •.• Bunlardan 
biçimsel biri, Ömer'in geldiği yörenin, yol 
kenarına dikilmiş bir levhayla "Kürdistan" 
olarak gösterilmesi .• ." Dorsay, aynı yazısı
nın bir diğer kesiminde, bayağı duygusal
lığa kapılır: " .•• bir "Kürdistan" lafıyla 

mideleri bulandırmaya, filmi izleyen her
kesi rahatsız eden bir tavra girmeye Yıl
maz Güney'i iten ne?"(2). Oorsay'ın 

okuyucuya yönelttiği bu sorunun yanıtını 
kendisi vermesi gerekirdi, incelemesi, bu 
bakımdan oldukça zayıftır. Dorsay, milyon
larca Kürt seyircisinin bu filmden hiç rahat
sız olmadığını ayrıca bilmek zorundadır, 
fılmden rahtasız olanlar, yanlız bir avuç ırk
çı, şöven ve diğer halkların ulusal varlığına 
düşmanlık duygulanyla dolu olan bir kesim 
olduğunu da, burada belirtmek gerekir. 
Oorsay Filmin "herkesi" rahatsız ettiğini 

söylüyor, bırakalım Kürt seyircisini, filme 
büyük ödülü veren dünyanın değişik ülkele
rinden oluşmuş juri de acaba bu filmi izler
ken rahatsız olmuş mudur? Bu sorumuzun 
yanıtı, Dorsay'ı oldukça düşündürmelidir. 
Dorsay, aynı düşünsel dengesizliği, Duvar 
fılmi konusunda da sürdürmektedir: 
""Yaşasın Kürdistan" yazıları yazılı duvar
lar arasında Kürtçe şarkı-türkülerle dolu 
kimi sahneler, bilmiyorum Güney'in içten 
inançlarını mı simgeliyor, yoksa Paris'te 
son döneminde fazlasıyla angaje olduğu 
bilinen Kürt kuruluşlarına, Kürt bağım
sızlık örgütlerine olan minnet borcunu 
mu? tartışmaya değer •• ."(3). 

Yılmaz Güney'in dünya görüşünün bir 
parçasını oluşturan kendi halkının, yani 
Kürt halkının sorunlarının sanatçının bazı 
fılmlerinde ön plana çıkması karşısında, 
eleştiriterin büyük bir kesimi de, sinema 
eleştirmenliği alanında değişik incelemele
ri olan Agah Özgüç'ten gelmektedir. Özgüç 
arkadaşı Yılmaz Güney üzerine yazdığı bir 

kitabın giriş kesiminde, önce Yılmaz Gü
ney'in siyasal dünya görüşünü tartışmak is
temediğini belirtir(4). Yazar, daha sonra 
bu duyarlı konu karşısındaki tarafsızlığın
dan uzaklaşarak, bu kez Yılmaz Güney' i bö
lücülük ile suçlar: "Ancak, Güney'in bir 
"anlaşılmıyan" tarafı vardı ki, o da, tilmin 
Güneydoğu bölgesi sahnesi üzerine "Kür
distan" lafını düşürmesiydi. Işte, tilmin 
bağışlanamazdı bu sahnesindeki "bölücü" 
tavrı ... "(5). 

Yılmaz Güney'in "anlaşılmayan" hiç bir 
yönü yoktur. Yılmaz Güney, bir Kürt ola
rak, kendi halkı üzerindeki ulusal baskıya 
gücü oranında karşı çıkmak istedi. Irkçı, 
şöven asimilasyon etkinliklerinin Kürtler 
üzerinde sürdürüldüğü Türkiye'de, milyon
larca Kürt gibi Yılmaz Güney de, bir kimlik 
arayışı içerisine girerek, kendi halkının ta
rihi özlemlerini beyaz perdelere yansıtmak 
istedi. Bu konu, oldukça açıktır, aniaşılma
yan bir konu değildir. Ama bu konu, yıllar
dır ırkçı ve şöven bir eğitim ile yetişen 
kuşaklar tarafından çeşitli yasaklamaların 

olduğu Türkiye gibi bir ülkede, gerçekten 
Yılmaz Güney olgusu gibi olgular daha çok 
"aniaşı lmayan" yönleriyle bilineceklerdir. 
Bunun kadar, doğal birşey de olamaz. Yıl
maz Güney, Türkiye'de Kürt halkının ulu
sal baskı ve ezgi altında tutulmasını, bir 
santaçı olarak hiçbir zaman 
kabullenmemiştir. Sanatçının bu konudaki 
duyarlılığı, daha yurtdışına çıkmadan önce 
şekillenmiştir. Hasan Kıyafet, Yılmaz Gü
ney üzerine yazdığı bir kitapta, bu konuda 
Yılmaz Güney'in dünya görüşünü özlü bir 
biçimde sergilemektedir:" Yukardaki gö
rüş doğrultusunda, dile getirdiğim bir so
ruyla kızdırmıştım: "Ağabey, ağabey, 

Türkiye'de hakim ulus Kürtler olsa ben 
Türkleri tutardım. Bir ulus dilediği adı ço
cuğuna koyamıyorsa, türküsünü özgürce 
söylüyemiyorsa, kendi kültürünü özgürce 
işletemiyorsa, diliyle ağlayıp, gülemiyorsa, 
yağa yatırıp bala batırsan ne çıkar? Biz ezi
lenden yanayız ağabey! .. ." demişti"(6). Ha
san Kıyafet, Yılmaz Güney'in ulusal sorun 
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konusundaki görüşlerini de şöyle aktar
maktadır" ••• Kürdistan sorununa egilmemi
zi, kafa yormamızı isterdi. Bunu kafataşçı 
bir yaklaşımla istemezdi kll§kusuz. Türki
ye solunda, Kürdistan sorunu bir eksiklik
tir, derdi"(7). Yılmaz Güney, aynı kitabın 
başka bir kesiminde, Kürdistan'daki ulusal 
ve toplumsal baskı yüzünden ne kadar ezil
digini de, şöyle açıklar: "On yaşımdan beri 
peşimizde kan davası var. Silahı kun
dağımda, atı babamın kucağında tanıdım. 
Kürtlüğümden ve yoksulluğumdan çok 
çektim ••• ( S). 

Adalet Dagıtan Bir Sanatçı 

Ana ve babası Kürt olan Yılmaz Güney, 
1937 yılında Adana'da dünyaya geldi. Ana
sı Güllü Pütün Muş'lu, babası Harnit Pütün 
Urfa'lıdırlar. Yılmaz Güney'in babası Ha
mit Pütün birçok kardeşini kan davalannda 
yitirmiş, sonunda kurtuluşu Adana'ya göç 
etmek ile bulmuştur. Yılmaz Güney'in ço
cuklugu ve gençligi yoksulluk ve acı içinde 
geçti. Kendi yaşanunı dile getirdigi Boynu 
Bükük Öldüler romanındaki Halil, Yılmaz 
Güney'in kendisidir. Roman onun özgeç
mişinin öyküsünü oluşturmaktadır, yarı 
otobiyografik bir netelligi vardır. Bu kan 
davalannda kan kusan silah, bu nedenle, 
özellikle sanatçının ilk filmlerinde önemli 
bir öge haline dönüşür. Geldigi yöredeki 
kötü yaşam koşulları, yoksulluk, cehalet, 
baskı ve terör, onun ezilenlerden yana bir 
dünya görüşünü kazanmasında bayagı etki
li olmuştur. Onun bir Kürt ailesinden gelişi, 
sanatçının dünya görüşü ve yapıtları üzerin
de daha özgül ve somut izler bırakır. Bir 
İtalyan gazetecisinin: "Siz Kürtsünüz. Bu 
konu sizin filmleriniz üzerinde nasıl bir et
ki yaptı?" şeklindeki bir soruya karşılık ola
rak Yılmaz Güney çocukluk döneminde 
ana ve babasının söyledigi Kürtçe türküle
rin kendisini büyük çapta etkilerligini söy
ler(9). 

Kürdistan'daki toplumsal çatışmalar, 
ekonomik zorlular ve dönemin tarihsel ba
zı gerçekleri (yörede süren savaşlar), Yıl-
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maz Güney örneginde oldugu gibi, birçok 
Kürt ailesini kendi ocagından başka diyar
Iara göçe zorlamıştır. Urfa'nın Siverek ilçe
sinden Adana'ya gelen bir Kürt ailesinin 
yaşadıgı dram, Yılmaz Güney'in sanat yaşa
mında çok canlı tablolarınkonusu olur. Bu 
hususta, Umut filınindeki faytoncu Cabbar 
baba Hamit'i, Sürü filmindeki Berivan ana 
Güllü'yü ve Yol filmindeki Ömer Yılmaz 
Güney'in kendisidirler. Bu filinılerdeki 
kahramanların yaşamları, bir Kürt ailesinin 
yaşamıyla çakışmaktadır. Babası Harnit'in 
tüm kardeşlerini kan davasında yitirmesi 
anası Güllü'yü bırakıp ikinci bir evlilik yap
ması, Yılmaz Güney'in kişisel yaşamında 
derin izler bırakır, kişi olarak onu büyük öl
çüde sarsar. Feodal kururolann can çekiş
tigi Kürdistan'daki toplumsal yaşam 
üzerine şekiilen Acı ve Endişe filmlerinde 
bu gerçekler sergilenmeye çalışılmaktadır. 

Kürt kadınlarının çektigi çile, Yılmaz Gü
ney'in yapıtlarında güçlü bir tema olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Seyithan filmindeki 
Keje, Sürü filmindeki Berivan ve Yol fil
mindekiZine adlı Kürt kadınlannın bir kur
tuluş yolu bulamadıkları bu üç filmde 
kurtuluş yollarının tamamen kapalı oldugu 
görülmektedir, onlar adeta ölerek kutuluşa 
erişmek istemektedirler. Bu üç Kürt kadını 
oldukça çaresizdirler. Topragın gelini olan 
Keje, çocugu olmayan Berivan'ı çember al
tına alan tehlikelerin yarattıgı korkulu 
kuşatma ve karlı dagların başında donarak 
can veren Zine'nin, böylece namusunu pak
lamış olması, Kürdistan'daki geri, feodal 
kurumların tutuşmasının ve sarsılmasının 
birer işaretidirler. Kürt kadınları yaşamı 
kendilerine zehir eden toplumsal yapıyı 
protesto edercesine, ölüme gitmektedirler. 
Feodal degerierin sertligi, acımasızlıga dö
nüşmekte, bu acımasızlık Yılmaz Güney'in 
bazı filmlerinde bazen devrimci, ilerici bir 
sertlik ile yanıt bulmaktadırlar. Bu hususta, 
Sürü filmindeki bir aşiret reisi olan Ha
mo'nun üç çocugu öldügü için, bir türlü sev
medigi gelini Berivan'a karşı geliştirdigi 
olumsuz tavır, oglu Ş ı van tarafından benim-
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senmez. Şıvan, babasının savundugu feodal 
degerierin kaJ§ısına dikilir. 

Bazı toplumsal çatışmaların kurbanı olan 
insanların son tahlilde kurtulU§u dag ba§la
rında görmeleri, onları e§kiya olmaya sü
rükler. Toplumsal kötülüklerin bilincinde 
olan Yılmaz Güney'in ilk fılmlerinde e§ki
yalık konusu önemli bir yer kapsamaktadır. 
Koçero (1964), Davudo (1965), Kerimo 
(1966) adlı filmlerinde Yılmaz Güney ada
let dagıtan bir tip olarak kaJ§ımıza çıkmak
tadır. Örnegin, Davudo filminde yer alan 
Kürt Kerim'in rehine olarak elinde tuttugu 
bir kızı kurtaran Davudo (Yılmaz Güney) 
insancıl bazı duygular ile doludur. Yine, 
Yılmaz Güney'in M U§ 'ta asker lik yaptıgı bir 
sırada çekimi gerçekle§tirilen Aç Kurtlar 
filmindeki Serçe Mehmet rolüyle, özellikle 
kadınlan koruyucu özellig i yle tanınır. Aç 
Kurtlar olsun, Koçero filmi gibi filimler ol
sun, sanatçının özellikle kendisine yöre ola
rak Sürt çevresini seçmİ§, oradaki çeli§kiler 
ve gerçeklerden büyük ölçüde yararlanmış
tır. Yılmaz Güney, Kürdistan'ın bazı yöre
lerindeki gerçeklerden daha fazla 
yararlanır. Bu konuda babasının gelmİ§ ol
dugu Urfa, annesinin memeleketi olan ve 
sanatçımn askerligini yaptıgı Muş ve bir ara 
daglan e§kiyalar ile dolu olan Siirt yöresi, 
Yılmaz Güney'in kendisine malzeme edin
digi önemli merkezlerdir. Uzun yıllar Ada
na ve İstanbul'da ya§amını geçiren Yılmaz 
Güney, uzak kaldıgı Kürt kültürüne ve Kürt 
degerlerine, askerligini yaptığı MU§'ta tek
rar kaVU§muştur. Aslında Yılmaz Güney, 
Adana'da bulundugu ilk yıllarda, İ§ müna
sebetiyle, Kürdistan'ın bazı yörelerini 
dola§mış, Kürdistan'daki gerçekleri gözüy
le görmüştür: "Görevi, film gösterilerinde
ki şirket payını toplaması için kent kent 
gezmesini gerektiriyordu. Böylece Güney, 
Gaziantep, Elazığ, Mardin, Diyarbakır gi
bi yörenin büyük merkezlerini sürekli 
dolaşma fırsatını buldu. Bu dönernede ilk 
yazarlık deneylerine girişti, ilk öykülerini 
yazdı"(10). 

Yılmaz Güney'in Çirkin Kral şeklinde ad
landınldıgı dönemdeki filmlerinde saga so-

la savurdugu yumrukları veya kan kusan si
lahı, daha sonraki filmlerinde bu kez yanlız 
belli hedeflere yönelerek, kendi kavgasının 
toplumsal bir içerik kazandığını görmekte
yiz. Yılmaz Güney, sınıf bilinciyle hareket 
eden bir kahraman olarak, ilk filmlerinde 
bile ezilenlerden yana bir tavır takınmakta
dır. Sanatçının Seyithan ve Hudutların Ka
nunu adlı filmleri yeni bir sinamanın ilk 
ürünleri olarak kabul edilmektedirler. Se
yithan filmi, bilindigi gibi filmde adı geçen 
bir Kürtçe kadın ismi nedeniyle sansüre 
ugradı. Sözü edilen isim Keje'dir. Bu her iki 
film de sanatçının ya§amında bir dönemeç 
olarak bilinmektedirler: "Seyithan yönet
men olarak bütün sorumluluğunu yüklen
diğim ilk çalışmam, unutulmaz anılarımı 
içeren ilk gözağnmdır. Sanat hayatımda 
bir dönemin sonu, yeni bir dönemin ilk adı· 
mıdır. Bu yüzden bir önem taşır"(11). Film 
üzerine, bilimsel bir ara§ tırması yayınlanan 
Onat Kutlar, filmde yer alan bazı etnik be
lirlemelerin, filmi bir noktada ba§ansızlıga 
ittigini belirterek, yanlış bir degerlendirme
de bulunur: " ... Bunlardan birincisi, isim
lerden anlaşılacağı gibi olayın bir "Doğu 
olayı", başka bir etnik azınlığın öyküsü 
oluşu sorunudur"(12). İncelemesinin so
nunda yazar, bu sorunun daha fazla açılma
sında yarar görmedigini belirtir. 

Sanatçının ya§amında önemli bir yapıt 
olarak kabul edilen Hudutların Kanunu, 
yoksul insanların Kürdistan'da kaçakçılığı 
bir meslek olarak seçtikleri yörelerden biri
si olan Urfa'yı ekraniara getirmektedir. 
Filmdeki Urfalı Hıdır (Yılmaz Güney), ai
lesinin gelmİ§ oldugu yörenin en önemli so
runlarından birisi olan kaçakçılıgın bazı 
boyutlanm sergilemek istemektedir. Film
de mayın tarlalarının kan kusması, yöre in
sanlanna ya§ arnı zehir ettigi görülmektedir. 
Yol filminde görüldügü gibi, bu kez Yılmaz 
Güney'in, filmde yer alan Ömer vasıtasıyla 
bu yörenin önemli sorunlarına egildigini 
görmekteyiz. Kısacası, sanatçının kendi 
memleketi olan Urfa'daki keskin çeli§kiler, 
onun sanat ya§aını üzerinde bayağı etkili ol
mU§ tur. 
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Sanatçımn Kürt kültüründen ve Kürdis
tan'daki gerçeklerden büyük ölçüde yarar
landığı Seyithan (1968), Sürü (1978) ve Yol 
(1981) adlı bu üç filmi, onu başanya götü
ren üç. önemli yapıt olarak bilinmektedirler. 
Seyithan ile Keje, Şıvan ile Berivan, Seyit 
Ali ile Zine'nin sevdaları birer ağıtımsı des
tan olarak bu yapıtlarda soluk almaktadır
lar, insaniann eceliyle ölmediği 
Kürdistan'dan değişik manzaraların sunul
duğu gerçeklerden etkileurnelerin alam ge
ni.şlenmektedir. İlk kez Kürtçe dialogların, 
Kürtçe türkülerin ve Kürtçe adlandırmala
no bu filmierin seslendirilmesine değişik 
renkler kattığım görmekteyiz. Bu konu, 
uzun yıllardır halklar konusunda etnik ses
sizliğini ve duyarsızlığını inatlı bir biçimde 
sürdüren Türk sineması ve sanatsal yaşa
mında, yeni bir dönemin başlangıçı olarak 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü Yılmaz 
Güney, bu anlamlı ve yerinde çıkışlarıyla, 
Türk sinamasına yeni, aym ölçüde all§ ık ol
mayan bir soluk kazandırdı. Bu sanatsal atı
lımlar, her yeni şeyde olduğu gibi, bu 
konuda, eleştirmen ve seyirciler tarafından 
Yılmaz Güney olgusu daha çok bilinınİyen 
veya anlaşılmiyan yönleriyle uzun zaman 
şaşkınlıkla karşılanacaktır. Uzun yıllardır 
belli şartlanmaların etkisine kalan Türk se
yircisi açısından, Yılmaz Güney'in Türki
ye'de daha çabuk "öldürülmesi"ni bu 
bağlamda ele almak gerekir. 
Yılmaz Güney, daha ilk filmierindeki ba

zı kahramanların adiandıniması konusun
da Kürtçe'nin etkisinde kalml§tır. Pire 
Nuri'deki Apo, Beyoğlu Canavan'ndaki 
lbo, Endişe filminde Sino ve Bir Çirkin 
Adam'daki Bin o gibi ... Yine, sanatçının ilk 
filmlerinden birisi olan On Korkusuz 
Adam'da Kürt adlarıyla bilinen değişik 
kahramanlar vardır. Sürü filmindeki, Ham o 
ve Sılo, Koçero filminde yer alan Beşiro gi
bi adları, bu adiara ekleyebiliriz. 

Kürdistan'da sonu tükenıniyen kan dava
ları, Yılmaz Güney'in bir Kürt olarak yaşa
mında etkileri derin olan birer toplumsal 
olgu olarak yer alırlar. Bilindiği gibi, baba
sı Harnit Pütün tüm kardeşlerini bu kan da-
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valarında yitirmiştir. Yılmaz Güney, öze
llikle Acı ve Endişe filmlerinde, bu olguyu 
biçimlendiren toplumsal temellere İnıneye 
çali§ ır. Endişe filmi, diğer yandan Adana'ya 
inen yoksul Kürt köylülerinin yaşam kavga
sını dile getirmektedir. 

Kısacası, Yılmaz Güney'in Kürtlere iliş
kin olarak yapıtlannda yer alan önemli te
maları beş öbekte toparlıyabiliriz: a) 
E§kiyahk, b) Kaçakçılık, c) Kadınlar, d) 
Kan dava lan, e) Yoksulluk. Yılmaz Güney, 
tüm bu toplumsal kötülüklerin temelinde, 
hiç kuşkusuz yıllardır Kürt halkı üzerinde 
sürdürülen, politik, ekonomik ve kültürel 
baskının yarattığı gerilimin belirleyici ol
duğu tespitinden yola çıkmaktadır. Çünkü 
Yılmaz Güney'in yapıtları, kendi dünya gö
rüşünün birer canlı parçasını oluşturmakta
dırlar, onun kendi yaşamından birer 
kesittirler. Örneğin Michel Ciment adlı bir 
film eleştirmeniyle yaptığı bir söyleşide, Sü
rü filminde, kendi annesinin öyküsünü dile 
getirdiğini, Kürdistan'dan ayrılıp, başkente 
gidişini canlandırdığını belirtmiştir(13). 

Beyaz Perdeleri Süsleyen Bir 
Ülke 

Yılmaz Güney'in kamerasım tamamen 
Kürdistan'a yönelttiği en önemli film, hiç 
kuşkusuz 1982 yılında Cannes Film Şen
liği'nde büyük ödül Altın Patıniye'ye layık 
görülen Yol filmidir. Filmin öyküsü İmrali 
adasında tutuklu olan bazı kişilerin geldik
leri yöreler olan Urfa, Diyarbakır, Elazığ ve 
Gaziantep'e izinli olarak gittikleri bir sıra
da başlarına gelenleri canlandırmaktadır. 
Memleketlerine izinli olarak gitmelerine 
rağmen, Seyit Ali, Mevlut, Mehmet ve 
Ömer gibi bu kişileri büyük sorunlar bekle
mektedir. Böylece film, sonunda Kürdis
tan'daki toplumsal yapıyı ve bu yapıdan 
kaynaklanan sorunların temeline İnıneye 
çall§an bir film haline dönüşür. Özellikle, 
bu tutuklulardan Ömer'in Urfa yöresine gi
deceği bir sırada, perde ye büyük harfler ile 
yazılmış bir Kürdistan sözcüğünün düş ürül
mesi, Türkiye'de Yılmaz Güney'e yönelik 
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bir saldınmn büyümesine zemin 
hazırlamıştır. Ömer'in Urfa yöresinde bu
lunan köyüne gittigi sırada beyaz perdelere 
yansıyan Kürdistan sözcügü, elbette Urfa 
yöresini dile getirmek için düşünülmemi
ştir. Sanatçımn böyle bir perdeyi, fılm içine 
yerleştirmesi, onun Kürt halkımn yaşadıgı 
topraklardaki tarihsel ve toplumsal sancıla
ra, kesin çelişkilere simgesel bir perspektif 
kazandırmasından kaynaklanmaktadır. 

Diger yandan, milyonlara varan Kürt insa
myla, şimdiye kadar Türkiye'de olanaksız 
olan bir dialog yaratmaya istekli olan sanat
çı, bu tek kelimeyle milyonlarca insanın de
rin ve haklı istemlerine sinema yoluyla bir 
yanıt, bir mesaj veya bir selam ulaştırmıştır. 
Yol filmi karşısında rahatsız olan bir avuç 
Türk seyircisinin kızgınlıgını dindirrnek ve
ya bir avuç insam rahatsız etmemek bir sa
natçı olarak Yılmaz Güney'in görevleri 
arasına girmemektedir. 

Genel olarak Yol filminden, özel olarak 
Kürdistan sözcügünden rahatsız olanlar el
bet de olacaktır. Kürt halkı da, kendi dili
nin yasaklanması, kendi kimliginin elinden 
alınması karşısında büyük bir rahatsızlık 
duymaktadır. İşte, sanatçımn görevi bu 
baglarnda yıgınların sancılarına derman ol
mak ile sımrlıdır, yoksa bir avuç çıkar sahi
binin saltanatım savunmak degil. Diger 
yandan Yol fılmi iddia edildigi gibi, "poli
tik" mesajlada dolu bir film de degildir. Yol 
fılminde, Kürdistan'daki cehennem yaşam
dan yanlız bazı kesitler sunulmaktadır. Ba
zı Kürtçe dialoglar ve türkülere alışık 

olmayan bir kesim Türk seyircisinin filme 
karşı olan tepkileri bu nedenle oldukça 
haksızdır. Diger yandan, tilmin Türkiye'de 
gösterilmemesi de, demokrasi adına büyük 
bir ayıptır. Yol fılmine karşı çıkan unsurla
rın, bu nedenle Türkiye'yi yasaklar ülkesi 
haline sokan güçlere karşı çıkmaları, daha 
tutarlı bir davramştır. 

Yol fılminin dünya sinema dünyasının 
begenisine layık görülmesi, Cannes Film 
Festivali'nde birincilik ödülü alması, niçin 
Türkiye'yi bu kadar rahatsız etmektedir. 
İtalya, Kolombiya, Amerika, İsveç, Hindis-

tan ve Fransız sinemacı ve sanat dünyası
nın en seçkin simalarından oluşan jurinin 
bu filme büyük ödülü vermesi, elbet de bir 
rasiantı degildir. Bu nedenle genel olarak 
Yılmaz Güney'e, özel olark da Yol filmine 
karşı dünyada yanlız Türkiye'nin büyük bir 
tepki göstermesi, herşeyden önce Türkiye 
açısından bir olumsuzluktur. Sanat yapıtla
rından ürkmek, çagımızda savunulacak bir 
anlayış biçimi degildir. Bu konuda, yaban
cıların tanıklıgının inandırıcılıgı konusunda 
psikolojik bir tez hazırlayan bir araştırmacı 
lsveç'te bulunan Kürtler, Türkler ve 
İsveç'lilerin Yol filmi üzerine anırusama de
recelerini saptamak için, Yol fılmine ilişkin 
olarak Türkler ile görüşmek istedigi bir sı
rada, Türkler'den hiçbirisi görüşmeyi 

kabullenmiyerek, görüşmeyi yanda kesmiş
lerdir. Görüşmeye katılanlar, Yılmaz Gü
ney'in kişiligini ve dünya görüşünü 
benimsemediklerini öne sürmüşlerdir(14). 

Yılmaz Güney Ölmedi Daha 

Kürt seyircisi, Türk seyircisinden ayrı bir 
bakış açısıyla Yılmaz Güney olgusuna yak
laşmaktadır. Türkiye genelinde seyirci kav
ramının homojen bir nitelik taşıdıgını 

söylemek olanaksızdır. Bu iki farklı egitim 
arasındaki çatışma, bir noktada Kürt halkı
nın kendi ulusal istemlerine kavuşmak için 
sürdürdügü haklı mücadelenin, karşı bir 
"mücadele" ile karşılanmasının yarattıgı ül
ke düzeyindeki gerilimin küçük ve sanatsal 
bir modelini oluşturmaktadır. Yılmaz Gü
ney olgusunu bu baglarnda ele almak gere
kir. Diger yandan, Türkiye'de Kürt kökenli 
"Türk Aydınlan"nın kimlik belirsizlikleri, 
rahatsızlıklan veya bunalımları konusunda, 
Yılmaz Giiney olgusunun gelişimi, oldukça 
ögretici dersler ile doludur. Yılmaz Güney, 
ezilen halkların kututuş kavgasında mevzi
leneo veya düşman kesimiyle bütünleşen 
aydın tabakaları arasındaki keskin çelişkiye 
bir anlam kazandırdı. O, bu konuda olduk
ça açık yürekli bir biçimde kendi halkının 
saflannda yer alarak, ulusal ezgi ve baskı
nın karşısına dikilmiştir. Kendisiyle yapılan 
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bir görüşmede, bir Kürt rejisörü ve sanatçı
sı olarak bu kimlig i kazanmamn gerekçesi
ni şöyle açıklamıştır:"Onu şöyle belirtmek 
gerekir: Bir insan ulusal kökenini inkar et
memeli, ulusal kökenine sahip çıkmalıdır. 
Kaldı ki, ben Kürt kökenli olmasaydım da
hi, bir demokrat olarak, ulusal zulme kar
şı mücadele etmeyi bir görev sayardım. 
Yanlız bu açıdan bakılsa dahi, görülecek
tir ki, Kürt ulusu bugün gerçekten agır bir 
ulusal baskı altındadır. Düşünün ki, bir 
ulus kendi dilini konuşamıyor, türküsünü 
söyleyemiyor ••• Siyasi gerçeği ile ilgili en 

ufak kı pırtısı bile çok agır cezatarla bastı
nlıyor(15). 

Yılmaz Güney üzerine yapılan tartışma
lar henüz noktalanmış değildir. Yılmaz Gü
ney'in ulusal kimligine bir anlam 
kazandırdığı yaşamının son yıllan, Türk si
namasında ve sanat yaşamında ulusal sorun 
konusunda başlatılan tartışmaların ilk kesi
tini oluşturdu. Yılmaz Güney konusunu bu 
perspektif ile incelemek gerekir. Kısacası, 
yanlız Türkiye'de "öldürtülen" Yılmaz Gü-
ney ölmedi daha... D 
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Nftçe u Şirovekirin 

PIRSA KURDAN DI BERGEHEN NA VNETEWEYİ DE 

Eri§ bazi, zordest~ leetan u tadeya li ser gele 
Kunl, 1ro di hembeza xwe de tekoşin, hers, rik 
u nefreteke berfireh li hemberi hezen zordest 
peyda dike. Ji aliyeki din de ji, li hernil cihane 
ji bo gele Kurd tevgeren pi§g1r~ dosti u hevka
riye bejn didin. Meseloka "Dosten gele Kord 
tune ne" maneya xwe hedi h edi winda dike. 

Bi taybeti bilyeren ku di nav van mehen da
win de li Kurdistana Tirkiye qewimin, bi xurti 
bal u dena awira gi§tiya cihane ki§andin u mu
xalefetek li diji polı"tikaya Enqere li dar xistin. 

Buyera "Gundiyen Mezra H@şin" (Y e§ilyurt 
Köylüleri) zordestiyen ku bi salan li sere gele 
Kurd ten kirin, bi e§kere raxistin her çavan. 
"Y e§ilyurt" na ve gundeki Kurdan e li hela ba
jare Merdine. Dema ku zabiteki Tir k (Cafer 
Tayyar Çaglayan) bi zore pisiya mirovan bi 
gundiyan da xwarin, bala navginen We§anen 
Tirkiye, li ser ve bilyere ko m bil. Ve bilyere nef
reta awira gi§tiya cihaneli dijizordariye gelek 
bilind kir. Gundiyan li hemberi ve hovı"tiye 
denge xwe bilind kirin. Baroya Awilkaten 
Stenbole, xelateke bi nave Orhan Apaydin ji 
bo pi§tg1riye da van gundiyan. Ji aliyeki din de 
j~ awilkaten van gundiyan biryar wergirtin, ku 
ve bilyera kiret u rfue§ bibin Komisyona Ma
ten Mirovi Ya Ewrôpaye. Herweha Baroye 
biryar wergirt, ku di muhakemekirina ve bilye
re de 400 sed awilkat gundiyen "Y e§ilyurt" -e bi
parezin. 

Li mileki din, termen miroven ku di Newala 
Qesaban de bi neheni (dizi) hatine çal kirin, 

zordestiya ku li ser gele Kur d dibe, ani platfor
ma mafen miroviye. Ev kesen ku be nav u be 
huviyet hatine ku§tin u çal kirin, heta niha na
ye zanin ku ew ki ne, naven wan çi ne. V e yeke 
j~ di van mehen dawin de, reW§a Kurden li 
Kurdistana Tirkiye xiste rojpergala tekoşina 
hezen demokrat u mirovperwer. 

Pi§tibilyera bajare Halepçe li fraqe, Kurden 
ku ji sinor derhas bilne u hatine Kurdistana 
Tirkiye, reW§a wan her ku diçe her bi xirabiye 
diçe. N eheq~ ti u birçibiln u zordestiher ku di
çe redetir bdibe. Ji belayeke revin, hatin ketin 
nav belayeke din. Ew biln şahiden bilyera 
"Gundiyen Mezra H €şin" u ''Newala Qesaban". 

Her disan di nav van mehen dawin de, li ser 
çend we§anen periyodik, yen ku bi deste Kur
dan ten We§andin, zordesti U erişen polisi ha
tİn li dar xistin, berpirsiyaren kovaren wek 
"Medya Güneş i" (Roja Medyaye), "Özgür Ge
lecek" (P€şeroja Azad) u "Toplumsal Diriliş" 
(Vejina Civaki) hatin girtin u tade li wan hatin 
kirin. 

Udan, teroru zordestiya li ser ronakb1r, ni
viskar u hunermenden Kurd, li Tirkiye bilye 
politikayeke rojane. Hunermend İbrahim 
Tatlises eş u jana xwe ya ji her qedexekirina zi
mane kurd~ di kovareke de bi vekiri da diyar 
kirin u got, ku "Heke ez bi kurdf deng nekim, zi
mane min diwerime" .. Herweki em dibinin, ge
lek rastidi bin van peyvan de Ve§ artİ ne u ew 
mirovan dihejinin ... 
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Ev yek hemfi, poütikaya Enqere ya li hem
beriKurdan, diyar dikin: Politı"kaya qedexeki
rine, politikaya zordestiye u politikaya 
kokbirkirina neteweyeki. 

Li diji ve politikaya şoven u nijadperest, li 
Tirkiye bi bindikahi be ji, muxalefetek peyda 
dibe. 

Kombfina Komcivina Demokrasiye, be gu
man perçeyek ji ve muxalefete pek tine Di nav
bera rojen 29-30-e meha nisane de li paytexte 
Tirkiye, bi sedan niviskar, ronakbir, zane u roj
namevan li ser pirsgireken demokrasiye hezen 
xwe kirin yek, baweriyen xwe peşk€şihev kirin. 
Ev civina, bi gotareke ve, ji aliye niviskar Aziz 
N esin de hat vekir. Wi di gotara xwe de, qala 
Kurdan ji kir u weha got: ''H eta problema Kur
dan li Tirkiye bi riyeke demokratik neye çareser 
kirin, mirov nikare qala demokrasiye li Tirkiye 
b ike." Herweha sereke Partiya Sosyalist Ferit 
İlsever, di gotara xwe de li ser zordestiyen diji 
gele Kurd sekinifi bilyeren "Newala Qesaban" 
u "Gundiyen Y eşilyurt"-e, wek nimfine nişan 
dan. Di ve komcivln.e de, hin ji ronakbiren Kur
dan, wek Serhad Bucak u Mehmet Bayrak, 
p€şniyar kirin ku civln.eke taybeti li ser Kurdan 
pek be. Di dawiya komcivine de, hat diyar ki
rin, ku da pirsa Kurdan bi serbestibe muna
qeşe kirin, pewist e dijwariyen li peşiya ve yeke 
ji hole ben rakirin. 

Li Tirkiye Komcivina Jinan ya yekemin, di 
roj en 19- 21 -e meha gulane de li Stenbole pek 
hat. Di komcivine de, bi qasi 2500 jinan, yen ji 
jinen sosyalist, sosyalist-feminist, grfipen femi
nist, jinen Kurd, jinen karker u xwendekar, ji
nen Koma Mamosteyan, jinen serbixwe, 
Komisyona Jinan ya Komela Mafen Mirovati
ye u jinen ji grfipen peşeyi (mesleki) yen cur
bicur beşdar biln. 

Roja yekemin, di rojpergale de pirsen jinan 
yen tevel, wek cihe jinan di jiyana siyasi de, di 
qanfinan de, di çand, zanyari u ol de, di per
werdekirine de, di nav malbate de, rewşa we 
ya cinsi u pirsen jinen Kur d hebfin. 

Li ser jinen Kurdan axaftina peşin ji Korne
laMafen Mirovatiye -liqe Diyarbekre Dr. Nu
ray Özkan kir. We di axaftina xwe de bir u 
baweriya xwe ya li ser rizgarbfina jinan, wek 
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pirseke ku bi pirsa sosyalizme ve giredayi ye, 
ani zimen. Qebillkirina hebfina pirsa gele 
Kurd u jinen Kurd, ji hole rakirina polıl:ikaya 
asimilasyone, teror, tade, zilm u zordestiya li 
ser gele Kurd u jinen Kur d, mafe peyvina bizi
mane zikmaki, parastina mafe xwebirekxistina 
jinen Kurd perçeyek ji naveroka axaftina Dr. 
Özkan bil. 

Herweha jineke Kurd, Fatma Kayhan, bi 
gotinen "Ez ji welatekf ku golina nave wf qede
xe ye, tem" dest bi axaftina xwe kir. W e di axaf
tina xwe de belısa zerandina gele Kurd u jinen 
Kurdan kir u ''li bi/i me kes nikare me azad bi
ke, rizgarbuna me de bi deste me bi xwe be" got. 
Dayikeke Kurd, bi na ve Sakine Arat, belısa ne
heqiyen li diji kure xwe kir. W e, "kure min bef 
sebeb, bi ten e ji ber ku ew Kurd e, hat girlin a wf 

'işkence a tade dftin", got u balajinen korncivi
ne kişand ser girtixaneyan u dayiken girtiyan. 

Di komcivine de 150 jin axaftin u di derheqa 
pirsen jinan yen curbicur de, 70 rapor hatin 
xwendin. Roja dawiye bi nave "Platforma Ji
nan" danezanek hate peşkeş kirin. Di daneza
ne de, di gel pirsen jinan yen gişti, wek 
perwerde,jiyanasiyas~ abor~ çand~ zaniyarifi 
o li, li ser pirsen jinen Kur d ji van daxwazan cih 
girtin: 

-Dive jinen Kurd bikaribin zimane xwe bi ser
best! bipeyivin a lıerwelıa bikaribin naven kurdf 
li zaroken xwe bikin. 

-Dive jinen Kurd bikaribin rexisıinen xwe yen 
dida damezirinin. 

-Di ve zilm u zordestiya ku bi deste hezen dew
/ete li ser jinen Kurdan ten kirin, dawf ben. 

Di gel van gaven çe, li Tirkiye hin gaven ne
çe ji ten avetin. Di vi wari de bilyera here ber
biçav, ji nav partiya xwe avitina parlamentere 
Malatye Ihrahim Aksoy bil. Aksoy di parle
mentoya Ewrfipe de, li ser pirsgireka kurdipe
yivıbfi u ji lewre j~ ji aliye partiya xwe de, 
Partiya Sosyaldemokrat ya Gel, ceza xwaribfı. 

Bfiyera İbrahim Aksoy ji nişan dicle, ku li 
Tirkiye pirsgireka kurdi, di qonaxeke dijwar re 
derhas dibe. Hinek kesen ku naven demokrat 
u peşverfitiye li xwe kirine, li ser pirsa Kurdan 
wek şovane sondxwari hereket dikin. Em ba
wer dikin, ku di rojen peşiya me de, ev politf-
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kaya çewt de bi tek~ina bi qerar ya demokrat 
u pC§ veruyan ve be qels kirin, de di ware pişt
giriya gele Kurd ya ji bo mafen mirovi u wek
heviye de gavine hin pC§detir ben avi'tin. 

Sinaren ku li dor danustandinen li ser pirs
gireka Kurdan li Tirkiye pe yda b üne, her ku di
çin berfırehtir dibin, heeli heeli hebuna awira 
giş tf ya cihan e bildidin nav xwe. Di vi wari de, 
buyereke heri giring, serlerlana xanima serek
komare Fransaye Daniella Mitterand bu. Stf 
Mitterand, bi nave Navenda Konferansa Nav
neteweyi (Centre de Conference Internatio
nal) ji bo ku rewşa penaberen Kurd li Tirkiye 
di cih de bibine, gerek kir. W e, di ve gera xwe 
de rewşa Kurdan bi çaven xwe ve dil u ji aliye
ki din de ji, bi gel ek Kurdan re peyivi, li ser Kur
dan gelek zaniyariyen cuda-cu_?a wergirt. Li 
aliye din, we, di gel kesen wek Ismaü Be§ikçl, 
Mehmet A11 Aslan u hin ronakbiren mayin ve 
civinen ji çapemeniye re ne vekir~ pek ani. V e 
serlerlana sti Mitterande nerehetiyeke mezin 
di nav hukı1meta Tirk u rojnameyen Tirk de 
peyda kir. Bo nimüne, çima m ebusen Kur d ji 
su Mitterande re bi kureli "Tu bi nave gele Kurd 
bi xer hatı"' gotiye, rojnameyen Tir k ev tişte han 
ye piçük wek çiyan mezin kirin. 

Li gor ku rojnameya inglizi "Financial Ti
mes" diyar dike, sti Mitterand, piştf ve gera 
xwe, de here Amerikaye u li ser reW§a Kurdan 
bi George Bush re ji bipeyive. 

Ne teneli Fransa ye, di nav van mehen bihu
ri de li Birnanyaya Federal ji, ji bo pişgiriya ge
le Kurd çend xebaten heja çebı1n. Wek te 
zanin, politikaya bedengiye dewleta Alman, 
dom dike. Peywendiyen hukümeten Alman u 
Tir kan, li pC§iya nasina Kurdan li Elmanya Fe
deral buye astengeke mezin. Di rojen 14- 16-
e meha nisane de, li bajare Bremene 
Konferansa Maten Mirovi U Kurrustane hat 
çi:kirin. Di ve konferanse de gelek Kurdnas, 
rojhilatnas, niviskar, endamen parlementoyen 
welaten cihe cihe be§ dar bun. Nezı1ôhezar ke
sitevive konferanse bün.Konferanse se roj ajot 
in, ev cara pC§ in e, ku li Ewrupaye konferanse
k e evqasi mezin çedibe. Konferanse bala hu
kümeta Alman kişand ser pirsgireka kurdi u je 
xwast, ku mafen mirovi yen gele Kurd nas bi
ke. 

Di roj en 7- 9-e meha üone, li Almanyaya Fe
deral, li bajare Iserlhole civineke taybeti li ser 
pirsa "Çanda Kurdi U Elmaoya Federal" hat 
çekirin. Di civine da nezikl50 ronakbir, nivis
kar, zaneyen Kurd u Alman beşdar bun. Li 
derveyi gelek biryaran, di civine de biryar hat 
girtin, ku di bin berpirsiyariya Ruseyin Erdem 
de kovarake niv bi alınani u niv bi kurdi bC 
We§andin. 

Enstituta Kureli li Bone, ji bo kumafen Kur
dan yen neteweyi li Almanye ben pejirandin, ji 
pa pa Johannes Paulus II re nameyek bi re kir. 

Em bawer in, ku de ev karen han hemfı, di 
rojen pC§ me de, li ser guhirandina politikaya 
Alman li hemher Kurdan, tesireke çe bihele. 

Li Ewrupaye di ware pişgiriya gele Kurd de, 
gaveke bingehi'ıı be §İk li Swede hat aviôn.Di 
16-e meha adare de, "Korniteya Swed ya ji bo 
Mafen Kurdan yen Mirovf''-ye hat saz kirin. Ev 
korniteya han, li hemu Ewrüpaye wek komite
ya he ri navdartir te hasab kirin. Di korniteye de 
gelek kesen navdar cı1ı girtine.Wek Gösta Ek
man (rejisor, aktor), LeifBiomberg (Sekrete
ri: Gişti ye Sendika Karkeren Metale), Karin 
Söder (wezira karôbaren derveyi ya bere, se
reka partiya Sentereya bere). Komite, di roja 
saz kirina xwe de ji bo huyeren li bajare Heleb
çe xwepenl§andaneke mezin li dar xist. Di xwe
penl§andane de wezire karı1baren derveyi'Sten 
Andersson peyivi. . 

Sempat~ germi u piştgiriya doza gele Kurd 
li her welateki Ewrı1paye iro bi §ikleki cuda 
xwe nl§an dide. Di sala 1989-an de, be guman 
§anoya niviskare İngliz, Harold Pinter, ya bi 
nave "Zimane Çiyan" careke din bala awira giş
tfya Ewrüpaye kiş an de ser qedexekirina zirna
ne kurdf li Tirkiye. Wek te zanin, Harold 
Pinter bi niviskare amerikl Arthur Miller ve, 
di sala 1985-an de tev çübun Tirkiye u reW§a 
gele Kurd di ve gera xwe de bi çaven xwe ve eli
tibı1n. 

Bi kurt~ iro li Ewrupe, ji bo gele Kurd den
ge a§tixwaz, mirovperwer u azadixwazan, her 
ku diçe zedetir derdikeve. D 
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Haber -Yorum 

Federal Almanya: 
faşizm hortluyor mu? 

Almanya'da İkinci Dünya SaYa§ım yaşama
Dll§ nesil sayıca giderek çogalıyor. Öte yandan 
yabancı ~çi ve sığınmacı sayısındaki arb§,bun
ların birlikte getirdikleri kültürel uyumsuzluk, 
İ§sizligin ll!b§ı ülkede giderek daha çok sorun 
yaratıyor.l§sizligin ba<i nedeni ise, ba<jta ikti
darın büyük ortagı Birlik Partileri olmak üze
re, -gerici basın da dahil- bir çok çevre 
tarafından yabancılar olarak gösterilİyor. Bu 
da giderek yabancıların sa Ya§ öncesi Yahudi
lerin konumunda görülmesine neden oluyor. 

Politikada özellikle yabancılar sorununu 
kullanmak isteyen Birlik Partileri, son seçim
lerde görüldügü gibi, nazi yanlısı güçlerin güç
lenmesine neden oldular. NDP ve 
Republikaner (Cumhuriyetçiler) adlan altın
da ortaya çıkan bu fa<}ist artıklan, son Batı Ber
lin ve Hessen bölge seçimlerinde yüzde beş 
barajım a<jarak parlaınentoya girmeyi başardı
lar. 

20 Nisan günü ise, Hitler'in yüzüncü doğum 
yıldönümü nedeniyle Almanyanın bir çok ken
tinde, saga sola saldırdılar ve bildirilerle ya
bancıları tehdit ettiler. 

Bütün bu olanlar, Almanya'da savaşın etki
lerinin artık yavaş yaYa§ unutulduğunu göste
rir mi? Bunu zaman gösterecek. Ancak açık 
olan§u ki, Alınan sermayesi davul zurna ile ge-
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tirdiği yabancıları ülkeden kovmak için artık 
savaş kı§kırtıcı güçleri hortlatmaktan bile çe
kinmiyor. 

Bir de Wickert adlı bir ara<}tırma kurumu
nun son günlerde yaptığı bir ara<jtırmanın so
nuçlanna bakınca, §aşmamak elde değil. Buna 
göre, 18-30 yaşlan arasındaki gençlerin yüzde 
55'i Hitler'i "büyük devlet adamı" olarak görü
yor. Genel nüfusun yüze 44,4'ü ise onu "önem
li devlet adamı" olarak tanımlıyor. Onun 
sava<}a girmeye zorlandığım dÜ§ünenlerin sa
yısı da yüzde 62 ... Eh, ne demeli .. 

Umalım anketi yapan kurulU§ da tesadüfen 
"adamına" rastlallll§ olsun. 

M.Axasor 

Demokrasinin alaturkası 

Demokrasiye geçilecek Demokrasiye geçi
liyor .. Demokrasiye geçildi. Derken birden 
çag atlandı .. Bir ninni gibi tekrarlandı bu söz
ler. Yıllar geçti bu ninnilerle. Demokrasi nin
nileriyle. Sonunda dönülüp bakıldı ki, ne 
demokrasisi, ne çağ atlaması. Bir arpa boyu 
kadar yol alınmallll§. Belki ayaklar gitmİ§, ama 
kafa yerinde duruyor. 

Yoksa gerçekten mi çağ atlaDDll§? Atlama
~~ yönü be!li olmadıktan sonra. Doğru da ola
bilır hani. Orneğin yeni çağdan atom çağına 
atlanabileceği gibi, atom çağından ortaçağa 
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da atyabilir insan. Atlama atlaınadır. Önemli 
olan atlayıp atlamamak değil mi? Türk Brujba
kanı Özal'ın da atladığı galiba bu. Yani atom 
çağından orta çağa atlama .. Bazı şeylere ba
kınca buna inanmamak da elde değil. Cami
lerin, kuran kurslarının ve imam hatip 
okullarının sayılarının artışma bakılırsa, insa
nın aklına hatta ortaçağın da ötesindeki za
manlar gelir.Örneğin çöküş dönemine giren 
Roma İmparatorluğunun dine dört elle sarı
dığı dönemler. Dini duygulannı kamçılayarak, 
dini inançlarını sömürerek halka açlığı ve yok
luğu unutturınak, anti-damokratik uygulama
ları onun gözünden kaçırmak.. Umudu 
bilgisizliğe bağlamak ... 

Demokrasiye gelince, o da aynı. Kafa orta
çağ olduktan sonra, ceket ve kravat bir ülkeye 
demokrasi getirmez. Ancak sorun göz boya
mak olduğuna göre, önemli değil demokrasi
nin olması ülkede. Önemli olan demokrasinin 
olması değil, öyle görünmektir. Böylece de 
Avrupa Topluluğu'na girmek. Trujıyamadığı 
yükünü bir can simidi gibi ona sarılarak, ona 
çektirrnek Bu son Türk devletinin varlığını 
kap-kaç düzen içinde sürdürmek .. Bunun için 
de dışardan oldukça demokrat görünmek, 
içerden de "Bu ülkede demokrasi memokrasi 
yok." dedirtmemek kimseye. Çok sıkışınca da 
"Her ülkede demokrasinin uygulanışı aynı ol
maz" deyip, piyasaya kimsenin alamıyacağı 
alaturka bir "demokrasi" sunmak. 

Bakın şu demokrasiye ve onun demokrat yö
neticilerine allah rujkına. Kendilerini demok
rat gösterip, bir tutarn borç para için 
kapılarında dilenmekten utanmadıklan bir ül
kede yayınlanan bir dergiyi, sayfalarında Kür
distan haritası trujıdığı için sınırlanndan içeri 
sokmazlar. Hatta bahsi edilen GEO dergisinin 
Mart sayısını trujıyan turistleri bile. Derginin 
Türkiye'de dağıtılan sayılaoru toplatır lar. Son
ra da "Bakın bizde demokrasi var" diye öterler. 
Ülke halkının dörttebirinin konuştuğu dili 
anayasa ve yasalarında yasaklarlar. Bu yasağa 
karşı olanlan kodesiere tıkartar. Sonra da bun
ların demokrasi ile ilgisi yokmuş gibi kızanp 
bozarınadan ''Türkiye'de demokrasi var" diye 
palavra atarlar. 

Şu çarpık kafaya bakın; ülkenin brujbakanı, 
referandum korkusuyla bir Kürt milletvekili
ne, Kürtlerin kültürel özerkliğinden bahseden 

· demeçler verdirir-doğal ki bir batılı TV şirke
tine-, muhalefet milletvekillerinden biri böyle 
bir şey söyleyince de "Hah, görüyor musunuz? 
Bunların içinde bölücüler var." der. Tabü tüm 
bunlan anlamak zor değil. Alaturka demokra
sinin alaturka bir brujbakanının olması kadar 
doğal ne varki? 

Ancak alaturka demokrasilerde hel'§ey ala
turka olacağı için muhalefet de oldukça alatur
kaolur. 

Bir de şu muhalefete bakalım. 

Sözümüz sosyal-demokrat muhalefetedir 
doğal ki. Yoksa öbürüne diyeceğimiz yok. 
Çünkü, onun birinciden farkı, yalnızca postun 
üzerinde olmayışından ibarettir. 

Ama sosyal-demokrat geçinmek ve burjuva 
demokrasisinin gerisine düşmek ya. Eh .. Her
şeyin alaturkası olur da sosyal-demokratın ol
maz mı? Birisi tutturmuş, "Özerklik -sanki 
özerklik denilince herkes kapışacak- onların 
(Kürtlerin) aleyhine olur," demeyi. Ötesi yok. 
Onbeş senedir aynı nakarat. 

Ya öteki .. Biryandan "Çok kültürlülük, bir 
ülkeye zenginlik getirir" der, öbür yandan da 
Avrupa Parlementosunda "Kürtlere kültürel 
özerklik verilmelidir" diyen milletvekilin~ yüz
kızartıcı suç işlemişçesine sepetlerse .. Ne de
meli. Bu da sosyaldemokrasinin alaturkası. 

Öyla analşılıyor k~ altmış yılı rujkın bir süre
de demokrasinin ne olduğu henüz kavranma
mış. Demokrasinin temel ilkeleri değişmez 
oysa ki. Temel hak ve özgürlüklere gösterilen 
saygıdır, burada esas ölçüt. İster batıda, ister 
doğuda olsun,ölçüt budur. Bunun alaturkası 
alafrangası yoktur. 

Brujka bir gerçekse, TürkiyeŞnin şu veya bu 
ölçüde alaturka kafatarla demokrasiye geçe
meyeceğidir. Ancak ona doğru-olsa olsa-yü
rüyeceğidir. Bunu, buzlu bir yokuşu altı 
d üzelmiş ayakkabıyla çıkmaya benzetirsek, sık 
sık kayıp, kıçüstü geriye gitmeyi de hesaba kat
makgerekir 

M.Axasor 
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. F.Almanya'da Demokrasi ve 
Insan Haklan Derneği kuruldu 

Federal Almanya'da, Türkiye ve Kürdis
tan'lı değişik mesleklerden ki§iliklerin girişimi 
ile, Türkiye veT. Kürdistaıu'ndaki demokrasi 
ve insan haklan mücadelesiyle dayanışma 
amaayla bir demek kuruldu. Derneğin kuru
lU§ çalı§malan yaklaşık 6-7 aydan beri sürdü
rülüyordu. KurulU§ belgeleri geni§ çevrelere 
gönderilerek ortak tarl:ı§ılması ve sonuçta der
neğin yine geni§ bir kablınıla kurulması isteni
yordu. Tarl:ı§malar sonucu değişik 
eğilimlerden örgütlü, örgütsüz 57 kurucu 42 
destekleyicinin kabiımı ile demek 13 Mayıs 
1989 tarihinde kuruldu. Derneğin kuruluş 
kongres~ 50 dolayında kurucu delege ve bir o 
kadar da izleyicinin kabiımı ile gerçekleıti. 

Demek 21 Mayıs 1989 tarihinde de Şıvan 
Melike Denıirağ, Ömer Polat, Nihat Behram: 
Yaşar Miraç gibi tanınnuş sanatçı, yazar ve §ai
rin kabldığı bir kültür gecesiyle kuruluşunu ka
muoyuna duyıırdu. Geceye ayrıca dayam§ma 
amaayla iki yabana müzik grubu (İran ve Şili) 

Siyabend 
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da kabldı.AI (Af Örgütü)'den Türkiye Masa
sı Sorumlusu Helmut Oberdick, İnsan Hakla
n Derneği GYK ÜyesiAvukat Bekir Doğanay 
ve Paris'ten Dr. Tarik Ziya Ekinci gecede bi
rer konU§ma yapblar. 

İnsan haklan mücadelesine kablan, Türkiye 
ve Kürdistan' daki mücadele ile dayanışma içe
risinde olan herkese açık olan derneğin kuru
!U§U genel olarak olumlu yankı yaptı. Dernek, 
ınsan haklan her insamm diyeni ilgilendirdiği 
bir konuda geni§ kablıma, çok sesliliğe büyük 
değer veriyor. Kurumsa~ kalıa bir çalı§mayla, 
bu alamn ihtiyaçlanna cevap veren bir örgüt 
olmayı hedeflemektedir. Kısa adı TÜDA Y 
olan (Türkiye Demokrasi ve İnsan Haklan 
Dayanışma Derneği/Komela PiştgiriJi Bo De
mokrat! u Mafen Mirovi lı Tirkiye/ Solidari
tiitsverein für Demokratie und 
Menschenrechte in der Türkei) derneğin ku
ruluşunu selamlıyor, tüm insan haklan müca
delecilerini ona güç vermeye çağınyoruz 

Ehmed M'ızgin, 

Federal Almanya 

Osmanlı döneminde Kürtlerin zorla askere götürülüşü. 
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DINYA WEŞANAN 

Martin van Bruinessen and Hendrik: Boeschoten 

Evliya Çelebi in Diyarbekir 

(Evliya Çelebi Li Diyarbekire) 

Weşanxana E.lBril~ 1988, Leiden-New York-Kopenhavn-Koln, 270 rupel. 
Ev herdu nivfskar angorf zantyarfyen geroke Tirk Evltya Çeleb~ bajare Dtyarbekire didin nasfn. Ev xebata ku bizi. 

mane İngilizf der c;Qye, bi gelek noıen şirovekirine (l bi teksten gername Evltya Çelebfyen orijfnal bi wergweren fngi
lfzfve tevayf hatine c;apkirin. Di dawtya pirlake de, gelek sureıen vf bajare Kurdistane yen dfrokf jf hatine weşandin. 

J. Kurda 

Kurdistan- The origins of Kurdish civilization 

(Kurdistan- Bingeben Medeniyeta Kurdi) 

1988, Hudtksvall, 74 nlpel. 
Angorf gel ek mateı:lyııl (l c;avkantyan niviskar di ve pirt(lka xwe de hfm (l bingehen medeni'yeta Kurda bi kurtfpe§

keşfxwendevanan dike. Di nav rupelen pirt(lke de c;end suretan jf cfh girtfye. 

Abdulbaghi Ahmet 

Facts about Kurdish refugees from Iraq in TURKEY 

(Zaniyariyen li ser penaberen Kurd yen ku ji Iraqe hatine li Tırkiye diminin.) 

Weşanxana Komela Doktotin Kurdistan. 1989, Stocklwlm, 33 rU.peL 
W ekendameve komeıe Dr. Abdulbaghf Ahmet li ser gera xwe ya ku navbera rojen 20-11-1988, 17-12-1988 an de 

li Tırkiye pekhalf de agahdar!yen xwe di ve rapore de peşkeş dike. 

I. V. Megrelidıe 

IsofOrbeli 

Weşanxana Mesniereba, 1988, Tiblis. 
Di ve monogratiye de, li ser kar (l xebat (l j!yfna rohilatnas O kurdnase mezin Isuf Orbelf hatfye sekinandin. PirtQk 

bi zmane Rusf hat!ye çapkirin (l çapa pirt6ke ya duwemfn e. Ya yekemfn di sala 1983'an de hatib(l weşandin. Ev pir
t(lk di nav weşanen Akademtya Zanistfya Gurcistane da derketıye. Di nav rupelen pirt6ke de beşeke bi nave "H. A 
Orbelf W ek Kurdzan" jf cfh girtfye. 

Lamara Fare Paşaev 

Kevneşopiyen Dilanan ô Merasimen Kurdan De Elementen Pozitif ô Negatif 

Weşanxana Meşntereba, 1988, Tıblis 
Dirokzana Kurd Lamara Fare Paşaev, di ve xebata xwe de, li ser hebQna şahiyen civata Kurd disekine, bi çavekf ci

vatnasf di vfwarfde kevneşopi'yen (tradfsyon} di nav Kurdan, d ide nasfn. Pirt(lk bi rusi hat!ye c;apkirin (l di navweşa
nen Akademtya Zanistf Ya Gurcisıane da haııye weşandin. 
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Isınet Cherif Vanly 

Kurdistan und die Kurden 

(Kurdistan u Kurd) 

Weşanxana Pogrom, 1988, Gottingen und Wfen. 
Ev pirtilka, cilde s!wemin e ya reza bi nave Kurdistan O Kurd. Çawa ıe zanin, cilde yekemin di sala 1984, cil de du

wemin ji, di sala 1986'an de disa ali)ıe weşanxana nav jor goti de, hatibOn çapkirin. Di van herdu cilden peşin de, ba
beten Kurdistan (1 Kurdji gelek tangan(ali) ve hatibOn ıekolandin. Bi taybeti, li serpeeçen Tırkıye, lran (1 Iraqe hatib(l 
sekinandin. Di vicilde dawin de, Kurden li Sur!ye, Lubnane, Yekrtfya Sovyet (1 bin kemaniyen Kurd li welaten mayin, 
cih girtine. Ev reza ku ji se cildan pekhati, monogratıya here mezintire li ser Kurdistan (1 Kurdan. Ev herse cil d dig
hejin nezkaya hezar rOpel~ cilde yekemin(477 rOp.), cilde duwemin(273 rOp.), cilde sewemin(131 rOp.). 

Gunther Deschner 

DieKurden 

Das betrogene Volk 

(Kurd- Geleki Hatiye Xapandine) 

Weşanxana Dr. DietmarStaube GmbH, 1989, Erlagen, Bonn, Wfen, 352 rnpel. 
Nivfskare pirtilke Gunther Deschner bi xwe dirokzan (1 rojnamevan e. Gelek lekolin (1 benden wi di rojnama Al-

mani "Well" (Cihan) de derketine. Ev pirtOka nivfskar, wek çapa duwemin ya pirtOka wi, ya bi nave Saladins Sohne 
(Lawen Selhadfn) hatiye amadekiri n. W ek ıe xuyane niviskar ew çapa kevn li ber çavre derbaz kiriye (1 beşeken Oh li 
ser we zedekirfye. Di ve beşe de, niviskar li ser erişen hukmeta Iraqe li diji gele Kurd, disekine. PirtOk, ji aliye din de 
bi 39 sureti(şikil) Sven Simon ve, hatiye xemilandin. Nivfskar, di dawfya pirtOka xwe de diyar dike, wekf li Rohilata 
Naik, gele Kurd di ware mezinaye de, pişti gelen Ere b, Tirk O Paris, cihe çaremin digre. 

Hannes Reichmann 1 Alexander Foggensteiner 

Der kurdische Knoten 

Volkernıord im Sehatten des Golfkrieges 

(Gileya Kurd- Jenositen Di Bin Siya Şere Avtenge De) 

Weşanxana Jugend und Volk, 1988-Wfen, Munchen 
Pirtilk,ji aliye du rojnamevanen Awusturfde hatiye nivfsandin. Ev herdu kes ji, di rojnama "Wochenpresse" de kar 

kirine. PirtOk, li ser rewşa gele Kurd li Ira ne (1 Iraq e disekine. Di beşeke dawin de ji, derbari Kurdan de politkaya En
qere cı1ı girtiye. PirtOke de 16 sOreten bi rengin he ne. 

M.M.van Bruinessen 

Agha, Scheich und Staat 

( Axa, Şeyh u Devlet) 

Weşanxana Edition Parapolis, 1988, Berlin, 540 rnpel 
Kurdnas! Holland M.M.van Bruinessen, di ve ıekolina xwe de, hebOna sazgehen şeyxti, axati (1 dewlete li Kurdis

tane, disekine, pewendiyen van herse hezan bi çaveki dirokf, civa ki (1 siyasi analiz dike. Ev çapa Elmani, ji çapa Ingi
lizi hatiye wergerandin, ya ku di sala 1978'de, li bajare Utrechte der çObO. (Agha, Sheikh and State, on the social and 
political organisation of Kurdistan.) 
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Ro hat 

Çağdaş Türk Edebiyatinda Kürtler 

(Kurd-Di N av Edebiyeta Tirkan ya H evde m de) 

Weşanxana Vejin, 1989-Stockholm, 200 nlpel. 
Rohat, di ve ıekolfna xwe ya sosyolojik de dixwaze ci be Kurdan di nav edebiy.ıta Tirkf ya hevdem de, tesbıt b ike. 

Bi sedan herhem il efrandinen edebiyeta Tirkf, bi çavekf zanistf di pirluke de, ji aırye nivfskar de hatine rexnekirin ıl 
ıekolandine. U alfye din, ew, gelek roman, serpehatf, helbest ıl gernameyen li ser Kurdan ıl Kurdistane hatine nivi
sandin, bi xwendevanan dide nasfn il raberfwan dike. Di despeka pit\lke de, peşgotineke'kurdnase Holland Martin 
van Bruienessen il jfbo kesen Tirkf nizanin ji, kurtenivisareke fngilizf di dawiy.ı pirt\lke de cı1ı girtfye. 

Malınisanij & Mahmud Levendi 

Li KurdistanaBakur ô li Tirkiye ROJNAMEGERiYA KURDi (1908-1981) 
Weşanxana Jfna Na, 1989, Uppsala, 309 nlpeL 
Di sedsalfya bfstan de, li Kurdistana Bakur ıl li Tırkfye çi rojname il kovaren kurdf derketine, nivfskaren pirluke 

yek-yek li ser van weşanan agahdanyan di kin. Pirtılk bi rojnama Şark ve Kurdistan (Rojhilat il Kurdistan) ve destpe
dike, bi Xebat Ser Rıya Barzanf(1981) ve diqede. Di ve pirtüke de li ser 76 weşanan hatiye sekinandin. Ev weşanan, 
angorf sala derçilyf, hatine tezkirin. Di pirtüke da surete n rupelen peşrn yen bin bejmara n jf, çap bılne. 

NuriŞemdin 

Zeviyen Soro 

Weşanxana Kurdistan, 1988, Stockholm,313 nlpel. 
Şoreşa tekru"kf, angorf bikaranfna hacetan, armancen maşfnan li gor rewşa her civateke diguhire. Başf il nebaşf, 

qencf ıl xirabf ji, bi ve rewşe ve giredayı"ye. Di ve romane de, hatina traktoran li gundan, gelo rewşa gundfyen Kurd 
berbi qencrye an xirabfye birfye? BersiVa ve pitse, xwendevan dikarin di romana :zevryen Soro de bi xwe bibfnin. Pe
wendfyen di navbera gundf, maşfne, axa il bezen resmf, di romane de dikevin gehinekeke nuh. Çawa nivfskar di peş
gotina xwe de dinivise, wekfbilyeten di romane de dajon, neqediy.ıne. Nivfskar bi van giliy.ın ve eş kere dike ku fmkan 
dest bidin, wc! bilyeten mayfıı ji, wek romaneke din binivfsfne. Dfsa niviskar dfyar d ike wekf, dawvaza wf heyeve ro
man c! bi nave "Soro'nun Toprakla ri" bi Tirkf ji çap bike. 

Ş. B. Sorekli 

Mehkemekirina Selahiddine Eyôbi 

Weşanen Haykurd, 1989, Stockholm, 46 nlpel. 
Bi ve şanoye de, hukumdate navdar Selahiddfııc! Eyılbf bi deste Kurdan te mehkemekirin. Çawa te zanfn Selahid

dfne Eyılbf seroke dewleta musluman bii. Niviskar bi ve şanoye ve dixwaze rojen bihurf ıl rewşa Kurdan ya froyin rıl
berf hev bike ıl bigheje sentezeke anjf biıyareke. 

YaşarKemal 

Balindakani~ Koçyan Kird 

Weşanxana Belavkirina Çand u Edebfyata Kurdi, 1988, Baxdat, 122 nlpeL 
Bere bajare Istanbule behfşta halindan ( çivik) bu. U niha ji van halindan kem hen e, hinekjfkoka wan hatfye. Yaşar 

Kemal di ve romana xwe de qala ve behişta windabiiyf dike. Evromana, Ahmet Muhammet Tsrnail wergerandiye Kur
df. 

D 

119 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



İsterne Adresi: 

Adresa Xwestine: 

BOX 1007 

162 12 Vallıngby 

Stockholm~ SWEDEN 

ROHAT 

Çağdaş 

TÜRK EDEBiYATlNDA 

KÜRTLER 

STOCKHOLM 19811 

Adresa Xwestıne: 

İsterne Adresi: 

Weşanxana Vejın 

Box 39122 

100 54 Stockholm~ SWEDEN 
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