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Xwandevanen HEJA 

iro li hemu elliane çawa em dibinin buyer u guhartinen mezin pek ten. 
Bi tayben li welaten sosyallst ev guhartinan ketin proses u qonexeke nu. 
Sala ı 989'an bi van bu yeren giring ve derhas bun. Ev prosesen nu raste
rast nin bin j1, disa handur u tesireke mezin li ser peşeroja gel u welaten 
mayin dihele. Kovara Bergeh guhdarlke mezin dide li ser van peşketin u 
guhartinen bi lez. Di ve hejmara Bergeh'e de bi tayben nivisaren heval Alan 
Rona, Xalid Sinan, Eziz Azad u M. Berfirat di nav ve rewşa dhane de li ser 
pirsa yekin u rizgadya gele Kur d disekinin. Xwendewane me S. Rojin j1, di 
nivisara xwe de li ser pirsa karen rexİstini d1tinen xwe diyar dike. Nivisa
ren wek ve nivisare her çiqas bawedyen kovara Bergeh gire nedin j1, ko
vara me van raberzman (muneqaşe) gelek kerhat1 dibine. 

Lekolma heval S. Ferman, ya ku di hejmara duemm de bi nave 11 Li Kur
d1stan'e Feodallzm11 di ve hejmare de bi lekolmeke bi nave 11 Li Kurdistan' e 
Kap1tallzm11 dom dike. 

Çawa te zamn serhildana Ç1yaye Gir1daxe !sal 60 sallya xwe ternam di
ke (1930-ı 990). Bi ve minasebete ve gireday1, li ser jiyan u tek oş ma sero
k e ve serhildane- Ihsan Nuri- em nivisareke diweşinin. Ev ni visara ji Sorarn 
Reşo Zilan veguhisnye zarave kurmanet 

Di sedsaliya nozdan u sedsaliya histan de çalaklyen misyoneren Swed1 
di nav Kurdan de çawa pek hatine? Heval Rohat di ve lekolina xwe de ber
s1va ve pirse şirovedike. 

Di ve hejmara Bergeh'e de çawa te xuyane, çend rtıpel ji prrozbahl u na
meyen xwendewanan re hanye euda kirin. 

Lekolma B. Ayaz ya ku bi nave liTekoşina Rizgariye u pirsa perwerdega
riyell di hejmara dueınln de wek beşe yekeınln hatibu weşandin, ji ber tu
nebuna elli, di ve hejmare de berdewama we em nikarin biweşimn. 
Hejmara te de ev lekolme berdewam bike. 

Bergeh 
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Bu &yıda 

Değerli OKUYUCULAR 

Tanık olduğumuz gibi tüm dünyada önemli değişiklikler ve olaylar meyda
na gelmektedir. Özellikle sosyalist ülkelerdeki bu değişmeler yeni bir sürece 
girdi. 1989 yılı bu önemli olaylar ile dolu geçti. Bu yeni süreçler direk değil
se bile, diğer halklar ve ülkelerin geleceğini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Bergeh dergisi bu hızlı gelişen değişmeleri ilgi ile izlemektedir. Dergimizin 
bu sayısında özellikle Alan Rona, Halit Sinan ,M.Berfırat ve B.Ayaz'ın yazı
ları, Kürt halkının kurtuluşunu ve birlik sorununu, bu değişen dünya koşulla
rında ele almaktadırlar.Okuyucumuz S.Rojin,yazmış olduğu yazıda örgütsel 
bazı konuları irdeliyerek,görüşlerini dile getirmektedir.Bu tür yazılar her ne 
kadar Bergeh dergisinin görüşlerini paylaşmıyorsa da,dergimiz bu tür tartış
maları çok yararlı görmektedır. 

S. Ferman arkadaşın dergimizin ikinci sayısında yer alan Kürdistan'da Feo
dalizm adlı incelemesini, bu sayıda Kürdistan'da Kapitalizm adlı kesimi izle
mektedir. 
Bilindiği gibi Ağrı Dağı İsyani bu yıl 60. yılına basmaktadır(1930-1990). Bu 

münasebetle, bu isyana öncülük yapmış olan İhsan Nuri'nin yaşamı ve müca
delesi üzerine hazırlanmış bir yazıyı dergimizin bu sayısında okuyuculara sun
maktayız.Arapça harfler ile yayınlanan bu yazıyı Reşo Zilan latin harflerine 
dönüştürmüştür. 

19. yüzyılın sonları ve 20 yüzyılın başlarında İsveç misyonerlerinin Kürtler 
arasındaki etkinliklerı nasıl bir gelişme göstermiştir? Rohat arkadaş yazmış 
olduğu incelemede, bu sorunun yanıtını vermeye çalışmaktadır. 

Bergeh'in bu sayısında görüldüğü gibi birkaç sayfa, okuyuculardan gelen 
kutlama ve mektuplara ayrılmıştır. 

B.Ayaz arkadaşın "Kurtuluş Mücadelemiz ve Eğitim Sorunu" adlı geçen sa
yımızda yayımlanan incelemesini, yer darlığı nedeniyle bu sayımızda yayınlı
yamıyoruz. Bu inceleme gelecek sayıda devam edecek. 

Bergeh 
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TÜZTILIMIZIN SON ONYILINA 
GİKERKEN 

Bergeh'in bu sayısı elinize geçtiğinde, 
yüzyılımızın son onyılından belki birkaç 
haftayı geride bırakmış olacaksınız. Bel
li zaman dilimlerinin hem insan yaşa
mında, hem de toplumsal gelişmelerde 
özgün anlamları var. Onyıllar, çeyrek, 
yarım ve tamyüzyıllar böylesi zaman dö
nümleridir. Bu zaman dilimlerini geride 
bıraktığımızda genellikle bir değerlen
dirmesini de yaparız. Gelecek için öngö
rülerde bulunuruz. 

Geride bıraktığımız onyıla; 80'li yılla
ra baktığımızda özellikle son üç-dört yıl
da, birçok yargıları, politik-ideolojik ve 
felsefi görüşleri altüst eden gelişmelerin 
yaşandığını görüyoruz. Olaylar, son dö
nemlerdeki moda deyişle, "baş döndü
rücü"bir hızla gelişti. Kömünistlerden 
muhafazakarına kadar hiç kimsenin ön
ceden pek tahmin edemediği önemli 
değişmeler meydana geldi. Bu değişme
ler, asıl sosyalist ülkelerde oldu. Ve bu 
değişim süreci henüz devam ediyor. 90'lı 
onyılımızda da politik biçimlenme üzeri
ne etkide bulunmaya devam edecektir. 
Bu nedenle başta Sovyetler Birliği ol
mak üzere sosyalist ülkelerdeki deği
şimin özellikleri, önümüzdeki onyılın 

hatta 2000'li yılların politik konjonktü
rünü büyük ölçüde belirleyecektir. 

Kürt sorununda uluslararası konjonk
türde doğru konumlar seçebilmek için, 
değişim sürecini onun özelliklerini iyi iz
lemeliyiz. Birçok kere uluslararası ve 
bölgesel konjonktürün gadrına uğramış 
bir halk olarak tarihimizden gerekli 
öğretici sonuçları çıkararak, dost ve 
düşmanlarımızı birbirine karıştırmadan, 
Kürt sorununu uluslararası politikanın 
bir tarafı haline getirmeli bunun usta
lığını göstermeliyiz. 

Uluslararası stratejistler, Kürtleri, 
"herkesin askerleri", "başka patranlar 
için çarpışan ulus" olarak tanımlamakta
dır lar. Bunun doğruluk payını teslim et
meliyiz. Ve bu yaniışı düzeltmeliyiz. 
Kendimiz için çarpışan bir ulus olmanın 
vakti gelmiş, geçiyor bile! Bu cümleden, 
milliyetçilik damarımız kabarmamalıdır. 
Çağımızın kompleks yapısında her ulu
sal sorunun aynı zamanda uluslararası 
boyutlarının da olduğu; çözümün dünya 
ve bölge güçler dengesinden bağımsız 
gerçekleşemiyeceği de bilinmelidir. Bu 
nedenle de diyoruz ki, sosyalist ülke
lerdeki değişim süreci dünyada yeni bir 
konjonktürün oluşmasına yol açıyor. 
Uluslararsı dengeler itibarıyla "yeni bir 
dünya kuruluyor". Kürtler de kendisi 
için çarpışan bir ulus olarak bu "yeni 
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dünya"da yerlerini almalıdırlar. Degi§im 
sürecinde, kimden ne kadar uzak, kime 
ne kadar yakın olduklarını saptayabil
melidirler. 

Kürt Halkı, 21.yüzyıla bir on yıl kala 
hala ulusal özgürlügünden, temel hakla
rından yoksunsa bunun ha§ sorumlusu, 
Kürdistan'ı bugünkü "resmi" statüye ka
VU§turan emperyalist güçler ve Ortado
gu'daki bölge gerici güçleridir. Ancak 
Kürt halkı zaman zaman hak etmedigi 
acıları ya§amışsada, bunda sosyalist ül
kelerin çeşitli bölgesel sorunlara, (bu 
arada Kürt sorununa) kısa vadeli prag
matik dış politikasının gereklerine göre 
tutumlar takınmasının da belirleyici bir 
payı olmU§tur. 

Yolumuzu Şa§trmak için neden yok
tur. Olup bitenler kafalarımızı daha çok 
aydınlatıyor. Bizi dogmatizmden uzak
la§tırıyor, gerçege yakınla§tırıyor. Bu 
anlamda tekrar vurgulamalıyız: sosya
lizm insancıldır, amacı insana iyi bir ge
lecek hazırlamaktır. Ama bilinmelidir 
ki, reel sosyalizm, tarihsel ba§arı ve za
aflanyla, yanlışlarıyla üçte ikisi kapita
lizmin egemenliginde olan günümüzün 
dünyasında varlıgını ve geli§mesini sür
dürmeye çalışıyor. Reel sosyalizm, sos
yalist ögretinin gerçekleştirilmesi çabası 
olmakla birlikte, ögretinin kendisi degil
dir. Dolayısıyla bugün sosyalist ülkeler
de ortaya çıkan sorunları, sosyalizmin 
iflası gibi görmek, süreci anlamamak 
olur. En büyük hata, şimdiye kadar sos
yalist ögreti ile reel sosyalizmi çakışık 
kabul ederek, sosyalist ülkelerdeki bilim 
merkezlerinin bu yöndeki görüşlerini 
aynen kopya etmekti. 

Böyle davranıldıgı için çogu kere, sos
yalist ülkelerin, iç ve dış politika ge
reksinimlerini teori haline getirmeleri 
dogru kabul edildi ve aynen benimsendi. 
Bu tutumun sonucu olarak zaman za
man Sovyetler Birligi'nin, diger sosyalist 
ülkelerin Kürt sorununda yanlış ve prag
matik tutumları suskunlukla geçi§tirildi, 
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eleştirel degerlendirilmedi. Oysa ulusal 
sürecimizin nesnel ve öznel gereklerine 
uymadıgı zaman dostlarımızın politika
lanndan da "uzak" durabilmenin ki§ilik 
ve ustalıgı gösterilebilinmelidir. "Yeni 
bir dünyadan ve orada yerimizi almak
tan" biraz da bunu kast ediyoruz. Son 
tartışmalarla yanlışlığı iyice ortaya çıkan 
monolitik düşünce ve davranış tarzına 
karşı sosyalizmin eşitlikçi ve özgür ni
teligini seçmeli, bu nitelikleri ulusal 
demokratik hareketimizin örgüt gele
negine ve siyasal kültürümüze iyice i§le
meliyiz. 

Sosyalist ülkelerdeki degi§im süreci, 
1990'lı yıllara nasıl etkide bulunacak? 
Son bir kaç yılda olup-bitenler, dünya
mızda silahsızlanma ve politik yumll§a
manın damgasını vurdugu, hem sosyalist 
hem de kapitalist sistem açısından geri 
dönülmez bir süreci ba§lattı. Bu, son de
rece olumlu ve insanlıgın 20.yüzyıl ideal
leriyle çakışıyor. Önümüzdeki yıllarda 
da geli§meler bu yönde derinleşecek. 

Sosyalist ülkelerdeki degişim süreci, 
yogun sorunların eşliginde devam edi
yor. Yönelme, degi§im genel olarak 
olumlu olmakla birlikte, içindeki o
lumsuzlukları, belirsizlikleri de barındı
rıyor. Doğru tutum, erken yargıtara 
varmadan geli§meleri dikkatle ve eleşti
rel izlemektir. Deği§imin bugüne kadar
ki gelişmeler itibarıyla ortaya çıkardığı 
bir olumlulugu vurgulamak gerekiyor. O 
da, açıklık politikasıyla katılımcılığın ve 
yıgın demokrasisinin derinleş tirilmesi
dir. Zoraki monolitik düşünce tarzının 
a§ılması, sosyalist toplumun degi§ik 
düşünceleri arasında ideolojik mücade
le yolunun açılması da çok önemli bir 
gelişmedir. Bu süreç henüz yeni ba§la
dıgı için son derece sancılı geçiyor. An
cak nesnel geli§meye denk düşen teorik 
sonuçları ortaya çıkaracaktır. Bunlar 
ulusal süreçlere uygulanarak, reel sosya
lizmin içinden geçtiği bunalımın a§ılma
sını mümkün kılacaktır. 
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Bu nedenle olup bitenlerden hayal kı
nklıgına ugrayıp savrulmamak gerekir. 
Bazılan şimdiden bu zayıflıgı gösteriyor, 
ABD ve Batı demokrasilerini, kapitaliz
mi övüyorlar. Oysa, reeel sosyalizmin 
gerçekten boyutlu sorunlar yaşadıgı, bu
nun sosyalizm ögeetisinin saygınlıgına 
belli düzeylerde zararlar verdiği bu dö
nemde de ş u gerçegi yüksek sesle ifade 
edebilmeliyiz: Günümüze kadar hiçbir 
felsefi akım, politik doktrin sosyalizmin 
üstünlügünü, insan için olan hümanist 
özünü aşabilmiş degildir! 
Batı dünyası, reel sosyalizmin yanlışla

rını kullanarak sosyalizme müthiş bir 
ideolojik saldırı halindedir. Batı basını
na, radyo ve televizyonianna bakılırsa 
sosyalizm ölmüş, parababalan cenaze 
törenini yapıyorlar. Bazı "solcular", "u
lusal kurtuluşçular" da arkadan koşuyor, 
"sosyalizm tabutunu" bir kenanndan 
taşımaya, onu görnıneye götürüyorlar. 
Hayır, bu karlarına hayır! Reel sosya
lizm bürokratların elinde yozlaştı; dur
guntaş tı; insanlara diledikleri kalitede 
kundurayı, kompütürü sunamadı; onlara 
Marsilya'da, Hawai'de, Azur de Co
te'de, Mayorka'da ve daha diledikleri 
dünyanın başka bir köşesinde tatil yap
ma olanagı saglayamadı; insanların 
düşüncelerini açıklamasından korkmak 
gibi sosyalizmin dogasına aykırı hatalar 
işledi. Bütün bunlar söylenmeli, iyi bir 
eleştiri yapılmalıdır. Ama unutulmama
lıdır, insanlara egitim, saglık, iş, konut 
gibi en temel gereksinimleri sosyalizm 
sagladı. Hiçbir sosyalist ülkede, başta 
ABD olmak üzere kapitalist ülkelerde 
nüfusun %15-20'sine varan aç ve açık
takiler söz konusu degil. Sosyalist 
ülkelerdeki gelişmeleri analiz eden Al
manya'nın "sosyal-liberal" haftalık gaze
tesi Die Zeit' da, yazar Marian Dönhoff, 
kapitalizme ilişkin olarak şu degerlen
dirmeyi yapıyor:" Sadece Londra'da 10 
bin kişi var ki, tamamen evsiz-barksız
dır. Metro istasyonlarında, parklarda, 

terkedilmiş binalarda geceliyor. Öylele
rio Amerika'daki sayısı 3 milyon civarın
da. 

Zenginlerin daha zenginleşmesine 
karşı fakirler daha fakirleşiyor. Son on 
yıl içinde ABD ve İngiltere'deki en yük
sek kazanç diliminin reel geliri yüzde 22 
arttı. En düşügünün ise yüzde 10 azal
dı ... Amerika'daki zenciterin yüzde 33'ü, 
beyazların yüzde ll'i, resmi "fakirlik
sınırı"nın altında. Tüm vatandaşların 
yüzde 37'sinin, hastalık halinde hiçbir 
güvencesi yok .. " 

Bunlar, DönhofPun emperyalist-kapi
talist sistemde en çok gelişmiş ülkeler
den verdigi örnekler. Ya aynı ekonomik 
sistem içindeki öteki ülkeler? Ya da on
ların azgelişmişleri? Onları da varın siz 
tahmin edin. Kapıtalizmin belirgin özel
ligi, bir sömürü ve eşitsizlik sistemi 
olarak ancak, yükselme ve gelişme ola
nakları bulmasıdır. Onun bu niteliginde 
günümüzde de herhangi bir degişim 
sözkonusu degildir. Ancak asıl yanılgı, 
kapitalizmin evrimi, yaşıyabilirliliğinin 
sınırları, sürekliligi konusundaki öngö
rülerin isabetsizligindedir. Yoksa siste
min nitel belirlemelerine ilişkin olarak 
bir yanılma söz konusu degildir. 

Sosyalist ülkelerdeki gelişmeler, Ba
tı'da ve sahibinin sesi kesimlerde büyük 
bir hazla izleniliyorsa da, Batı'yı gö
renler için "Batı'nın cennet oldugu" savı 
da, diger "duvar"lar gibi yıkılıyor. Sö
züm ona "tüketim toplumu" na koşanlar 
gerisin geri ülkelerine dönmekte ve 
Batılıların beklediği "egzotik alem" 
gerçekleşmemektedir. Batı'nın degerler 
sistemine tümüyle entegre olunması 
beklenilen sosyalist ülkelerdeki gelişme
leri ise, daha "sabırla" beklemek gerekir. 
Bu konuda bizler için en yakın ve en so
mut örnek ise, "Bulgaristan'daki Türk 
soydaşlar"ın içinde oldukları durumdur. 
Onlar da sosyalizmden "anavatanları" 
ndaki kapitalizme koşuyorlardı. Ve bu
gün yüzbinler "vahşi kapitalizm"den, ge-
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risin geri iyi ve güzel degerler yaratan 
sosyalizme dönüyorlar. Bu nedenledir 
ki, sosyalizm, henüz insanlık için alter
natifi olmayan bir sistemdir. Bunun böy
le bilinmesi gerekir. 

1990'lı yıllarda, sosyalist ülkelerdeki 
degi§im giderek istikrar kazanacak, 
silahsızlanma ve uluslararası politik yu
muşama geli§ecektir. Buna karşın böl
gesel çatışmalar tüm hızıyla devam 
edecektir. Dünyamn politik ilgisi daha 
çok bu alana kayacaktır. Jeo-politik 
özellikleri ve petrol yatakları nedeniyle 
Ortadogu, sıcak çatışma bölgesi olmaya 
devam edecek. Ortadogu'da sorunların 
çözümü ise büyük ölçüde Kürt sorunun
da dügümlenecektir. Sürecin dinamik 
gücünü de Kürdistan ulusal demokratik 
güçleri oluşturacaktır. Bu nedenle Orta
dogu'nun yeni onyılda güçler dengesi 
düzenlenmeye çalışılırken, bunun he
sapları yapılırken Kürt politik güçlerine 
bir yer oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni 
onyılda biz Kürtler açısından sorun, 
güçler dengesinin yeni düzenlenmesin
de bize ayrılan yere yerleşmek degil, 
kendimiz için savaşan bir halk olarak 
kendi yerimizi kendimizin belirlemesi
dir. Tüm politikalarınuzı, ili§kilerimizi 
buna göre belirlemeliyiz. 

*** 
Son 30-40 yıla baktıgınuzda, her onyı

lın Türkiye politikalarında bir dönüm 
noktası oldugunu görürüz. 1950'de DP 
iktidara geldi. Daha sonra üç onyılın 
başında da askeri cuntalar yönetime el 
koydular. Askeri cuntalar, her defasında 
toplumsal düzeyde ve iktidardakiler 
arasında güçler ili§kisinin bozuldugu 
hallerde gündeme geldi. Egemen güç
ler, en örgütlü güçleri ordu eliyle, zor 
kullanarak toplumsal ve politik dengele
ri yeniden düzenlediler. Özellikle son 
ikisi ABD'yle sıkı i§birligi içinde ve tü
müyle sol güçlere ve Kürt halkına karşı 
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gerçekleştirildi. Şiddeti ve etkisi itiba
riyle derin yaralar açan sonuncusu 12 
Eylül, süreç olarak hala devam ediyor. 
Türkiye henüz 12 Eylül'ü aşnuş degil. 

80'li onyılda, Sol ve Kürt hareketi 
hastınlarak Türkiye, Ortadogu'da hem 
ekonomik-politik hem de askeri bakı
nundan güvenilir bir "merkez" haline ge
tirilmeye çalışıldı. ABD ve diger dış 
güçlerin en önemli amacı buydu. Bu 
amaç, Türkiye egemen güçlerine de uy
gun düşüyordu. Onlar da, Dogu ile Batı 
arasında her anlamda köprü görevini 
görmek, ekonomilerini "Güney Korelile
ştirmek" özellikle Ortadogu'nun "kasa
bı-manavı" ve Batı'yla i§birliginin el 
verdigi oranda sanayi ürünleri satıcısı 
bir ülke durumuna gelmek istiyorlardı. 

Darbeden sonraki üç-dört yılda bu 
program, önemli engelleele pek karşılaş
madan uygulanabilindi. Ama giderek 
Türkiye ve Kürdistan'ın sosyal ve politik 
dinamikleri, 12 Eylül çerçevesinin içine 
sıgmamaya başladı. Onu zorladı. Bu ça
tışma bugün de devam ediyor. 12 Eylül, 
mücadele sonucu hayli aşınnuştır, ama 
henüz aşılamamıştır. 12 Eylülü aşmak, 
Türkiye ve Kürdistan'da demokratik, 
eşitlikçi ve özgür koşullara ulaşabilmek 
için olanaklar giderek daha çok artıyor. 
Uluslararası koşullarda, özellikle de Av
rupa'da meydana gelen degi§imler, Tür
kiye ve Kürdistan emekçi halk 
güçlerinin çıkarınadır. Türkiye, yeni on
yılınuzda eski stratejik önemini koruya
nuyacaktır. Dış destekleri belli ölçüde 
yitiren bir Türkiye, içerideki dengeleri 
eski kalıplarda, 12 Eylül'ün getirdigi po
litik-hukuksal çerçevede tutabilecek mi
dir? Bu mümkün olmayacak. Yeter ki, 
devrimci-demokratik güçler, Kürt ulusal 
hareketi yeni sürecin dinamiklerini, on
ların ili§kilerini dogru saptayıp iktidara 
yöneltebilsinler. Asıl sorun burada düg
ümleniyor. 

Geni§ emekçi potansiyeli harekete ge
çirebilecek sosyal ve politik dinamikler 
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örgütlenerek, bu anlamda birligi sag
lanarak yıgınlar sokaga çekilebilindi
ginde, demokrasinin önündeki engeller 
a§ılabilir ve emek cephesinden yana bir 
çözümün yolu açılabilir. Tarihi yapanlar 
yıgınlardır. Tüm dikkatimizi onların gü
cünü kavramaya ve o gücü politik müca
delede belirleyici hale getirmeye, onun 
manivelalannı yaratmaya yöneltmeliyiz. 
Dikkatimizi kitlelere yöneltirken, kendi
ligindencilige ve kitle kuyrukçuluguna 
düşmemeliyiz. Sadece tarih gücüne sa
hip olmak yetmiyor, o gücü ortaya çıkar
mak ve tarihi hangi yönde yapacagımızı 
açık göstermek gerekir. Bu anlamda, 
Türkiye Solu, Kürt ulusal hareketi bir 
arayış halindedir. Sosyalizm anlayışı, 
birlige giden yol üzerine yapılan tartış
malar olumlu ürünler vererek derinleşi
yor. Yeni onyılımız için umutlu bir 
ba§langıçtır. Türkiye Sol Hareketi ve 
Kürdistan ulusal demokratik güçleri, 
gelecegi derinden etkileme nesnel ola
naklarına sahip olarak bu döneme giri
yorlar. 

*** 
Geçtigirniz onyıl Kürt halkı için ol

dukça karma§ık olaylarla, iniş çıkışlarla 
dolu bir dönem oldu. 12 Eylül yenilgisi
nin açtıgı yaralar hala sarılahilmiş degil. 
Kürdistan'da olaganüstü hal sürüyor, 
yakla§ık bir savaş hali var. Baskı, zulüm 
ve sürgün halkımızın günlük ya§ arnı hali
ne gelmiş durumda. Bütün bunlara ba
kınca Kürdistan'da tablonun kapkara 
oldugunu anlamak zor degil. Öte yan
dan Türkiye'de Kürt sorunu, son elli yıl
da en fazla aktüel oldugu dönemlerden 
birini yaşıyor. Hatta demokrasi müca
delesinin en önemli bir unsuru olarak, 
Türkiye tarihinin hiçbir döneminde bu 
düzeyde gündeme gelmemiş ve tartışıl
mamıştı. Kürt halkının özgürlük müca
delesi artık Türkiye politik gündeminin 
dışına düşürülemez, hatta onu gerilere 

çekmek bile mümkün degil. Türkiye 
egemen güçlerinin şimdi yaptıkları, ge
lişen bu mücadeleyi ana dogrultusundan 
saptırmaktır. Ama bu da her defasında 
bir yerinden uç veriyor, onların başını 
agırtan sonuçlar ortaya çıkarıyor. 

80'li yılların baıjında ulusal hareketin 
kökü kazınmaya çalışılırken, birkaç yıl 
sonra yeni direnişler ortaya çıktı. Kürt 
yurtseverleri cezaevlerinde seslerini 
yükselttiler. PKK, silahlı mücadeleye gi
rişti. Diger ulusal demokratik güçler, 
yurt içinde ve dışında 12 Eylül rejimini 
sıkıştıran çalışmalar gerçekleştirdiler. 
Tüm bu mücadelelerin sonucu olarak 
Kürt sorunu, dış dünyada da hızla tar
tışılmaya ba§landı. Ulusal demokratik 
hareketimizin potansiyel gücü daha da 
genişledi. Giderek, şimdiye kadar burju
va partilerinin etkisinde bulunan yıgın
lan da sardı. 

SHP'deki son gelişmeler buna örnek 
gösterilebilir. Yedi milletvekilinin Pa
ris'te düzenlenen Kürt konferansına ka
tılmaları nedeniyle SHP'den ihraç 
edilmeleri ardından, Kürdistan'daki İl 
örgütlerinin topluca istifaları, ihraç ko
nusu nedeniyle Kürt sorununa yıgınsal 
bir sahip çıkma olarak adlandınlabilir. 
Bu insanlar SHP'nin şoven politikasını 
reddetmişlerdir. 

Yedi SHP eski milletvekilinin onurlu 
davranışı, üzerinde dorulmaya deger bir 
konudur. Milletvekilleri, kendilerine ya
pılan saldınlara aldırmadan, SHP'de ve 
burjuva politikasında gelecek endişe
sine düşmeden, bireysel dar faydalan 
bir tarafa iterek Kürt halkının kültürel 
hakları ve kimliginin tartışıldıgı Kon
ferans'a katılma tutumunu alabildiler. 
1978 yılında Av.Şerafettin Elçi Bayın
dırlık Bakanı'yken "Türkiye'de Kürt var
dır ve ben de Kürdüm." dediginde bu 
sözlerin yankısıyla, son olayı ve so
nuçlarını karşılaştırdıgımızda Kürt ha
reketinin kat ettigi mesafeyi görmek 
mümkündür. Bugün, birkaç yıl öneeye 
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kadar "Kürdüm" bile diyemeyen onlar
ca, yüzlerce aydın, daha ileriye giderek 
Kürt halkının haklı mücadelesinden ya
na tavır takınıyor. 

Kürt Milletvekillerinin SHP'den ihra
cı, sadece Kürt sorunu açısından degil, 
genelde demokrasi mücadelesi üzerine 
de önemli etkilerde bulundu. ihraçlar 
ardından içlerinde Abdullah Baştürk, 
Fehmi Işıklar, Kemal Anadal'un bu
lundugu yakla§ık on milletvekili daha 
SHP'den istifa etti. Solda yeni bir parti 
araYJ§ı ba§ladı. Belirtiler, degi§ik sol 
güçlerin içinde yer alacagı, Kürt sorunu
nu da programına alan yıgınsal, demok
ratik-sosyalist bir partinin kurulacagı 
yönündedir. Böyle bir partinin kurulU§u 
olumludur, demokrasi mücadelesine iv
me kazandıracaktır. Yıgınlann, 12 Eylül 
rejiminin yarattıgı depolitizasyonu kı
rarak sol politikaya katılması ve demok
rasi mücadelesini 12 Eylül'ü tümüyle 
a§acak düzeyde derinleştirmesi için böy
lesi yıgınsal bir sol parti önemli görevler 
yerine getirebilir. 

ihraçlardan sonra gündeme gelen ve 
Kürt kadrolar arasında tartışılan bir 
konu da, legal ulusal nitelikli bir Kürt 
partisinin kurulmasıdır. Kanımızca bu 
tartışmalar karşı karşıya konulmamalı

dır. Kürt halkının mücadelesini yürüten 
illegal örgütler oldugu gibi, koşullan ol-
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gunla§tıgında legal parti ve örgütler de 
kurulacaktır. Bu, Kürt halkının hakkı dır. 
Örgüt, ihtiyaçtan dogar. O ihtiyacı du
yan politik ve sosyal güçler, kendilerini 
yeterli bulduklannda gerekli adımlan 
atarlar. Hem yasal durum, hem de ikti
darın Kürt sorunu karşısındaki tutumu 
baktınından legal bir Kürt partisine yol 
verilecegi hayli kU§kuludur. KU§kusuz 
bu da, halkımızın haklı mücadelesini 
meşrula§tırmanın bir yolu, mücadele 
yöntemi olarak seçilebilir. Fakat biliyo
ruz ki, politik mücadele sadece ilkeler
den ibaret degildir, ilkelerin hayata 
geçirilecegi zorunlu koşullar da gerekli
dir. Öyle görülüyorki, Kürt sorununu 
daha bir dönem, Türk demokrat ve sol
culanyla birlikte ortak platformlarda 
tartışmak ve tartıştırmakta yarar vardır. 

Bütün bu geli§meler, tartışmalar Kürt 
halkının yararınadır. Asıl sorun, ulusal 
demokratik güçlerin halka güven veren 
siyasal-örgütsel birliklerden yoksun ol
malarıdır. İçine girdigirniz onyılda Kürt 
hareketinin hangi yönde geli§ecegi ve 
bununla baglantılı diger tüm sorunlar, 
dagınıklıgın giderilmesine, hareketin to
parlanmasına baglıdır. Onyılımızın baş

langıç görevi budur. Çözüm ıçın 
aynlıklarımızı derinleştirmeyelim, ortak 
paydalar arayalım, bunları öne çıkara
lım. 
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BİRLİK SORUNU VE BAZI YAKLAŞlMLAR 

Kürt ulusal kurtulU§ hareketi 1938 
Dersim İsyaru'ndan sonra, suskun bir 
dönem yaşadı. O günün kO§ullanna göre 
bazı çabalar olduysa da, bu suskunluk 
1959 yılındaki "49'lar olayı"na kadar sür
dü. Ardından, Kürdistan'ın bütün par
çalannda, Kürt ulusal hareketinde bir 
yükselme süreci yaşandı. Konuyu dagıt
mamak amacıyla, olayı Türkiye Kürdist
ru ile sınırlı tuttugumuzda, bu yükselme 
sürecinde yeni partileşmelerin ve yayın 
organlarının giderek arttıgını görüyo
ruz. 

Böylece bugüne dek örgütlenme ve 
basın-yayın alanlarında oldukça ilerle
meler kaydedildi. Kürt ulusal kurtuluş 
hareketi, gerek Türkiye ve gerekse de 
uluslararası konumu itibariyle ciddi ka
zanımlar elde etti. 1940-1950'li yıllarla 
karşılaştırıldıgtnda, yeni kuşagın kazan
dıgı birikimlerin çok ileri boyutlarda ol
dugu gerçegini görürüz. Buna karşın, 
1980 faşist 12 Eylül Cuntası dönemi ve 
sonrasında olanlar, bu birikimlerin de 
yetmedigini, yeni ve gelişkin örgütlen
melerin kaçınılmazlıgını açıga çıkardı. 
Geniş kitleleri kucaklıyan ulusal kur
tulU§CU birliklerin zorunlulugu, ekmek 
ve su gibi, gereksinim haline geldi. Böy
le olunca, birlik arayışları ,daha çok 

Halit Sinan 

güncelleşti. Soruna saglıklı yanıt bulu
namadı, oysa sorun, bütün açıklıgı ile 
kitleleri meşgul ediyor. 

"Bergeh" dergisi ve "Birlik için Dekla
rasyon" kitabını çıkaranlar, "birlik" soru
nuna özel bir özen gösterdiklerinden, bu 
konuya zaman zaman yeniden dönmek 
geregi olacaktır. Bu nedenle bu yazımla, 
bazı sorunlara açıklık getirmeye çalışa
cagım. 

Çogu kez şöyle soruluyor; birlige gi
den yolu nasıl aşacagız, arzulanan bir
lige varmak için ne tür bir yöntem 
uygulamalıyız? Hazır bir reçete sunula
rruyacagı dogaldır. Bu yolu tartışarak, 
insanların yaratıcı gücüne güvenerek, 
dünü, yenilikçi bir gözle acımasız ve al
çakgönüllü bir muhasebeye tabi tutarak 
aşabilir ve gelecege yönelik alternatifler 
yaratabiliriz. Hareketler ve kadrolar bu
nun yolunu birlikte bulmalıdır. Bu ne
denle, bazılarının sandıklan gibi, bu 
örgütlerin kendilerini fesh edip, yeni 
baştan birleşmeleri gibi bir yönteme baş 
vurmak, belki de en güç ve en az olabilir 
olanıdır. Yenilikte n, degişimden, açık
lıktan ve demokrasiden yana hareket ve 
kadrolar, bu amaçla degişik yollar dene
yebilirler. Böylesi kadro ve örgütlerin, 
konuyu koşulsuz ve demokratik bir anla-
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yışla tartışmalara başlamaları, işin can 
alıcı noktasıdır. Kürt ulusal kurtuluş ha
reketinin gereksinimi olan birlige, ön
ceden bir form tasariayarak vanlmak 
istenmesi, tutuculugu birlikte getirir. Bu 
durum, birlik istemini öneren her kişi ve 
hareket için söz konusudur. 

Demokrasi ve ulusal kurtuluş mü
cadelesine önderlik etmek isteyenlerin 
önündeki en önemli görev; ulusal kurtu
luştan yana tüm güçlerin birlikte mobi
lize edilmesidir. Böylesi güçlerin en 
çogunu bir arada tutabilecek organizas
yonun oluşumuna çalışılırken, unutma
mak gerek, yaşam ve deneyler karşımıza 
çok partililigi çıkaracaktır. Bu, hem zo
runlu ve hem de gereklidir. Ancak 
amaç, geniş bir birlik olacaksa, kaçınıl
maz olarak yeni bir anlayışla işe başla
mak gerekir. Parti içi demokrasi anlayışı 
dünden farklı, degişik egilimleri dışla
mıyan, açıklıktan ve yenileşmeden yana 
bir Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi, 
birligi geçekleştirmeye aday olabilir. 

Oysa var olan Kürt hareketleri, bütün 
dünyanın büyük degişimlere ugradıkları 
günümüzde, ne ölçüde degiştiler? De
gişim işaretleri yok denem ez. Ancak çok 
cılız olan bu degişimler, geleceklerine 
ümitle bakmamıza yetmiyor. Bütün sos
yalist partilerde bürokratik katılaşmala
ra neden olan Stalinist görüşler her 
yerde alt-üst olurken, Kürt sosyalist 
hareketleri, yenileşmeden adeta kork
maktadırlar. Bu husustaki eleştirilerde 
utangaç ve degişimin özünden çok, sivri 
ve savunulması olanaksız olan noktalara 
yüzeysel olarak deginmekten ileri gitmi
yorlar. (Cıvan'ın son yazıları dışında). 
Böyle olunca, birlik çabalarında yol alı
namıyor. Oysa birlikçi, yenilikçi ve geç
mişin muhasebesini yaparak bu günkü 
tutucu ortamı aşabilmek olasıdır. 

Dünün göreceli güçlü organizas
yonlarının önderlerinde fikirsel önemli 
degişmeler olmadı. Örgütlerini marji
nalleştirenler, bugün yine baştadırlar ve 
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küçük örgütlerinin birkaç kişiyle de ol
sa, ellerinde olma tutkusu, kendilerini 
giderek tutucu kılıyor. 

V ar olan durgunlugu ve ümitsizlig i 
aşmamn güç yanları oldugu kadar, dün
ya pratiginden yararlanarak bunu kolay
laştırıcı yöntemler de vardır. Korkaklık 
ve tutuculuk nasıl yenilebilir? Kürt hare
ketleri, Kristof Kolomb gibi Amerika'yı 
yeniden keşfedecek degiller. Başka ül
kelerdeki degişim ve olanlara bakmak 
yeterlidir. Korkarım ki, çok gecikmiş 
olunacaktır. Dogu Avrupa ülkelerindeki 
önderlerin yenileşmeden kaçınmalan 
sonuç vermedi. Geciken degişim ve ye
nileşmeler, arzulanan sonuçlan vermi
yor. Dün yanlışlıklar yapıldıysa, ki bu 
soruya, kuşkusuz ve hem de çok yapıl
mıştır diyoruz, bunlardan ders almak 
gerekir. Yannın saglıklı alternatifi, bu 
yanlışlıkların analizinden çıkarılacaktır. 
Kaldı ki, yanlışlıklar da, yapısal ve de
neysel yetersizliklerden ötürü, çogu kez 
kaçımlmaz oluyor. 

Tutucu-tekkeci anlayışın gelecegi 
yoktur. Göstermelik yenileşmelerle, in
san kendini aldatabilir ancak. Degişme
den yan yana gelmeye "birlik" denemez. 
Zaaflarını daha başından itibaren içinde 
taşıyan böylesi birlikler, kısa bir süre 
sonra Y.eni parçalanmaları gündeme ge
tirir. Ornegin, bu sakıncaları ortadan 
kaldıran "monolitik olmayan parti" 
modeli anlayışı üzerinde durulmalıdır. 
Birliklerin oluşumuna kısa bir sürede 
varılamayacagı dogaldır, üstelik dünün 
alışkanlıklarına, demokratik olmayan 
dar bir grubun yönetim biçimine ters 
düştügü için de, kabullenmesi güçlükler 
taşıyor. Ne yapalım ki, bu zorunludur. 
Yaşam denen ögretmenin sözlerine ku
lak vermek gerekir. 
Geçmiş, kişilerin ve hareketlerin kim

ligidir, geçmişi inkar, kimligin inkiindır, 
oysa geçmişin muhasebesi ayrı bir şey
dir. Muhasebe, yanlış ve dogrulanm 
görme, onları degerlendirme ve böylece 
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yanlışlardan ders çıkarma olayıdır. Ü
zülerek söylüyorum, Kürt hareket ve 
kadroları, geçmişin muhasebesinden ve
badan kaçar gibi kaçıyorlar. 
Açıklıga kavuşması gereken bazı nok

taların öncelikle ele alınması geregi, son 
zamanlarda toplu ya da özel konuşma
larda dikkat çekici boyutlar kazandı. 

Kürt ulusal hareketinin birlik sorunun
da, bu noktalardaki yanlış anlaşılınalan 
veya net olmayan konulan daha da açık
lıga kavuşturmak gerekir. Bugün bun
lardan bazılarına deginelim. 
Arkadaşlardan bir kısmı, yeni ara

yışlar söz konusu olunca, bunun, dün 
özenle üzerinde durulan sosyalist bir 
dünya görüşünün eksigi şeklinde algı

lıyorlar. Oysa; ne Bergeh dergisinin 
anlatımlarında ve ne de daha önce ya
yınlanan "Deklarasyon"da, bunu akla 
getirebilecek en küçük bir kuşku yoktur. 
Tam aksine insanların, engebeli ve zorlu 
mesafelerden sonra, mutlulugu sosyalist 
bir dünya görüşünü uygulamakla bula
cagı inancındayız. Pek çok kimselerden 
duyabiliyoruz, "dünkü başansızlığımızın 
nedeni, sosyalist bir programımızın 

oluşumudur?" Bu, sorunların uzun boylu 
irdelenmeden, kolay bir tarzda, yalnızca 
bir nedenle açıklanmasına kaçmaktır. 

Görüldügü gibi kolay bir yöntemdir. 
Olaylar çok yönlü, çok nedenli ve kar
maşıktır. Böyle olunca, soruna bilimsel 
ve objektif yaklaşmak gerekir. Sosyalist 
bir programın ortodoksca savunulması, 
sadece nedenlerden biridir. Dış, iç et
menler ve bir kısım yurtsever küçük bur
juvanın kendini merkez ve işçi sınıfı 

yerine koyması ve bir yıgın başka fak
törler irdelenmeden saglıklı bir yanıt 
bulmak olanaksızdır. Kaldı ki, sosyalist 
bir yönetimi ülkelerinde 40-60 yıl uy
gulayanlar bile, bugün sorunlarına yeni 
baştan ve yeni bir gözle egiliyorlar. Ka
bahatı sosyalizmde degil, sosyalizmi an
layış ve uygulayış biçiminde arıyorlar. 

Kaldı ki yukarıdaki soruya yanıt arayan 

dostlar, dünkü "sosyalizm" anlayışlarını 
mutlaklaştırarak, bu konuda da tartı
şmaktan kaçınmış oluyorlar. Sosyalizm 
zırhının arkasında saklanıp, anlayışları

na gelecek her türlü dostea eleştiriyi, 

"sosyalizmi mi e/eştiriyorsun?" diye ge
çiştirmek istiyorlar. Sosyalizm kendisini 
yenileyerek bugünkü krizi atlatacaktır. 

Bunu, yenileşmenin ve sosyalizmin dina
mizm taşıyan anlayışına güvendigim için 
söylüyorum. Sıkıntılı olacak ama atiatı
lacak bu dönem. Bu dönemin aşılmasını 
da, dünyaianna tutkalla baglı tutucular 
degil, yenileşmeyi tabanda demokratik 
bir biçimde tartışanlar saglıyacaktır. 
Kaldı ki şimdi sosyalizmin birçok genel 
konulan da dünden ayrı bir biçimde yo
rumlanıyor. Korkusuzca tartışmak ge
rek. .. Özgür insan diyoruz; tartışmaktan 
korkanlar ne cesaretle kendilerine öz
gür insan diyebilir ler? Korkmayalım, bu 
gidiş kapitalizme dönüş degildir. Toplu
mu donduran, bürokratik, düşünsel üre
time set çeken ve sosyalizm benim 
dedikterimdir diyen azınlıgın kaygıları, 
sosyalizmi çok sevdiklerinden degil, 
öznel durumlarındandır. Bulundukları 

yerlerden uzaktaşma olasılıgının kaygı
sıdır onları korkutan. Ülkeyi, fabrikayı, 
partiyi veya benzeri kurumlan yönet
megi tekellerinde görenler, yönetimden 
uzaklaşmak korkusundan, giderek daha 
çok tutucu oluyorlar. İki akraba ve üç 
hemşehri ile kalmış olmalarına karşın, 
Kürt hareketlerinin, dünün muhasebesi
ni yapmaktan kaçınmalarının nedenini 
burada aramak gerekir ... Kılıf da bel
lidir; "kusur dünkü programımız ve uy
gulamamızda değildir, gerçek neden; 
değ i şen zor koşullarda yorgun ve yılgın 
olaniann bizi terk etme/eridir". Yaşam, 
bu tür sözleri söyleyen yöneticileri dog
rulamadı. 

Yeni dönemde Kürt ulusal demokra
tik hareketinin birlik sorununu, koşulsuz 
tartışmaya hazır olmalıyız. Demokrat 
olmanın koşullanndan biri, dayatmacı 
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olmayan bir tutuma sahip olabilmektir. 
Ne sayıca fazlalığa, ne ya§ca büyüklüğe 
ve ne de örgütsel uzun bir geçmişe sahip 
olmamn arkasına saklanmadan, ön yar
gısız, dayatmacısız ve demokrat bir 
anlayışla birlik sorununu tartışmaya alış
malıyız. Yukarda belirttiğimiz özellikle
re saygılı olmayı gözardı etmeden ~it 
koşullarda bulunulduğunu düşünmek ve 
uygun tavrı almak gerekir. Dün bunu 
böyle düşünmeyebilirdik, ancak ya§am 
dayatıyor, başka türlüsü olmuyor. Artık 
klan şefleri davranışiarım bırakıp, de
mokrat insanların arayışiarım başlatma
lıyız. 

Kendimiz, örgütümüz dün çok onurlu 
görevler yerine getirmiş olabiliriz. Bun
dan kıvanç duymalıyız ve bunun verdiği 
manevi güçle daha taparlayıcı olma ça
basım göstermeliyiz. Bu gücü, birlik ça
lışmalarında yapıcı bir etken haline 
getirmek gerekir. Yoksa bu gücü ba§ka 
kişi ve hareketlere karşı baskı ve dayat
ma unsuru olarak düşündüğümüzde, 
yaşam denen sınırsız gücün bir süre son
ra bu yanlışmuzdan ötürü, bizi tarihten 
uzaklaştırdığım görürüz. Tüm kadro ve 
hareketler demokratik ve yeni bir an
layışla, değişen fikirsel ve örgütsel 
konumları değerlendirerek, ~it koşul
larda ve dayatmacı olmadan tartışmalı
dırlar. Dayatmacı bir anlayışla şahıs ve 
hareketlerini dev aynasında görmekle 
değil, ancak yeni ve olumlu fikirlerle et
kinlik sağlanabilir... Bu havaya girildi 
mi, artık kendini ötekisinden güçlü gö
ren, daha fazla dayatmacı olur ve bu gi
der de gider. A, B'ye karşı dayatıcı 
olurken, C, ikisine birden üstten bakar, 
var da yok da benim anlayışım ve örgü
tüm der. Buna karşın demokratik ve al
çak gönüllü bir yakla§ım, karşısındakini 
bir ölçüde yumuşatır ve ölçülü olmaya 
götürür. 
Bazı dostlar, dönemimizdeki arayış

lardan monolitik bir parti ve hareket mi 
amaçlamyar gibi bir kuşkuya düşüyor-
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lar. Böyle bir anlayışa nasıl vanldığı 
şaşırtıcıdır. Çünkü tam tersi bir görüş 
sergilenrnek isteniyor. Geçmişteki mü
cadelenin sertliği ve o günün koşulları, 
hemen tüme yakın ülkelerin sosyalist 
partilerini monolitik yaptı. Bu zorunlu 
muydu, bu da tartışma konusudur. Ka
mmca bazı haklı nedenlere karşın bu 
noktaya varmamak olanaklıydı. Asker 
disiplinli örgütler giderek demokratik 
özlerinden oldular ve bürokratik bir yö
netici grubu tarafından monolitik, fikir 
üretmeyen baskıcı partilere dönüştüler 
ve en tehlikelisi de kitlelerden koptular. 
Günümüzde bu konu bütün boyutlarıyla 
tartışılıyor ve biz de yazımızın kapsanuru 
düşünerek sadece değinerek geçiyoruz. 
Geniş tabanlı, büyük çelişkileri olma

yan değişik anlayışları demokratik bir 
şekilde içlerinde barındıran örgütler 
amaçlanmalı. Bu istem biz Kürtlere 
özgü değil, bu konu, tüm ülkelerde 
değişik şekillerde tartışılıyor. Örneğin, 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ndeki 
tartışmalar ve alınan kararlar, ulusal 
kurtuluşçu partilerdeki demokratik ve 
geniş tabanlılığa dayalı yeni yapılanma 
istemleri ... Bu nedenle yinelemek istiyo
rum, monolitik bir parti anlayışı amaçla
nan yeniden yapılanmaya ve değişime 
kapalı olduğu için istenmeyen bir mo
deldir. Dün Kürdistan'da bu tür model 
egemendi, bugün birçok tutucu önder 
bu monolitik yapıyı değiştirmernek için, 
hiç değilse suskun kalıp tartışmalara gir
ınemeği ve böylece marjinal monolitik 
küçük tekkelerini korumak istiyor. 

Bu arada bazı dostlar, acaba bu yeni 
arayışlarda arzulanan, Kürdistan'da "tek 
parti" analayışı nudır şeklinde bir ikirci
me düşüyorlar. Doğrusu bu kuşkuya na
sıl varıldığım anlamak güçtür. Çünkü 
"Birlik Için Deklerasyon"un 134-135. 
sayfalarında, "Bu örgütlenme en geniş ke
simlerin katılımına açık olacaktır. Ancak 
bu, ulusal kurtuluşun tüm toplumsal ve 
politikgüçlerinin mutlaka bu örgüt içinde 
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yer alacagı, bunun, kurtuluş mücadelesi
nin tek örgütü olacagı anlamına gelmez." 
denildikten ve değişik örgütlerin zorun
lu olarak varolacaklan açıklandıktan 
sonra, "Belirttigimiz bu nedenlerle 
degişik örgütlerin varolması, ulusal de
mokratik mücadelemizde bir zaaf sayıl
mamalıdır." cümlesi yer almaktadır. 
Bergeh'in 1. ve 2. sayılarındaki politik 
yazılarda da bu anlayışı zenginleştiren 
ifadeler vardır. Monolitik olmayan bir 
örgüt ve çok partili Kürdistan ulusal 
kurtuluş örgütlenmesi arzulanmaktadır. 

Türkiye Kürdistanı'ndaki mücadele 
giderek sertleşiyor ve koşullar ağırlaşı
yor. Bu, birlikleri, dayanışmayı ve yeni 
politikalar üretmeyi daha da zorunlu 
kılıyor. Böylece büyük kitleler her tür 
mücadelenin içine çekilebilmeli. Bunun 
için de yeni anlayış, yeni ve taparlayıcı 
bakış açıları gerekiyor. Oysa günümüz
de bazı Kürt kadro ve örgütlerinin bir
lik, yeniden toparlanma çabaları; dünün 
muhasebesi yapılmadan,yanlış ve doğru
lardan gereken dersler çıkarılmadan, 
matematiksel toplamları akla getiriyor. 
Böyle olunca da fazla dikkat çekici ve 
umut bağlayıcı olunamıyor ... Her hare
ketin, "bu işe benim gücüm yetmez, baş
kalanna da gereksinim var" anlayışına 
varmaları olumludur. Bu birlik anla
yışlarında uyarıcı bir etkendir. Ancak 
yalnız başına yetersiz olduğu gibi yeni
leşmeyi ve değişimi içermediği için de 
gerçek birlikleri geciktirmenin bir nede
ni olarak bir ölçüde de zararlı oluyor. 

Birlik, ama nasıl bir birlik? Sadece, gi
derek güçsüzleşmiş olmanın bilincine 
varma, birlik kurmaya yetmiyor. Bazı 
dostlar, zaman zaman "birlik görüntüsü" 
veren oluşumların dışında bulunmaya 
eleştiriler getiriyorlar. Dostça ve gerçek 
birlik özlemlerini içerdikleri için, dikka
te alınması gereken bu eleştiri ve istem
ler, ilerisi için ümit vericidir. Yukarıda 
da beliettiğim gibi, birliklerden yanay
mış gibi davranış, küçülen hareketlerin 

ve kadroların can kurtaran simidi olma
malı, bu nedenledir ki, yıllardır bir arpa 
boyu yol alınamadı, üstelik iyi niyetli bir
çok kimsenin umutsuzluğuna da neden 
olundu. İşin can alıcı noktası ve mo
menti buradadır. Değişerek ve yeni bir 
anlayışla olaylara yaklaşarak birlikler 
aranmalıdır. Yoksa iki veya üç kişi kal
mış örgütlere yeni bir politik arena bul
mak için, zorlamalarla birçok örgüt 
ismini alt alta yazıp, 8-10 örgütten 
oluşan beraberlikler görünümü vermek 
gerçekçi olmaz. İki örgütün ciddi ve ger
çek değişimlerinin doğurduğu birlik yu
mağının, bir süreç sonunda düşe kalka 
gelişerek arzulanan amaca hizmet etme
sine karşın, 8-10 örgütcüğün toplumsal 
ve siyasal değişimlerden uzak yan yana 
gelişleri, çok kısa bir süre sonra yeniden 
dağılmayı beraberinde getirir. Nitekim 
bu alanda da yol alınamıyor. Ancak aynı 
noktada inatlaşma devam ediyor. Anla
yış değişmeyince, aynı noktada isrardan 
başka ne yapılabilir? Bunun sonucu ola
rak yeni arayış gibi görünen dalgalanma
lar, kökten tedavi edicilikten uzak ve 
varolan yaraları sarmaktan ileri gitmi
yor. Esas hastalığı ortadan kaldırmaya 
yönelmeyince, hastaya, bir aspirin yeri
ne iki aspirin veriliyor. 
Yukarıda birkaç cümle ile değindim, 

bir bölüm dostun kuşkulanndan biri de 
onların, yenilenme ve demokratik bir 
anlayışla birlik arayışlarını, varolan tüm 
hareketlerin kendilerini fesh ederek ye
niden organize olma şeklinde algılamış 
olmalarıdır. Buna değin kuşkular sıkca 
dile getiriliyor. Önemli olan özdür. Ne
dir istemin özü? istem, en geniş ulusal 
kurtuluşçu kitleleri mobilize edebilecek, 
onları kucaklıyabilecek, yeni bir işleyiş 
ve demokrasi anlayışına sahip kadro ve 
hareketlerin birliğidir. Bu nasıl olur? 
Bu; buna gönül veren ve bu arayışta olan 
insanların yaratıcı gücüyle olur. Buna gi
den yol birlikte tartışılarak bulunur. 
Bunun değişik yöntemleri bulunabilir. 
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Pratik ve bilim, böylesi kadro ve hare
ketlerin tümünün kendilerini fesh ediş
lerinden dogacak olan kaostan saglıklı 
birlikler çıktıgını dogrulaınıyor. Tarihin 
zenginligi içinde olası olabilir, ancak 
ben bilmiyorum. Ne var ki, birlik ruhu ve 
biçimi şekillenmeye başlayınca, eskile
rin er veya geç ortadan kalkacaklan da 
dogaldır. Güdülmek istenen yöntem ül
kenin ve dönemin kendine özgü olan 
koşullarına sıkı sıkıya baglıdır. Rahatlık
la söyleyebiliriz, böyle bir düşünceyi 
içermiyen "Birlik Için Deklarasyon", 
yalnızca devrimci-yurtsever bir birligin 
zorunlulugunu ve arayışını vurguluyor, 
önceden belirlenmiş bir formül sun
muyor. Kaldı ki yaşamakta oldugumuz 
zaman dilimi, hazır formülasyonlan 
tersyüz eden örnekler sergiliyor. Böyle 
arayışlara önce birey ve hareketler ola
rak hazır ınıyız? O önemlidir ... 

Dikkat edildiginde, özellikle son bir 
kaç yıl içinde, Kürt ulusal kurtuluşçu ha
reket ve unsurlan büyük bir duraganlık 
içindedir. Oysa aynı dönemde Kürt so
runu Kürtlerin yaşadıgı ülkelerde ve 
tüm dünyada çok aktüelleşti. Ancak 
insiyatif Kürt hareketlerinin dışında ge
lişiyor ve hareketler dönemi geriden izli
yorlar. Neden ve sonuçları çok önemli 
olan bu durum, başlı başına irdelenmeyi 
gerektiriyor. Bu makalenin de sınırlan 
içine girmesine karşın ayrıca ele alınma
lıdır. Bu duraganlık ve üretimsizligi 
aşmanın yolu ulusal kurtuluşen güçlerin 
birlig in den geçer. Yapılan ufak tefek 
işleri büyütüp, tekkelerimizde kendimizi 
tatmin edebiliriz, ancak hızla degişen 
dünyada, insanlar bunlarla yetinmiyor 
ve bunlara kanınıyorlar. Işin adını 
koymak gerekir. Birey ve hareketlerin 
yetersizligi giderek belirginleşiyor. Bun
ların birikim ve güçleri Kürt ulusal kur
tuluş sorunu gibi büyük ve önemli bir 
sorunu tek başına götürmeye yetmiyor. 
Güçlerimizi birleştirdigimizde bile ne 
kadar güçlük çekecegimiz ortadadır. 
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Başka yolu yok. Birbirine yakın düşü
nenler, önemsiz ayrılıkları aşıp bir olma
lıyız. Yeni bir anlayış, demokrat bir 
yaklaşım ve modern ulusal kurtuluşen 
bir örgütlenme istemi zorunlu olmuştur. 
Bu da degişimi ve dünkü örgütlenme 
modelimizin eskidigini görmemizi ge
rektiriyor. 

Nicel ve nitel olarak güçlü bir işçi sını
fını tarihen yaratamaınış olan Kürdis
tan'da, işçi partilerinde ve sendikalarda 
çalışma deneyleri yok denecek kadar az
ken, proletaryanın "biricik" partileriyle 
Kürdistan ulusal kurtuluşunu başarmak, 
günümüz gerçeklerine uymuyor. Emek
ten yana geniş kitleler, az topraklı ve 
topraksız köylüler, küçük burjuvalar 
Kürt ulusal kurtuluş hareketine bu ka
dar yakınlık duyarken, kendini işçi sınıfı 
yerine koyan bir bölümün, "Kürdistan'ın 
tek sosyalist partisi" olma iddiaları ve 
Kürdistan'ın kurtuluşu çabalarına baş
kalarını ortak etmeyecek kadar kıskanç
lıkla birliklerden uzak durmaları 
inandıncı olmuyor. Eskimiş modellerde 
israr tutuculuktur. Tutuculuk yaşamın 
tek sevmedigi şeydir. Yaşam yenilik de
mektir. 
İç etmenler Kürt sorununu giderek 

Türkiye'nin baş sorunu yaptı. Buna pa
ralel olarak dış etkenler, Kürdistan tari
hinde hiç bir dönemde görülmeyen bir 
biçimde önem kazandı. Kürdistan'ın 
parçalarını baskı altında tutan devletle
rin dışında, hemen hemen tüm ülkeler 
Kürt sorununa degişik biçimde olumlu 
yaklaştılar. Bu dış ve iç etmenleri daha 
da etkili hale getirmenin yolu, birliklerin 
kurulmasıdır. Alternatifler yaratmayan 
küçük adaklarla kim, ne ölçüde ilgile
nir? 

Çok önemsedigim bir noktaya geli
yorum. Son yıllarda iki süper devletin 
aralarındaki gerginligi azaltmalan, dün
yadaki gerilimi büyük ölçüde azalttı. As
keri paktlar anlamlarını büyük ölçüde 
kaybettiler. Bu devletler bir digerinin 
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zararına ugra§ılarda bulunurken, ara
daki küçük devletler ve özgürlügüne 
kaVU§maDll§ halklar daha da çok ezili
yordu. ABD'nin, Sovyetlerin zararına 
olacak diye Türkiye, İran gibi devletlere 
yaklaşımı bugünkünden farklı oluyordu. 
Herşey tümüyle degİ§ti demek kimsenin 
aklına gelmiyor. Ancak herkes görüyor, 
gerginlik azaldıkca Filistin, Kürt, Mga
nistan, Güney Mrika ve birçok ülkenin 
sorunlarına daha da olumlu ve çözümle
yici yaklaşılıyor. Böyle anlar güçlü orga
nizasyonlan gerektiriyor. Halk tabiriyle 
şimdi biraz da top Kürtlerde, bu ise kit
le bagı güçlü, taparlayıcı ve dikkatleri 
üzerine çekecek kadar etkin olan hare
ketleri gerektiriyor. İşte bunun için bir
lik gerek. Çagınıız ve modern dünya 
küçük düşünmeye, küçük adam olmaya, 
küçük "hareket-örgüt" olmaya haklılık 
tamnmıyor. 

Birlikler durup dururken olur mu diye 
soranlarımız var. Elbette olmaz. Esnek 
olmayan, genişlemeyi amaçlamaynalar 
böyle bir gereksinimi duymazlar. Bu bi
raz da egitim ve sorumluluk sorunudur. 
Modern kafaların i§idir birlikler. Klan 
düşüneeli veya geli§memiş bireyler mo
dern birlikleri ne düşünebilir ve ne de 
gerçekleştirebilirler. Klan düşüncelinin 
birlik anlayışı, "herkes bana gelsin" biçi
mindedir. Tutuculuk gelişmeyi engeller, 
bunlardan yaratıcı, üretici ve modern 
şeyler beklemek zordur. Çünkü böylesi 
bireyler yeniyi gecikerek kabullenirler. 
Gerek kapitalizmin eşit olmayan ge
Ii§me kurallarının yarattıgı koşullar ve 
gerekse asinıilasyoncu Türk hükümetle
rinin özellikle son yıllarda uyguladıklan 
bilinçli göç ettirme politikaları sonucu, 
şimdi metropollerde yogun bir Kürt nü
fusu vardır. Bunun olumlu ve olumsuz 
sonuçları tartışmaya deger. Ancak bazı 
erken sonuçlar çok ilginçtir. Metropol
lerdeki Kürt insam, sosyal savaşımın 
içinde, demokrasi mücadelesinin ön sa
flarında ve Kürt ulusal kurtuluş sava-

şıyla yakından ilgileniyor. Bu insanlar, 
"birlik"den yana olan anlayışiarım me
tropollerde canlı tutmaktadırlar. Kür
distanla bagları ise çok canlıdır. Bu 
durum, tamnılamaya çalıştıgım yeni
leşmeden ve degi§imden yana ulusal 
kurtuluşçu oluşurnlara büyük canlılık 
verecektir. Bunları mobilize etmek, met
ropol yaşamını, ekonomisini ve kar
ma§ık politik yapısını bilen modern 
organizasyonlar gerektirir. Yoksa her 
küçük tekke orada iki dost veya hem
şehri bulur, dünkü karşıtlıklan yeniden 
gündemleştirir ve kendini avutur. Bu 
davranış şimdiden başlanuştır bile. Dün
kü anlayışla gençler parsellenmek is
tenmektedir. Degi§en koşullardan ve 
anlayışlardan ötürü gençleri kontrol 
edemeyince, bu kez suçlamalar başlaya
caktır. 

Ne yapılabilir? Arzulanan biriikiere 
ve modern örgütlere hemen varamayız. 
Bunun için sabırlı olmak gerekir. İkna 
metodunun bütün gerekleri yerine geti
rilmeli ... Bazı iyi niyetliler bu karmaşık 
görevden korkabilir. Kimileri de tekke
terinin elden gideceginden endi§e duya
bilir. Bazan deney ve birikimlerimiz 
yetmez. Ancak ne olursa olsun, bir an 
önce buna giden yola girmeliyiz. Ana 
koşul; dünü, bugünü ve gelecegi kom
plekssiz tartışmaktır. Tartışmadan ve 
kendimizi yargılamadan bu tarihi so
rumlu görevin üstesinden gelemeyiz. Ön 
koşulsuz ve demokrat bir anlayışla "
birlik" sorunlarını ve "Kürdistan ulusal 
kurtuluş sürecini" tartışmaya ba§lıyalım! 
Bunun öncülügünü, bu arzuları taşıyan 
bir veya birkaç siyasi hareket veya hare
ketlerin dışında kalmış unsurtarla birlik
te bu hareketler yapabilir. 
Tartışmayı ve muhasebeyi yapmadan 

nasıl büyük birlikler oluşturacagız? İşin 
A'sından başlıyalım önce. 

15 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bl HILKEFTINA 60 SALIYA ŞOREŞA 
AGlRlYE 

isal 60 sal di ser serihildana Agiriye re derhas dibin. H eta niha kem - zede, 
ş aş - rast gele k tişt li ser ve serihildane hatine nivfsfn. Di gel ve yeke jf, hfn ge
Zek buyer u aliyen we tari mane, nehatine ronahf kirin. H eya niha lekolfneke 
cidf u objektfv jf li ser nehatiye kirin. Kem kesan bfranfnen xwe yen di ware ve 
serihildane de çap u belav kirine. Heçf bfranfnen Ihsan Nuri Paşa ne, tevf ku 
pir helez in u yekemfn nimuneya hiseraber ya serekekf şoreşeke Kurdan e, ge
Zek rexneyan dixwe, pirs u gotubejen nu tfne hole. Be guman, heke hem pirta
ka Ihsan Nuri Paşa u hem jf ya xweranta wf Yaşar Xanime ronahiye bibfnin, 
piçek be jf de bergeha pirsgireken ku dibin ho u se be ben gotubej u rexney an, ze
laltir bibin. Le em di we baweriye de ne, ku zelaliya misoger bi tene bi eşkere
kirina gişt arşfven dewleta Tirkiye ve mumkun e. 

Ev benda han ya jerin, ku ji qelema kurdf ya mamoste Mihemed Cemfl Roj
beyanı 1 derketiye, di kova ra "Roşenbfri Niwe" de (hej. 121, n1p. 151 -161, Adar 
1989) li Bexdaye hatiye belav kirin. Herwekf ew bi xwe jf dibeje, ew li ser kur
tebireke pirtuka neweşandf ya Ihsan Nuri Paşa ya bi semave "Jiyana Min" ha
tiye ava kirin. Desteya nivfsevanen kovare je re bi kurdf du rapel peşgotin 
nivfsfne u bi kurtebiri ji dfroka serihildana Agiriye çel kirine. Herweha ji bo da
wiya ve bende jf rapelek bizimane erebf kurtebira nivfsara mamoste M.C.Roj
beyanf nivfsfne. Me dest neda van herdu nivfsaren ku danfne peşf u dawiya 
bende. Le heçf benda mamoste M.C.Rojbeyanf bu, me ew ji zaravaye kurdiya 
jerin veguhaste zara va ye kurmancf. Di veguhastine de, ji bayeren behskiri ji me 
re diyar bu ku ev bend pewfstf şilovekirin u lekolfneke bi sere xwe ye. Kir u pe
rabaneke hole, be guman li deri çarçoveya nivfsareke weha ye u xebateke bi 
rengekf din dive. Di gel ve çende jf, me pewfst dft ku em ji bobitene çend xa
len gelekf zerari hin tebfniyan je re binivfsin. 

ReşoZILAN 
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IHSAN NURi PAŞA 
Ş O REŞA KURD LI ÇIYAYE AGlRIYE 

Da ku qehremaneki din ye Kurd wek 
yen beri xwe be nav Cı nişan nemine Cı 
serpehatiya jina wi n ek eve nav rO pel en 
jibirkirine, ji pewistiya ser şan Cı mile 
xwe O ji pewistiya dostaniyeke xwe ya 
dur Cı direj ya panzdeh sali dizani m, ku 

Mihemed Cemil ROJBEYANI 

ve benda han li ser wi binivisim. Çavka
niya ve bende ji her kurtebehseke wi bi 
xwe ye, ku wi bi qelema xwe nivisiye2

. 

lhsan Nuri kure Eli Quli ye Cı di sala 
1893-ye zayini de li bajare Bidlise, li ko
lana Eli Quli, di mala bave xwe de hati-

Kesen li se su ret Oi deste çepE! bi raste): Mamoste Rojbeyani (Niviskareki bi nav a deng, 
Kurde Iraq!!) , fhsan nuri, Yaşar Xanim (Maliya 1. N. Paşa). 

Foto: (17-05-1970 li Tehran)Hemreş Reşo 
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ye d ine. Bajare B id lise, bajareki bi nav 
O deng ye Kurdistana Tirkiye ye. Ev ba
jar, bi gihandina mezintirin miroven di
roke ve navdar e; wek bilirnet O zanyare 
sedsala şazdehe Mela idrise B idiisi ye 
xwediye birObaweriya damezrandina 
xwebixweyiyeke Kurd li Kurdistaneyan 
ji Şerefxane Bidlisi ye xwediye diroka 
"Şerefname", ku çavkaniyeke giring ya 
çar sedsali ya zindihiştina gele Kurd ku 
de heta hete sere Kurd pe bilind be, 
herweha Emir Evdalxane B idiise ye ku 
Ewliya Çelebi di gernameya xwe de wi 
kalemereki Kurd bi nav d ike. Wi di wa
re xwendewari, niştimanperweri O pa
rastina tişten kevnare O kitebxana xwe 
de waliO sultanen Osmaniyan ecebgir
ti hiştine. Ji daxa ve ye k e ye, ku wan ew 
kitebxane O muzeya witalan kirine, pir
tOk O tişten di muzeye de hem O bi xwe 
re birine Stembole. Ji bilivan, bi sedan 
miroven din yen mezin, wek mir, hel
bestvan, me la yen baş li vi bajari peyda 
bOne. 

lhsan Nuri her li Bidlise xwandina 
xwe ya dibistana destpeki kuta dike O 
herweha li bajaren Erzingan Q Sternbo
le xwandin O meşqa xwe ya efseriye 
(zabitij dawitine. Di sala 1910-an de bi 
payeya efsere du hem (Tegmen) dikeve 
nav rezen sOpaye (Ordu) Osmaniyan. 
Di wan ş eren ku Osmaniyan li Albanya
ye (Arnavutluk), li welaten Ereban O 
herweha li Yemene kirine de beşdar di
be. Tam 33 mehan li Yemene dimine. 
Gava ku ji wir vedigere, wi di kin yawe
re heza 93-yan Q dişinin Beyzone. Di 
şere cihane ye yekemin de ew erka li 
ser mil O şane xwe bi cih tine. Di liqe 
yekemin ye tevgera bingehin ya sO
paye herema Rom de, ya ku we çaxe ji 
du sOpayan pek dihat, beşdar dibe. Di 
şere Nerman de birindar dikeve. Beri 
ku Erzirom bikeve desten dijmin, wi ji 
bo lekelin O saxtikirine dişinin pişt eniya 
ROsyaye. Li wir, di çeregeha Qarxabi-
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rO ne de herdu piyen wi di berf O serme 
de dişewitin O witinin bajare Erzingane 
Q li wir wi derman dikin. Bi dO re wi 
diguhezin herema leşkere nehemin. 
Piştivegirtin Q dagirkirina bajare Ojor
keti li Gurcistane, ew dibe sereke hey
teyen3 navbajer. Pey şerrawestine O 
çekdanina dewleta Osmaniyan li baja
re Sternbale peywendidi gel Kerneleya 
Peşketina Kurdistane (Kürdistan Tea/1 
Cemiyeti) d ike Q xwe bi wan d ide nasin. 

Di sala 1919-an de ewiji bo berjewen
diya hezen neteweyiyen welate Osma
niyan, yen ku li dijidewleta navendiseri 
hildabOn O li hember destdirejiyen YO
nanan di şer de bOn, di nav rezen wan 
de beşdari şer dibe. Di gel nOneren 
St em bol e komiteyeke pek tine O bi xwe 
ji serektiya ve korniteye hildide stOye 
xwe. Li gor biryara komiteye, diviya her 
komiteyeke şoreşek li dar bixista. An go 
biryara korniteye ew e, ku dive di roje
ke diyarkiri de hemO fermanderen h ez 
O betalyonan, heye ku yen leşkeran ji, 
ji ser karbenebi d Or xistin. Di cihe wan 
de zabit O etseren ciwan bikin ferman
der. Le di hiç yekek ji etseren leşker, 
hez O betalyonan de ew werin O cesa
ret tune ye, ku tekeve bin bar Q kareki 
weha ye giring. Bi tene lhsan NO ri ge
leki bi mera ne O azayan e werekiya xwe 
nişan d ide. Bi xwe, xwe d ike fermande
re heze O name ji fermandere leşkere 
nehemin ye Qafqasyaye re dinivise O 
rewşe radigihine wf. Ew di nameya xwe 
de weha dibeje: "Min xwe niha kiriye 
fermandere heze. Zabit O etseren din jf 
dive ve yeke binin cih. Veca eger bir O 
baweriyen te jimina yen etseren ciwan 
bin, va ez ji fermanbere te O ji vir O ha 
de ji dikevim bin ferman Q desten te. 
Eger tu ne di gel me bi, edi tu wek fer
mandere leşker naheyi nas kirin. Ve 
agehdariye ragihine fermandere sQpa 
jf. Mana wijiher bi viawayiye Q bila ew 
ji mercen me bizanibe." 
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Pişti çend rojan ji fermandere leşker 
nameyek ji lhsan NOri re tet. Te de di
nivise: "Eger tu me wek fermander di
zani, bi lez O bez were ba min. Eger na, 
dive tu biçiba fermandere sO pa O di gel 
wi biaxivi." Fermandere sO pa di we ser
deme de ne bi tene fermander, le bele 
waliye Stembole jibO. Bixwe her di ba
regeha xwe ya di hewşa wezareta ka
rQbaren ceng de dima. 

NOneren etseren ciwan bi xwe O pek
ve di gel serbazen (esker) xwe biryar 
didin, ku ser bi fermana lhsan NOri bin 
O di nav xwe de her çend rojan careke 
kom bibin. lhsan NOri, da ku nave şer
min ye tirsekiye li dO nekeve, efsereki 
xwe ye aza O gernas ye xwefedaker O 
xwegoriker wek yawer heldibijere O di 
gel xwe dibe. Di eyni wexte de destOr 
dide heza xwe ku xwe arnade Q terçek 
bikin. Ew O yawere wi, her yek deban
ce O narincokeke destan bi pişta xwe 
ve dibestin O bere xwe d id in baregeha 
fermandere sOpa. Baregeha wi di he
wşa mezin ya wezareta karObare ceng 
de bO O li hawirdoren we ji diwareki be
ton ye geleki bilind hebO. Her li neziki 
wir hezeke piyade ji hebQ ku di koneki 
de d ima. NOnere we Mze, baweriya wi 
bi lhsan NOrihebO.Ihsan NOriji yawere 
xwe re dibeje: "Here ji Behaedin Bege 
nOnere ve heze re bibeje, bila desteyek 
serbazen terçek bixe jer fermana we. 
Te ku serbaz wergirt O bi ş On de, li ber 
deriye we keşke, ku fermandere sOpa 
te de ye, serbazan bi rez bike. Bila ew 
qasetorayen xwe tekin sere tifingen 
xwe Q bipen. Ni ha ez ji bo gotObeje di
çim ba fermander. Egerez bi dernegi 
mam O we denge guleyan bihist, her 
yekser O bi lezer di gel serbazan xwe 
biavejin hundir O hewil bidin ku min bi
binin. Her çi kese ku di keşke de rasti 
we bet, dive hO n wan bi dfl bigirin. Her
weha ji Behaedin re ji bibejin, ku eger 
pewist bO, emre amadeyiye bide liqe 

xwe." Veca lhsan NO ri d içe sil al (jore), 
hundire keşke. Her di we deme de ya
were fermandere sO pa ji odeya xwe te 
derve Q çaven wibi lhsan NOridikevin 
O şaşmayi dimine O je dipirse: "Ere ev 
çi kar e te kiriye? Ji bo çi hatiyivir? Ma 
tu nizani ku tu tawanbar i O eger te bi
girin O destgir bikin, de te bi dar ve 
bikin? Ma tu nizani ceze dijberi Q mu
xalefete, asebOn O sermildana çekbi
destan bidarvekirin O xeniqandin e?" 

lhsan NOridibeje: "Ez dizanim min çi 
kiriye O agehdar im, ku çire bangi min 
kirine ku werim vir ji. Ez hatime vir da 
ku bi ten e bizanibirn ka fermander çi di
bej e O ji min çi dixwaze? Ew karen wi
san dikarindi wexteke de encam bidin, 
ku eger quwet hebe. Tu ji we metirse." 
Di ve nave de desteya çekdaran li hem
ber keşke bi rez dibin. lhsan NO ri ji ya
wer re dibeje: "Ka bala xwe bide wan 
serbazen han yen ku heza piyade ya 
wezareta karabaren ceng e. Efsere fer
mandere wan bi xwe yawere min e. 
Eger axaftineke sar ji deve fermandere 
sO pa derkeve, yan ji bo girtin Q destgir
kirina min hewil bide, wa ye ew efsere 
han arnade ye, ne bi tene we bigire Q 
destgir bike, le heta koka we jibiqeline. 
Veca here O ji fermander re bibeje, ku 
fermandere heza 91-e lhsan NOri hati
ye. Her tişte ku te bi çaven xwe diline 
ji, je re vegere." Yawer bei lam O cim 
bere xwe da ber bi odeya fermander ... 
He çi lhsan NO ri ye, ew ji xwe re her pi
yase d ike O digere,je tu deng dernake
ve. Pişti demeka fermander ji odeya 
xwe derdikeve, dena xwe dide vi Q wi 
aliye xwe. Bi dO re her yekser bi pe ji 
pelekanan d içe xware, li otomobfla xwe 
siwar dibe O diçe. lhsan NO ri tedigihe 
ku plana wi bi ser ket iye. Sereken dew
lete ji we tekeiOpekeli, anarşi o ajawe
ya şoreşe ditirsiyan. Veca ew ji li pey 
fermandertete xware O d içe odeya Be
haedin Beg O spasen xwe yen ger m pe-
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şk9şi wi dike O vadigere ba heza xwe 
ya ku we xele li Dolmabaxçeye bO. Ew 
wan ji wir dişine cihe etseran O li wir 
kom dibin. Tişte qewimf ji wan re vadi
gere O piştre dibeje: "Pewfst e ku sibehf 
termandaren hezan O etseren din hemO 
bi hev re biçin dilina wezfre karObare 
eeng da ku wi ji aliye qanOna sO pa ve 
tebigihfnin, ku ji ber ku nedikaribOn bi 
riya qanOna sOpatermandaren leşker, 
hez O betalyonan ji ser kar bi d Or bixin, 
naçar mane ku wan bi riya şoreşe ji ser 
kar bi d Or bixin." lhsan NOrf herweha ji 
wan re dibeje, ku "dive di filan saete de 
hem O efser li ba betalyona agirkujan ya 
di hundire wezareta eeng de bieivin da 
ku biçin bo dilina wezfre eeng." 

Rojtira din hemO termandaren hezan 
yen ku payahelgiren tae O sterkeke 
(Binbaşt) O herweha tae O dusterk (Yar
bay) bOn, ji bililhsan NOriku payeya wi 
sesterk (Yüzbaşt) bO, di koş ka betalyo
na agirkujan de dieivin. Biryar d id in, ku 
di destpeke de, eara p9şin fermande
ren sO pa bibfnin. Ve ca bi ri ya wf bi çin O 
wezire karabaren eeng bibinin. Gava 
ku diçin ba fermandere sOpa, ferman
deren hezan xwe bi termandaren sOpa 
didin nasfn. lhsan NOrf dibeje: "Ez pa
yehelgire se sterk im o fermandere he
za 91-e me." Fermandere sOpa xwe 
nalivine O guhen xwe ji axaftine re kerr 
dike. Fermander pir bi rezdarf O hur
met, di gel fermandere sapa dikeve 
axaftine O doz dike ku wezire kara
baren eeng bibine. Fermander dibeje: 
"Wezir, li meclisa bilind, di gel desteya 
wezfran di eivfne de ye. Ew iro nikare 
we bibfne." lhsan NOrfdestekfxwe dibe 
ser mile xwe O dibeje: "Paşa!, ji kerema 
xwe re bini here, ez efserekf xwedf pa
yeya sesterki me O ez bi nave ferman
deriya heze hatime xizmeta we. We bi 
xwe ev payeya nedaye min, min bi xwe 
ew daye xwe. Heke pewisti bete peş, 
heye ku kare ji ve mezintir ji biqewime! 
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Ez nOnere fermanderiya hez O serba
zen xwe me O dixwazim iro wezire ka
rObaren eeng bibinim." Fermander le 
vadigerine O dibeje: "Civina wezire 
eeng di gel desteya dewlete heye O ni
karewe eivine bi eih bihele ... " lhsan NO
ri dibeje: "Xem nake, em dikarin herin 
diWana desteya dewlete ... " Wisan xuya 
ye, fermander hizir dike, ku lhsan Nuri 
dixwaze şoreşeke berpa bike. Veea 
dibeje: "Baş e, ez e bi telefone di gel 
wezir bipeyivim, bizanim ka ew çi d iter
mo." Piştitelefonkirine ew dibeje: "We
zirdibeje ku me niha kareki giring heye. 
Hatina wan ya vir kareki nadurist e. Ez 
sibehi, di saet 9-an de li odeya xwe ça
venere wan im." lhsan NOri, ku mebes
ta wi ya lezkirine tune bO, israr nake. 
Gava ku radibin ku vegerin, hemQ bi 
rezdari o hurmet sere xwe d içemini n a 
derdikevin. Çaxa ku lhsan NOri dike 
derkeve, fermandere sOpa deste xwe 
dibe ser mile wi O je re dibeje: "Kure 
min, dive tu baş bizanibi, ku iro Stern
bol desıliser e O ji aliye dijmine me ve 
hatiye vegirtin. HOn, herweki ku ez di
zanim, çendi aza O bieerg in, hinde ji 
welatparez O dilsoz in. Veea kareki wi
lo mekin ku welate we ji ve zedetir, bi 
temami bi zebOnane bikeve jer rikeba 
dijmin. Hewil bidin, da ku di nav hezen 
xwe de rekOpekiye biparezin." Ev ş iret 
O amojgari bi dile lhsan NOri bO n. Ew ji 
peyman didine ku dilsoz bin. Bi viawa
ye tene raye. Fermandere sOpa ji we 
heze bi nave lhsan Nuritomar d ike (di
seeiline) O wi jiwek fermander dipejiri
ne. 

Rojtira din, herweki hate gotin, d için 
dilina wezire karObaren eeng. lhsan 
NOrfji bo parastinaxwedu etseren çek
dar di gel xwe dibe O wan li pişt deri di
de rawestandin. Veea lhsan NOri xwe 
bi wezire karObaren eeng dide nas ki
rin O dibeje: "Nave min lhsan NOri ye. 
Ez fermandere heza 91-e me O cigire 
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fermandere leşkere nehemin im". Bei 
ku bizanibe generale ku li deste çepe 
ye wezir rOniştifermandere leşkere ne
hemin e Q nO di şuna Kemalettin Sami 
Beye fermandere leşker ye bere de, ku 
beri çend rojan hatibQ teqawid kirin, 
hatiye tayin kirin. Kemalettin Sami Be
ye navgoti, nOnere Mustafa Kemal ye li 
Sternbois bO. Piştivan bQyeran bi çend 
rojan, wi hinartibQ pey lhsan Nuri ku 
ware male ba wi, da ku di gel wi bipe
yive, bi hev bişewirin a je nQçeyen bQ
yeran bizanibe. 

Wezire karabaren ceng peşniyaren 
lhsan Nuri diaveje paş guhen xwe Q bi 
hiç awayeki tişteki li diji nabeje O reak
siyoneka n iş an na de. H eç i muxalefet a 
dijberi, asebQn a sermildana wan ya li 
hember emir a fermanan e, heya keti
na kabineya serekwezir Ferit Paşa Q 
hatina ser karbidestiye ya Ali Riza ye 
hevalbende Mustafa Kemal, dom dike. 
Pişti ve lhsan Nuri Q dosten wi dev ji 
muxalefet a dijberiye berdidin. lhsan 
Nuri he mO fermandere n hez Q batalyo
nan kom dike a ji wan dixwaze ku her 
kes vegere ser kare xwe. Veca dewlet ji 
Kemalettin Sami Bey wek fermandere 
giştiye sapa ji na ve vedigerine ser kar. 

Di sa la 1920-i de ji aliye desteya ber
pirsiyaren karabaren herama BakOya 
vetete p9şniyar kirin, ku lhsan Nuri bi
çe BakQye. Her di wan rojan de sereka 
binkeya sQpa (Reise erkan) bi lhsan 
Nuri dide ragihandin, ku "Meyl Q me
besta inglizan heye ku di wan rojan de 
karabaren Stembole Q birevebirina we 
texin desten xwe a hin kesan ji biajon 
Q si rgun bi kin. Dibe ku tu bi xwe ji yek 
ji wan kesan bi. Ya heri baştir ew e, ku 
tu bajare Stembole bi cih biheli a bari 
cfheki din biki." Ji ber ve ji lhsan Nuri 
doza izne dike da ku re bidine ku ew 
here bajare xwe, ango bajare Bidlise. 
Pişti we bi du rojan, Kemalettin Sami 
Bey dişine pey wi Q je re dibeje: "Xeber 

dane fermandere gişti ye sapa ku 
Komeleya Peşketina Kurdistans destar 
daye lhsan Nuri ku here Kurdistans da 
ku propogandeya Komele bike Q reh Q 
riçen we berde nav gel a we bi rek bi
xe." Ji ber ve sederne ji dive Yakup 
Paşa garanti bide, ku lhsan Nuri ji bo 
armanceke hole naçe Bidlise a bi tene 
ji bo serdane hinde zemaniizn didiye. 

Ho Q sebeba ve dudiliya fermandere 
sapa ew bO, ku lhsan Nuri çend roj be
riwe di rojnameya "Jin"-e de, di bin ser
nivisa "Kurd Q benden Wılson" çend 
nivisar nivisib0n4

. Veca lhsan Nuri di 
bersiva we dudiliye de digot: "Ew e ku 
hatiye gotin, ku qaşo ez diçim Kurdis
tans da ku reh Q riçen Komeleya Kur
distane5 berdim nav gel a we bi rek 
bixim, ne rast e. Le rast e, ku ez Kurd 
im O daxwaza min ew e, ku neteweye 
min bigiheje mafen xwe yen neteweyi. 
Le ez dixwazim ji Sternbois derkevim Q 
naçime Bidlise." 

Kemalettin Sami Bey dibeje ku "Em 
hiç ne li diji mafen Kurdan in a em na
bejin ji nabe ku Kurd bigiheje mafen 
xwe. Em arnade ne ku di vi wari de di 
gel Kurdan gotObeje bikin Q daxwazen 
wan qebOI bikin. Le bele, rojnameya 
"Jin"-e ku weşana birQbaweriyen Ko
meleya Peşketina Kurdistans ye, gele
ki hişk Q tOj li diji Mustefa Kemal Q 
h ezen neteweyi dinivise. W isan xuya ye 
ku naxwazin xwe neziki me bikin." 

lhsan Nuri dibeje: "Eger ev bir Q 
baweriya we be, ez di navbera herdu 
aliyan de dibim navber (navçi)." Veca 
lhsan Nuri ji bo neziki hev kirina herdu 
aliyan nivisareke dinivise a we bi des
ten xwe dibe rojnameya "Jin"-e. Di gel 
birevebiran rojname, ku we çaxe Ke
mal Fewzi Q MemdQh Selim Beg li wir 
dibin, dipeyive Q gotObejeke dur Q direj 
dike. Nivisare dide wan a ew ji, tevi ku 
we nivisare li diji bir a baweriyen xwe 
di bini n, d isan ji peyman d id in ku de we 
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çap bikin. Le di dawiye de ew qet na
hete çap kirin. lhsan NOri izn distine O 
terka Stembole d ide. Di nav etseren gi
redayi Bahaeddin Bey O Vehbi Bey de, 
ku etseren yedek bOn O ji bo vehisine 
izn wergirtibOn, çend kesan di gel xwe 
dibe O Stembole bi cih dihele. Gava ku 
digiheje bajare Sasone, dibihfse ku 
inglizan karabaren birevebirina Stern
bale xistine jer desten xwe. Hejmareke 
bilind ji efser O miroven giregir xistine 
zindan O girtiXaneyan O herweha hewil 
dane ku serleşker Kemalettin Sami Bey 
ji destgir bi kin. Le serbazen wili dijfwan 
radiwestin O ber li wan digirin, bi wan 
re şer dikin O ji herdu aliyan jihejmare
ke bilind kes tene kuştin. Kemalettin 
Sami Bey xwe rizgar dike. Bi dO re ew 
kesen ku tene girtin O destgir kirin, he
mOyan diajon girava Maltaye. 

Çaxa ku lhsan NOri digiheje Trabzo
ne, fermandere leşkere nehemin Rüştü 
Paşa, ku bi nave heza neteweyi kara
baren sOpa li we hererne bi re ve dibir, 
destüre dide lhsan NOrf O hevriyen wi 
da ku ew herin BakOye. Li we ROsan bi
binin O ji wan doz bikin ku ew sOpaye 
komunist bişinin ser sfnoren dewleta 
Osmaniyan O herweha ji bo sOd O ber
jewendiya Mza neteweyi soz O qewle 
alikarf O hevkariya ternam ji wan bisti
nin. lhsan NOri O hevriyen wf diçin Ba
kOye O ji wir xeber dişinin Korniteya Sor 
ya Qafqasyaye ku he ji binerd e O bi ne
heni kar dike. Karbidesti O desthelata 
welet jf di desten Partiya Wekheviye6 

de bO. We gave SOpaye Sor hin li ser 
sineren Daxistane bO. lhsan NOrfO hev
riyen wi di gel etseren "SOpaye Gen
celawen Azerbaycane" aşna dibin, 
hevOdu dinasin O dostaniye gire didin. 
lhsan NOri doze ji SOpaye Sor d ike ku 
bete Azerbaycane. Ew şeva ku biryar 
e, ku SOpaye Sor bigiheje BakOye, lh
san NO ri bi destura Korniteye beş ek ji 
serbazen sOpaye Azerbaycan e bi dfl di-
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gire, istgeha (stasyon) riya hesiniya wir 
jidagirdike. Trene mecbOrdike ku bere 
xwe bide ber bi Tiflise, paytexta Gurcis
tane. Desteyek peyayen ser bi inglizan 
O birevebiren darayi te de ne ku dix
wastin ber bi Tiflise birevin. Ew çaven 
xwe ji wezir O karbidestan redigirin a 
re d id in wan ku herin. Le heçf ingliz in, 
ku ji yek general, çend efser O bist ser
bazen çekdar pekdihatin, destgir di kin. 
Herweha heza siwari ya Azerbaycane 
jf dixine bin çavderiye heya ku SOpaye 
Sor digiheje wir. Sere sibeha ku diviya 
sOpa bigihişta, ew diçin fermanderen 
sO pa d ibinin O hererne disperin wan. Bi 
vi rengi ROs karabaren gerandina we
let digirine desten xwe. lhsan NOri O 
hevriyen wf, ku rojtira din rewişt O rabO
nOrOniştina ROsan ya li hember xelqe 
dibinin, ji wan rediyar dibe ku bir O ba
weriyen komunistan li hember heza ne
teweyi O Mustafa Kemal Paşa çi ye O 
çawan e. Ji ber ve yeke ji ew geleki zG 
doza izna vegerina bo Tirkiye dikin. Le 
izn nadine wan. Ji begavi, di gel çend 
etseren Tirk yen ku li Azerbaycane ne, 
hemO pekve hilten O direvin xwe digihi
nin irane. Li pişt çiyaye Sebelane xwe 
diavejine mala serxeleki (serekeşir) ji 
ela "ŞahsOn"-e Qizilbaş. Di dema xuri
nişikandine de, xwe huli ser wan dikin 
O hemOyan rGt dikin. Ji wir bere xwe di
di ne Ehere O di gel ew heza ku ji Azer
baycane hatibO, dibin yek O veca bere 
xwe didine OrdObade. Li wir xwe dixi
ne nav rezen sOpaye Tirk ye perçeper
çeyf ku we çaxe li we na ve ye. Piştre, ji 
wir derbasi axa Tir ki ye di bin a li bajare 
Hesenqele digihejin sO pa ye xwe ye ne
hemin. Bi dO re lhsan NOriwek sereke 
liqe yekemin ye binkeya leşkeri ya 12-
an tete tayin kirin. Ew li we di şere 
~rmenistane de birindar dikeve. Gava 
ku li Sariqamişe birina xwe d ide tedawi 
O derman kirin, diçerçile ku ji bo xisti
na xweşiye nav Kurdistanedi gel etse-
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ren nerazf, xeyfdf O silbOyf O herweha 
yen ku ji rewşa xerab ya welet tOre ne, 
rexistineke saz bike. Ev xebera han di
çe ber guhen fermandere leşkere 12-
an O wf radikişfnin ber huzOra diiNana 
lekolfn O tehqfqate. Le nikarin li ser wf 
tiştekf bipeyftfnin O fs bat bikin. Piştre di 
civfneke termandaren sOpa de ev behs 
tete vekirin. Halid Bey- ku Deli Halid 
di ha te nas ki ri n -, ku fermanderek ji ter
manderen leşker bO, dibeje: "Ez efse
rekf payehelgire tae li ser mil didime 
leşkere 12-emfn. H On jf lhsan NO rf bidi
ne min." Kazim Karabekir Paşa, ku fer
mandere sOpa bO, kefa wfgelekfji Halid 
Bey re nedihat O dizanibO jf ku ev Hali
de han carina di ser etseran de diqije O 
eger bizanfba ku ew efser piçekf be 
desthelat in, bi sfle O şeqam ew kor di
kirin. Herweha ev yeka han jfdizanibO, 
ku lhsan NOrf Kurd e O esebf ye. Kare 
sivi k jf qebOI nake. E w her bi ve pevgu
hartine ji herdu aliyan jf rizgar dibe. lh
san NOrf çaxa ku bo leşkere Halid Bey 
tete guhastin, hema her di yekemfn he
vOdudftine de ku herduk jf teqla hevO
du dipfvin. 

Piştf riya Qizilçeqçeqe wf wek fer
mander tayinf ser Mza Çildire, ku yek 
ji heremen bi Erzirome ve giredayf bO, 
di kin. Wf vere di kin. De ma ku digiheje 
Çildire, evarkf xebere d id ine ku batal
yoneka Gurcistane avetiye ser Çildire O 
ew da gir kiriye. Herçendi lhsan NO ri nO 
gihiştibO wir O hin heza xwe bi rek ne
xistibO, karObar danemezrandibOn ji, 
diçe ba fermandere batalyona Gurcis
tane. Di gel wi dikeve peyvfn e, ho O se
de ma erişe dipirse. Ew di bersiva xwe 
de dibeje: "Li gor biryara desthalata 
meclisa neteweyi ya Tirkiye (TBMM), 
Çildir dane Gurcistane." lhsan NOri di
beje: "Haya min ji ve tune. Ez dive di vf 
ware de tevf karbidesten jorin bipeyi
vim da ku erk O wezifeya ser milen xwe 
bizanibim. Le bele, heta ku rewş ronak 

ne be, dive hO n ji ve xete ber bi jertir ne
hen O dive serbazen we jf hatOçOna 
gundan nekin. Ez e destüre bidim ke
yayen (muxtar) gundan ku hewceyf O 
pewfstiyen we arnade bikin. Dive h On ji 
bo her çi karf dibe bila bibe, bi tene 
keyayan binasin." Ew piştre bOyer O 
nOçeyan ji fermander re dinivise. Piştf 
çend rojan ji Kazim Karabekir nameyek 
digiheje wf, ku "Çildir afdf Gurcistane 
ye. Wf bajarokfvala bikin O heza xwe ji 
li aliye başara Çildire damezrfnin." Li 
ser ve yeke lhsan NOrf ji Halid Beye 
fermandere leşker re dinivise: "Kazim 
Paşa di e mr O fermana xwe ya ji bo ben
de de difermo, ku Çildire vala bikim. Le 
ez vala nakim O Mza xwe her li vir bi 
rek dixim." Veca lhsan NOrf bi vf rengf 
Çildire dipareze da ku ew nekeve jer ri
keba Gurciyan. Ew piştfku heza xwe bi 
rek dixe O bi şOn de, bi destura Halid 
Bey Mza xwe diguMze baregeha fer
manderiya sOpa, ku we çaxe li Alek
sandropole7 bO. Bi telefone xeber d ide 
fermandere leşker Halid Bey O veca h e
za Çildire jf bi leşkere 12-emfn ve gire 
d ide. Le lhsan NOrf bi xwe, piştf saetek 
vehisfne, bi fermana taybetfO nehenfya 
Halid Bey vedigere cem heza siwarfya 
Azerbaycane, ku w e deme nezfki ser si
no re Gurcistane bO. Pişti ku ew we he
reme dixe bin desten xwe O bi şOn de, 
di gel heza xwe vadigere navenda le
şkere 12-emin. Halid Bey Mza wiya si
wari di şOna heza Çildire de dişine da 
ku ew li jer fermana leşkere 12-emin de 
be. 

SOpaye Tirk dikeve qir O vebirina kut
leyfya Ermeniyan.lhsan NOri, ew here
ma ku çObOye, xelqe çendin gunden 
~rmeniyan li meydane kom dike O pa
sevaniya wan dispere Mza xwe. Veca 
wan jidixe bin siya basken xwe. Her ca
re ku Halid Bey ferman dida, ku dive 
~rmeni ben e "sewq" ki ri n, xeber ji dida 
ku mebest ji peyva "sewq"-e çi ye!, an-

23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



go qirkirin e ne ku birekirin, lhsan NOri 
fermanan bi cih nahine. Halid Bey liqek 
ji serbazen xwe dişine da ku ve kuşta
riye bihine cih (bi fermaneke nehenij. 
Le bi eş kere wele nivisibOn, ku qaşo ew 
hez hatiye da ku heza lhsan NOri taq
wiye bike. Di eyni wexte de daxwaz 
dike ku lhsan NOri were dilina wi O 
~rmeniyan ji bispere vi liqe han ye ser
bazan. lhsan NOrifermane diaveje paş 
guhen xwe O di ş Ona wan de 25 dDen ji 
ser sinaren Gurcistane dispere wiliqiO 
di bersiva fermana serleşker de dinivi
se: "Çu caran di karin O şiyana min de 
nebOye O ne arnade me ji pirejin O 
kalemer, biçOk O zarakan bişinim ber 
sepiya bidarvekirine." Fermandere liqe 
serbazan wan dDan dibe O gava ku bi 
dOr dikeve, neziki gundekiwan hemO
yan bi awayeki geleki namerdane diku
je. lhsan NOri dikaribO bi vi awayi li 
hemO gunden hererne xelqe Ermeni ji 
kuştar, kokbirkirin O vebirine rizgar bi
ke. Emre Xwede, we çaxe ji Halid Bey 
ji cihe xwe hat guhastine. H ek e ew li wir 
bi ma, wi de bi hezar be haneyen din lh
san NO ri bi sedare bida darve ki ri n. 

Pişti demeka di gel Ermeniyan lihev
hatina aştiye hat giredan. Heza lhsan 
NOri ji bini ve hat rakirin O ew bi xwe ji 
wek serek ji bo liqe yekemin ye binke
ya leşkeri hat tayin kirin. Bi dO we re ji 
ew dibe fermandere heza ser sinaren 
Tirkiye O frane li herama Bazide. Di van 
rojan de lhsan NOri pewistiya vehisine 
dibine, dewra genci O ciwaniye terk 
dike

8 
Yaşar Xanima mirov O marmala 

xwe ji xwe re dixwaze. Dema ku bOye
ra MOsile diqewime O dewleta Tirkiye 
sOpa dixe re, lhsan NOri bi serbazen 
xwe ve bere xwe dide ber bi Bişeriye, 
ku bi wDayeta Diyarbekre ve giredayi 
bO. Li wir ew wek sereka liqe yekemin 
ye leşkere Tazeqelaya Meyafarqine te
te tayin kirin. Herweha serektiya binge
hin ya leşker ji diexine stOye wi. Piştre 
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ewi ji bo mufetişiya heza mitralyaz O 
şesttiran O herweha fermanderiya me
şqa sOpa ya li hereme, tayini binkaya 
leşkeri ya gerok ya Serte dikin. Li Ser
te çend etseren bi nijad Kurd di gel xwe 
heldigire O ji bo peşeroja neteweye xwe 
di gel serbazan hizra pekanina şoreşe
ka dike. Li Elke (Beytulşebab), neziki 
ser sinare fraqe rabOn O raperineke li 
dar dixe. Le ew bi ser nakevin, şikeste 
dixwin. Eli Riza Bege Bidlise tete des
tgir kirin, Xurşid Bege Hertoşi direve 
fraqe O li Zaxoye ci\Nar dibe. Heçilhsan 
NOri, Tewfiq Cemlle Mardini O Rasim 
Bege Wani bOn, ew di gel serbazen 
xwe bere xwe didin Şernexe. Li we hi
nek ji serbazan direvin, lhsan NOri O 
hevriyen wi izne d id in yen mayin ku ji 
xwe re vehisin. Piştre ew bi riya Sert -
Diyarbekre derbasixaka SOriye dibin O 
ji wir ji d içine Şengale. Li wir xwe dia
vejin ber bexte fraqe. We çaxe dewleta 
fraqe hin nehatibO damezrandine. Ew 
her yekser di bin desthalata f nglizan de 
bO O bi ten e 4 batalyon serbazen we he
bO n. fngliz, Sidiq Paşaya Qadiri dikin 
navberda ku ew bikaribe lhsan NOriqa
yD bike, ku li fraqe fermanderiya batal
yana çaremin hilde stOye xwe. lhsan 
NO ri di bersiva xwe de dibeje: "Ez dix
wazim ji bo azadiya Kurdan tebikoşim. 
Veca ez çawan dikarim xwe bi nave fer
mandere beşeke sOpaye fraqe texime 
hemeza fnglizan?" 

Piştre herse etseren penaber, ango 
lhsan NOri, Rasim Beg O Tewfiq Cemn 
Beg dev ji fraqe berdidin O derbasiaxa 
frane dibin. Li wir, gava ku ew nOçeya 
şoreşa Şex Seide Piran ya li hember 
Tirkiye dibihisin, ji ser sinaren Seraya 
derbasi axa Tirkiye di bin O d içine mala 
ku re Osman Bege sereka eş ira Miliyan. 
Li wir agehdar dibin ku şoreş nemaye. 
Şex Seid O hevriyen wi hatine destgir 
kirin. Gava ku ve xebere dibihisin, ber 
bi fraqe bi şOn de vedigerin O xwe di-
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gihfnine mala Seyfd Tahaye Şemziniye 
kure Şex Mihemed Sidfqe kure Şex 
Evdilqadire şehfd li Rewandize. Ji wir 
Tewtfq Cemn Bege Merdfnfdiçe SOriye. 
Li wir lhsan NOrf di gel Seyid Muslfhe 
biraye Seyid Taha O hin kesen din he
zeke bi rek dixin O xwe direjf Nehriye 
dikin O we vedigirin. Le gava ku leşke
ren Tir k erişe tinin ser wan, ew Nehriye 
bi cfh dihelin O vedigerin. lhsan NOri O 
Rasim Beg d içine frane ba fsman Xane 
(Simko). Le Rasim Beg ji aliye Mza 
Şikakan ve tete kuştin. Xurşid Beg ve
digere fraqe. fsman Xan ji direve fraqlt 
lhsan NQrfxwe dide dest serbazen fra
ne. Ew wf dişinin Zencane. lhsan NOri 
ji wir bi dizika ve diçe Xoye, mala He
sen Sidiqe Heyderi O li wir di mine. 

Di sala 1927-an de lhsan NOri bi 20 
siwariyan derbasi axa Tirkiye dibe a 
diçe hawirdora Erzirome. Mutrezeyen 
Tirkiye pe dihisin O dikevine dO. Çend 
caran di gel mutrezeyan dikevine şer. 
Ji wir xeber je re tet ku Tirk sapa dini
herin ser çiyaye Agiriye. Ew ji wir xwe 
digihinin çiyaye Agiriye Q herwekfl hsan 
Nuribi xwe jfdi çend bendan de nivisi
ye, tevger bi vi awayi geş dibe. lhsan 
NO rf bi xwe di vf warf de namnkeyek bi 
nave "Serhilanina Çiyaye Agri'' nivfsiye, 
ku hin nehatiye çap kirin9

. Ev ew bend 
in, ku lhsan NOrf bi awayeki li pey hev 
bOyeren qewimi nivfsine: 

A - Pişti şikestexwarina sOpaye Tirki
ye, ku di we erişe de anibO ser Agiriye, 
lhsan NOrili hember hezen wan çendin 
binkeyen serbazan dadimezrine. Ew 
her li çiyaye Agiriye baregeha bi revebi
rina hukOmeta Kurdan dadimezrfne O 
alaya kurdi ya serbixwebOne hildide. 
Alaya kurdi ji van rengan pek diaht: 1 -
Terişa jorin: Sor, 2 - Terişa navin: Spi, 
3 - Terişa jerin: Kesk, 4 - Rojeke tirej
reşin ji li navende. 

B - Tirk di ve nave de qanQneke bi 
nave "OanQna leborina şoreşgeren 

Kurd"10 arnadedikin Q wed id ine mecli
sa neteweyi ya Tirkiye (TBMM). Li gor 
we qanOne, Mi qeyd O bend hemO 
şoreşgeren Kurd dihatin leborfne. Ne bi 
tene ev hinde, le bi ser de ji, ewen ku 
xwe teslim dikirin ji çek nedikirin O rex
ten (tiştOmişt) cenge jf ji wan nedistan
din. 

Beri ku qanOna leborine derkeve, 
sOpaye Tirk erişeke dibe ser Oorxane 
(Keleten Korxane?), li rojavaya çiyaye 
Agiriye. E w li neziki kavilen kevnebaja
reki bO O bi tene 10 malen rat te de he
bO n. SO pa di vf şeride şikeste xwar O 
je gelek peya ji bi dn hatin girtin. Veca 
sapa bere xwe dide fdire. Peşniyar di
ke, ku lhsan NOriO Şex Evdilqadire se
reke eşfra Sakiyen li herema Agiriye 
xwe teslim bikin. SOd ji qanOna lebori
ne werbigirin, ku dewleta Tirk ji zar O 
zeçen wan bide. Şex Evdilqadir xwe 
teslim dike o dewlet jfzar a zeçen wije 
re dişine. Le lhsan NOri peşniyare red 
dike O qebOI nake. 

C - Tirk desteyeka (heyet), ku ji du 
parlamenteren meclisa neteweyi ya 
Tirkiye (TBMM), etsereki payebilind O 
çend etseren din pek hatibO, dişine ba 
lhsan NOri da ku di gel wi gotObeje bi
ke. Le ew nagiheje encameke wele ku 
pirsgireka daxwazen Kurdan ji bini ve 
çareser bi be. Biteneli ser ve yeke li hev 
ten, ku Kurden li derOdora Bazide, ku 
nezikiErmenistane ne, dexwedirejisO
paye Tirk ne kin. Tirk ji, di ve devere de, 
de erişe nebin ser Kurdan. Etseren ku 
di we desteye de bOn, ji lhsan NOri re 
dibejin: "Em çawan hebe di gotObeja 
leşkeri O siyasi de bi ser neketin. Te çi 
karekitaybetihebe, beje, em e wibinin 
cfh." lhsan NOrijili wan vedigerine O di
beje: "Bi tene xanima min ber bi Hele
be bi re bikin, bes e." Etser je re dibejin: 
"Em e peşniyara te bidin baregeha jo
rfn. Eger qebQI bikin, ew e xanima te 
ber bi Helebe bi re bikin." Piştre dewlet 

25 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



re dide O xanima wi digiMje Helebe. 
Paşe liqe XoybOne li Helebe we ji wir di 
gel desteyeka dişine çiyaye Agiriye. 

Ç - SQpaye Tirk, heza siwari O heza 
piyade di gel du tapan dişine ser gun
de aligire xwe. Gava ku rOniştevanen 
gund kiren sapa yen xerab a ne di cilı 
de dibinin, xwe diavejin çiyaye Agiriye 
O d içine ba Şex Evdilqadire Sa ki, ye ku 
xwe tasiimkiri dihesiband. Ji wan Kur
dan 20 kes bi wan hezan re dikevin şer 
a bere wan didin reve. Gund ji wan çol 
dikin, ji wan çendekfjibi dildigirina ba
lafireke wan ji dixinin. Fermandere le
şker Mza siwari d ike nobedar O panere 
balafire. Le peşmergeyen Kurd xwe di
rejfserwan dikin, keysa nadinewan ku 
ew li hespan xwe jfsiwar bibin.Bi piyan 
direvin, ji wan gel ek ji ten kuştin. Hes
pan wan ji ji xwe re digirin. We çaxe, 
gava ku ew direvin, Kurd ji del ve ku bi
di ne dO wan da ku wan bigirin O dil bi
kin, dikevine hay a baye talana hesp a 
baren wan. Gava ku lhsan Nuri ve re
wşe dibine, bi tena sere xwe, wek siwa
reki tikitene dikeve pey wan a zora ji 
wan dibe. Ew di dawiye de naçar dibin 
ku xwe bisperin. Ya ku geleki seyr O 
ec eb ew e, ku her we çaxe gule di tivin
ga lhsan NOrf de namfne. lhsan Nuri 
eriş d ike a tivingeke ji çenge serbazeki 
Tirk derdixine O hemOyan kom dike. Bi 
dO re Kurden peşmerge pe re digiMjin 
O hem O serbazen Tirk bi dil digirin. Wan 
ji çek dikin a şesttira di h undira balafire 
de dertinin. Hinek pOş O pelaş li hawfr
dora balafire d id in hev a agir berdidine. 
Piştre dilan serbest berdidin O wan ber 
bi Bazide dixin re. BOyeren qehremani 
yen bi vf rengi diqewimin. 

D - Xanima lhsan NOrf ku tete çiyaye 
Agiriye, ji wir rasterası ber bi Tewreze 
diçe. Ji wir xebere ji lhsan Nuri re dişi
ne. lhsan NQrf diçe Tewreze. Li we di
çe nav ela Heydeanan (Heyderanen?) 
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frane. Xanima wi ji Tewreze vadigere O 
diçe çiyaye Agiriye. 

E - Di destpeka sala 1930-i de rojava
ya çiyaye Agiriye spartibOn Mzeke. Le 
ji ber ku we nedikarfbO li ber xwe bide 
a hererne bipareze, we ew der bi cm hi
ştibO. Tirkan ji binkeya wan dagir kiri
bO. Ji ber ve yeke ji binkeya wan hatibO 
nasin. Balatir ketibQn bombebaranki
rina çiyaye Agiriye. Di binkeyeke de 
xanima lhsan NQrf ketibQ ber guleya 
mitralyoze a birindar bQbQ. 

F - lhsan NQrf 20 siwaran dixe bin 
fermana Mihemed Bege kura Husen 
Paşaye Heyderi O dişine dorObera Er
dişe ku geliye Zilan O riya we bigirin. Mi
hemed Beg bi piştevaniya elen Zilan 
geli digire a her li wir batalyoneke sQ
paye Tirk bi dil digire. Piştre diajo ser 
bajare Erdişe. Di balatirgeM de hejma
rek serbaz bi dil digire O bajer dagir d i
ke. Paşa sO payeki giran ye Tirk digiheje 
hawara Mzen xwe. Siwariyen Kurd ba
lafireke ku li wir bOye, xerab dikin Q 
dişkenin. Hezen Kurdan yen din ku li 
derOdora çiyaye Agiriye ne, hemQ liq, 
pel O desteyen serbazen li wan derOda
ren çiyaye Agiriye bi dil digirin O diajo
ne ser bajare Baş kente. W e da girdikin 
O dor li serbazen we dipeçin. Hinek ji 
wan xwe bi zore rizgar dikin. Bi riya ser
bazen sovyeti yen li ser sinor derbasi 
~rmenistane dibin. Topeke mezin O ce
birxaneyen wan li binkeya Burne Sor bi 
cilı diminin. Le çu kelk O sOd ji tope na
hete ditin. 

G - Di destpeka payfza sala 1930-f de 
Tirk erişeke gişti d ibi n ser çiyaye Agi
riye. Li gor nOçeyen nOçegilıane roj
nameya THE TIMES, herweki ku 
rojnameya CUMHURIYET ya Tirkiye je 
wergirtiye, dinivfse: "Serektiya binge
hfn ya sOpaye Tirkiye (Riyaseta erkane 
ordOya Tirkiye) 60 ooo serbaz O 6 ooo 
cendirme O 100 balatir bi her c ur e çek 
a rext ve şandiye navçeya Bazid O Wa-
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ne da ku şoreşa Kurdan serkut bike ... " 
Hejmara Kurdan wö çaxö nözikf 250 
kesf bO. Dor ji he mO aliyan ve li Kurdan 
tete peçandin. Piştf dorpöçana bi dirö
jahiya çend rojan, Kurd dişön çemberö 
bişkönin O bi zar O zöçön xwe ve xwe ji 
wö belayö rizgar bikin. Di pey vö re, lh
san NOrf derbasr franö dibe O bi nave 
penaber heya mirina xwe, sala 1976-
an, li wir dimfne. 

lhsan NOrf çaxa ku li frane bO, her ti
mf di bin çavdariye de bO. Jfneke pir bi 
feqfrfdijiya. Carina ewdişandin bajaran 
O carina jf gundan. Serektiya giştf ya 
cendirman mOçe O meaşekf hindik, da 
ku pe ne bijf O ne jf bimire, didaye. Di 
şere duhemfn ye cfhane de, ji ber tirsa 
ku ew nereve O neçe Kurdistana Tirki
ye O li wir şoreşekö berpa neke, ewf bö 
tawan diavöjin zfndanö. Ew ji girtfxanö 
bi riya girtiyen ku serbest dihatin ber
dan, çend name ji bo nOneren ROs, 
fnglfz O Amerikaye, yön ku we çaxö 
dest danfbOn ser franö O iran xistibOn 
jer rikeben xwe, dinivfse. Bi wasita wan 
nOneran, ew bi dizikaserbest tete ber
dan. Li Tarane (Tehran) jö re xaniyekf 
bi kire digirin. Dezgeha cendirman mO
çeyeke köm le girö dide O nobedarekf 
jf datfnin ber deriyö wf. Ne bi tene ewf 
le bel e xanima wf jf, herweha her kesö 
ku hatOçOna mala wan bikira jf, diviya 
bi destur bihata O biçOya. Ev keşeya 
han heya ku general Bextfyar 11 dibe 
sereka tevgiredana emniyeta iranö, di
domfne. Wö çaxö efserekf emniyete f 
Kurd, ku navö wf fsa Pijman bO, gilfna
meyekö jö re arnade dike O bi xwe wö 
digihine desten Bextfyar. Li ser ve ye
ke, general Bextfyar wf qebOif huzura 
xwe d ike o rezdarf a hurmeteke mezin 
nfşan d ide. Mehaneke du- sö hezar Tu
menf12 je re dibire, ku li gor standarta 
jfna we çaxö ya franö ew pereyekfyek
car gelekf baş bO. Piştf ji kar derkirina 

Bextfyar 13 mOçeya wfdisan dibirin. Ew 
bi mOçeyeke gelekf k örn dijf. Dostön wf 
yön Kurdön nasyar gelekf alfkariya wf 
dikin. 

Ji salen 1965-an O bi şOn de, ku edf 
temenö wf nözikf 72 salan bObO, ew li 
taxa Newabdi taqa çaranya bilindxa
niyekf çartaqfn de bi kireyeke normal 
d ima. Roje bi dehan car, bef ku bi wes
tö bihese, di wan pölekanan re diçO O 
dihat. Yek ji wan pirtOken ku dixine stO 
ku qaşo wf nivfsiy,e. "Dfroka Rehen ni
jadf yen Ku rdan" 4 e O herweha gelek 
bend O gotarön din in, ku di rojname O 
kovaran de bi nave wf belav di bO n. Le 
belö wf ji bo dostekfxwe yö ji dil O can 
so nd xwaribO, ku hay O ageha wf ji wan 
tiştan tune ye O bi navö wf15 dinivfsin. 
Herwekfji me re eşkere bO, di van bfra
nfnön xwe de, ku wf bi xwe nivfsfne, ku 
min jf ji bo nivfsfna vö bendö je fstifade 
kirine, ew naven du pirtOken xwe d ide: 
"Serhilanfna Agrr•16 ku ji şerö çiyayö 
Agirf kat dike O "Jiyana Min"17 ku tö de 
behsa jfna xwe dike. Biryar wilo bO ku 
wan ~ap bike. Le ji ber beperetiyö nika
rfbO 1 . X wed e dizane piştf ketina Şah O 
derbederbuna xanima wf bo Wurmiye 
(Urmiye) çi bi ser wan de hatine. Her
wekf ku min di van dawiyan de bihfst, 
Yaşar Xanima jina wfdi salen 80-f19 de 
li Taranö li mala Doktor C eter Hem e Ke
rim çaven xwe li vö dinyaye girtine. 

Mala lhsan NO rf herçendf li cfhekf ge
lekf bilind bO jf, ku heta peyayön gene 
di hilkişfnö de diwestiyan, lö dfsan jfpe
yayön Kurd yön bitemen jf dihatin ba O 
diçOn. Je re diyarf dibirin O w en e di gel 
dikişand in. Ev wöneya ku töte belavki
rine (20), di gel çend gencen Kurd beri 
mirina wf bi çend mehan hatiye kişan
din. 

Roja 18-ö adara 1976-an, piştf nfvro, 
herwekf timf ji xwe re kiribO adet, ji jor 
de töte xware da ku bigere o piyase bi
ke. Saet jf 6-ö piştfni\tro bOye. E w, de-
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ma ku ji aliyekişeqama Nevab ya dua
li derbasi aliye din dibe, motorsikletek 
le dide. Ku dikeve erde, motorsikletajo 
vedigere tet ser wi. Ji motorsikleta xwe 
dadikeve O wi bi taksiyeke hildide dibe 
nexweşxane O le dide razandin. Gava 
ku wext di ser zemane normal ye vege
ra lhsan NO ri re derbas dibe, xanima wi 
dikeve weswese O telaşe. Ew telefoni 
nas O dostan dike, wan agehdar dike, 
ku lhsan Nuri ji piyaseya xwe venege
riyaye male. Ji wan Pijman, Şirazi O 
Rojbeyani diçine hawariya wi O wi li 
nexweşxaneye dibinin ku va ye behiş 
ketiye. Doktor di gel wi peyvine qede
xe dike. Ew tam 7 şevan li nexweş
xaneye bedeng dimine. Saet 6-e sere 
sibeha roja pencşema 25-e adara 
1976-an21 li nexweşxaneye ruh a cane 
xwe dispere. Bi dO re terme wi dibin ti
ba dadmendiye (tiba ediQ a pişti dilni
yabuna ji ho O sebeba mirina wi, nas, 
dost, biraderen wiO herweha meqam O 
dezgehen dewlete terme wi dibin go
ristana "Beheşti Zehra"22

. Li wir, li per
çeerde 9/58 a di gora hejmar 12 de 
vedişerin. Her li ser go ra wi zarina gen
cen Kurd alan dide O çend gotar O hel
besten şine li ser tene xwandin. Ev 
peyaye mezin, nedar O hejare Kurd ye 
ku bi xeribi O bi hale perişan seri da ni
bO, ji binemaleke sade hatibO rOye din
yaye a bi xebata di riya gel a niştiman 
de xwe gihandibO O bObO xwedi navO
dengeki bilind. 

lhsan Nuri peyayeki bejinbilind O 
tenspi bO. Bejna wi ji du metreyan di
rejtir bO. Bejneke tital, rast O neçemya
yi li ser bO. Simbel en wi her timi qit O 
badayi bO n. Herçendi nişanen kalbOne 
le diyar dibOn ji, le bele ne kerr O guh
giran bO. Doktor ji aliye xwarine de per
hiz je re danibO. Doktor Cefer Heme 
Kerim hette careke tansiyona w i d ipiva. 
Herçendi dewleta Tirkiye re nedida wi 
ku hatOçOna Tirkiye bike, le Yaşar Xa-
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nim her sale careke seriyek li Stern
bale, li merrnal O dosten xwe dixist. Bi
raziyekfwfhebO ku di sOpaye Tirkiye de 
efser bO. Be rf mirina lhsan NO ri payeya 
wi serleşker (Tuggeneral) bO. 
Şina lhsan Nuriher di mala wibi xwe 

de hate danin. Serperişt O birevebiren 
şina wi ev kes bOn: Serheng Pijman, Dr 
Şirazi, Cem11 Rojbeyani, Dr Cefer He me 
Kerim, binemala Caf, binemala Qasim
lo ye xelqe Wurmiye- ku di gel lhsan 
Nuri yek mal bOn O lhsan Nuri her sal 
havine se mehen xwe yen germe li ma
la wan derbas dikirin-O herweha gel ek 
ji peyayen mezin yen Kurden Wurmiye 
O Mehabad e O herwisan Dr Seyid Ezize 
ŞemziniO biraye wiye mezin O merma
len wi ji ... Ş ine hefteyeke O bi qelebali
xeke mezin, her roj saet ji 9-e sibehe ta 
10-e şeve dam kir. Gelek ji meqam O 
dezgehen dewlete ji, ji birevebire n gişti 
yen wezareta karabaren hundirln bigi
re ta bi berpirsiyaren karabaren pena
beran, nOneren xwe şandin ş ine ... A bi 
virengilhsan NOriseridaniO ji nav me 
koç kir. Nemri O jina serbilindiye bOn 
para wi a hevbiren wi, bila mi ri n ji bi be 
para dijminen Kurd. 

TE BINi 
1- Mihemed Cemil ROJBEYAN1: Mela M.C

.Rojbeyanl di sala 1910-an de, li Kurdistans 
başar, li gund~ Qerehesen li Kerkak~ hatiye di
n~. Bi xwe ji di a eşlreta Rojbeyani ya li Germi
yana Kurdistans başar e. Di kara xebata xwe ya 
nivlskan a dersdariy~ de nav daye. Di navbera 
sal~n 1961 - 1979-an de, piştl destp~kirina şer~ 
neteweyl a demokratik y~ Kurdan li Kurdistans 
başar heya hilweştna tae a text~ Şah~ Tran~. n 
Tran~ jiya. U wir di program~n kurdl y~n radyo 
televizyon~ de kar kir. Herweha li zanlngeh~ 
dersdan kir. Piştre, ku Şah ket, vegeriya Traq~. 
Niha jlli Bexday&, di Kon Zanyarly Kurd de kar 
dike. Hetanl niha gelek nivlsar a bend~n wl di 
radyo Q televizyon~ Q herwisan di kovar~n cur
bicur y~n kurdl de hatine belavkirin. Herweha 
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gele kafirandin O berhem@n wljl, Wek pirtOk, ha
tine weşandin. Hi n ji wan ev in: 

- Tarixl Suleymanl w dewr0pişt1, ji kurdl wer
gerandiye erebl, Bexda 1951 

- Şerefnam e, ji farislwergerandiye erebl, Bex
dad 1953 

- Muzekerati Reflq Hilmi, ji kurdlwergerandi
ye erebl, Bexda 1957 

- Muzekerati Me'mOn Beg, di gel Şukur Miste
fa ji tirkl wergerandiye ere bl, Bexda 1980 

2- Mebest ji vA çavkaniy@, pirtOka lhsan NQI'i' 
Paşa ya bi sernavA "Jiyana Min" e, ku heya niha 
li çu clhl ne hatiye weşandin. 

3- Heyte: Di serdama lmparatoriya Osmani
yan de nav@ h@zeke cendirmeylya gerok e. 

4- Ji vA hevoka nivlsevan xuya dike, ku agehl 
a enformasyonlin di dest wl de heyl, qels a ne 
ternam in. Ji lewre jl ew çend şaşl O çewtiylln ku 
hatine kir in, herçendlpiçOk bin jl, d iv@ b@ne des
tnişan kirin. Şaşiya yekemln ew e, ku ev "Jin" ya 
ku li vir j@ kat d ike, ne rojname ye, 1@ bel@ kovar 
e. Ya du hernin jl ew e, ku lhsan NO ri Paşa bi te
nA bendek di jin@ de nivlsandiye. Ew jl her ew 
bende ku nivlsevan j@ qal dike. Heçlev bende, 
sernivlsa w@ wek nivlsevan dinivise ne "Kurd O 
BendAn Wilson" e, 1@ bel@ "Kurd O Prenslb@n Wil
son" e. Ev bendahandi 30-A adara 1919-A de di 
hejmara 15-an ya kovara "Jin"-8 de bi sernivlsa 
"Wilson Prensibi we Kürdler· di rOpel@n 3- 5-an 
de hatiye çap kirin. Di rOpela 5-an de 6 r@z@n v@ 
bend@ hatine sansOr kirina ji lewre ji clh@ w@ spl 
O vala ye. Di bini de Imza lhsan NOI'i' heye O her
weha d ide nlşandan ku wl ew bend li Taksim@, 
ku taxek e li Stembol@, nivlsandiye. Di çapa nO 
de, ku mamoste M.Emln Bozarslan arnade kiri
ye, ew be nd di berga 3-yan O di rOpela 655-657-
an de bi orıinala wA ya bi tirkiya kevn adi rOpela 
684 - 685-an de ji bi tirkiya nO a bi sernivisa "Wil
son Prensipleri ve Kürdler" hatiye weşandin. 

5 - Mebest ji "Komeleya Kurdistan@", b@ gu
man Kerneleya PAşketi na Kurdistan~! (Kürdistan 
Teall Cemiyeti), ye ku w@ w@ çax@ doza netewe
yl ya Kurdan bi awayekl aktlv dianl p@ş. Ew ka
droyA n v@ komeley@ bOn ku di salAn 1918 -
1919-an de kovara navdar ya "Jin"-8 derdixistin. 
Heye ku nivlsevan di wergerA de şaşl kiribe Q ji 
v@ komeleyA re "Komeleya Kurdistan@" gotibe. 

6- Partiya WekheviyA, ango "Müsavat Fırkası" 
ya paşverO ku beri biserketina şoreşa sosyalisti
yA li Azerbaycan@ li ser hukim bO. 

7- Aleksandropol: DemekA ji vi bajaroki re 
Gumr'i' dihate gotin. LA niha jA re Laninekan di
b@jin. Ew dikeve aliyil rojavaya bakurA Rewan@ 
O jA bi qasl40 kilomAtreyan d Or e. 

8-- Bi qaslku tllte zanln, Yaşar Xanim ne mer
rnal O mirova lhsan NO ri Paşa ye. 

9 - Ev pirtOk cara p&şln di kovara "HAvi'' ya 
Enstituta Kurdlya ParisA de, beş bi beş di p@nc 
hejmaran de hate belav ki ri n (binih@re: H@vi, hej. 
2/1984, rOp. 17-28, hej. 3/1985, rOp. 25-38, hej. 
4/1985, rOp. 15-26, hej. 5/1986, rOp. 25-40, hej. 
6/1987, rOp. 27- 39). Bi dO re Pereş ew ji zirna
nA kurdl O farisi wergeraniye zirnan ll tiransi O di 
bin sernav@ "la Revolte de Agridagh "Ararat", 
ed. Agri, Geneve -1986, 195 p." de daye weşan
din. LA heçl orjinal@n wA yAn bi zaravayA kurdi
ya j@rin a bi ziman@ farisi ne, heta ni ha li çu cihl 
nehatine çap a belav kirin. 

10- HukOmeta Tirkiy@ di gulana 1928-an de, 
ji bo ku gel bixaplne O bi vi rengi serihildana Agi
riy@ qels bike, qananeke IAbofı'n@ derxist. U! ji 
ber ku xelq@ vilik, dek Q do Iab@ n hukOmet@ ji nA
zik ve nas kiribOn, kesl guh neday@. We di nav 
gel de çu rewacek ji nedit. Nav@ v@ qanOna han, 
ne wek nivlsevan dib@je, "QanOna lA borina şore
şg@r@n Kurd" e. LA bel@ nav@ w@ y@ rastl ev e: 
"QanOna di derheqa paşdeav@tina ceza O teql
batE!n curm a tawanan li hin wilayet O qezayE!n 
herAma Rojhelat, ya 7-8 gulana 1928-an Q bi hej
mara 1239". 

11 - General Bextlyar, ango general TArnar 
Bextıyar. Bi xwe generaleki destbixwln e O mu
xalefeta lranA ew "Adolf Eichman y@ lran@" bi nav 
dikir. Di serdama xebata ji bo serbixwebOna 
Azarbaycana lran@ de (1944- 46), bi payeya ser
gerdl (tae O st@rkek, Binbaşı) ji yekeyeke leşka
ri ya rejim@ re fermanderi kiriye O bi qirkirin O 
vebirin@n hovitiy@ rabOye. Piştre ku vegeriya Ta
ran@, di zernaneki kurt de giha payeya genera
liy@. Wi, wek fermanderE! tlpeke (Tuğay) tankan 
li rojavaya lran@, di kOdetaya bi destil CIA-yA de 
ku tebaxa 1953-an li dijl Dr Musediq li dar ket, 
roleke mezin list. Ji lewre ji Şah Mi he med Riza
yA Pehlewl ew kir waliy@ leşkeri yA TaranA O bi 
vi rengi ew bO xwedl desthelatdariyeke yekcar 
b@ slnor. Di dema Wi de TaranA rojlin ewçend 
xwlnavl di dlroka xwe de neditibOn. KolanAn w@ 
her roj bi xwln@ dihatin av dan, zindan bi dehhe
zaran dijber a muxalif@n rejimi ve hatin dagirtin 
Q bi hezaran kes ji b@ şin Q şop winda bOn. Di 
sala 1957-an de, gava ku SAV AK resmi hat da-
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mezrandin, Şah vi cari ew kir sereki SAV AK-&. 
Pişti' demek@ nakokl di navbera wl O şah de pey
da bO. Ev nakokiya han bi wexti re gelekitund 
O tuj bO. Di navbera pigir O hevalbend@n wl O 
Şah de, hem li Tarani O hem j1' li gelek bajarin 
din şer derket. Xwlna hevOdu rijandin. General 
TAm Or Bextlyar, ji bill generali o desthelatdariya 
xwe, ew serekeşlrekl zor 1 Bextiyaran j1' bO. rev
girAdanin wfyin xurt di gel feodarıti O oli'garşi
yi hebO. Ew di dawiy@ de naçar ma ku terka 
Tran@ bide o li Ewropayi di surgOnA de biji O her
weha di surgOnA de muxalefeteki li hember Şah 
pik bine. Demeki li Swlsri jiya O piştre di gel 
lraqi li hev hat o çO li wir bO penaber o li wi ji 
xwe re baregehak danl. LA dawiya dawl, her di
san bi desti rixistina ku wl bi xwe tevna wi da
nlbO O ew bi rAk xistibO, di 1970-1 de li niziki 
Bexdayi di dema raw O niçlri de hat kuştin. 

12- Tumen: Yekeya perin lrani. 

13- General Bextlyar di sala 1961-an de ji ka
ri serektiya SAVAK-A hat bi dur xistin. 

14- Herçendl nivisevan vi pirtOkA bi "Ri'şenija
dl Kurd" nav d ike j1', wergera w@ ne serrast e. Me 
li vir ew sernav li gor orj1'nala farisi, ku "Tar'i'x-A 
Ri'şeh-& Nejadl-yi Kord" e, wergerand O ew bi 
"Diroka rehin nijadlyin Kurdan" nav kir. Ev pir
tOka han cara pişin wek bendeke zincireyidi sa
la 1946-an de di kovara "KOhistan" de, ku li 
Tarani hem bi zimani farisi O hem j1' kurdl der
diket, hatiye belav kirin (binihire: Kürtlerin Kö
keni, r. 8, Stembol1977). LA ew piştre wek pirtOk 
cara pişin di sala 1955-an de li Tarani bi zirna
ni farisi, di bin navi "Tar'i'x-& Ri'şeh-& nejadl-yi 
Kord" de O bi ali'kariya Civata lrannasiyi de ha
tiye weşandin. Bi dO wi re j1' Dr Muffizade ew 
wergerandiye kurdl O di kovara "Kordestan"-A 
de, ku li Tarani ji al iyi rejlma Şah ve ji bo pro
pagandA dihat derxistin, wek bendeke zencire
yi'di 107 perçeyan de hatiye belav kirin. Perçeya 
pişin di hejmara 1-& (6.5.1959) o ya dawin j1'di 
hej mara 111 /8-an (28.6. 1961) de hatiye weşan
din (binihire: ISK's Kurdish Bibliography Nr 1, 
Vol. B, rOp. 442, Asterdam 1968). Li Tirkiyi j1' M. 
Tayfun ew wergerandiye zimani tirkl. Ew di bin 
navi "Kürtlerin Kökeni" de ji aliyi ''Yöntem Ya
yınlan" ve di sala 1977-an de li Sternbeli hatiye 
weşandin. 

15- U gor agehl O enformasyon& n ku di "ISK' s 
Kurdish Bibliography" de hatine nivisin, libek ji 
pirtOka "Tar'i'x-& Ri'şeh-8 Nejadl-yi Kord" di pir
tOkxaneya "International Society Kurdistan" li 
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Amsterdami de heye, ku ji aliyi nivisevane we 
ve ji Basil Nikitine re hatiye diyar'i' kir in (bini here: 
Her dlsan di afirandina jor'i'n de, rOp. 442). Gel o 
destnivls O Imza bin wan çe nd rizan de j1' sexte 
ne yan na? Ev pirs piwlsti' lekeli'ne ye. 

16- Niv'isevan di orj1'nala vi bende de sernave 
vi pirtOki "ROdawekan" bi nav d ike. Heçi ti'şte 
ku ji me re diyar e, ew e, ku lhsan NOrl Paşa ev 
pirtOka xwe bi du zimanan nivisiye, bi farisi O 
kur di. Wl ya kurdl hem bi zaravayA kurma nci, an
go kurdiya jor'i'n O hem ji bi kurdiya jMn nivisi
ne. Ya kurmanci bi sernave "Serhilanina Agri" bi 
nav kiriye. LA ji ber ku me sernave guhartoya bi 
zaravayA kurdiyajirln bi esehinedizanlbO O her
weha me ev benda nivfsevan veguhastibO zara
vayA kurmanci, çitir bO ku em sernavi we j1' li 
gor orjlnala we binivisin. 

17- Herçendlnivisevan sernave vi pirtOke wek 
"Be serhatA Min" dinivise ji, me ew li gor orj1'na
la we, ku "Jiyana Min" e, nivisi. 

18- Herweki ku li jori j1' hat gotin, h eya ni ha ji 
van herdu pirtOkin ku lhsan NO (ı Paşa ji dost O 
biraderen xwe yAn herl nezik re gotiye ku yen 
min in, bi ten@ yek hatiye çap kirin. Ew j1'pirt0ka 
"Serhilanina Agri" ya ku lhsan NO (ı Paşa bi zara
vaya kurmanci niv'isandiye. 

19- Li gor agehiyen kovara "Hevi" (hejmar 2, 
sal1984), Yaşar Xanim di sala 1984-an de j1'hin 
sax bOye. WA çaxi temeni we bitirl80 sali' bO
ye O li Tarani tevi zirkeça xwe Zehra dijiyaye. 

Herweha Yaşar Xanimi j1'pirt0kek nivisiye, ku 
sernavi wi "Çiroka Jiyana Min" e. LA bele, age
hiyAn paşkAşkiri me ji serwext nakin ku ka we 
ew bi çi zimani nivisiye. 

20- Di gel vi bende O di ve hejmara kovara 
"Rewşenbir'i Niwi" de çu wene nehatine bel av ki
rin. Heye ku redaksiyon O birivebiren kova re pe
wist neditibin wi weneya ku nivisevan je behs 
dike, çap bikin. 

21- 25 adar 1976, beranberl24-& rebiilewwe
la 1397-& koçl (hlcri) o beranbe(ı 5-& ferwerdlna 
1355-& koçl hetavl (hlcr'i şemsi) o herweha be
ran ben newroza sala 2588-A kurdl ye. 

22- "Behişti' Zehra" navi goristaneke me zin O 
navdar ya Tarani ye O nezlkl30- 40 km li başO
ra w@ ye. www.a
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ULUSLARARASI GELİŞMELER VE ULUSAL 
KURTULUŞ SAVAŞIMIZ ÜZERİNDEKİ 

OLASI ETKİLERİ 

Dünyamız bir bütün olarak hızla 
degi§iyor ve sosyo-politik planda her 
zamankinden daha fazla çeşitlilik kaza
myor. Bu nedenle günümüzdeki devrim
ci mücadele süreci çok sayıda somut 
sorunu içermektedir. Bu somut sorunlar 
kendi içinde daha derin bir incelerneyi 
ve teorik degerlendirmeyi, birçok soru
na ili§kin olarak da strateji ve taktikterin 
yeniden gözden geçirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Çünkü ulusal ve toplumsal 
devrimiere ya da süreçlere ili§kin kimi 
formüller, yakın bir gelecege kadar ge
çerli olmalarına ragmen, ancak içinde 
yll§adıgımız dönem ve koşullarda farklı 
biçimler ve içerikler almışlardır. 

Günümüzde gerek kapitalist gerek 
sosyalist sistem içinde olsun yeni olgula
rın oluştugu bir gerçekliktir. Şüphesiz 
ki, bu olgular yakın bir dönemin ortaya 
çıkan kimi toplumsal-politik perspektif
leriyle, örnegin: "Perestroyka" ya da 
"Glasnost"la aniden oluşmuş şeyler 
degildir. Bugünkü olguların geçmi§teki 
ekonomik, politik, kültürel olgularla sıkı 
bir baglantısı vardır. Burada asıl üzerin-

AlanRONA 

de önemle durulması gereken husus, 
sorunların özünü ve çözüm yollanın in
celemek ve gerçekten degi§mekte olam 
görmektir. 

Biz bu yazıda somut olarak, bütün 
dünyamn dikkat merkezi durumuna ge
len sosyalist ülkelerdeki degişimi, geli§i
mi ve evrensel plandaki etkilerini kısaca 
ele almak istiyoruz. 

Son yıllarda sosyalist ülkeler, beklen
medik ani toplumsal ve siyasal degi§ik
likler nedeniyle yeni sorun ve görevlerle 
karşıkarşıya geldiler. Bir bütün olarak 
geli§meler, sosyalist hareketin nicel ve 
nitel olarak yeni bir evreye girdigini gös
termektedir. Bu geli§meler, dogal ola
rak var olan siyasi, ekonomik ve askeri 
dengelerin önemli bir oranda degi§ime 
ugrayacagım gösteriyor. 

Y ll§adıgımız yüzyılın büyük devrimci 
dalgaları, 20.yüzyılın dünya ölçüsünde 
sosyalizmin zaferi ile sona erecegi umu
dunu veriyordu. Ancak sosyalizmin ken
di iç sistemindeki var olan bir kısım 
sorunları ll§amaması, bu anlamda ken
dini yeniliyememesi, ciddi toplumsal 
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tıkanmalara neden olmU§ ve bu çözüm
süzlük beklenilen evrensel zaferi şimdi
lik de olsa uzak bir geleceğe bırakml§tır. 
Bu tarihsel olgu, genel olarak devrimci 
hareketin yeni ve çetin bir döneme 
girdiğini gösteriyor. Devrimciler bu 
olup-bitenler karşısında, yeni ideolojik
politik tespitler yapma durumundadır
lar. 

Bugün burjuva ideologları, sosyalist 
sistemin ve ona bağlı olarak da dün
yadaki sosyalist hareketin "çöktüğünü" 
"Marksizmin iflas ettiğini" iddia edi
yorlar. Bu menşei meçhul olmayan 
kehanetlerin yeni ortaya çıkmadığı, sos
yalizmin daha teori halindeyken ileri sü
rüldüğü bilinmektedir. 

Sosyalist hareketin devrimci süreçteki 
tarihsel yeri, sömürü düzenine karşı bir 
alternatif öneren tek politik güç olma
sıyla belirlenir. Daha açıkçası sosyalizm, 
kapitalist sömürünün ve burjuva ahlakı
nın reddi olarak ortaya çıktı. Kökleri ta
rihe uzanan büyük, bazen dramatik 
zorluklara rağmen, sosyalizm belli alan
larda hiç şüphesiz ki başarılı gelişmeler 
gösterdi. Ekonomide, eğitimde, askeri 
ve sosyal alanlarda önemli başarılar elde 
edildi. Sosyalizmin hangi badireterden 
geçtiği dikkate alınırsa, özellikle de 
emperyalizmin enkaz haline getirdiği 
topraklarda inşa edilen bu başarıların 
önemi daha iyi kavranılır. 

Burada asıl önemle üzerinde durul
ması gereken nokta, mevcut sosyalist ül
kelerin devlet, ekonomik ve sosyal 
gelişmelerinin tarihini bugünün koşulla
rına göre yazmanın doğru olmadığıdır. 
Olayları, mevcut gelişmeleri, geçilen yo
lun bütünlüğü içinde, bütün çelişkileriy
le görme, yorumlama ve analiz etmek 
gerekir. Kısacası gelişmeleri ekonomide 
olsun, sosyal, politik ve başka alanlarda 
olsun, neden- sonuç ilişkisini, somut ta
rihi sürecin karmaşıklığı içinde görüp 
değerlendirmek gerekir. Yoksa bugü
nün yumuşama sürecinin yarattığı rahat 
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koşullarda, Birinci ve İkinci Dünya sa
vaşlarının felaket ortamını yargılamanın 
fazla bir önemi yoktur. 

Ancak, bugünün ekonomik, sosyal ve 
kültürel süreçlerinin, farklı anlayış ve 
değişimleri zorunlu kıldığı ise bir ger
çektir. Bu aslında sosyalizme yabancı bir 
anlayış değildir. Çünkü sosyalizm 
değişim ve gelişim yeteneğine sahip bir 
toplumsal sistem olarak bilinmektedir. 
Nitekim, bugün sosyalist ülkelerdeki ge
lişim ve değişim gözlemlendiğinde, si
yasi, ekonomik ve kültürel sorunlar 
alabildiğine tartışılmakla ve çözümleri 
doğrultusunda da dünden farklı norm
lar olU§maktadır. 

Bu alanda kitleleri ilgilendiren tüm 
sorunların çözümü için yapılacak herşe
yin onlarla birlikte tartl§ılıp çözüme ka
vuşturulması doğrultusunda ilk açılımı 
sağlayan M.Gorbaçov, gelişmeleri şu 

sözcüklerleifade ediyor: "Belirli bir aşa
madan sonra (özellikle 1970'ten sonra) 
ülkenin gelişme hızı iyice düşmeye, zor
luklar ve çözülmemiş sorunlar birik
meye, tıkanıklık ve sosyalizme yabancı 
şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bütün 
bunlar ekonomiyi, sosyal, kültürel ve 
düşünsel yaşamı ciddi biçimde etkiliyor
du." Şüphesiz ki Gorbaçov'un bu tespit
leri salt Sovyetler Birliği ile sınırlı değil, 
tüm sosyalist ülkelerde belki de daha 
fazlasıyla sözkonusu olan olgulardır. 

Somut olarak durum, sosyalist ülkele
rin yeni sorun ve görevlerle karşıkarşıya 
geldikleridir. Sosyalist ülkelere karşı ol
dukça etkin psikolojik savaş geliştiren 
emperyalizm ve bunları destekleyen 
bazı karanlık odakların faaliyetlerinin 
toplumdaki etkinlikleri yadsınmamakla 
beraber, gelişmelerde belirleyici rol oy
nayan faktörler hiç şüphesiz ki, bu ü
lkelerdeki partilerin toplum yaşaınını 
deforme eden, toplumsal ilişkileri bo
zan, toplumsal mülkiyetten çalma, 
moral normlarını kabaca çiğneme gibi 
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sosyalist ilke ve ahlak normlan ile bag
daşmayan tutumlan olmuştur. 

Bugün hiç olmazsa artık "yeni yapılan
ma" ile birlikte, sosyalist ülkelerde olgu
lar üzerinde açıkça konuş uluyor, olgular 
artık kendi adlarıyla adlandınlıyor, ör
negin: Sistemdeki deformasyonlar, bü
rokratlaşmanın yarattıgı hantallıklar, 

çok katı merkeziyetçilik v.b. olgular 
toplum tarafından yargılanabiliyor. 
Kuşkusuz, reform plamndaki gelişme

ler iyi gözlemlendiginde, her sosyalist 
ülkenin kendi özelliklerine göre bir seyir 
izledigi, bunlardan herbirinin yeni ge
reksinimleri, kendine özgü anlayt§ ve 
koşullarla çözmek istedigi görülmekte
dir. Bazı ülkelerdeki degişimlerin gi
derek olumsuz boyutlara varması ise, 
uluslararası devrimci harekette ciddi 
sorunlar yaratmaktadır. Örnegin: sos
yalizm, komünizm ve giderek halk söz
cüklerinin parti isimlerinden kalkması, 
hatta bunların tümden toplumsal yaşam
dan sökülüp atılması dogrultusundaki 
egilimler, şüphesiz ki, yaşayan sosyalizm 
için ciddi olumsuzluklardır. Her kitle 
hareketinin mutlaka dogru hedeflere 
varacagımn bir güvencesinin olmaması 
dikkate alımrsa, bu egitimdeki gelişme
leri beklemeden alkışlamamn ya da 
onaylamamn "mahzurları" ileride ortaya 
çıkabilir. Çünkü yaşadıgımız tarihsel sü
reçte, çok boyutlu alt-üst oluşları barın
dıran bu geçiş döneminin, nasıl bir 
sosyo-politik formasyonla sonuçlana
cagı konusunda bir yargıda bulunmak 
oldukça güçtür. Çünkü iktidara en yakın 
olan muhalefet güçlerinin, toplumu yeni 
politik reformlar dogrultusunda demok
ratik ve sosyalist bir degişime götürecek 
herhangi belirlenmiş bir görüş ya da 
programları görülmemektedir. Bu ne
denle harekete geçen geniş halk kesim
lerinin uzun erirnde sosyal politik 
taleplerini karşılayacak toplumsal bir 
ekonomik stratejinin olmayt§ı, toplumda 
sonu belirsiz ciddi kaoslara neden olabi-

lir. İyi hatırlanacagı gibi, 1979 İran dev
riınİnin kitleselligi, herhalde bugün her 
sosyalist ülkedeki kitlesel gösterilerin 
bir kaç misliydi. Ve ne yazık ki, kitlelere 
baglanan umutlar, gerici mollaların 

mutlak diktatörlügü ile sonuçlandı. 
Sosyalist ülkelerin sayısız ekonomik, 

siyasal ve toplumsal sorunlaorun bulun
ması ve bu sorunların kitlelerin iradesini 
alabildigine sınırlayan uygulama ve mo
nolitik yapılarla çözüme kavuştum
lamaması yanında, iktidardaki komünist 
partilerin elli-altmış yılda kitleleri sos
yalizm anlayışında ikna edememeleri, 
ideolojik-politik bakımdan kendilerini 
yeniliyememeleri bugünkü bunalım şü
recinin derinleşmesinde önemli bir rol 
oynamıştır.Sosyalist demokrasinin sınır
lannın açılmaması ve ona baglı meka
nizmaların işletilmemesi, katılımcılıgın 
büyük oranda dıştalanması, sorunların 
giderek agırlaşmasını beraberinde getir
miştir. 

Bu nedenlerledir ki, bazı sosyalist 
ülkelerde kapitalizmin restorasyonuna 
yol açabilecek egilimler güçlenmekte
dir. Bugün ortaya çıkmış olan deformas
yonlara karşı büyüyen tepkinin nasıl bir 
seyir izleyecegi ise gerçekten merak 
konusudur. Halk hareketleri niteligm
deki bu potansiyelin yanlış kanallara 
yönelmemesinin fazla bir güvencesinin 
olmaması ise, durumu daha da va
himleştirmektedir. Bu, giderek büyüyen 
toplumsal muhalefete karşı, daha önce
leri Çin'de, son olarak da Romanya'da 
kitlelere karşı haksız bir zorun kullanıl
ması ise, bu tür girişimlerin çözüm ol
madıgıru göstermiştir. Kaldı ki, kitleler 
artık dünün baş egen kitleleri de degil
dir. 

Bugün sosyalist ülkelerde yaşanılan 

olayları, bir kısım ülkelerde yaşanılan 
konjonktürel durum nedeniyle ortaya 
çikmış gibi göstermenin olanakları ol
dukça sınırlıdır. Her gün yaşanılan bu
nalıma giderek yeni boyutlar kazandıran 
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bu olayların, daha derinlemesine analiz 
edilmesi gerekir. Çünkü dünya sosyaliz
mi ve özellikle de sosyalist ülkeler toplu
lugu toplumsal ve siyasal planda yeni bir 
evreye giriyor. Yukanda da belirttigirniz 
gibi, kimi sosyalist ülkelerde gelişme 
egilimleri giderek sistemde bir farklı
la§maya yol açmaktadır. Örnegin: Po
lanya, Macaristan, Baltık ülkeler~ 
benimsedikleri çogulcu siyasi sistemin 
toplumda yaratacagı hareketliligin yanı
sıra, merkezi ekonomiyi tümden terk 
ederek, piyasa ekonomisi düzeni ile yeni 
bir biçim almaktadırlar. Bu gelişmelerin 
sosyalist sistemde yaratacagı transfor
masyonun etkileri şimdiden kendini 
duyurmaktadır. Bu nedenle sosyalist ül
keler açısından genel durumun kritik ol
dugu tartışmasızdır. 

Devrimci hareketler, günümüzün ka
çınılmaz gerçekliklerini gözönünde 
bulundurarak, çagın gereksinim ve ola
naklarına uygun bir biçimde kendilerini 
degiştirmek ve geliştirmek zorundadır
lar. Daha açıkcası sorun, karşıkarşıya 
kalınan bir dizi teorik ve pratik çözümü 
gerektiriyor. Çünkü sosyalizm dışı güç
ler, bu sorunların çözüme kavuşturul
manuş olmasından yararlanıyorlar; 
bunları, kitleleri etkilemede önemli bir 
propaganda unsuru yapabiliyorlar. 

Emperyalist ülkeler, günümüzde her 
ne kadar soguk savll§ın sona erdigini 
ilan ediyariarsa da, psikolojik savaşı ge
liştirerek ideolojik savll§ın konseptlerini 
degiştirerek gerginligi tırmandırma ça
bası içerisindedirler. Düne kadar tüm 
toplumsal-politik sorunlan hep Mos
kova'nın "parmagına" "Sovyet yayılma
cılıgı" heyulasına ya da "Kübalıların 
komplosuna" baglayan bu güçler, şimdi 
de, sosyalizm "özgürlüklerin baskı altına 
alınmasıdır" sosyalizm "ekonomik çö
küştür" "kapitalizm özgürlük ve kur
tuluştur" kampanyasını alabildigine 
yaymaktadırlar. 
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Bu yogun propagandaya koşut olarak 
sosyalist ülkelerdeki kimi küçümsenme
yecek olumsuzluklar, örnegin: kitlelerin 
aktif katılınu ve inisyatiflerini saglayan 
geniş bir açıkhgm olmayışı, aşagıdan 
gerçek bir denetimin yoklugu, eleştiri ve 
özeleştiri düzeyinin çarpıklıgı ve tutar
sızlıgı, sözlerle eylemler arasındaki 
uzaklık, sosyal yozlaşma, sorumsuzluk, 
kariyerizm v.b. olumsuz etkenler de 
çogu insanda beklenmedik "sarsıntılar" 
yaratabilmiştir. Gelişmeler giderek kimi 
"devrimci" insanı da artık kapitalizmin 
savunma yarışına soyundurmuştur. Bu 
demoralizasyona ugrayan gönüllü savu
nucular, kapitalizmin "dinamik bir geliş
me perspektifine sahip oldugunu" onun 
"hümanistleşmesinin" olanaklı olduğu
nu, artık kapitalizm karşısında herhangi 
bir "alternatifin" kalmadığını ileri sür
mekten büyük bir "mutluluk" duymakta
dırlar. 

Bizim inancınuza göre, eşit ve sömü
rüsüz bir toplum ideali olan sosyalizm, 
kolay kolay insanlığın gündeminden 
kalkmaz. Hiç şüphesiz ki, sosyalizmin 
tarihi kapitalizme kıyasla oldukça kısa
dır. Eski toplum düzeninin yeni bir 
toplumsal ve siyasal anlayışa göre de
ğiştirmeyi amaçlayan sistemin olgun
la§ması ve gelişmesi elbetteki zaman 
alacaktır. Bütün toplumsal sistemler in
celendiginde, iç süreçleri ve mekaniz
malarının karmaşıklıgını, dalgalılığını 
görürüz. Sosyalist sistemde de doğal sü
reç bundan farklı degildir. Eğer yanlış 
algılanma sonucu sosyalist sistemin iç 
işleyişi idealize edilmezse, örneğin: Sos
yalizmde üretim ilişkileri gelişen üretici 
güçlerle kendiiginden uyum içine giri
yor, planlı ve dengeli bir kalkınınayı 
kendi kendine ayarlıyor gibi ve buna 
baglı olarak da, genel siyasi ve toplum
sal sorunların çözümü için de aynı şeyler 
iddia ediliyorsa, bu ütopyanın toplumsal 
gerçeklikle ilişkisinin olmadığı kesindir. 
Açıkcası, yaşayan sosyalizmin geliştiril-
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mesi, yenilenmesi yerine, zorlama for
müller ve §emaların sosyalizm yerine 
ge§irilmesinin sonuçlan ortadadır. Bu 
durumun, dogal olarak çagda§ sosyaliz
min sorunlarının yaratıcı biçimde İ§lenip 
geli§tirilmesini nasıl engelledigi ise bi
linmektedir. 

Bu nedenle "Perestroyka" aslında sos~ 
yalistlerin, mevcut durumdaki degİ§ik
likleri zamanında görebilme, gerçekleri 
gögüsleyebilme yeteneginin bir ifadesi 
olarak kavranmalıdır. Bugün sosyaliz
min geli§mesindeki dinamik süreçler, 
toplumun yeni çagda§ anlayı§a göre ku
rulmasını alabildigine hıziandırma ve 
sosyalizmin dünyadaki geli§meler üze
rindeki etkisini güçlendirme görevini 
öne koymaktadır. 

Sosyalizmin yeniden etkin bir konuma 
geçirilme olayı, tarihsel önemdeki süre
cin, dünya devrimci hareketi üzerinde 
olumlu bir etki yapacagına inanıyoruz. 
Çünkü en ba§ta sürecin kendisi, dog
matizmin ve diger toplumsal gelİ§me 
önündeki engellerin sökülüp atılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Sorunların üzerini 
açmanın ise, sosyalizme hiçbir §ekilde 
zarar getirmeyecegine, ilkesel olarak, 
gerçegin ve açıklıgın uzun erirnde en iyi 
politika olduguna inanmak gerekiyor. 
Çünkü sorunları açıga çıkartmak ve ele 
almak, onları çözme yolunda en gerçek
çi yakla§ımdır. Lenin'in belirttigi gibi 
"kendimizi aldatmamak, tersine ne varsa 
onun varlıgını açıkça kabul etmek cesa
retini göstermeliyiz". Şematik, gerçek
lerden kopuk yapıları kırıp atmaksızın, 
pratikte dogrulanmayan ya da nesnel 
bakımdan durgunluga neden olan çar
pık ili§kiler sökülüp atılmadan devrimci 
bir yenilenme olanaklı degildir. Bu ne
denle sosyalist ülkelerin gerçeklerini 
yanll§ yansıtmı§ ve gelİ§melerine zarar 
vermİ§ olan olguları hiçbir çekince koy
madan tartl§mak gerekir. Sosyalist ülke
lerdeki degi§iklikler degerlendirilirken, 
sosyalist gelİ§me sürecinin e§itsiz ol-

dugunu, büyük ba§arılar yanında ciddi 
yanll§lar ve dogru gitmeyen §eyler bu
lundugunu ancak bu baglarnda ele alı
nabilinir. 

Teorideki dogrulann somut hayatla 
her zaman bire bir çakl§maması, uzun 
bir geçİ§ süreci içinde zikzaklann ya
§anabileceginin kaçınılmaz oldugu 
gerçegi, teorinin inkanna neden olma
malıdır. Sovyetler Birligi'ndeki geli§me
nin diger sosyalist ülkelere göre daha 
etkin ve yapıcı olmasının nedeni de bu 
olsa gerek. Bugünkü süreci dogru ola
rak ortaya koymak, bunları benimsernek 
ve bilinçli olarak geli§tirip biçimlendir
mek ancak, yenile§menin mantıgına ve 
ruhuna uygun olabilir. Bu yenile§me sü
recinin, köklü degİ§iklikleri gerektiren 
bir dönemi kapsayacagı ise muhakkak
tır. Bu sürecin zaman zaman çeli§ki ve 
güçlüklerinin ~lacagı kesindir. Ancak, 
yeni tarihsel ko§ullarda sosyalizmin ye
nilenme ve ileriye götürülmesi de bunun 
ba§ansına baglıdır. 

Geli§melerin Olası Etkileri 

Son bir yıl içerisinde dünyada meyda
na gelen bir dizi olay, var olan siyasi, 
ekonomik ve askeri dengelerin önemli 
bir oranda degİ§meye yüz tuttugunu 
gösteriyor. Gelİ§me ve degİ§melerin hı
zı, olayların gerçekçi bir yorumunu güç
le§tiriyorsa da, mevcut dalgalanmanın 
ve kayn~manın ciddi yeni degerlendir
meler yapmanın geregini ortaya koy
dugu bir gerçektir. 

Önümüzdeki dönemde dünyanın ala
cagı siyasi §ekil ve yeni konjonktürün 
ulusal kurtulU§ sava§ımızı nasıl etkileye
cegini degeriendiemek ve ona göre yeni 
politikalar üretmek ise bir zorunluluk 
olsa gerek. 

Bugün sosyalist ülkeleri saran reform 
dalgasının bazı ülkeleri ciddi sayılabile
cek bir degİ§im süreci içine sokmU§tur. 
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Bu ülkeler benimsedikleri çogulcu siyasi 
sistem ve piyasa ekonomisi düzeni ile, 
yeni bir biçim almaktadırlar. Sovyetler 
Birligi dahi, "Ortak Avrupa Evi"nden ve 
kendisinin de bu toplulukta yeralma ar
zusundan söz ediyor. 
Gelişmelerin en önemli sayılabilecek 

alanı ise, askeri paktlann stratejileri ve 
güvenlik kavramlarındaki degişmeler

dir. Bugün NATO ve -Val"§ova Pakdan
nın askeri önemi artık tarti.§ maya açılml§ 
bulunuyor. En azından şimdilik ikisinin 
de eski katı konseptleri degişime ugra
yacaga benzemektedir. Her ne kadar 
ABD'nin yayılma ve hegemonya strateji
si ciddi bir degişime ugramaınış olsa da, 
gelişmelerin zamanla onu da etkileye
cegi ya da etkisiz bırakacagı, ya da onun 
dışında yeni güç odaklarının oluşacagı 
muhakkak tır. 

Burada önemle dikkat edilmesi ge
reken nokta, oldukça ileriye götürülen 
yumuşama sürecine ragmen, savaş tehli
kesinin tümden ortadan kalktıgını iddia 
etmenin olanaksızlıgıdır. Çünkü bari§ 
tüm insanlıgı ilgilendiren bir sorun ol
masına kal"§ın, bunun kimi özgül yanlan 
da vardır. Savaş tehlikesi emperyalizmin 
özünden, tekellerin karlarını artırma is
teklerinden kaynaklanmaktadır. Bu ne
denle, "büyük" savaşlar olmasa dahi, 
emperyalist gericilik tek tek ülkelerde 
devrimci sürecin önünü almak için bek
lenmedik serüveniere başvurabilir. 
Çogu Latin-Amerika ülkesinde oldugu 
gibi, emperyalizm, öteki ülkelerin içişle
rine karl§ma, karşı-devrimi dogrudan 
destekleme araçlarına her an başvurabi
lir. Bu çevrelerin, kendi iradesini tüm 
öteki ülke ve halkiara dayatma ve tarihin 
gidişini geri döndürme dogrultusundaki 
çabalanndan vazgeçmelerini beklemek 
büyük safdillik olur. Örnegin: Yumuşu
ma sürecinin görünürde alabildigine hız 
kazandıgı dünyaınızda, ABD'nin askeri 
müdahaleleri gündemde tutma histeri
sinin bazı çevrelerce anlaşılması zor da 
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olsa, bu tutumun yukandaki belirleme
mizle uygunlugu ortadadır. Son Panama 
müdahalesinin dünyada büyük şaşkınlık 
yaratması için bizce ciddi bir neden yok
tur. Çünkü, ABD Dışişleri Bakanı Ja
mas Baker, daha 4 Ekim 1989 günü 
Senato'da yaptıgı konuşmada aynen 
şunları söylemiştir: "Birleşik Devletler, 
Amerikan kuvvetlerini kullanmak opsi
yonunu saklı tutmaktadır. Bu opsiyon 
hiçbir zaman terk edilmiş degildir. An
cak Amerikan kanının dökülmesi söz 
konusu olacaksa, Başkan'ın görüşü, bu
nun kendi uygun görecegi zamanda ya
pılmasıdır." 

ABD DI§işleri Bakanı'mn sözleri, her
hangi bir yanll§ anlamaya yer bırak
mayacak kadar açıktır. Eger bir ülke 
yöneticileri, politikalanın ABD çıkarla
rına uygun düşmeyen bir çizgide tut
maya devam ederse, o yöneticilerin 
icabında zor kullamlarak, yerlerinden 
uzaklaştınlmalan olagan bir gelişme 
sayılacaktır. Sözün kısası, tutum ve dav
ramşları ABD'nin çıkarlan ve hegemon
yası ile uyuşmayan ülkeler, bir askeri 
müdahale de dahil olmak üzere ciddi bir 
tehlike ile kat"§ıkarşıyadırlar. Bugün Ni
karagua'ya karşı kontra çetelerini yeni
den harekete geçirmesi, El Salvador'un 
diktatör yönetimini ayakta tutma ope
rasyonlanın ayan beyan Bush'un agzın
dan ilan etmesi, ABD emperyalizminin 
global stratejisinin içyüzünü açıga çı
karmaktadır. Bu strateji, sözüm ona 
dünyada gerginligin azaldıgı, belli bir 
yumuşamamn saglandıgı ve göreli askeri 
güç dengesinin gündemleştigi koşullar
da, geli§meleri provake etmek isteyen 
güç merkezlerinin amacı degil midir? 
Tarihi, küçük ve güçsüz ülkeleri, halk
lan, uluslan ezmekten ibaret olan em
peryalizmin, şimdi "özgürlük" , "insan 
hakları"ndan dem vurmasının hiç bir 
inandıncılıgı varınıdır? 

Dünyamızdaki bu ikili gelişmenin, 

Kürt ulusal hareketini ve Kürdistan'ı 
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egemenlikleri altında tutan ülkeleri na
sıl etkileyecegi ise, §Üphesiz ki, önemle 
üzerinde durulması gereken bir sorun
dur. Bugün iki sistem arasındaki geli
§melerden en fazla etkilenecek olan 
ülkeler arasında, Türkiye'nin olacagım 
söylemek bir kehanet olmasa gerek. 
Şimdiye degin, jeo-politik konumuyla 
"NATO'nun kalesi" misyonunu kendine 
yakı§tıran Türkiye'nin bu konumu, 
dogal olarak yerini -özellikle de Avrupa 
ülkeleri için- "artık ta§ınması gereksiz 
bir yük" degerlendirmesine bırakma ola
sılıgı fazladır. Ayrıca, sosyo-politik ko
nularda büyük farklar olmasına kar§ın, 
son siyasi geli§melerle birlikte, kimi orta 
Avrupa ülkelerininAT'ye üyeligi, Avru
pa çevrelerinde Türkiye'nin üyeliginden 
daha cazip olarak görülmektedir. Bu, 
A T'nın sınırlan mn iktisadi, kültürel ve 
siyasal olarak Türkiye'ye önemli oranda 
kapanması demektir. Ba§ta Sovyetler 
Birlig i olmak üzere, bölgedeki ilerici ge
li§melere kar§ı üstlenmİ§ oldugu bu 
ugursuz jeo-stratejik konum, önemini is
ter istemez önemli ölçüde yitirecektir. 
Ancak bunu, Türkiye'nin tümden göz
den çıkarılacagı anlamına getirmernek 
gerekir. Her ne kadar NATO çerçeve
sinde önemi azalsa da, bu, Türkiye'nin 
bazı emperyalist ülkelerle ikili andla§
malar planında yeni serüveniere dogru 
harekete geçmiyecegi anlamına gelmez. 
Kaldi ki, Türkiye'nin emperyalizme 
bagımlılıgının yarattıgı durumu mutlak
la§tırmamak gerekir. Türkiye'nin önü
müzdeki dönemlerde, kimi alanlarda 
-özellikle de Kürt sorununda- bölgedeki 
yayılınacı emellerini bırakacagı oldukça 
§Üphelidir. Ayrıca Pan-Türkist ha
reketlerin, giderek bölgede bir zemin 
araYl§ında oldugu da açıkça gözlemle
nebilmektedir. 

Ancak, bugün giderek kapsamı genİ§
leyen yumU§ama alanındaki geli§meler 
ve ondan belli oranda etkilenecek olan 
Türkiye'nin eski askeri ve ekonomik 

gücü bulamamasından dolayı, güçten 
dÜ§ecegi ve kendisiyle hesapla§manın 
daha "rahat" olacagı ise kesindir. 

Dünyada olup-bitenleri global açıdan 
degerlendirdigimiz zaman ortaya çıkan 
tablodan Kürt ulusal hareketi nasıl etki
lenecektir? 

Daha §imdiden özellikle de Batılı ül
kelerden kimi çevrelerce "telkin" edilen 
çözümler, Kürt sorununda kimi geli§me
lerin İ§aretlerini vermektedir. 

Uluslararası Dayanışmanın 
Kimi Yanlan Üzerine 

Dünyadaki gelİ§melerin çok çe§itlilik 
kazandıgı ve aynı zamanda birbirine 
baglı yanlanmn iç içe geçtigi kO§ullarda 
uluslararası dayam§manın önemi gide
rek artmaktadır. Bu baglamda, Kürt 
sorununun uluslararasıla§ma özellikleri 
üzerinde kısaca da olsa durmak gerekir. 
Geli§en olaylar, yeni olgular derinligine 
analiz edildiginde, böylesi bir sonucu çı
karmamızı olanaklı kılan önemli bazı 

İ§aretlerin oldugu gözlemlenmektedir. 
Ancak, sorunun enternasyonalize olma 
ya da dayanl§ma egilimleri, hangi ilkeler 
temelinde gelİ§mektedir ona bakmak 
gerekir sanırız. Çünkü Kürt ulusal so
rununun uluslararasıla§ma olayım salt 
içinde bulundugumuz zaman dilimine 
özgü bir olay olarak görmemek gerekir. 
Yüzyılın ba§lannda Kürt sorunu, boyut
lan bugünkinden daha kapsamlı olan 
çerçevelerde, büyük devletler tarafın

dan tartı§ılml§, sorunlar, degi§ik 
perspektiflerde müzakere edilmi§ ve 
Kürtlere kendilerince "layık" görülen 
önem verilmi§tir. Çok iyi bilindigi gibi, 
soruna ili§kin geli§meler her defasında, 
yine bu devletler tarafından Kürtlerin 
aleyhine, ama kendi çıkarlarına göre so
nuçlandınlml§tır. Bu tarihsel olaylar, 
§Üphesiz ki, Kürtlerin siyasi ve toplum
sal konumları ile yakından ilintilidir. 
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Bugün de bizce aktüel olması gereken 
budur. Kürtler, kendi sorunlarında ne 
ölçüde inisyatif sahibidirler. Kürt so
runu uluslararsı platformlarda 
tartışıldıgında, Kürtler, ne oranda mer
kezileşebilmektedirler. Kürt halkının 
kendisini temsil edebilecek bir siyasi 
otoritesi mevcutmudur? 

Bu sorular somut olarak cevaplandı
nlmadan, uluslararasılaşmadan bekleni
len sonuçlan almak mümkün olamaz. 
Çünkü son yıllarda Kürt sorununa daha 
"sıcak" bakmaya başlayan ülkeler, Batılı 
kapitalist ülkelerdir. Bu ülkelerin, tarih
te Kürt sorunu üzerindeki olumsuz etki
leri yadsınamaz. Bu ülkeler her zaman, 
halkımızın bilincini olumsuz yönde etki
lemeye, eylemlerini etkisiz kılmaya ve 
onların artan ilerleme ve özgürlük ve 
ulusal egemenlik istemlerini, kendi e
gemenlikleri ve onların siyasi-askeri 
müttefiki konumunda olan sömürgeci 
ülkelerin egemenligine zarar vermeye
cek bir çerçevede tutmaya çalışmışlar
dır. Ayrıca bu politika, bölgesel planda 
kendi konumlarını stabilize etmek, et
kinliklerini öne çıkarmak ve ülkemizi 
kendi aralarında paylaşan devletlere 
şantaj uygulamak şeklinde tezahür et
miştir. 

Burada önemle üzerinde durulması 
gereken nokta, eger halkımızı temsil 
edebilecek olan güç, geniş kapsamlı 
baglaşıklar içinde politik-ideolojik ve 
moral bakımdan halkın yönetici gücü 
durumuna gelmezse, her zaman bu tür 
"tarihsel olaylar"la karşıkarşıya gelinme
si kaçınılmazdır. 

Son bir yıl içerisinde, Avrupa Parla
mentosu, Fransız Özgürlük Vakfı, ABD 
Senatosu ve Temsilciler Meclisi İnsan 
Hakları Komisyonu ve Batı Avrupa Bir
ligi Asamblesi Kürt sorununa ilişkin 
degişik düzeylerde bazı kararlar aldılar. 
Kürt ulusal sorununa ilişkin olarak bu 
uluslararası platformlarda alınan karar
ların niteligi bir yana, sorunun, özellikle 
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de Türkiye'nin bütün müdahale olanak
larını kullanmasına ragmen tartışılması
nı olumlu karşılamak gerekir. Her ne 
kadar Kürt sorununda büyük tarihi ve
baller taşıyan bazı Batılı ülkelerin so
runa yaklaşımını dikkatle izlemek 
gerekiyorsa da, şimdiye degin "savun
masız halk" konumuna layık görülen 
Kürtlerin, bundan böyle sorunlarının 
kimi konjonktürel politikalara uygun 
olarak gündeme getirilmesini de, yadır
gamamak gerekir. Çünkü yaşadıgımız 
tarihsel süreç, bizi daha dikkatli, esnek 
olmaya ve sorunlan daha geniş konum
larda ele almaya zorluyor. Bu nedenle 
de, bu platformları "ya beyaz ya da si
yah" diye bölme egilimine düşmeden 
degerlendirmek gerektigi inancındayız. 

Kürt sorununun sınırlı sınırlar içeri
sinde tartışıldıgı bu platformlardan en 
fazla yankı uyandıranı -özellikle Türki
ye'de- 14-15 Ekim 1989 günlerinde Paris 
Kürt Enstitüsü ile Fransız Özgürlük 
Vakfının birlikte düzenledigi "Kürtler 
İnsan Hakları ve Kültürel Kimlik" 
konulu uluslararası Konferansdır. Av
rupa'dan, Sovyetler Birligi'nden ve 
ABD'den bilim adamlarının, politikacı
ların; Türkiye, Irak ve İran'dan da çok 
sayıda Kürdün katıldıgı Konferansa, 
Türk burjuva basınında geniş yer verildi. 
Uluslararası basın kuruluşlannın fazla 
üzerinde durmadıgı Konferansın, Türki
ye kamuoyunda yankı bulmasının en 
önemli etkenişüphesiz ki, Fransa Devlet 
Başkanının eşi Danielle Miterand'ın is
mi yanında, konferansa SHP'nin kararı
na ragmen, katılma "riskini" göze alan 
yedi Kürt asıllı milletvekilinin tutumu 
idi. Burjuva basını meşrebine uygun bir 
tutumla her zamanki gibi, sorunu D.Mi
terand'ın "şeytan"lıgını ve SHP'li Kürt 
asıllı milletvekillerinin "bölücü"lügünü 
ön plana çıkararak, olayın gerçek boyut
lan ile tartışılmasını bir ölçüde de olsa 
önlerneyi baş arabildi sayılır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Burada asıl üzerinde önemle durul
ması gereken nokta, Kürt ulusal soru
nunun uluslararası platformlarda 
tartl§ılmasında, Kürt politik hareketleri
nin inisyatif ve siyasi agırlıkları sorunu
dur. Çünkü, Paris Konferansı sonrası, 
üzerinde en fazla durulan ve bir zaaf 
olarak telakki edilen konu, Kürt politik 
hareketlerinin böylesi bir uluslararası 

forumda çok örgütsüz, hareketsiz ve ye
tersiz kalmı§ olmalarıdır. 

Konferansa Genel Sekreterlik düze
yinde katılan Kürt politik hareketleri, 
Konferansı değerlendiriken genellikle 
basit aynntılarda, esasa ili§kin olmayan 
yüzeyde kalan kimi §ekli noktalarda iti
razlarını yükseltmektedirler. Örneğin: 
Çağrının parti isimleri anılmadan ki§ile
re yapılmasım ciddi bir politik tutum 
olarak değerlendiriyorlar. Örgütlerin bu 
itirazlannda samimi olmadıkları, e§siz 
bir oportünizm sergiledikleri ortadadır. 
Çünkü çagnyı alan "genel sekreterleri
miz" arkalanna bakmadan Paris'in yo
lunu tuttukları, kendilerini birle§tiren, 
birle§ik organları olan "Tevger'"de böy
lesi bir uluslararası konferansın günde
mini tartl§madıkları ve ortak bir tutum 
alma sorumluluğunu göstermedikleri bi
linmektedir. Kürt halkının "kültürel ve 
ulusal kimlik" sorununun tartı§ılacağı 

bir uluslararası forumda gerekli olan bu 
asgari sorumluluğu esirgeyenlerin, son
radan sızlanmalanmn hiçbir inandıncı
lığı elbetteki olamaz. Kendilerinin hiç 
bir somut katkılanmn olmadığı bir kon
feransta gösterdikleri dagınıklık ve pej
mürdelik ise, "hareketlerimizin" hali pür 
metalini yeterince sergilemektedir. 

Uluslararası ili§kiler, uluslararası 

platformlar §Üphesiz ki, deği§ik derin
likler ta§ıyan, oldukça boyutlu sorunlar
dır. Ve doğal olarak, her uluslararası 
ili§kide neyin kazanıldığı, neyin yitiril
diği tespiti, politik bir kuraldır. Kürt 
ulusal hareketinin enternasyonalize ol
duğu bir a§amada, bu boyutlu sorunlara 

kaf§ı etkin bir tutum almamn mevcut 
"örgütlerimizin" boyunu a§tığı ise bir 
gerçektir. İ§te asıl sorun burada ba§lı
yor. Politik hareketler neden rahatlıkla 
bu tür uluslararsı forumlarda edilgen bir 
konuma itilebiliniyor, neden Kürt halkı
mn geleceğini etkileyecek geli§melerde 
Kürt hareketleri inisyatifsiz kılınabilini
yor? Asıl üzerinde ciddiyet ve sorum
lulukla durulması gereken unsurlar 
bunlardır. Kendilerinin değil katkıları
nın, haberlerinin dahi olmadığı, "olup
bittiye" getirilen "kör-topal'' kararlan 
ayakta alkı§lamamn ise fazla onurlandı
ncı bir yönü yoktur. Kürt hareketlerinin 
durumunu yakından izleyen ve bu konu
da akıldanelik yapabilecek kadar kendi
ni Kürtlere "dost" gören Fransız Bakan 
Dr.Kouchner'in "Çok zor biraraya ge
liyorsunuz. Aramzdaki ayrılıklar bizi 
üzüyor. Sizleri biraraya getirmek dagla
nmzdaki ta§lan toplamaktan daha zor, 
bunu bilin! ... " sözleri, §üphesiz ki Kürt 
politik hareketlerin içinde bulunduğu 
durumun doğruluğunu yansıtıyor. An
cak bu sözler, aynı zamanda Kürtlere 
nasıl bakıtdığının ipuçlarını da veriyor. 
Ülkemizde önemli bir politik faktör du
rumuna gelen birlik sorununun artık, ya
bancı "dostlar"ımızı da giderek daha 
fazla rahatsız ettiği, ve onların da "i§"le
rini zorla§tırdığı görülüyor. 

Ulusal çapta ve uluslararası alanda 
her gün yeni mevziler kazanan Kürt ha
reketinin, canlanması ve kendi iradesini 
ve inisyatifini kullanabilmesinin ön §artı, 
giderek dramatik bir boyut kazanan 
mevcut dagınıklık ve etkisizliğe son ve
recek, etkin ve birle§ik bir ulusal otori
tenin yaratılmasıdır. Çünkü halkımızı 

temsil gücüne sahip olabilecek böylesi 
politik bir merkez ancak; gelİ§meleri za
mamnda görüp değerlendirebilecek, ye
ni olanaklardan arnnda ve azami ölçüde 
yararlanabilmenin ko§ullarını yaratabi
lecek ve belirli hedeflere ula§mada sar
sılmaz kararlılık gösterebilecektir. 
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PROF. LAZAREFi LE BiR SÖYLEŞi 

Bergeh: Bilindiği gibi sizin Kürt Soru
nu ve Emperyalizm konulu bir kitabınız 
yayınlandı. Emperyalist ülkelerin Kürdis
tan/o ilgili güçlü istemleri vardı. Acaba il
gileri bugün de güçlü müdür? 

Prof. Lazaref: 1920 yıllarına göre du
rum bugün daha degişiktir. Burjuva 
emperyalistlerin ve bölge devletlerinin 
baskı uygulayıp sömürdükleri ülkeler
den birisi de Kürdistandı. O dönemde 
oyunlar büyük ölçüde İngiltere ve Fran
sa devletlerince oynanıyordu. Fransızlar 
İngilizleri ve İngilizler de Fransızları 
istemiyorlardı. Ancak bu iki emperialist 
ülke bölgeye, kendilerinin dı.şında 
A.B.D.'nin girmesinden hO§nut degiller
di. Fakat bugün her üçü de adı geçen 
bölgedeki halkların haklarına kaVU§ma
ları için çagrıda bulunuyorlar. Bugün 
uluslararası politika iki büyük devletin 
güdümündedir. Bunlar Sovyetler Birligi 
ve Amerika Birleşik Devletleridir. Pe
restroykadan önce Amerika ve Sov
yetler Birliginin ilişkilerinin gerginligi, 
birbirlerine daha çok zarar verme arzu
ları, onları Kürtlere yararlı olmaktan 
uzaklaştırıyordu. Bu gerginlikte Kürtle
rin yararı yoktu. Perestroyka anlayı.şı dı.ş 
politikamızda başarılı olursa, Sovyetler 
Birligi ve A.B.D. birbirlerine zarar ver
me anlayışından uzaklaştıkça, bu anlayı.ş 
Kürtlere yarar saglar. Eger devletler 
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arasındaki ilişkiler yumuşak giderse 
(Fransa, İngiltere, A.B.D. ve Sovyetler 
Birligi gibi), kendileri küçük devletlere 
ve ezilen halkiara karşı daha anlayışlı ol
mak zorunda kalırlar. Bunlar ezilenlerin 
başkaldırılarının güçlü olmasım isteme
dikleri gibi problemleri erken bastırabil
rnek için de onlara karşı daha yumuşak 
tavırlı olacaklardır kanısındayım. 

Kürt sorununa mesafe aldırmak için 
bugün daha çok dikkatli olmak gerek
mektedir. Bakınız Fransa ne yapıyor? 
Fransız burjuva demokratik prensipleri 
ve kurtuluş anlayışı Kürtlere yardımı ge
rektiriyor. Onlar da şimdi buna uygun 
hareket etmeye çalışıyorlar. Kürtlerin 
bu fırsatı kaçırmaması gerekir. İngiltere 
ve İtalya da yakınlık gösteriyor ve böyle
ce Kürt sorunu giderek mesafe alıyor. 

1920'ye dönelim. Fransa ve İngiltere 
Milletler Camiası'nda birinci rolü oyna
dılar .. Bugün Birleşmiş Milletler'de iki 
devlet degil, bütün devletler rol oy
nuyor. Bu da Kürt sorununun aşama 
saglamasına olanak saglıyor. Örnegin, 
Paris'teki konferans yüksek düzeyde 
degildi, normal ölçüler içinde idi. Buna 
karşın sesini tüm dünyaya duyurabildi. 
Uluslararasında önemli bir etkinlikti. 
Fakat şimdi son söz Kürtlerindir. Onla
rın kendi sorunlarını ve istemlerini dile 
getirmeleri gerekir. Kürt temsilcileri ka
nalı ile diger devletlerle müzakere et-
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rnek zorundadırlar. Diger devletler şim
di kimseyi Kürt temsilcisi olarak görmü
yorlar, kimse Kürtleri temsil edemiyor. 

Kürtlerin en büyük düşmanlan yine 
kendileridir. Anlıyamıyorum; Kürtleri 
sevenlerin toplandığı binanın dışında ve 
kapısında siz diger bir bölüm Kürtler 
içerdekileri protesto ediyorsunuz. Kürt~ 
lerin arasındaki uyuşmazlıkların kısa 
sürede ortadan kalkacağına inanamı
yorum. Onları bir araya getirecek ve ko
ruyacak bir barınağa gereksinimleri 
vardır. Ne olursa olsun, altına sığınacak
ları bu şey bir çadır dahi olabilir. Ama 
bir sığınağa gerek vardır. 10.000 kilome
trelik yolu gidebilmek için ilk adımı at
mak gerekir. Sıra sizin son sözü siz 
söyliyeceksiniz. 

Bergeh: Uluslararası platfonnlarda ve 
Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinde ba
şlıca güçlük ve sonın/ar nelerdir? 

Prof.Lazaref: Kurtuluş mücadelesinin 
kendine özgü etnik bir rengi vardır. To
prağa kök salmış derin kökleri vardır. 
Şu noktalar dikkat çekicidir: 

1- Kürtlerin bölünmüşlüğü çok belir
gin bir eksikliktir. 

2- Ulusal kurtuluş mücadelesi veren 
diğer halkların birlikte çalışan örgütleri 
örneğin, Filistin'lilerin bir "Cephe"si' 
Kürtlerin ise pek çok örgütü var. ' 

3- Dünyamızda ulusal kurtuluşunu el
de etmemiş büyük uluslar çok azdır. 
Çok nüfuslu halk olarak kurtulmamış 
sadece Kürtler var. Bu özellik gösteriyor 
ki Kürt sorunu yakında uluslararası bir 
sorun olacaktır. Kürtler için nüfusun 
çokluğu bir avantajdır. Bakınız Filistin
lilere, birçoklan asimile oldu, zaten tü
mü 3-4 milyondur. Oysa Kürtlerin 20-25 
milyo,n olması önemli bir faktördür. Ar
tık dünya kamuoyunun Kürt ismini tanı
ması ve kabulleurnesi gerekir. Bu da 
rasiantı eseri olmaz. Bu bir gündem ve 
süreç meselesidir. 

Bergeh: Birçok kaynaklarda Kürtler 
için, "dostu olmayan bir u/ustur" denili
yor, siz buna katılıyor musunuz_? 

Prof. Lazaref: Doğru değildir. Dönem 
d~ğiş~işti~. Lozan dönemini değil, yeni 
bır doneını yaşıyoruz. Hükümetler yal
nız başına karar veremiyorlar. Kürtler 
esnek olmak zorundadırlar. Fransa Kürt 
sorununu hafife alamaz. Fransayı yöne
tenler burjuva olsalar bile, Kürtler katı 
olmadan, daha rahat hareket edebilme 
yetisine sahip olabilmeli ve bu yaklaşım
dan yararlanabilme li dirler. Amerikan 
Kongresi de değişiyor. Bütün bunlardan 
sonra; 

A- Olaya çok yönlü bakmak gerekir. 
B- Dünya kamuoyunun görüşleri dik

kate alınmalı, demokrasiden yana, çevre 
korumacı ve politik güçler Kürt sorunu
na bugün dostça bakıyorlar. 

Ülkelerin hükümetleri dışında ülke 
halklarını kazanmanın önemli bir faktör 
olduğu da bir gerçektir. Kürtlerin 
dostlan olmadığına inanmıyorum. Bu 
zamana ve koşullara bağlıdır. Sorunun 
gelişmeler göstereceğinden ümitvarım. 
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REFORMEK PEWİST E 
Hin bir Q hizr€m li ser pirsAn reziman Q rastnivisina kurdi 

(lll) 

ReşoZILAN 

Herwekitete zanin, di hejmara 2-an ya BERGEH-e de, me li jer xala 8-an dest 
bi rastnivisina daçekan kiribO O di viwaride ji hin qaide O awayen rastnivisine kat 
kiribO. Le ji ber tunebOna cih, me n edikarl em van çe nd tişten jerin ji bi ser ve ze
de bikin. 

Di zarave kurmanci de hin devok hene ku ser O guhen daçekan dişkenin. W an 
bi awayekftam bi lev nakin, niVcf dihelin. Bi vf rengi daçekan birindar dikin O se
qet dihelin. Ew ve serOguhşikandine O seqethfştine ne bitenedi zimane axaftine 
de, herweha di zimane nivisandine de ji dikin. Ji ve bOyere re nimOneya h eri baş, 
hin devokan kurmanciya Serhede O herwisan hi n devokan kurmanciya iraneO de
vaka Kurden Sovyetisıane ye. Kurmanciya irane dibejin, ji ber ku li derveyi Kur
distana rojhelat, li çend heremen din yen irane wek li Xorasane, Qezwin, 
Mazenderan O Qoçane O hwd ji Kurd bi awayeki belebela dijin. Heçi ev Kurd in, 
ku di bingeha xwe de bineelhen bakura Kurdistana rojhelat in, ji aliye Şahen ira
ne ve, nemaze ji aliye Şah Abase mezin O Nadir Şah ve ji Kurdistane hatine ajo
tin. Ji lewre jf devokan wan, tevf ku piçeki hatine guhartine, mina deveken 
Kurmancan bakura Kurdistana rojhelat in. Gava ku ev Kurmancan han dipeyivin, 
di daçekan de, peşdaçeken wek "bi", "di" O "ji"-ye dixwin O bi vfrengihevoken xwe 
bi da çeken nivcf O seqetkirf ve pek tfnin. Ew hem "di ... de" O hem "ii ... de" O hem 
jf"bi ... de" hemOyan dikin bi tene " ... de" O "di ... re", "bi ... re" O "ji ... re" jfdikin bi 
tene " ... re" O herweha "di ... ve", "bi ... ve" O "ii ... ve" jf dikin bi tene " ... ve" O wele 
bi kar tinin. An go: 

~lf'de ket hundir. 
Wan ma/e de şer kir. 
Wedehere! 
Dile Belgfn re qehirf. 
Rojfne re berde xware! 
Zozik wf re çıl 
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~ri de ket hundir. 
Wan di male de şer kir. 
Bi we de here! 
Dile ji Belgfn re qehiri. 
Di rojtne re berde xware! 
Zozik bi wt re çu. 
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Wir ve hat u silav da. 
Bend sıa ve gire da. 

li wir ve hat u silav da. 
Bend bi sıa ve gire da. 

Ew devok v~ şaşiy~. ango bil~vnekirina p~daçek~. di daçek~n ku ji çend per
çeyan p~khati de ji di kin. W ek t~te zanin, daçek~n wel~. daçek~n kompleks in, 
an go ji çe nd komik~n peyvan p~k t~n. Ji wan yek p~şdaçek O yek ji paşdaçek e. 
Bo nimmOne: Di nav ... de, di nav ... re, di ser ... re, di ser ... ve, di bin ... de, di bin 
... re, di ber ... re, ji ber ... ve, bi hev ve, bi hev re, ji hev de, ji hev re, ber bi paş 
de/Ve, ber bi p~ş de/Ve a hwd. 

~;' gundiyan de jiyaye. 
Bin rnase re derhas bU. 
Ew sererde ke vey_e? 
Av ber gund re dikişe. 
Aje ber xwe ve peyivf. 
Lfloz u Aza hev re ne. 
Zede ser de rnekevet 

~v gundiyan de jiyaye. 
Di bin masere derhas M. 
E w di ser erde ke ve ye? 
Av di ber gund re diki§e. 
Aje ji ber xwe ve peyivf. 
Lfloz u Aza bi hev re ne. 
zede bi ser de rnekevet 

Herweki me di destp~ka v~ xal~ de ji j~ ç~l kiribQ, d iv~ mirov her perçeke da
çek~n hevedudani y~n ku ji du yan ji j~ b~tir perçeyan p~k t~n. bi tena ser~ xwe 
Cı wek peyveke serbixwe binivise. L~. di kurdi de hi n peyv hene, ku iro ~di di he
mO devokan de form~n xwe y~n rast O dir~j winda kirine Q kurt bOne. Bi wext~ re 
p~şdaçek~n wan hatine pişaftin O asimfle bOne. fro ew prosesa pişaftin O asimi
lasyone dawi hatiye a we bi temami encama xwe daye. Ji ber ve yeke ji, ediwan 
di zirnan de bi vi away~ xwe ye kurtkiri cih girtine. Ji nO ve guhartina wan ji ne 
mumkun e. Bo nimQne: Paşve/paşde, peşve/peşde, şQnve/şOnde, berve, derve, 
piştre, dOvre O hwd. Ji lewre, dive paşdaçeken van peyvan cihe nehene nivisin. 
Ew bi hev re O wek peyveke bene nivisin. Ev di rastnivisina daçeken hevedudani 
yen ji çend komiken peyvan pek ten de awarteyek e. Heçi ev qaideya awarte ye, 
be guman ji bo "te re, t~ de, t~ ve, p~ re, p~ de, p~ ve, j~ re, j~ de, j~ ve" derbas 
na be. Ji ber ku di van pekhatin~n han de ''t~". "p~" a "je", ku kurtkiriy~n "di wi/we", 
"bi wi/we" O "ji wi/we" ne, xwedixusOsiyeten taybeti ne. 

9) Tewandina peyv~n ku bi tipeke dengdar dawiten 
W ek diyar e, navder di kurdi de t~ne tewandin. Away~n tewnadine ji li gor za

yend, hejmar, raweya binavkiriyan ji nebinavkiritene guhartin. Heke navderek bi 
tipeke dengdar dawi b~t. di tewandine de pewisti ji bo he bO na tipeke bedeng pey
da dibe. Ev tip ji "y'' ye O tipa pevgir~dan~ ye. Ew hertim t~te p~iya pirtik~n za
yendan, yekhejmar O pirhejmaran, raweyen binavkiri Q nebinavkirf. Gava ku 
navderen bi tfpeke dengdar dawf ten, bene tewandin, div~ hem ew dengdar O 
hem ji tipa pevgir~an~ bimfnin. 
L~ herweki ku ji nimOney~n j~rin jixuya dibe, di ziman~ axaftine de ew namfne. 

PeyvanOya ku bi alikariya pirtik~n t~vel t~te afirandin Q herweha bi w~ forma xwe 
ya nO ve maneyeke taybeti be rp~ d ike, tam nah~te bi lev ki ri n. H in ji dengen we 
ten pişaftin a naminin. 

Da ku mirov bikaribe ji tabloya j~rin t~bigih~. p~divi ye, ku em beri her tişti pir
tiken tevel yen ku li dest~ çep~ hatine _nivisin, şi O izeh bikin. 
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-e Ev pirtik, pirtika raweya binavkirfya ji bo navderen ner yen di forma yekhej
marde ye. 

-a Ev pirtik, pirtika raweya binavkirf ya ji bo navderen me yen di forma yekhej
marde ye. 

-en Pirtika raweya binavkirf ya ji bo navderen hem ner O hem jf me yen di for
ma pirhejmar de ye. 

-ek Pirtika raweya nebinavkirfya ji bo navderen hem ner O hem jf me yen di for
ma pirhejmar de ye. 

-ekf Pirtika raweya binavkirf ya ji bo navderen ner yen yekhejmar ku di gel pe
xistf yan jf temamkereke ten e bi kar anfn. 

-eke Pirtika raweya binavkirfya ji bo navderen me yen yekhejmar ku di gel pe
xistf yan jf temamkereke ten e bi kar anfn. 

-in Pirtika raweya nebinavkirfya ji bo navderen hem ner O hem jfme yen di for
ma pirhejmar de ye. 

-ine Pirtika raweya binavkirfya ji bo navderen hem ner O hem jf me yen pirhej
mar ku di gel pexistfyan jftemamkereke tenebi kar anfn. 

-an Pirtika pirhejmare ya navderen di awaye bireser yan jf "casus obliqus" de 
ye. 

Navderen bi "-a"-ye dawi ten 

Di zimane Di zimane 
Pjrtik ~avd~r nivisin~ de ~xattin~ d~ 
-e eya Peyayeme eye me 
-a linbira linbiraya te linbira te 
-en Peyayenme Peyenme 

linbirayen min liııbiren min 
-ek Peyayek Peyak 

linbirayek linbire k 
-eki Peyayeki baş Peyaklbaş 
-eke linbirayeke çe linbireke çe 
-in Peyayin Pey an 

linbirayin linbiran 
-ine Peyayine baş Peyanebaş 

linbirayine çe linbirane çe 
-an Peyayan Peyan 

linbirayan linbiran 

Navderen bi "e"-ye dawi ten 

-e Çente Çenteyemin Çentemin 
-a Go re Goreya wi Gorewi 
-en Çenteyen min Çentenmin 

Goreyen wf Goren wi 
-ek Çenteyek Çentek 

Goreyek Gorek 
-eki Çenteyeki spi Çentekispi 
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-eke Goreyeke rfsfn Goreke rfsfn 
-in Çenteyin Çenten 

Goreyin Goren 
-me Çenteyine spf Çentenespf 

Goreyine rfsfn Gorene rfsfn 
-an Çenteyan Çentan 

Goreyan Goran 

Navderen bi "-e"-ye dawi ten 

-e pe Piyemin Pernin 
-a Re Riyagund Riyagund 
-en Piyenmin J>enmin 

Riyengund Riyengund 
-ek Piyek Pek 

Riyek Re k 
-ekf Piyekfstar J>ekf star 
-ek e Riyeke direj Rekedirej 
-in Piyin !'en 

Riyin Ren 
-ine Piyinestar J>enestar 

Riyine direj Renedirej 
-an Piyan Piyan 

Riyan Riyan 

Navderen bi "-i"-ye dawi ten 

-e Xanf Xaniyeme Xaniyeme 
-a Meranf Meraniya te Meraniya te 
-en Xaniyenme 

Meraniyen te 
Xaniyenme 
Meraniyen te 

-ek Xaniyek Xanfk 
Meraniyek Meranfk 

-ekf Xaniyekf rewr Xanfkf Juewr 
-eke Meraniye nedftf MeranA e nedftf 
-Tn Xaniyin Xanfn 

Meraniyin Meranin 
-ine Xaniyine gewr Xanfnegewr 

Meraniyine nedftf Meranfne nedftf 
-an X aniyan Xaniyan 

Meraniyan Meraniyan 

Navderen bi "-U:"-ye dawi ten 

-e na Duyereş Duyereş 
diwereş 

-a lu Tuya dare Tuya dare 
tiwedare 
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-en Dayenreş Dayenreş 
diwenreş 

1üyendare 1üyendare 
tiwendare 

-ek Dayek Da ye k 
diwek 

1üyek 1üyek 
tiwek 

-ekt Dayekt bilind Dayeki bilind 
diwekt bilind 

-eke 1üyeke gihf.ştf 1üyeke gihf.ştf 

-in Dayin 
tiweke gihf.ştf 
Dayin 
di w in 

1üyin 1üyin 
tiwin 

-ine Dayine bilind Dane bilind 
diwine bilind 

1üyine gihfştf 1üne gihfştf 
tiwine gihfştf 

-an Dayan Dayan 
diwan 

1üyan 1üyan 
tiwan 

Navderen bi "-o"-ye dawi ten 

-e Ço Çayemin Çayemin 
-a Serşo Serşoya male Serşoya male 
-en Çoyenmin Çoyenmin 

Serşoyen malan Serşoyen malan 
-ek Çoyek Çoyek, k,ok 

Serşoyek Serşoye serşok 
-ekt Çoyekt qalind Çoyekt ı_alind 

çoktqa üıd 
-eke Serşoyeke mezin Serşoyeke mezin 

serşoke mezin 
-m Çayin Çon 

Serşoyin Serşan 
-ine Çayine qalind Çoneqalind 

Serşoyine mezin Serşone mezin 
-an Çoyan Çoyan 

Serşoyan Serşoyan 

Tevf ku di forma zimam~ axaftine de ji bo bilevkirine h in reheti hebin ji, di ware 
rastnivfsfne de mirov naçar e ku xwe bispere qaideyeke O we teqib bike. 

- Dumahik heye -
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GERÇEGi BULMAKiÇiN 
GEÇMiŞi SORGULAMAK 

Günümüzde Kürt örgütleri, dagımklık 
ve bölünmüşlükten kaynaklanan neden
lerle ciddi ideolojik-politik ve örgütsel 
sorunlarla hatta bir tıkanınayla yüzyüze
dirler. Bu gerçek, Kürt politik güçleri
nin hemen tümü tarafından kabu1 
ediliyor. 

Kürdistan sol ve yurtsever hareketin
deki tıkanma, aslında daha 12 Eylül 
1980 öncesinde ba§lamıştı. Kürt örgütle
ri bu tıkanmanın sancılanyla birlikte 12 
Eylül Dönemi'ne girdiler. Yogun iç so
runlarla ve bölük-pörçük halde 12 Eylül 
Darbesi'yle yüzyüze gelen örgütler, cid
di bir şa§kınlık geçirdiler. Cuntaya karşı 
direnme bir yana, düzenli bir geri çekil
me bile gerçekleştirilemedi. Ardında 
bütün örgütlerde yogun iç tartışmalar 
gündeme geldi. 12 Eylül yenilgisi iç 
sorunlara, sözünü ettigirniz tıkanmaya 
adeta neşter atmıştı. Ne ki, bu tartış
malar dogru kanalize edilemedi. Ör
gütlerde bu kez tasfiye egitimleri ve 
savrulmalar görülmeye ba§landı. 

12 Eylül'den sonra meydana gelen bö
lünmelerle Kürdistan ulusal demokratik 
hareketindeki dagımklık daha da boyut-

EzizAZAD 

landı. Şu anda Kürt hareketini, zaman 
zaman sayısım bile Şa§ırdıgımız çok sa
yıda gruplar kaplamış durumda. Kendi
lerine parti, örgüt, hareket adlanm 
takan gruplan n büyük çogunlugu birkaç 
kadro ve taraftardan oluşuyor ve varlık
lan ulusal demokratik hareketimize yük 
olmaktan öteye gitmiyor. 

Kürt hareketi, geniş potansiyel güce 
ve zengin bir kadro yapısına sahiptir. 
Ancak sol ve yurtsever kadrolar dagınık 
oldugu için Kürdistan'daki muazzam 
potansiyel güç harekete geçirilemiyor. 
Ideolojik-politik ve örgütsel sorunlar 
aşılamıyor. 

Ulusal demokratik hareketimiz önün
deki en büyük açmaz, geçmişten devral
dıgımız aydın bireyciligi, dar grupçuluk 
ve çeşitli düzeylerde dogmatik egitim
lerden kaynaklanıyor. Bu hastalıklar, 
ideolojik-politik ve örgütlenme düzeyin
de kendini, eski yapı ve anlayışlarda ıs
rarlı biçimde dışa vuruyor. Bir diger 
güncel sorunumuz da marjinal grup dü
zeylerinde ısrardır. Çevresinde iki insan 
bulan her kadro, kendini hemen bir ör
güt olarak ilan ediyor ve Kürt hareketi-
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nin merkezine koyuveriyor. Bu yöndeki 
yanlışlar çogu kere komediye dönii§ü
yor. 

Ulusal demokratik hareketimiz kar§ı 
kar§ıya bulunduğu engelleri a§abilmek 
için, dağınıklık ve bölünmii§lüğün ne
denlerini ortaya çıkarmalı ve döneme 
denk dii§en politik-örgütsel çözümler 
ol U§ turabilmeliyiz. 

1980'li yıllan geride bırakıyorken dün
ya devrimci sürecinde köklü deği§imler 
ya§anıyor. Sovyetler Birliği ve diğer sos
yalist ülkelerde, Çe§itli i§çi sınıfı ve 
ulusal kurtulU§ örgütlerinde önemli 
dii§ünsel ve politik tartışmalar gözleni
yor. Örgütler, uluslararası ko§ullarda 
meydana gelen deği§meler ve dünya 
devrimci sürecinde ortaya çıkan yeni 
dii§üncelerden de yararlanarak ulusal 
süreçleri yeniden degerlendiriyor, yeni 
görevler saptıyorlar. Ozellikle demokra
si ve açıklık konusunda süren tartışma
lar, hareketlerin örgütsel politikalarını, 
iç i§leyi§lerini derinden etkiliyor. 

T .Kürdistanı parçasında Kürt Hare
keti hem iç, hem dış nedenlerle yeni
lenme ihtiyacındadır. Kürt sosyalist ve 
yurtsever hareketi, Türkiye Sol Hareke
ti'yle birlikte 12 Eylül Darbesiyle ya§a
nan ciddi bir politik yenilgiden geçti. 
Yenilginin etkileri halen tümüyle a§ılmış 
değil. Kürt hareketi, yenilgiden gerekli 
dersleri çıkaracak sağduyulu, verimli bir 
tartışma yürütmeli; hareketi zaafa uğ
ratan dağınıklığı ve bölünmii§lüğü a
§abilecek çözümler olU§turabilmelidir. 
Olayların nedenleri ve geleceğe yönelik 
dii§ünceler konusunda ciddi arayı§ların 
var olduğu bu dönemde, Kürdistan sos
yalist ve yurtsever kadrolan böylesi bir 
yenilenme §ansına sahiptirler. Bu yazıda 
böyle bir tartı§maya katkıda bulunmak 
amacıyla, Kürt Hareketini içten kemi
ren, onu güçsüzle§tiren bölünmii§lüğün 
nedenlerine yakın politik geçmi§ içinde 
değinıneye çalı§acağız. 
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Dersim isyanı'nından 70'1i 
Yıllarda Kürt Hareketi 

Ulusal hareketlerin kabardığı 19 .yüz
yılda Kürt halkı da özgürlüğü için birçok 
defa ayaklandı. O dönemlerde Kürdis
tan, toplumsal bakımdan diğer bölge
lere oranla çok daha geriydi. Feodal 
bölünmii§lük derindi. Yine Kürdistan
da, ulusal uyanı§ta rol oynayan etkili bir 
burjuva aydın hareketi de yoktu. Buna 
kaf§ın Kürt ayaklanmalan Osmanlı yö
netimini, sonralan da Kemalist iktidan 
hayli uğra§tırdı. Hem Osmanlı döne
minde, hem de TC'nin kurulU§undan 
sonra Kürt halkına kar§ ı daima dii§man
ca bir politika izlenmi§tir. Bunun sonu
cu olarak Kürt hareketleri her defasında 
kanlı bir biçimde hunharca bastınlmı§
tır. Belli bir sonuca ula§masalar bile 
Kürt ayaklanmalan, ulusal uyanı§a etki
de bulundu ve ciddi bir birikimin olu
§masını sağladılar. 

Kürt ayaklanmaları bastınldıktan son
ra, bu hareketlere katılanların büyük 
bölümü ölüm fermanları kar§ısında Kür
distanı terk etmek zorunda kalmı§lardır. 
Bir bölümü de sürgün edilmi§lerdir. 
Özellikle Şeyh Sait Isyanı'ndan sonra 
çok sayıda Kürt aydını, harekete katılan 
ailelerin ileri gelenleri o dönem Fransız
Iann i§galindeki Suriye'ye geçmi§ ve Ci
zire Bölgesine yerle§mi§lerdir. Bunların 
sonraki yıllarda Kürt ulusal hareketine, 
politik ve kültürel alanda önemli hiz
metleri oldu. Xoybun örgütü bu §ahsi
yetler tarafından kuruldu. Yine Kuzey 
Kürdistan'daki ayaklanmalarla yakın
dan ilgilendiler, hatta bizzat örgütlen
melerine katıldılar. 

Yine bu yıllarda özellikle Bedirxan 
karde§lerin önemli entellektüel katkıla
rıyla Hawar, Ranahi ve Roja Nu dergile
rinin yayımlan gerçekle§tirildi. Dergi 
hareketleri, sıradan bir yayıcılığın öte
sinde dil, kültür ve politika alanlarında-
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ki hizmetleriyle Kürt siyaset ve kültür ta
rihinde tam bir "Rönesans Hareketi" 
olarak adlandırılabilir. Kuzey Kürdis
tan'daki ulusal hareketin en belirliyici 
ulusal nitelikli beslenme damarım İ§te 
bu "Kürt Rönesansı" oluşturmaktadır. 
Bu dönemde Bedirxan kardeşler, Os
man Sabri, Cegerxwin, Qedrican, Hesen 
Hışyar, Nuredin Zaza, Qedri ve Ekrem 
Cemil Paşa ve adım anmadığımız on
larca Kürt şahsiyeti önemli hizmetlerde 
bulundular. Dersim İsyam'ndan sonra 
Halep'e yerleşen Dr.Nuri Dersimi'nin 
de önemli katkıları olmuştur. 

Türkiye Kürdistanı'nda, Dersim İsya
m'ndan sonra uzun bir "sessizlik" döne
mi başladı. Bu yıllarda Kemalist iktidar 
kontrolü önemli ölçüde sağlaml§tır. 

Kürtler arasında örgütlü bir çall§maya 
raslanmamaktadır. Sadece bazı yurtse
ver unsurlar ve Batı illerinde yüksek 
öğrenim gören Kürt öğrenciler Suriye 
ve Lübnan'daki etkinliklere, Irak ve İran 
parçalarındaki geli§melerle ilgi duymak
ta, elde edebildikleri yayınları kendi 
aralarında okumaktadırlar. Bu dönemin 
en önemli faaliyeti, 1940 yılında İstan
bul'da kurulan Dicle Talebe Yurdu'nda 
kalan Kürt öğrencilerin yaptıkları kültü
rel-folklorik çalışma!ardır. 

Dersim ayaklanmasından sonra en 
önemli geli§me "49'lar olayı"dır. (Genİ§ 
bilgi için bkz.Bergeh sayı 1,49'lar Olayı) 
Bu olay, yazarın haklı belirlemesiyle "es
ki kuşaklar ile yeni dönemin bağlantı 
noktası" olarak değerlendirilebilir. Ola
yı, kuşkusuz tutuklanan ve tutuklanma
yanlarıyla bir bütünlük içinde ele almak 
gerekir. Çünkü o dönem tutuklanmaml§ 
çok sayıda diğer yurtseverlerin de ulusal 
harekete önemli katkıları olmuştur. 
Nitekim bunların bir bölümü, daha son
raki yıllarda KDP-T'nin kuruluşuna ve 
TİP'in örgütlenmesine katıldılar, aktif 
görevler aldılar. 

27 Mayıs 1960 müdahalesinden sonra 
gelen göreceli özgürlük ortanunda Tür-

kiye demokratik ve sol hareketi güç 
kazandı. Sosyalist ve ilerici görüşler ya
yılmaya başladı. Kürt aydınları, öğrenci
leri ve yurtseverleri de bu ortamdan 
yararlandılar. ilerici görüşleri benimse
diler, TİP içinde ve diğer örgütlerde ak
tif rol oynadılar. 

Öte yandan Irak Kürdistam'nda ulusal 
hareket bu yıllarda önemli başarılar el
de etmİ§, Kürt hareketi içte ve di§ ta yük
sek bir prestije sahip olmuştur. Irak 
hareketi, diğer parçalarda olduğu gibi, 
T.Kürdistam aydınlanm, yurtseverlerini 
de derinden etkilemi§tir. Bu dönemde, 
henüz araYI§ halinde olan T .Kürdistan'ı 
yurtseverleri iki yönlü etki altındadırlar: 
Türkiye'deki politik ve düşünsel yaşa
nun etkisi ile Irak Kürdistanı Ulusal Ha
reketi'nin etkisi. Bu durum, 60'li yılların 
ortalarında Kürdistanlı yurtseverlerin 
politik pratiğinde kendisini gösterdi. 
1965 yılında, daha çok Irak ve Suriye 
KOP'leriyle ili§ki halinde bulunan yurt
severler Kürdistan Demokrat Partisi'ni 
kurdular. KDP-T, özellikle Irak ve Suri
ye sırurlarına yakın bölgelerde etkili bir 
örgütlemeyi gerçekleştirdi. Parti, adeta 
Irak KOP'nin bir kolu gibi çall§tı. 

ilerici Kürt aydınları, Batı illerinde 
okuyan öğrenciler daha çok TİP içinde 
yer aldılar. Ancak TİP içinde ve diğer 
örgütlerde Kürt kökenliler Ulusal Sorun 
üzerine ciddi tartl§malar yürütüyorlardı. 
Nihayet Batıda okuyan Kürt öğrenciler 
1969'da DDKO'ları kurdular. TİP için
de "Doğulular" grubu oluştu. Bu tartl§
malar ve KDP ile DDKO'ların etkisiyle 
Kürt Sorunu, Türkiye'de daha çok gün
deme geldi. Kürdistan'da ulusal uyanl§ 
hızlandı. 

KOP'nin kuruluşu, K.Kürdistan yakın 
siyasi tarihinde önemli bir dönemeçtir. 
Birincisi ilk ulusal nitelikli politik örgüt
tür. Dönemeç özelliğini veren diğer bir 
yan da, o dönemlerde belirgin olmasa 
bile Kürdistan yurtsever kadroları ara
sında ilk önemli düşünsel ve politik 
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aynşmadır. Daha sonra DDKO'lar Ha
reketi'nde yer alan kadrolar, sol ve ça
gdaş ulusal kurtuluş anlayışının temel 
gücünü oluşturmuşlardır. Ancak şu ger
çegi açıkça belirtmek gerekir: KOP'nin 
kuruluşu ve faaliyetleri, Hareket'in ulu
sal karakter almasına hız kazandırmı
ştır. 

Daha sonraki yıllarda, Kürdistan'da 
sosyo-ekonomik koşulların degişmesine 
parelel olarak çagdaş bir kurtuluş hare
ketinin zemini daha da genişledi. 70'li 
yıllarda ulusal hareketin güçlenmesinin 
ve sola kayışın esas nesnel nedeni budur. 

60'lı yıllarda Kürt Hareketi'nin KDP 
ve DDKO'larda iki ayrı kanalda geliş
mesi, ulusal demokratik harekete iki 
yönlü dinamizm kazandırdırmıştır. Bir 
yandan ilerici, çagdaş düşünceler taşın
mış; öte yandan Hareket'in ulusal kimlik 
kazanmasına katkıda bulunmuştur. TİP 
içinde ve diger Türk sol örgütlerinde yer 
almış olan Kürt kadroların Türkiye'de 
ulusal sorunun tartışılmasına önemli 
katkıları olmuştur. Ancak gerek TİP, 
gerekse diger örgütler bir Kürt örgütü 
olarak degerlendirilemiyecegi için, bu 
çabalan Kürdistan siyasi tarihinin bir 
parçası olarak ele almak yanlış olur. Bu 
tutum, dün ve bugün Türkiye Sol Hare
keti içinde yer alan Kürt kadroların ulu
sal sorun konusunda etkileri olmamıştır 
biçiminde anlaşılmamalıdır. işaret edi
len konu, Kürdistan siyasi tarihi ile ilgili 
bir belirlemedir. 

Yeni Bir Dönem:Kürt Hareketi 
Bagımsız Bir Yol Seçiyor 

12 Mart Döneminden önce Kuzey Kü
ristan'da ulusal hareketin "bagımsız" bir 
kimlige sahip oldugu söylenemez. Ulu
sal talepler açık degildi. Dönemin özel
likleri nedeniyle son derece üstü kapalı 
biçimde dile getiriliyordu. Ajitasyon ve 
propaganda hedefleri, daha çok bölge-
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sel eşitsizligi, ayncalıgı dile getiren sos
yal ve ekonomik taleplerle, jandarma ve 
komando baskısına karşı çıkınayla sınır
lıydı. Gerçi bu sorunlar ve talepler de 
ulusal baskıdan kaynaklanıyordu. An
cak ulusal taleplerin dile gelmesinde 
çok dikkatlı davranılıyordu. Bırakalım 
Kürdistan, Kürt kelimesi bile çok az kul
lanılırdı. 

Öte yandan yurtsever kadroların poli
tik ve örgütsel faaliyetleri bakımından 
da bagımsız bir ulusal hareketten söz et
mek güçtür. Kadroların hemen tümü, 
başta TİP olmak üzere Türkiye genelin
de örgütlü politik parti ve gruplarda yer 
almıştı. Gerçi 1965 yılında KDP-T ku
rulmuştu. Fakat Kürt hareketi'ni temsil 
gücünden yoksundu. KDP-T'nin üye ve 
taraftarlarının önemli bir bölümü AP
,CHP,YTP ve TİP içinde yer alıyorlardı. 

12 Mart 1971 Faşist Döneminden son
ra Kürt ulusal hareketi örgütsel ve poli
tik düzeyde Türkiye Sol hareketinden 
büyük ölçüde ayrışarak "bagımsız" bir 
yola girdi. Kürt politik kadrolarının 

ideolojik ve örgütsel düzeyde bu yöneli
me girmelerinde, TİP içindeki Kürt So
rununa ilişkin tartışmaların ve Irak Kürt 
hareketinin süreci hızlandıncı etkisi ol
du. 

Kürt sosyalist ve yurtseverleri TİP 
içinde çalışarak sürekli Kürt halkının so
runlarını dile getirmeye, bunu Parti'nin 
mücadelesine yansıtmaya çabaladılar. 
Ancak genellikle ideolojik ve örgütsel 
engellerle karşı karşıya kaldılar. TİP'in 
4.Kongresi'nde Kürt Sorununa ilişkin 

tartışmalar bunun en önemli bir göster
gesidir. O dönemlerde sosyalist görüşle
rin zayıf olması ve Kürt Sorununda katı 
sosyal şöven tutumlar nedeniyle ulusal 
sorun TİP içinde rahat tartışılamıyordu. 
Aynı durum diger Türk sol gruplar için 
de geçer liydi. 

Bu durum ve Irak Kürt hareketinin 
etkisiyle Batı illerinde okuyan Kürt 
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ögrencileri ulusal nitelikli bir platform 
arayı§ına girdiler. Sonuçta ilki Ankara 
ve Istanbul'da olmak üzere DDKO'lar 
kurdular. DDKO'ların kuruluşu Kürt 
aydınlarının Türk sol hareketinden Ör" 
gütsel düzeyde kopuşunu hızlandırdı. 
DDKO'ların kuruluşunun üzerinden he
nüz iki yıl geçmeden 12 Mart 1971 faşist 
darbesi oldu. DDKO'lar kapatıldı. Yö
neticileri ve birçok üyesi tutuklandı. 
Diyarbakır Askeri Cezaevi'ndeki tu
tukluluk döneminde Kürt sosyalist ve 
yurtseverleri Kuzey Kürdistan Ulusal 
Hareketi'nin politik ve örgütsel sorunla
rını kendi aralarında tartıştılar. Hatta 
belli kesimleri yeni dönemin örgütsel ve 
politik faaliyetlerinin projesini cezae
vinde oluşturdular. Bu tartışmalar so
nucunda Kürt kadrolarında Türk 
Solu'ndan bagımsız ulusal demokratik 
nitelikli örgütlenmelere gitme görüşü 
belirginlik kazandı. O yıllarda Vietnam 
ve Afrika Kurtuluş Hareketleri Kürt 
sosyalist ve yurtseverlerinin görüşlerinin 
biçimlenmesinde etkide bulunan önemli 
olaylardı. Cezaevindeki tartışmaları et
kileyen önemli bir fikir kaynagı da 
Dr.Şıvan'ın (Dr.Sait Kırmızıtoprak) ulu
sal sorun konusundaki görüşleriydi. 

1974 yılından sonra Kuzey Kürdistan 
Ulusal Demokratik Hareketi'ne 
Dr.Şıvan'ın görüşleri, DDKO Savunma
sı sırasında biçimlenen görüşler ve Hıdır 
Murat'ın "Türkiye Şartlarında Kürt Hal
kımn Kurtuluş Mücadelesi" adlı kitapta 
topladıgı tezler yön verdi. Bu üç kaynak 
incelendiginde sol nitelikli ulusal de
mokratik bir aydın hareketinin geli
şmekte oldugu görülür. 

Sözünü ettigirniz sol aydın hareketinin 
düşünsel etkisiyle 70'li yılların başından 
itibaren Kürdistan ulusal demokratik 
güçleri, Kürdistan toplumunun özellik
leri ve kurtuluş mücadelemizin öznel ih
tiyaçlarına baglı olarak tamamen ayrı 
örgütsel bir süreç izlediler. Ulusal ve 
toplumsal kurtuluşu programlayan 

"bagımsız" Kürdistan politik örgütleri 
ortaya çıktı. Gerçi bu dogum, ideolojik, 
örgütsel ve politik alanda öyle kolay ol
madı. Türkiye Soluyla ayrı ve birlikte 
örgütleme konularında sürdürülen tar
tışmalar, yaşanan sorunlar hala hafıza
larda tazedir. Türk Solu, uzun yıllar 
Kürdistan Ulusal Hareketinin politik ve 
örgütsel düzeyde bagımsızlaşmasım ka
bullenemedi. Bu durumu hala hazm 
edemeyenler var. Bütün bu sorunlar bir 
yana 1970 sonrası dönem, Kürt hareketi
nin politik kimligini bulması ve ezen 
ulus devrimcileriyle ittifakın düzeyini, 
bunun örgütsel biçimini ortaya çıkarma
sı bakımından tarihi bir öneme sahiptir. 
Bu sonuç, Kürt sosyalist ve yurtsever ay
dınlarının öznel istemleriyle ortaya çık
madı. Ülkemizin kurtuluşu, halkımızın 
özgürleşme ve bagımsızlaşma isteginin; 
buna ilişkin nesnel gerçekligin bilince, 
politikaya yansımasıdır. 

Türk Solu, bu gelişmenin tarihsel ve 
toplumsal nesnel özelliklerini görmeli
dir. Gerçi Kürt Hareketi bu sorunları 
geride bıraktı. Yine de geçerken, birlik
te örgütlenme düşüncesinin realiteyle il
gisi bakımından konuya bir cümleyle de 
olsa deginmekte yarar var. 

Ulusal Demokratik Hareket 
Değişik Kanallarda Gelişiyor 

1974 Yılında genel af çıktıktan sonra 
Kürt politik Kadrolan da özgürlüklerine 
kavuştular. Bu arada yurtdışına çıkan
ların önemli bir bölümü tekrar ülkeye 
döndü. Politik faaliyetler yogunlaştı. 
Cezaevinde ve dışarıda oluşan düşün
celer dogrultusunda örgütler kuruldu. 
Yayın faaliyetleri başlatıldı. Komal, 
Yöntem, Kawa ve Özgürlük Yolu Dergi
si'nin etkinlikleri legal düzeyde görülü
lenleri oldu. Bu arada politik örgütler 
de kuruldu. Dr.Şıvan'ın Arkadaşları es
ki örgütlerini canlandırmaya giriştiler. 
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Özgürlük Yolu Dergisi'ni yayınlayanlar 
daha derginin çıkışından önce Aralık-
1974'de TKSP'yi kurdular. Kornal Yayı
nevi çevresinde bir araya gelenler bir 
başka örgütsel etkinlik içine girdiler. 
KDP-T'de, giderek yeni yeni genç insan
lar kontrolü ele geçirdiler. Sonraki 
yıllarda bu örgüt ve çevrelerde bazı ay
nlmalar oldu ve yeni başka gruplar türe
di. Bu gelişmede dünya ve Türkiye solu 
içindeki tartışmaların öneınli etkisi ol
du. O dönem Maocu diye adlandırılan 
akımın örgütlenmesi, değişik bazı özel
likler taşısa da PKK'nin kuruluşu bu ge
lişmeye örnek olarak gösterilebilir. 

12 Eylül Sonrası Tartışmalar 

12 Eylül Darbesi'nden sonra belli ka
drolarda yenilgiyi geçmişle bağlantılı 
olarak değerlendirme eğilimleri görül
dü. Geçmişi sorgulama son derece doğ
ru bir tutumdur. Bu iyice yapılmadan 
bugüne ilişkin görevler doğru saptana
maz. Ancak bu denemeler oldukça sığ 
kaldı. Tartışmalar genellikle örgüt içi 
demokrasi üzerine, bu da daha çok 
bireylerin davranışianna indirgenerek 
sürdürüldü. Elbette bireylerin tutumu 
da önemlidir. Çünkü örgütlerin politi
kalanm, yapılanmasım sonuçta önder 
kadroların düşünce ve davramşları be
lirler, Ancak Kuzey Kürdistan'da 12 Ey
lül sonrası örgüt içi tartışmalar o kadar 
özele indirgendi ki, geçmiş sürecin top
lumsal ve politik özellikleri, örgütlerin 
yapısı ve politikaları, bu anlamda yapı
lan hata ve eksikler pek tartışılmadı. 
Dolayısıyla geçmişin iyi bir değerlendi
rilmesinin yapıldığı söylenemez. 

Örgütlerin çoğunluğu geçmişin 
değerlendirilmesinden bilinçli bir tarz
da uzak durdular. Değerlendirilecek bir 
şey yoktu. Pratik ve zaman onları doğru
lamış, politikalanm onaylamıştı(!).Ne ki 
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arayış halinde olan kadrolar da bireysel 
zaaflardan uzak durarak bu gerekli tar
tışmayı gerçekleştiremediler. 

Bugün geçmişi sorgulama denemeleri
ne girişirken, değerlendirmeye mutlaka 
1974'ten başlamak gerekir düşüncesin
deyim. Çünkü ulusal demokrattİk hare
ketimizin zaaflan bu dönemde başlıyor. 

1974-80 yıllarında Hareket'in ana 
özellikleri nelerdi, bunu, anahatlarıyla 
bir kaç cüınleyle belirtmekte yaray var
dır. 

70'li yıllarda kapitalist ilişkiler hızlı bir 
galişme halindedir. Eğitim-öğretim hiz
metleri Türkçe dilinde ve asimilasyonist 
amaçlarla da yapılsa toplumun uyamşı
na etkide bulunuyor. Ulusal Harekette 
önemli rol oynayan geniş bir öğrenci ve 
aydın kitlesi oluşmuştur. Bu faktörler 
ulusal hareketin kısa sürede yaygınlaş
masım, güçlenınesini sağladı. 

Bu dönemde Ulusal Demokratik Ha
reketi sürükleyen toplumsal güç, aydın 
ve öğrenci kesimdir. Kürt aydınları ve 
öğrenci gençlik, ulusal hareketin kitlele
re uzanan temel kanallarıydı. 

Ulusal uyanış hızlıydı. Harekete 
yoğun sempati duyuluyordu. Ulusal ha
reket ciddi bir potasiyel güce ulaşmıştı, 
ancak örgütsel düzeyde dağımktı; ciddi 
bir birlikten yoksundu. 

12 Eylül'den sonra Ulusal Hareketi
mizin ağır yaralar almasında dağınıklık 
belirleyici rol oynadı. Bugün hemen her
kes bu değerlendirmede birleşiyor. Bu
na katılmamak mümkün değil. Ancak 
Kürt örgütleri neden birlik yapamamış
lardı. Hatta neden 1974'lerde daha ge
niş yelpazeye dayanan bir örgütlenme 
denemesi yapılmamış, buna karşın ben
zer özellikler taşıyan örgütler kurulmuş 
ve ulusal demokratik hareketimizin 
değişik kanallara bölünmesine neden 
olunmuştur. Kimse bu ve benzer, ger
çekten geçmişi sorgulayan sorulan ken
disine sormadı. Böyle bir tartışmaya 
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yanaşmadı. Herkes kendi olU§umunu, 
eylemlerini dogru kabul etti. Diger 
gruplan dagımklıgın suçlusu olarak gös
terdi. Dogal olarak böyle bir mantıkla 
gerçek yakalanamaz. Olguların özel
likleri, olayların gerçek nedenleri 
kavranamaz. Geçmi§in saglıklı deger
lendirilmesinin yapılamamasımn önemli 
bir nedeni bu yanlış anlayıştır. Kendi 
yaptıgını dogru kabul etme, kendine 
eleştirel yaklaşma cesaretini göstererne
me politik, düşünsel ve örgütsel tıkan
mamn, durgunlugun da en önemli 
nedenini olU§turuyor. Bu durumun bö
lünmelerde de olumsuz rolü oldu. Kürt 
hareketi, bunu aşmalı, geçmi§in, özellik
le de 1974-80 döneminin iyi bir tartışma
sım yapmalıdır. 

70'li yıllar geride kaldı. O dönemde 
yaşananlar tarihi bir karakter kazandı. 
Tarihi geriye çevirmek, yaşananlan bu
günkü bakış açımızla yeniden düzen
lemek mümküm degildir. Ancak bu 
dönemi eleştirel degerlendirmek, dagı
mklık - bölünmüşlük gibi Hareketin 
mihenk sorunlanmn nedenlerini açıga 
çıkarmak gereklidir. Bence bugünkü 
dagımklıgın kökleri 1974 çıkışına uzan
maktadır. 1974'lerde benzer özellikler 
taşıyan ayrı örgütlerin kurulması, 12 Ey
lül öncesi Hareket'in zaafı olarak ifade 
edilen bölünmüşlügün ilk kaynagını olu
şturuyor. Acaba 1974'lerde Kürt sos
yalist ve yurtsever aydınları, degi§ik 
kanallarda geli§tirdikleri örgütlenmele
ri, daha az sayıda ve daha güçlü plat
formlarda toparlayamazlar mıydı? 

Görüş farklılıklan öyle giderilmeyecek 
türden önemli ayrılıklar mıydı? Bu soru
lara hayır yamtı verilemez. İdeolojik ve 
politik görüş ayrılıklarının hiç bir du
rumda giderilmeyecegi, varsa böyle bir 
yargıyı paylaşamıyorum. Varsa diyoruz, 
çünkü bu konu hiç tartışılmamış ve böy
le bir yargıda olanların var olup olma
dıgım bile bilmiyoruz. Ancak böyle bir 
görüş ileri sürüise bile ben bu karnda 

degilim. İki nedenle: Birincisi o dönem 
görüşler çok belirgin degildi. Arayış, 
tartışma süreci söz konusuydu. Grupla
rın görüşleri biribirine yakındı. Ben
zerlikleri fazlaydı. Hatta 1979'lara 
gelindiginde "prensipleri koruma" adına 
yapılan ideolojik sekterlikten, kalıpçılık
tan ve birlige faydacı yaklaşma has
talıgından kurtulabilinseydi, belli 
grupların bütünleşmemeleri için hiçbir 
neden yoktu. Zaten daha sonra degine
cegimiz gibi hareketin sosyal dokusu, 
ideolojik egilimleri incelendiginde tüm 
grupların hemen aynı nitelikte, esas ola
rak orta tabakalardan ve özellikle de 
aydınlardan olU§an devrimci, demokrat 
ve yurtsever hareketler oldugu görüle
cektir. O halde o günlerde ulusal de
mokratik hareketin birden çok kanalda 
örgütlenmesi, nesnel bir gereklilikten 
ileri gelmiyordu. Bunun en önemli nede
ni o dönem önder kadroların öznel so
runları aşamaması ve kendi aralarında 
birlik kuramamalandır. Herkes kendi 
düşüncelerini dogru kabul etmİ§, diger 
güçlerin varlıgım önemsemeyen yanlış 
bir tutum izlemi§tir. Bu da aydın hareke
tinin dar anlayışlılıgından, bireyciligin 
agır basmasından kaynaklanınştır. Ulu
sal kurtulU§ hareketimiz ne yazık ki bu
gün de benzer sorunlarla yüzyüzedir., 

70'li Yılların Sürükleyici Gücü 

70'li Yıllarda Kuzey Kürdistan'da u
lusal kurtulU§ hareketinin dinamik sü
rükleyici gücünü devrimci aydınlar ve 
ögrenci gençlik olU§turuyordu. 74 Çı
kışında yer alanların hemen tümü oku
mU§ çevrelerden geliyorlardı. İçlerinde 
çok az sayıda emekçi kesimden yurtse
verler bulunuyordu. Bugün artık malıke
rnelerin tutanaklanna adları geçerek 
tamnmış olan 74'lerde kurulan parti ve 
grupların kurucularının sosyal ve politik 
yapılan incelendiginde hareketin aydın 
karakteri kendini açıkça gösterecektir. 
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Bunu vurgularken, bir eksiklik veya zaaf 
olarak anla§ılmamalıdır. Tüm kurtulU§ 
savaşlarında devrimci aydınların ulusal 
bilinç taşıyıcı fonksiyonları sözkonusu
dur. Kürt hareketi, diger ulusal kurtulU§ 
savll§larına oranla daha çok sayıda aydın 
ve o kumU§ insana sahiptir. Bu da, Hare
ketimiz için ciddi bir olanak saglıyor. 

1974'lerdeki giri§imlerden hatırlana
caktır, ulusal hareketin örgütlenme ve 
yayın çabaları Ankara ve Istanbul'dan 
başlatıldı. Kürt gruplarına baglı demok
ratik kitle örgütleri de, yine üniversite 
gençliginin bulundugu Batı illerinde ilk 
olarak kuruldu. Oralardan üniversite 
gençliginin kanalıyla Kürdistana taşındı. 
Kürdistan'daki hareket orta katmanlar
dan diger yurtseverlerin (memur, küçük 
esnaf, yer yer köylülerin) katılımıyla 
yığınlara yayıldı, giderek toplumun tüm 
kesimlerini etkilerneye başladı. Son yı
llarda Kürt yurtsever ve sosyalistlerinin 
sendikalarda çalışmaya başlamasıyla az 
sayıda da olsa i§çiler arasında ulusal ha
rekete katılmalar da oldu. 

1974-80 dönemi için, Kürt aydınları ve 
gençliğinin diğer küçük burjuva kat
manlarının hayli aktif olduğu, Kürdis
tan'da politik ve toplumsal geli§melerin 
dinamosunu oluşturdugu ulusal hare
ketin kabarına dönemi diyebiliriz. Bu 
belirleme, 70'li yıllarda ulusal hareketi
mizde, sınıf ve katmanların mevzilenme
si ve ulusal uyanışta aynadıkları rol 
bakınundan önemlidir. Örneğin bu yıl
larda, kurtulU§ savaşımızın temel gü
cünü olU§turan köylülük kesiminde, 
döneme damgasını vuran bir geli§ me söz 
konusu değildir. Daha çok Kürt gençle
ri, diğer ara katmanlardan okumll§ in
sanların köylülerle ili§ki kurma, onları 
ulusal harekete karşı duyarlı kılma çaba
ları sözkonusudur. İşçiler için de aym 
durum geçerlidir. Aydınlar, i§çilere bi
linç taşıma görevini yerine getirmeye ça
lışıyorlardı. Kürdistan'da i§çi sınıfının 
bağımsız bir hareketinden söz etmek, 
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gerçegın yerine hayali koymak olur. 
1974-80 yıllarında Kürdistan'da i§çi sım
fı, esas olarak yeni yeni sımf sendikacı
lığı hareketi içine giriyordu. Bu sürecin 
de henüz başında bulunuyorduk. Sırufı 
ve politikası için mücadele eden i§çi ön
derleri sayısı, tüm Kürdistan' da bir elin 
parmak sayısım geçmiyordu. Örgütlerin, 
politik deneyime sahip taraftarları 
öğretmenleri, üniversite öğrencilerini 
i§inden ve okulundan alarak sendikala
ra, bazı önenıli i§yerlerine yerleştirdik
lerini hepimiz biliyoruz. Bu gerçek bile, 
i§çi sınıfının bu yıllarda hem kendi sımfı 
için hem de ulusal harekette politikada 
ne kadar etkin olduğunu göstermeye ye
tiyor. İşçi sımfırun tarihsel rolüyle ilgili 
doğru teorik belirlemeler bizim gerçeği
mizi deği§tirmiyor. Elbetteki Kürdistan 
i§çi sırufı da belli nesnel geli§melerden 
sonra, bir sımf olarak ulusal hareketteki 
rolünü yerine getirecektir. Bizim için 
geçmi§i değerlendirirken gerek bugü
nün görevlerini belirlerken, nesnel süre
cin özelliklerini dogru kavramak; onun 
yerine öznel isteklerimizi koymamak, bu 
yanlışa düşmernektir önemli olan. işaret 
etmek istediğim nokta budur. 

70'li yıllarda örgütlü güçlerimizin poli
tik ve sosyal özelliği de yukarıda belirt
tiğimiz genel yapıyla uyumluydu. Parti 
ve örgütler, tüzük ve programlarında 
kendilerine hangi adları takarsa tak
sınlar esas olarak küçük burjuva orta 
katmanlara dayanan ulusal kurtuluşçu 
aydın karakterli hareketlerdi. Bu gerçek 
ne yazık ki, şimdiye kadar hiçbir örgütün 
geçmi§ini degerlendirmesinde (tabi 
böyle bir değerlendirme yapılnuşsa) 
dile getirilmemi§tir. Herkes, ilk kur
duğunda örgütüne verdigi ad ve sıfatta 
anla§ılmayacak bir tutumla ısrar etmeye 
devam ediyor. Örgütünün gerçekliğini 
ifade etme cesaretini, bu düşünsel açık
lıgı gösteremiyor. Hatta bazılan yirmi 
yıl önce söyledikleriyle bugün "çeli§kiye" 
düşmernek için ilkelerde tutarlılık adına 
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olmadık tutuculuk yapıyorlar. Bu, 
önemli bir sorun olU§turuyor. KU§kusuz 
problem sadece örgüte takılan ad ve 
sıfatla sınırlı degildir. Sorun, örgütün 
yapısı, toplumsal ve politik fonksiyonla
nyla ilgilidir. Örgütün yapısı, fonksiyon
lan gerçekçi bir tarzda tammlandıgı 
zaman birçok Kürt örgütü açısından 

başkalarıyla ayrı yerlerde olmamn an
lamsızlıgı ortaya çıkar. Dolayısıyla da
gımklıgın nedenleri de büyük ölçüde 
netlik kazanır. 

Örgütlerimiz kendilerini dogru tanım
lanuyorlar ama, emekçi halk yıgınlarının 
sagduyusu gerçekligimizin farkındaydı. 
70'li yıllarda halk, ulusal demokratik 
karekterli bu örgütlerin tümünü "tale
belerin hareketi" alarak adlandırnu§tı. 
Herhangi bir eylem sözkonusu oldugun
da sokaktaki adam, dükkanındaki esnaf, 
İ§yerindeki İ§çiye soruldugunda "talebe
ler yürüyor", "talebeler miting yapıyor" 
diye cevaplandınrlardı. Kepenk indiren 
esnafa soruldugunda "e ne yapalım ta
lebeler istiyor, biz de kapılarımızı kapa
lıyoruz" derlerdi. Bütün bu ifadeler 
hareketin sosyal dokusunu ve örgütleri
mizin yıgınlarla ilişkisini çok açık dile 
getiriyor. 1974-80 Dönemi örgütleri iki 
bakımdan da; hem kadro ve taraftaria
rım sosyo-politik özelikleri, hem de 
yıgınlarla ilişkilerinde benzer özellikler 
taşıyorlar dı. 

Bazı gruplar, ayrı örgütlerde mücade
leye programatik ve ideolojik görüş 

farklılıklarını gerekçe gösteriyorlardı. 

Benzer görÜ§ler bugün de ileri sürülü
yor. 

74'lerde kurulmaya başlanan örgütler 
arasında kagıt üzerinde gerçekten belli 
görÜ§ farklılıkları vardı, bugün de var. 
Dünyaya bakl§ta ve ülkenin koşullanın 
degerlendirmede bazıları arasında 

önemli sayılabilecek ayrılıklar söz konu
sudur. Bunu görmezlikten gelmek yan
lı§tır. Bu nedenle bazı grupların, kısa 
sürede giderilmeyecek görÜ§ ayrılıkları 

nedeniyle örgütlerini kurmalan dogaldı. 
Bu gerçegi, politik birlik tartı§ malarında 
bugün de görmek ve dikkate almak ge
rekir. Örgütlenme için tek model öneri
sinde bulunmak dogru degildir. Böyle 
bir yaklaşım, Kürdistan'ın toplumsal ve 
politik gerçekligine ters dÜ§er. Hayalcİ 
bir öneri olur. Üzerinde durdugumuz; 
geçmi§i degerlendirme veya günümüzde 
birlige giden yol konusunda altını çiz
mek istedigirniz durum, iyi düzenlenmİ§ 
bir araştırma-tartl§ma sürecinden ge
çerek çözümü mümkün görÜ§ ayrılık

larımn giderilerek veya belli görÜ§ 
farklılıklarını bir arada tutabilecek 
örgütsel yapılanmaları yaratarak bütün
le§meyi saglamaktır. Bu mümkündür. 
Yeterki yolu tıkanuyalım. Kürdistan'lı 

kadrolar, bu gelişmenin önündeki, ha
reketin öznel zaaflanyla, hastalıklada 

ugraşmak, bunları bilince çıkarmak zo
rundadırlar. Dar görÜ§lülük, bireycilik, 
birlige faydacı yaklaşım, ideolojik tu
tuculuk ve dogmatizm Kürdistan Ha
reketi'nin ihtiyaç duydugu saglıklı 

birligin/birliklerin önünde en büyük en
geli olU§turuyor. Bu hastalıkları aşarak 
kendimizi yenilernek zorundayız. 

1978 Yıllarında Ortaya Çıkan 
Tıkanmanın nedenleri 

70'li yıllarda ulusal kurtulU§ hareketi
miz yakın geçmİ§ tarihte görülme mİ§ öl
çüde hızlı bir yükselme gösterdi. İlk 
başlarda aydınların ve üniversite gen
çliginin geli§tirdigi hareket, kısa sürede 
toplumun diger sınıf ve katmanlarını, 

özellikle orta tabakaları hızla etkisi al
tına aldı. Ögretmenler, memurlar a
rasında ve gençlik kesiminde Türkiye 
genelindeki demokratik hareketi de et
kileyen yıgınsal faaliyetler ortaya çıktı. 
Kürdistanlı sosyalist ve yurtseverlerin 
Töb-Der, Tüm-Der, Tüs-Der gibi mes-
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leki yıgın örgütleri ve DİSK başta olmak 
üzere sendikalardaki etkileri bilinmek
tedir. Bu örgütlerin bir çogunun yöne
timine katıldılar, Kürt sorununu bu 
örgütlerin zeminine taşıdılar. 

Öte yandan Kürdistan'da sol ve yurt
sever yayınlar geniş şekilde dagıtılıyor, 
etkili oluyordu. Yurtsever hareketin 
uzanamadıgı yerleşim merkezi kal
mamıştı. Kürdistan yurtsever hareketi, 
bölgedeki burjuva politikasım ve örgüt
lerini de derinden etkiliyordu. Son yıl
larda ulusal hareket o derece yükseldi 
ki, Kürdistan sosyalist ve yurtseverleri 
en büyük il Diyarbakır' da, Agn ve başka 
bir çok yerleşim merkezinde Belediye 
Başkanlıgı seçimlerini kazandılar. Sena
to seçimlerinde adayları onbinlerce oy 
aldı. Bütün bunlar, ulusal hareketin 
yıgınları derinden etkilediginin önemli 
karotlarıdır. 

Bu gelişmeler yaşanıyorken 1978'de 
tüm hareketlerde önemli iç tartışmalar 
başladı. Örgütlerin yapı ve önderlikle
riyle ulusal demokratik hareketin yıgın
sal boyutlan arasında ciddi bir açıklık 
meydana gelmişti. Yıgınların önünde ol
ması, harekete yol göstermesi gereken 
örgütler, gelişmenin gerisinde kalmıştı. 
Aydın ve gençlere dayanan yapıları, lo
kal düzeyden çıkarak Kürdistan düzeyi
ne yayılmış yıgınsal bir halk hareketine 
dönüşme aşamasında olan Ulusal Ha
reketi yönetmekten oldukça uzaktı. Bu 
yükü kaldıramıyordu. 1978'lerde örgüt
lerde ortaya çıkan tıkanmanın asıl nede
ni bu gelişmeydi. Hatırlanırsa 1977-78 
yılında KDP-T, Rızgari, TKSP ve Dev
rimci Demokrat Harekette bölünmeler 
oldu. 

Örnegin: TKSP'deki bölünme o za
man ve 12 Eylül'den sonra da kadroların 
bireysel özellikleriyle açıklanmıştı. Oysa 
olayın asıl nedeni, Diyarbakır ili gibi 
önemli bir merkezde Belediye Başkan
lıgı seçimini alacak ölçüde yıgınlardan 
saglanan destegin, harekete kanalize 
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edilememesi; bu durumun örgüt ve kad
rolar üzerinde yarattıgı rahatsızlıktı. Yi
ne bu olayda eksiklik sadece örgütte ve 
ayrılanlarda degildir. Ortak bir sorum
luluk vardır. Hem ayrılanlar hem de 
geride kalanlar, seçimler döneminde or
taya çıkan olanakları, o tipik halk hare
ketini daha nitelikli, örgütlü bir düzeye 
çıkaramamanın, onu heder etmenin or
tak sorumluingunu taşıyorlar. Örgüt ve 
kadrolar olarak olayı böyle degerlen
dirip, dogru çözümler üretecegimize, 
tartışmayı amacından saptırdık. Ulusal 
demokratik hareketin çıkarına olmayan 
yöntemlere başvurduk. bu hatalara or
tak olmuş biri olarak diyorum ki, bütün 
bunların; dar görüşlülügümüzün, hare
ketin nesnel gereklerine uygun politik 
ustalıgı gösterememizin hesabını verme
li, hatalarımızdan sonuçlar çıkarmalıyız. 
Bunu yapmadıkça, dönemin, ihtiyaç du
yulan güven ortamını oluşturamayız. 

Diger örgütlerdeki bunalım da yine 
yukanda degindigim benzer nedenler
den kaynaklanıyordu. çünkü sorun sade
ce bir örgütün sorunu degildi. Tüm 
hareketler, ulusal kurtuluş savaşımızın 
nesnel ve öznel yeni ihtiyaçlarını zama
nında görernemiş ve yapılarını buna 
uyarlıyamamışlardı. Ayrıca tek tek ör
gütler olarak da bunu beceremezlerdi. 
Çünkü çözüm, degişik kanallara bölü
nen hareketin toparlanmasına; çagdaş 
güçlü, yıgınsal bir örgütlenmenin ortaya 
çıkanlmasına baglıydı. Örgütler o yıllar
da kendi aralarındaki ilişkilerle bunu 
becermekten uzaktılar. "Kör dögüşü"ne 
dönmüş anlamsız bir rekabet vardı. İliş
kiler oldukça gergin tutuluyordu. Hatta 
bazı örgütler, özellikle bir gerginlik poli
tikasında büyük "yarar" umuyorlardı. 
Diger güçleri küçük görme, iyi bir dos
tluk ilişkisini bile geliştirememe eksik
ligi bir fazilet olarak görülüyordu. 

Hareketin önemli ölçüde yıgınsallaş
tıgı, yavaş yavaş kır ve kent emekçilerini 
etkilerneye başladıgı bir dönemde, bö-
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lünmüşlük nedeniyle yığınlara gerekli 
güven verilemedi. Yapılan çalı§malar 
sonucu Kürdistan'da ciddi bir potansi
yel olU§masına kar§ın, bu muazzam güç, 
örgütlü politik mücadele alanına çekile
medi. Yüzbinlece yurtseverin varolduğu 
Kürdistan' da, her bir örgütün üye sayısı 
birkaç on ya da birkaç yüz aydın ve 
öğrenciyi geçmiyordu. 

Ulusal demokratik hareketimize 
büyük zarar veren yurtsever örgütler 
arasındaki çatı§malar sadece o dönem 
değil, bugün de yığınları ve hareketi 
olumsuz etkilerneye devam ediyor. Bu, 
bizim için kanayan bir yaradır ve çözül
mesi gereken bir sorundur. 

12 Eylül Yenilgisinde Rol 
Oynayan Baş Faktörler 

12 Eylül Darbesinden sonra Kürt 
örgütlerine bir sıralama halinde ağır 
kayıplar verildi. Binlerce Kürdistanlı 
yurtsever, sosyalist gözaltına alındı, tu
tuklandı. İ§kence gördü. İ§kence altında 
ve dağlarda kur§una diziterek yüzlerce 
insanırnız katledildi. 

Kürdistan ba§tan ba§a bir zindana 
çevrildi. Bu dönemde verilen kayıplann, 
ya§anan acıların asıl nedeni kU§kusuz 12 
Eylül askeri-fa§ist rejiminin sınır tanı
mayan zorbalığıdır. Bunu görmezlikten 
gelmek, rnızrağın sivri ucunu sadece 
kendimize yöneltmek haksız bir değer
lendirme olur. Sava§ın her biçiminde 
kayıplarımız ağır olabilirdi. Çünkü düş
manla C§itsiz kO§ullarda mücadele veri
liyordu. Ve düşman bu mücadelede 
hiçbir kural tanımıyor. Bu gerçeğin altı
nı özellikle çizmek istiyorum. 

Sorun, düşmanın zoru açısından açık. 
Ancak hemen kendimize §U soruyu 
yöneltmek zorundayız. Bizim kendi za
aflarırnız düşmanın zorunun üzerimizde 
daha etkili olmasına neden olmadı mı? 
Buna açık cevap vermek zorundayız. Bu 

yöndeki ele§tirilere, T.C'nin ne kadar 
gaddar bir güç olduğunu söylemekle, 
kayıplarımızın nedenlerini sadece bu 
unsurla bir ajitasyon havası içinde yanıt
lamaya kalkı§mak, sorunu küçümsemek 
olur.Aslında bir çoğumuzun içi koftu. 
Düşmanın ilk saldırısında §a§kınlık 
geçirdik, dağılınayla yüzyüze geldik. 
Cuntanın saldırı ve tutklamaları kar§ı
sında kendimizi "halk denizi"nin içinde 
bir dönem gizleyebileceğimiz yığınlada 
bağlarımız bile yoktu. Oysa hepimiz 
Kürt halkını kurtarınayı programla
rnt§tık. Düşmanla yüzyüze geldiğimizde 
program hedeflerimiz, söylemlerimiz, 
örgütlerimize taktığımız ad ve sıfatlar 

bir yanda kaldı, gerçekliğimiz önümüze 
dikildi. Görüldü ki örgütlerimiz, hangi 
sınıfı temsil ettiklerini iddia ediyorsa et
sinler, gerçekte hemen tümü emekçi 
halk yığınlarından kopuk, daha çok ay
dın ve gençlik kesimine dayanıyordu. Bu 
yapılarıyla düşmanın saldırıları kaf§ısın
da emekçi halkı harekete geçirebilecek 
özelliklerden yoksundular. 

Tüm Kürdistanlı kadrolar 12 Eylül ye
nilgisinin ağır olduğunda birle§iyorlar. 
Bunun bir nedeni, 12 Eylül'ün 12 
Mart'tan çok daha kapsamlı, baskıcı ve 
kanlı olU§udur. 
Diğer önemli neden ise, ulusal de

mokratik hareketin dağınık olU§u ve 
dağınıklık nedeniyle düşmanın saldırıla
rı kar§ısında gerekli direnmenin göste
rilmemesidir. Asıl önemli olan ve ondan 
sonuçlar çıkarılması gereken nokta bu
dur. Dağınıklığın nedenlerini kimse pek 
tartl§rnıyor. Çünkü hemen herkes,1974 
yıllarında ulusal demokratik hareketin 
deği§ik kanallarda geli§mesini, Kürt Ha
reketi'nin o dönem deği§tirilemeyen bir 
gerçekliği olarak kabul ediyor. Oysa 
gerçek öyle değil. Daha öncede kısaca 
değindim. 12 Mart Dönemi'nden sonra, 
herkes "kendi yoluna" gideceğine, iyi dü
zenlenmİ§ bir tartı§ma ve dialog orta
rnından geçilerek politik ve örgütsel 
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olU§umlara gidilebilinirdi. Diyelim ki 
bu, o dönem yapılmadı. 1978'lere gelin
diginde birçok politik hareket ideolojik 
ve programatik düzeyde birbirine ol
dukça yakla§ml§tı. Samimi bir birlik 
politikasıyla, hareketin toparlanmasına 
katkıda bulunabilecek adımlar atılabilir
di. Oysa bunlann hiçbiri yapılmadı. 1980 
öncesinde ciddi hiçbir birlik giri§imi 
sözkonusu degildir. 1980 yılının baş
lannda gerçekleştirilen UDG adlı Güç
birligi, olumlu bir giri§im olmakla 
birlikte dagınıklıga bir cevap olamadı. 
Hatta, Güçbirligi'nde yer alan örgütler 
arasında yeterli güven ortamının olU§
masına bile katkıda bulunamadı. 

Darbeden sonra yenilgide, Kürt Ha
reketi'nin dagınıklıgının rolu vurgula
nırken, hemen her örgüt dagınıklıgın 
nedenlerini kendi dışındaki koşullarla 
açıklamaya çalıştı. Hatayı kendi dışında
ki örgütlerde buldu. Hiçbir örgüt, gerek 
74 Çıkışı'nda , gerekse sonraki yıllarda 
varolan rekabet ve "kör dögüşü"ndeki 
payını vurgulama cesaretini göstereme
di. Bu hala yapılmış degildir. Bu soruyu 
hepimiz; tüm örgütler, 1974-80 döne
ınine katkısı bulunan her Kürdistanlı 
politik kadro kendisine yöneitmeli ve 
cevabını tartl§malıdır. Böylesi bir tartı
şma, yeni dönemde, Kürt Hareketi'nin 
toparlanmasına; daha az ve güçlü kanal
larda geli§mesine katkıda bulunacaktır. 
1974-80 Dönemindeki dagınıklıga kay
naklık eden 74 Çıkışı'ndaki hatayı tek
rarlamamalıyız. 

Dagınıklıgın acı sonuçlanın hep bir
likte yaşamışken, ne yazık ki bölünmüş
lügün asıl nedeni olan dar grupçuluk, 
rekabetçilik, kendini ulusal demokratik 
hareketle özdeşleştirip birligi kendi çev
resinde görme hastalıklan bugün de 
Kürt Hareketi'ni içten içe kemirmekte
dir. Hala (bırakınız politik düzeyde) 
ulusal-demokratik bir yıgın örgütünde 
bir arada çalışma, bir dil-kültür ku
rumunda beyin gücümüzü birleştirerek 
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dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü ara§tır
ma ve bu konularda bilimsel bilgiler 
üretme düzey ve olgunluga bile ula§mış 
degiliz. Bu alanda bile yıgınla eksigimiz, 
hastalıklanmız sözkonusudur. Hangi 
düşüncede olursa olsun her Kürt yurtse
verinin içinde yer alacagi bir demokra
tik kitle örgütünde, çeşitli bahaneler 
üreterek, sözde bazı güzel terimierin ar
kasına sıgınarak gücümüzü birleştirmeyi 
engelliyoruz. Birligin mimarlıgını degil, 
tüccarlıgını yapıyoruz. Kürt halkının en 
büyük özlemini, birligi, kendi grubumu
zn güçlendirmenin bir aracı olarak kul
lanıyoruz. Bu tutumlar, Kürt halkına ve 
mücadelesine karşı en büyük sorumsuz
luktur. Bu anlaYl§lara karşı sessiz kal
mak, bu suça ortak olmak anlamına 
gelir. 

12 Eylül'den Sonra Örgütlerde 
Boy Veren Ta rtış m alar 

12 Eylülden sonra, ülkede meydana 
gelen politik degi§imin etkisiyle ör
gütlerde önemli iç tartl§malar boy verdi. 
Bu geli§me Türk solunda da ya§andı. 
Kürdistanlı örgütlerde sözkonusu tartı
şmalar bir çogunda 1978-79 yıllanna 
uzanıyordu. 12 Eylül, biriken sorunlan 
bir ölçüde gün ışıgına çıkardı. iç tartış
malar sonucu her örgütte en az 2-3 kez 
bölünmeler oldu. Ortaya çıkan tartış
malar ne yazık ki, ulusal kurtulU§ hare
ketimizin genel çıkarlan dogrultusunda 
kanalize edilerek örgütler içinde tutula
ınadı ve hemen her tartl§ma bölünmeyle 
sonuçlandı. 

Bu dönemde, yenilginin etkisiyle sav
rulma diyebilecegimiz olumsuz egitim
ler ortaya çıktıgı gibi, yenilginin 
nedenlerini geçmi§i degerlendirme te
melinde ortaya çıkarma, yeni döneme 
ili§kin görevleri saptama yönünde olum
I~ tartışmalar da gözlendi. 
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İç tartışmalar sürecinde ulusal kur
tuluş hareketimizin örgütlü güçlerinin 
önemli bir zaafı ortaya çıktı. Demokrasi
yi özümleyememiş olma eksigi.. Örgüt
lerde tartışma ve önerilerde bulunanlar, 
bu anlamda arayış içinde olan hangi dü
zeyde olursa olsun kadro ve taraftariara 
karşı korkunç bir tahammülsüzlük gös
terildi. Tahammülsüzlük sonralan 
açıkça tasfiye hareketine dönüştü. Ta
hammülsüzlük ve tasfiyecilik, genellikle 
örgütlerin yönetimlerinde kontrolu elin
de bulunduran, bu yönüyle örgütü ken
dileriyle özdeşleştiren önder kadrolarda 
görüldü. Örgüt içi demokrasi, açıklık 
görüldü ki sadece tüzüklerde içi boş bir 
ilke olarak yazılmış. 

Bu zaaf, sadece bir örgütte gürülen, 
bir istisna degildi. Degişik dozda da olsa 
ulusal kurtuluş hareketimizin genelinin 
bir sonucudur. Demokrasiyi özümleye
memiş olmanın, onu örgütün iç yaşamın
da saglıklı bir işlerlige oturtamamanın 
içinden geldigirniz toplumun özellikleri 
ve siyasal kültür düzeyimizle ilgisi var
dır. Sorunun bireysel boyutu, diger bir 
deyişle belli önder kadroların bireyci
ligi, zararlı boyutlara varan ihtirası, pro
blemi daha da agırlaştırıyor. Bu konuda 
köklü çözümler geliştirmeliyiz. Bu da 
sözünü ettigirniz hastalıkların önünü 
alacak yeni siyasal bir kültürü ideolojik 
ve pratik düzeyde geliştirmemize baglı
dır. Degilse hareketimiz insan harcama 
makinasına döner. 12 Eylül'den sonra 
örgüt içi tartışmalarda tam da böyle bir 
kaos yaşandı. Düne kadar militan, örgü
tün gözbebegi olan kadro ve taraftarlar 
birden bire "hain" oldular. 
Bazı örgütlerde tasfiyecilik, kadrolan 

fizik olarak ortadan kaldırmaya, politik 
cinayetlere kadar vardırıldı. 

Yorulanlar, mücadeleyi bırakanlar ol
du. Ancak ulusal hareketimizin insan 
malzemesini, subjektivizme düşmeden 
degerlendirdigimizde kadro kaybımızın 
çok fazla olmadıgı görülür. Bu sevindiri-

ci bir sonuçtur. Mevcut marjinal, daral
mış grupların "disiplini" içinde olmayı 
ölçü alarak yapılan degerlendirmeler 
gerçegi yansıtmıyor. Mevcut gruplardan 
biriyle olmasalar bile, kadroların büyük 
çogunlugu belli bir siyasal faaliyetliligin 
içindedirler. Ancak bilinmelidir ki, Bi
reylerin gücü sınırlıdır. Büyük Davalar, 
örgütlü mücadeleyle kazanılır. Kürt hal
kının sorunu da, bu Büyük Davası'nın 
örgütünü yaratmaktır. Bu nedenle hepi
mizin dikkat merkezini bu oluşturmalı
dır. 

12 Eylül sonrasında örgütlerde bu 
kadar yogun bölünmelerin meydana gel
mesinin önemli diger bir nedeni, Kür
distan'da politik ve örgütlü mücadele 
deneyiminin zayıf oluşuydu. Kadro ve 
militanlarımızın geri toplum ilişkileri
mizden örgüt hayatına taşıdıklan rahat
sızlıklar örgütsel deneyim zayıflıgı ve 
demokrasiyi iyi özümleyememe zaafı

roızla birleşince örgütsel sorunlan daha 
da agırlaştırdı. En önemli etkenlerden 
bazılan da, aydın bireyciligi, dar görü
şlülük, örgütün görüşlerine sadakat adı 
altında sürdürülen dogmatik, sekter 
tutumlar, degişik düşüncelere taham
mülsüzlük ve belli önder kadrolarda gö
rülen, örgütü kendisiyle özdeş görme, 
ona bir mücadele aracı, kadroların ve 
militanların ortak degeri olarak yaklaş
ınayıp mülkü sayma hastalıgı sayılabilir. 
Bu hastalıklar kadro ve militanlar olarak 
çogumuzda degişik biçimlerde görüldü. 
Sorun, bu olup bitenlerden gerekli ders
leri çıkarmak ve bunları yeni döneme 
aktarabilmektir. Bunları becerebilirsek 
söylenenlerin fikir ve pratik degeri ola
caktır. Ve geçmişten gerçekten ders çı
karmış olacagız. Oysa bugün de dar 
grupçuluk ve marjinal örgütçülükte sü
ren ısrar, çok yakın geçmişte yaşadıgı
mız ve belli düzeylerde hala yaşamaya 
devam ettigirniz olaylardan geregince 
yararlanmadıgımızı gösteriyor. 
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Ulusal hareketin dagınıklıgı, bunun 
mücadeleye verdigi zararlar üzerinde 
herkes birleşiyor. Ne ki, bu tespiti ya
panlar, 12 Eylül'den sonra ortaya çıkan 
tartışmalar sırasında ulusal hareketin 
birligini saglamaya yönelik bir politika 
izlemeleri gerekirken, kendi örgütleri
nin birlik ve bütünlügünü bile koruya
madılar. Örgütleri içinde tartışmalan 
dogru kanalize etmeyi başaramadılar, 
tasfiyeci egilimlere girdiler. Sonuçta 
ulusal demokratik hareket toparlana
cagına bölünmelerle dagınıklık daha da 
arttı. Bugün hareketin bölünmüşlügü 
bundan kaynaklanan sorun önümüzde 
duruyor, çözüm bekliyor 

Ulusal Kurtuluş 
Mücadelemizin Acil Görevleri 

Ulusal hareketimizin politik ve örgüt
lü güçlerinin durumu açık ki pek iç açıcı 
degil. 70'li yıllardan beri bize büyük za
rarlar veren dagınıklık ve bölünmüşlük 
sürüyor. Kürdistan'daki gelişmelere mü
dahale edebilecek, kitlelerden destek 
bulan örgütlenmelerden, ciddi birlikler
den yoksun uz. Gelişmeleri genellikle ge
riden izlemek durumundayız. Oysa Kürt 
sorunu, Ortadogu'da ve Türkiye'de hay
li günceldir. Gelişmeler gösteriyor ki, 
halkımızın mücadelesi giderek daha da 
öne çıkacaktır. 

Kürt sorunu, kuşkusuz öyle kendi
liginden bu düzeye gelmedi. Tüm hata 
ve eksikleriyle birlikte geçmişte ve bu
gün sürdürülen mücadelenin ürünüdür 
bu gelişmeler. Geçmişi degerlendirir
ken, inkarcı tutumlara girmek gerçegi 
görmemek olur. Asıl olan, hatalanmızı 
iyice bilince çıkararak ulusal hareketi 
bugünkünden daha ileri düzeylere çı
karmaktır. Arayışımızın amacı bu olma
lıdır. Kürt hareketi bu olanaklara 
sahiptir. Örgütsel deneyim ve insan mal-
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zernesi bakımından, 74'lerde olmayan 
zengin bir birikim var. En büyük sorun, 
dagımklıktır. Hareketin birligi saglana
bilirse, örgütlü mücadelemiz kısa sürede 
daha güçlüveeetkili bir düzeye çıkanla
bilinir. 

Birlik sorunu, iki yönlü olarak ulusal 
hareketin gündemindeki yerini koruyor. 
Birincisi, benzer anlayışı ve politikaları 
paylaşan ve aynı örgüt çatısı altında bir
Ieşebilen kadroların birliginin saglan
ması. İkincisi de, farklı örgütler arasında 
güç ve cephe birliginin kurulması. Ulu
sal hareketin birlik sorununun bu iki 
biçimi karşı karşıya kanmamalı ama bi
rincisi önemsenmelidir, öne alınmalıdır. 
Bir örgüt içinde yer alabileceklerin bir
birleriyle güçbirligi yapmalarının ge
çerli bir mantıgı yoktur. Oysa olan 
budur. Örnegin TEYGER'de bir araya 
gelenlerin hemen tümü, tek bir siyasal 
örgüt içinde birleşebilirler. Bunu engel
leyen faktörler nelerdİr, buna kısaca 
deginelim. 

Bugün örgütlenme çabaları önünde, 
birbiriyle ilişkili olan iki önemli engel 
vardır: Dar grupçuluk ve marjinal grup 
düzeylerinde ısrar hastalıgı. 

Dar grupçuluk, politik ilişkilerde en 
çok "ben bilirimcilik" ve "ben merkezci
lik" biçiminde ortaya çıkıyor. Bu anla
yıştakiler, kendi görüş ve önerilerini, 
örgütlerini öne çıkarıyor, herkesi kendi
lerine katılmaya çagırıyorlar. Ulusal ha
reketin sorunlarını, kendi örgütlerini 
güçlendirerek çözecekleri iddasındadır
lar. Bu tutum, dogal olarak kendi içinde 
ulusal güçler arasında bir rekabet man
tıgını da taşıyor. Bu da, çogu kere yurt
sever güçler arasında olumsuz ilişkilerin 
dogmasına neden oluyor. Güvensizligi 
artırıyor. Dar grupçuluktan geçmişten 
devraldıgımız bir hastalıktır ve bugün si
yasal birlik çabaları önünde önemli bir 
handikap oluşturuyor. Bu hastalıgı teş
hir etmeliyiz ve onda ısrar edenleri 
aşmalıyız. 
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Siyasal birlik çabatarım zorlll§tıran bir 
diğer nokta da marjinal grup örgütlen
meleridir. Daha önce de değindiğimiz 
gibi, bölünmeler sonucu çok sayıda yeni 
gruplar oluştu. Bu arada 12 Eylül önce
sine dayanan "anaç örgütler" de hayli 
güç kaybettiler. Bir çogu, varlığı-yak
Iuğu fark edilerniyecek duruma geldi. 
Bu nedenle hareketin örgütlü kesimini 
küçük küçük marjinal gruplar kaplaiiU§ 
durumda. Grupların büyük çoğunluğu, 
birkaç insandan oluşuyor. Bunları örgüt 
olarak tammlamak ise büyük bir komedi 
olur. Bu küçük kümelenmelerin, birlik 
yapabilecekleri diğer güçlerle birleşme
meleri, bu yolu zorlarnamalan ve halle
rinden memnun(!) ayrı durmalarını izah 
etmek ise bir sabır i§idir. Ulusal hare
ketimizin karşı karşıya bulunduğu so
runları göz önüne getirdiğimizde, açık 
söylemek gerekir,bu marjinal grupların 
mücadelemizdeki değerleri, katkıları, 
varlıktarım gereksiz kılacak düzeydedir. 
Kürt hareketinin "şahıs örgütleri"ne ihti
yacı yoktur, olınamalıdır. Marjinal grup 
düzeylerinde ısrar, tedavisi henüz müm
kün olmayan bir hastalıktır ve en başta o 
gruplarda çalışan kadro ve militanların 
enerjilerini faydalı değerlendirmemek
tir. Marjinalizm kadroların dağınıklığım 
çürüme noktasına götürmektir. 

Burada grupların tutumu arasındaki 
farkı vurgulamak gerekir. Bazı kadrolar 
politik faaliyatlerini kesintiye uğratma
mak için, ili§ki halinde olduklan diğer 
insanlarla birlikte birliğe açık, geçici 
çevreler oluşturmuşlardır. Bu, dönemin 
özelliğiyle ilgili zorunlu bir tutumdur. 
Ancak varolan grupların büyük çogun-

luğu kendilerini bir merkez görüyor ve 
yukandan beri anlattığıımz hatalı tu
tumlarını sürdürüyolar. Bu anlayışı aşa
rak ister örgütlerde olsun, ister mevcut 
gruplardan birinin disiplini içinde olma
yan "bağımsız" durumdaki kadroların 
hızla birliğini ve bir örgütlenme içinde 
bütünlüğü sağlamak gerekir. Günün an 
acil görevi budur. Öncelikle kadroların 
topadanması diyoruz, çünkü "bir ha
reketin geleceğini kadrolar belirler". 
Kadroların taparlanması sağlanabilirse 
kısa sürede harekette bir dinamizm 
doğar ve hareketin birlik ve bütünleşme
si önündeki engeller hızla aşılır. İşte o 
zaman halkımıza karşı en büyük sorum
luluğu yerine getirmİ§ oluruz. Gerçek 
yurtseverliğimizi "ideolojide ve estetik
te" dosta ve düşmana göstermİ§ oluruz. 
Kürdistanlı kadrolar olarak bunu ba

şarmalıyız! 

Sonuç Yerine 

Başarılarımızı yapamadıklarıımzla su
nalım, kadroları geçmi§teki hata ve ek
siklerimizin nedenleri üzerinde objektif 
bir araştırmacılığa yöneltelim. Bu yönde 
yetİ§ecek kadrolar, Kürt hareketine ih
tiyacım duyduğumuz teorik ve pratik 
katkılarda bulunabilirler. İnsanların 
grupsal çıkarların reklamcılığından 
kurtularak hareketin genel çıkarları 
üzerine; nesnel gerekler üzerine dü
şünmesine katkıda bulunacak tutumlar 
geli§tirelim. Bu korkulduğu _gibi kaos 
değil, dinamizm getirecektir. Ozgür dü
şünme, doğru çözümleri ortaya çıkara
caktır. 
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İsveç-Kürt İlişkilerinden Tarihsel Bir Kesit 

İSVEÇ MiSYON BİRLiGİNİN KÜRTLER 
ARASINDAKİ İLK ETKİNLİKLERİ 

(1887-1923) 

19. Yüzyılda şekillenen İsveç-Kürt 
ilişkilerini inceledigimde,bu iki halk 
arasında oluşan bagların farklı alanlar
da geliştigine tanık olmaktayız. Bu ilişki
lerin önemli bir kesitini, o dönemde 
hızla gelişen misyon etkinikileri oluştur
makdadır. Farklı baglamlarda oluşan 
diger İsveç-Kürt ilişkilerinin geçmişi de 
aslında incelenmeye değer bir konudur. 

1878 yılında kurulan lsveç Misyon 
Birligi (Svenska Missionsförbundet), 
özellikle Kafkasya, İran ve sık sık el 
değiştiren Osmanlı-Rus sınır yörelerin
de etkin bir çalışma yürüttü. Yöreye ata
nan misyonerler, bölge halkları arasında 
hıristiyan dinini yaymak için yoğun ve 
çetin bir çalışmaya giriştiler. Bu bölgede 
yüzlerce halkın yaşadığını gören misyo
nerler, Kafkas Dağlarını "Dillerin ve 
Halkiann Dagı" diye adlandırdılar. 
İsveçli misyonerler, Çarlık Rusyası'nın 
polisiye baskıları ve müslüman halklar 
arasındaki yabancılara yönelik şüpheci, 
temkinli tutum ve davranışları nedeniy
le, özellikle çalışmalarını Tiflis, Erivan 
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Rohat 

ve Tebriz gibi daha uygun kenar mer
keziere kaydırdılar ve bu merkezleri 
kendilerine üs olarak kullandılar. Bu 
merkezlerden yöntendirilen çalışmalar, 
daha sonraları geniş bir alana yayılarak, 
irili-ufaklı birçok halkı etkisi altına aldı. 
Böylece İsveç misyonerlerinin dışa açıl
ma olanaklarınının zamanla güçlen
diğini, bir dizi halk ile,kapsamlı ilk 
kontaktarım oluşturduğunu görmekte
yiz. Bu halklar arasında Kürtler de bu
lunmaktadır. Kürt ve İsveçlilerin bu ilk 
karşılaşması, Kürt - İsveç ilişkilerinin 
tarihsel, önemli bir kesitini oluşturmak
tadır. İsveç Misyon Birliği'nin kuru
luşundan yaklaşık olarak on yıl sonra 
oluşan bu düzeydeki ilişkiler hemen he
men 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. 
İsveç misyonerlerinin Kürtler ile iliş

kiye geçmeleri ilk yıllarda biraz zaman 
aldı.Bu zorlukların başında iletişim ve 
dilsel zorluklar gelmektedir. Bu husus
da, misyonerler özellikle Kürtçe bilen 
Ermeni, Süryani ve diger etnik kökenli 
yardımcılarından yararlandılar. Dinsel 
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inançları b~ımından Y ezidi Kürtlerı 
kendilerine daha yakın bulan misyoner
ler, dıger müslüman Kürtler arasına çe
tin ugra.şlar sonucunda katılabildiler. 
Diger yandan misyonerierin yörede bu
lunan bazı Kürt çetelerinden çekindikle
rini görmekteyiz. Bazen bu çeteler, 
Kürt halkırun tümüyle özdeşle§tirilerek, 
ırusyonerler arasında Kürtlere ıli§kin 
kötü bir imaj yaratılımştır.Bu çekingen
liklerini aşıp, Kürtler arasına girmeyi 
başaran İsveçlilerı ilk ş aşırtan şey, Kürt
lerin konuksever olU§larıdır. 

Kürtler konusunda yaratılan "Vah§i 
Kürtler" (Yilda Kurder) imajırun, daha 
ziyade Kürtler üzerinde baskılanın sür
düren devletlerin resmi sözcüleri 
tarafından bilinçli olarak piyasaya sürül
dügünü görmekteyiz. Bu durum, misyo
nerierin Kürtler konusunda eksiksiz bir 
imaj geli§tirmesini zorlaştınyordu veya 
baştan olanaksız kılıyordu. Bu konuda, 
İsveç Misyoner Kadınlar Dernegı'nin 
yıllık bir toplantısında konU§an papaz 
Ernst Kohmann'ın görüşleri oldukça 
düşündürücür: "~.Kısaca Kürtler üzerin
de dunnak isterim. Elbet de on/an az 
tanıyorsunuz ama on/ann vahşi çete bir
liklerinden oluştuğnu, Abdü/hamid'in 
kendi döneminde kanlı baskınlar ger
çekleştinnek için on/an kullandığım 

muhakkak biliyorsunuzdur. Bugün on/an 
(Kürtler) başka bir yönüyle tanıtmak isti
yornm. Uzun bir zamandır bir kez onlar 
arasına katılmayı istedim, ama kolay bir
şey değ il. İlk çabamı 9 yıl önce gösterdim. 
Tamamen sınıra geldığimde, Türk valisi 
bu işten vazgeçmemi rica etti. Vali ba
na:"Kesin olarak yaşamınızı yitirirsiniz, 
ama bu sizin bileceğiniz birşey. Aynca 
eğer burada öldürülürseniz, benim başım 
belaya girer." dedi. Arkadaşim olduğu 

için sözlerine saygıyla uymak zoronda 
kaldım. Böylece Kürtlere ulaşamadım. 
Fakat bu kez, kendi zorluklan olan başka 
bir bölgeden içeri girdim. Daha kimseler 
yoktu burada. Rehber olarak bir Türk ast-

subayını yanıma aldım. Yol boyunca ona 
yöreyi tanıyıp-tanımadığını sorduğum

da:"Elbet de tanıyornm, çünkü bu Kürtler 
ile geçenlerde savaştık" dedi ve hangi hile 
ve oyunlar ile onlarla savaştıklannı anlat
tı. "İyi birşey yapmadık"diye söyledi. "Ba
şka bir şekilde bu Kürtleri yok edemezdik. 
On/ann birgün dini bir tören e gidecekleri
ni öğrendiğimiz bir sırada, pusu kurduk, 
yüzlercesini kurşun/uyarak yere yatırdık". 
Daha sonra Kürtlerin bulundugu yöreye 
ulaştıklarını belirten papaz, onların yö
neticilerinden birisiyle karşıla.ştıgını, 
onun kendisini melek gibi agırladıgını 
söylemektedir. Papaz Ernst konU§ma
sının bir kesiminde, genel olarak Kürt
lerin çilesini şöyle dile getirmektedir: 
"Doğrn, vahşi bir halk, fakat aslında gele
ceği olan soylu bir halk. Düşünün sayıla
n birkaç milyona varan bu halk, tek bir 
okula sahip değif'1 . Kürtler için bu yı
llarda suni olarak yaratılan "Vahşi Kürt" 
yakıştırmasırun ne kadar temelsiz ol
dugunu göstermesi açısından, bu pa
pazın belirlemelen büyük bir önem 
taşımaktadır. 

İsveç misyonerleri arasında Kürtlere 
yönelik olarak şekillenen bu kötü yargı
Iann ortaya çıkşını hazırlayan önemli et
kenlerden birisi de, 1894-1897 yıllan 
arasında meydana gelen büyük Ermeni 
soykırımı sırasında bazı Kürt beylerinin 
Abdülhamit tarafından Ermenilere kar
şı seferber edili§i konusudur. Bu du
rum,dönemi irdeleyen misyonerierin 
açıklamalannda oldukça belirgindir. 

Bu acı olaylar döneminde, Kürtleri 
bir halk olarak tümüyle yargılamak iste
miyen misyonerler de olmU§tur.Uzun 
yıllar bölgede çalışmış olan E.J. Lar son, 
tüm bunlara ragmen Kürtlerin soylu 
olU§lanndan birşey yitirmediklerini, on
ların hıristiyanlar gibi eksiksiz bir halk 
oldugunu belirtmi§tir. Larson, aynca 
Easton adlı Amerikalı bir misyonerin 
görüşlerınİ payiaşarak Kürtler arasında 
belli bir misyon yürütemediklerini, bunu 
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kendi eksiklikleri olarak kabul etmi§
tir.2· Kürtlere özgü bir misyon çalı§ması
mn henüz olmadıgım belirten bayan 
Elin Sundvall da İran'da bulundugu bir 
sırada bazı ölüm ve yagmalama olaylan
na dayanarak "Bu onların meslegdir" 
§eklinde Kürtler hakkında daha genel 
açıklamalarda bulunmaktadır3. Misyo
ner Maria Anholm, Kürtleri Vikinklere 
benzeterek şöyle demektedir: " ... Onlar 
(Kürtler) Türkler gibi hıristiyan/ara karşı 
fanatik olmaktan uzaktır/ar, Türkler gibi 
Ennenilere karşı bir nefretle dolu degil
dir/er. Kana susamışlar gibi şekillenme
mişlerdir. İyi kötü bizim Vıkinkler gibi 
yaşamaktadılar .. . " demektedir 4. 

Ermeni halkı üzerindeki haskılara ili
şkin olarak İsveç misyonerleri ve misyon 
örgüleri tarafından bu yıllarda yogun 
yayın çalışmalan yapılım§tır. Bu yayın
larda Kürt ve Ermeni ili§kileri konusu
nun önem kazandıgını görmekteyiz.Bu 
Ermeni-Kürt ili§kileri zamanla bazı 
Kürt -İsve§ ili§ kilerinin şekillenmesine 
zemin hazırlami§tır. İsveç misyonerleri
nin "Kanın ve Gözyaşlarının Ülkesi" ve
ya "Kan Gölü" diye adlandırdıkları 
Ermenistan'daki Kürtler de, bir bakıma 
onla~ın ilgi ve cıalışma alanı içerisine gir
di. Ornegin, Isveç Misyon Birligi ta
rafından 1917 yılında yayınlanan bir 
kitabta,Ermeni halkının birden yok edi
li§ine ili§kin olarak Ali Agazade Faro 
adındaki bir Kürdün ticaret amacıyla 
gittigi Erzurum'daki gözlemleri ve Kürt 
kökenli Şerif Pa§a'mn Ermeni halkının 
ba§ına gelenleri yeren bir açıklaması yer 
almaktadır5 . 

19.yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın ba
şlarında yörede görev yapımş,tanınmış 
lsveçli misyonerler şunlardır: N.F. Höi
jer, L.E.Högberg, Wilhm. Sarwe, E.J. 
Larson, Elin Sundvall, Maria Anholm, 
Olga Moberg .. .İsveçli misyonerler Kürt
ler ile olan ili§ kilerini zaman zaman yerli 
bazı yardımcıları vasıtasıyla yürütmüş
lerdir. Bunlar arasında Süryani kökenli 
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Kascha İbrahim Temros, Ermeni köken
li Margara Ter Asaturianz'ın adlarını 
verebiliriz. 
İsveç misyoner Birligi, 1882 yılında al

dıgı bir karar ile N.F. Höijer'i Kafkasya 
yöresine gönderiyor. 25 yıl boyunca yöre 
halklan arasında uzun çalışmalarda bu
lunan bu misyoner, Kürtlere ili§kin 
düşüncelerini ve izienimlerini farklı 
yıllarda yazmış oldugu degi§ik yapıtla
nnda çarpıcı bir biçimde dile getirmek
tedir. 

Höijer, 1887 yılında İran Kürtleri ara
sına katılarak degi§ik incelemelerde bu
lundu.Bu İsveçli misyoner ilk kez "Kurt 
gibi köpekler" diye tammladıgı Kürt kö
pekleri tarafından kar§ılanmıştır. Kürt 
köpeklerinin bu hırçınlıgı yalnız Höi
jer'in degil, diger bazı İsveçli misyoner
Ierin de ilgisini çekmi§tir. Höijer ve 
beraberindekiler daha sonra bir Kürt 
beyinin çadırnda agırlanım§lardır. 

Höijer, 1889 yılında yayınlanan "Kürt
ler-Cennetten Bir Tablo" adlı inceleme
sinde Kürt kültürü, gelenekleri, folkloru 
üzerine çok ilginç açıklamalarda bu
lumaktadır. İncelemesinin ba§ında 
Kürtleri sık sık cezalandımak isteyen 
hükmederin ba§arıya ula§amadıklanm 
belirten Höijer, Kürtlerin özgürlükse
ver, yigit, çevik, konuksever bir halk ol
dugunu vurgulamaktadır. Kürtlerin o 
yıllardaki sayısını dört milyon olarak 
açıklayan bu misyoner, daha sonra Kürt 
gelenekleri üzerinde durmaktadır. Kürt 
falkloruna ili§kin olarak, her gölün, ne
bir, dere, §ehir, köy, kaya veya dagın 
Kürtler arasında bir efsanesi vardı diye
rek, "Bingöl Efsanesi" adlı bir halk ef
sanesi üzerinde ayrıntılı bilgiler 
vermektedir. "Kürtler çaya aşıktılar" di
yen Höijer, Kürtlerin silah sevgisine ili§
kin olarak da: "Kendilerine bir pa/to 
bularnıyan insanlar, yine de silah taşı

makta/ar" §eklinde bir belirleme bulun
maktadır. Höijer'in bu incelemesini, 
diger bazı misyonerierin incelemele-
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rinden ayıran en önemli özellik, Kü~tleri 
çokyönlü olarak tanıtmasıdır. Isveç 
Misyon Birligi, Höijer'in aktardıklanna 
göre Karadag yöresinde bir Misyon ku
rumunun açılmasna karar vermiş

tir.Kürtler arasında degişik etkinlikler 
yapmak için böyle bir kurumun gerek
liligine deginerek, Beyazıt yöresinde 
benzer bir kurumun açılmasıyla da Tür
kiye'deki bazı Kürtler ile iyi ilişkiler 
geliştirebileceklerini yazmaktadıi. Höi
jer'in bu açıklamalanndan anlaşılıyor ki, 
Isveç Misyon Birligi, Kürtlere yönelik 
olarak 1888 yıllarından itibaren bir ça
lı§ma başlatrnı§ bulunmaktadır.Çün
kü,1889 yılında yayımlanan bu inceleme 
1888 yılında Tiflis'te kaleme alınllll§tır. 

Höijer' ın yaşamı üzerine kapsamlı bir 
çalı§ma yapan. A.P. Larsson, bu çalı
§manın bir kesiminde,parayla Höijer' i 
bir nehirin kar§ı tarafına at sırtında taşı
yan bir Kürd'ün önce ciddi,daha sonra 
yumll§ayan yönü üzerinde durmaktadır. 
Kürdün, su içerisinde: "Çabuk paraları 
dışarı çıkar, yoksa hemen suda bagarım 
seni"demesi üzerine, onu omuzlarından 
tutup, sarsan Höijer, Kürde §öyle demiş: 
"Ses çıkarmalAksi takdirde önce sen atın 
sırtından aşagı ftrlarsın: "Bunu duyan 
Kürdün güldügünü ve bana "kardsch" 
dedigini belirtir.Böylece hem Kürd,hem 
de Höijer suyun kaf§ı tarafına sag selim 
vanrlar·7 

Höijer başka bir yazısında, Agrı yöre
sindeki bir Kürt köyünü ziyaret edişini 
anlatır.İran da oldugu gibi,burada da 
Höijer Kürt köpeklerinin saldırısına 

ugrar. Etrafında toplanan halkın "Bu
nun atı Kürt ,eyeri Kürt, fakat kendisi ne
dir? "diye kendi kendine konll§tuklannı, 
"Ben İsveçliyim" (Jag ar Svensk) de
digimde, onların "Svek, svesk, svınsk" 

§eklinde bu sözü taklit ettiklerini anlat
maktadır. Höijer bu köyde bulundugu 
bir sırada kendi adresini verdigi bir 
Kürdün,birkaç ay sonra gelip Tiflis'de 
kendisini ziyaret ettigini söyler8

. 

Kürt köpekleri Höijer'e saldınrken 

O ,Howard adlı Amerikalı birisinin 
Kürtlere para ödeyerek 12000 Ermeni'yi 
canlı olarak sınırın öteki yakasına geçi
rip kurtardıgı iddasına da yer vermekte
dir.9 

1889 yılında Kafkasya yöresinden 
İran'a gelen Lars Erik Högberg, dört yıl 
burada görev yaprnı§tır. Högberg bu 
yıllar zarfında Kürtlerin yogun olarak 
bulunduklan yerle§im bölgelerine de 
gitmiş,incelemelerde bulunmll§tur. 

Högberg, İran'daki Karadag yöresine 
gittiginde, Kürtler aleyhine yaratılan 

söylentileri bildigi için, beraberindeki 
arkadaşına: "Niçin on/ann bize bir zararı 
dokunmadı?" diye sordugunda, arka
daşı: "Bu durum belli şartlara baglı.Bir 
Kürt ile tanıştıgında, kendisi konuksever
dir, kendi evinde her zaman çok nazik ve 
yardımseverdir. " diye yanıtlarnı§tır. 

Högberg, Kürtler arasında bir kaç ay 
kalml§, Kürtlere ilişkin gözlemlerini 
degişik kitap,mektup ve yazılarda dile 
getirmiştir. Ermeniler ile Kürtler ara
sındaki ilişkilere deginirken §öyle bir 
tespitte bulunmaktadır, "Kürtler, Erme-
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ni/er ve Asurilere yönelik baskılanyla 

kendilerini acı bir biçimde ünlü kıldı/ar. 
"Türk"kelimesi , "Kürt" kelimesine oranla 
daha az korku saçmaktadır. 

İsveçli bu misyoner, İran'da bulun
dugu zaman Hesu adındaki bir Kördün 
kahramanlıgına tanık olur: "İran 'da kal
dığım sırada Hesu adında bir Kürt 
vardı. Üç yıl Şahın düzenli birlikleriyle sa
vaş halinde bulundu.Bu biriikiere yenil
medi.Şah,Kürdün zorla yenilemiyeceğini 
anlayınca,onunla banştı,rütbesini gene
ralliğe yükseltti, ona büyük topraklar ver
di" . Högberg,bu baglarnda Kürtler 
arasında özgürlük duygusunun çok bü
yük oldugunu belirtir. 

Diger yandan Kürtler hakkındaki ge
nel kanısı zaman zaman,Avrupa'da bir 
ara geli§ en kötü Kürt imajıyla UYU§mak
tadır.Kürtler arasında yaygın olan kız 
kaçırma olaylarını,bunun sosyal ekono
mik nedenlerini kavramakta güçlük çe
ken Högberg,bir Yahudi kızının bir Kürt 
tarafından kaçınlmasım kaba bir davra
nış olarak niteliyerek bu olayı "Kürtle
rin Demokles Kılıcı" olarak 
adlandırrnıştır. Högberg, bu kız kaçırma 
olayını hınstıyanlar ve müslümanlar ara
sındaki çeki§meler baglamında ele 
almakta ve bazı genel düşüncelere var
maktadaır. Högberg,daha sonra bu kızın 
annesini ziyaret ettiginde, kızın annesi
nin üzüntülerinin sınırsız oldugunu,be
lirtmektedir. 

Bu tip tek tek olaylar,İsveçli misyoner
ler tarafından çok degi§ik yorumların 
konusu olmuştur.Düşünce olarak Kürt
leri yargılamak için zengin bir malzeme 
oluş turmuş lardır. 

Högberg, 1893 yılında İsveç'e dön
dügünde kendisine Mirze Seid adındaki 
bir Kürt doktoru da eşlik etmi§tir. 

Mirze Seid, Högberg'mn anlattıklan
na göre, Türkiye'den İran'a geçen Resul 
adındaki bir mollanın ogludur. Sinne 
şehrine yerleşen molla Resul'un bu 
oglu, oradaki misyonerierin de etkisiyle 
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hınstiyan dinini benimsemİ§, misyoner
ler arasında sevilen bir tip olmuştur.Din 
egitimi yanında, tıp egitimine de merak 
salan Mirze Seid daha sonra Ramedan 
şehrine giderek oraya yerleş mİ§, Kascha 
Simon adlı bir Amerikan misyon görev
lisinin kızıyla evlenmi§tir.Ayrıca burada 
bir Amerikalı daktorun yanında teorik 
ve pratik tıp egitimi görmüştür. 

1893 yılında Högberg ile birlikte 
İsveç'e gelen Mirze Seıd'in öyküsü ü
zerine, Högberg şu açıklamada bu
lunmaktadır:" 1893 yılında İsveç'e 
döndüğümde, aynı şekilde Seid kendisini 
doktor olarak daha da geliştirmek için be
nimle beraber seyahat etti. İsveç'te bera
ber birçok gezi yaptık ve birkaç geleneksel 
toplantıya katı/dık. O, İsa'ya yakışır bir 
sevgiyle, sade, içten ama çok dikkatli ko
nuşmayı kendine alışkanlık edinmişti. 

Ben çevirmen/ik yapıyordum. Çok yıllar 
geçti bu arada. Ama öyle inanyonım ki, 
Dalama Ansgari Derneği'nin 1893 yılın
daMalung'da yapılan konferansına katı
lan ve onun konuşmasını dinleyen hiç 
kimse onu veya onun kalbirnize yerleıtir
diğni unutmadı. Unutulmaz bir andı 1 

. 

Högberg'nin 1893 yılında İsveç'e dö
nüşünden sonra, yerine misyoner E.J. 
Larson atandı. Tiflis'te görevine başla
yan Larson bu arada İran ve Türkiye'de 
inceleme gezilerinde bulundu. Erzu
rum'da bir misyon konferansına katıldı. 
Larson, yazmış olduğu "Agn Eteklerin
de" adlı yapıtında Isveç Misyon Bir
ligi'nin Kafkasya yöresindeki 35 yıllık 
çalışmalarını özetlemektedir11

. Diger 
bir incelemesinde de (Ermenistan'daki 
Baskılar Ve Kan Gölü), 1894-1897 yılla
n arasındaki Kürt-Ermeni ili§kilerleri
den kesitler sunmaktadır. Larson, 1914 
yılında İsveç'e döndü. 

Uzun yıllar Ural bölgesinde çalış
malarda bulunan Wilhelm Sarwe 1896 
yılında Kafkasya yöresine gelerek, bura
daki halklar arasında çalışmaya başladı. 
Bölgedeki Yezidi Kürtler arasında belli 
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misyon çalışmaları yapmak için bazı gi
rişimlerde bulunan Sarwe, bu çalışmala
rı ''Yeni Bir Misyon Dali" olarak 
tammlamaktadır. 1898 yılında kendisini 
ziyaret eden İda Öberg adındaki bir tıp 
cımnastikcisinin o yıllarda Tiflis kentin
de bulunan Kürtler için bazı çalişmalar 
ve toplantılar yapma geregini dile getir
mesi üzerine, Sarwe bazı etkinlikterin 
başlatıldıgnı belirtmektedir. Bu buluş
madan sonra, Y ezidi Kürtler arasında 
ilk etapta "Çay Akşamlan" veya "Çay 
Toplantılan" biçiminde bazı etkinlik
lerio kararlaş tırılıgım görmekteyiz12. 

Sarwe, yazdıgı "Rus Halkları Arasında" 
adlı üç ciltlik kapsamlı çalışmasının 
üçüncü cildinin sonunda Rusya'da bulu
nan Eski İsveç Köyü adlı İsveç top
luluguna katılan öksüz bir Kürt 
çocugunun öyküsüne ilişkin olarak bir 
açıklamada bulunmaktadır. 1922 yılın
daki açlık sırasında İran cephesinden 
bir Alman tarafından alınıp getirilen bu 
çocuk, bir İsveç'li aile tarafından evlat 
edinilmiş, Alexander adını alarak, bu ai
le ile birlikte daha sonra İsveç'e yerle
şmiştir13. 

20.yüzyıl başlarında İsveç'li misyoner
Ierin Yezidi Kürtlere yönelik degişik 
çalişmalarının belli bir yogunluk kazan
dıgını ~ör~ekteyiz. Bu çalışmaları ba
şlatan Ida Oberg ve Maria Anholm adlı 
iki kız kardeşten Maria Anholm Yezidi 
Kürtlere ilişkin olarak sürdürülen mis
yon çalışmalarının kurucusu sayılmakta
dır. 15 yıl gibi uzun bir zaman Tiflis'te 
kalan kardeşi İda Öberg, buradaki Kürt
ler ile yakin ve dost ilişkiler oluşturmuş , 
1905 yılında agır bir hastalıktan kurtula
ruyarak vefat etmiştir. İda Öberg'nin 
ölümü üzerine, Sarwe yazdıgı bir yazı
da:"Onun ölümüyle Yezidiler ve bu halk 
arasındaki misyon sadık bir dostunu yitir
di" demektedir14

. 

Kafkasya ve Irak'da yaşıyan Yezidi 
Kürtlere ilişkin olarak deşişik ınceleme 
ve misyon çalışmalarında bulunan Ma-

ria Anholm, ayrıca bu Kürtlere ilişkin 
olarak broşür şeklinde iki inceleme de 
kaleme aldı15 • Maria Anholm, ilk kez 
1893 yılında Kafkasya yöresine giderek 
buralarda bazı incelemelerde bulundu. 
Bu gezi izienimlerini "Gog Ve Mago'nun 
Ülkesinde-Kafkasya'ya Yapılan Bir Gezi 
Üzerine İnceleme Ve Tasvir/er" adlı kap
samlı yapıtında dile getirdi. O dönemin 
Kafkas istatistiklerine dayanarak, bura
da 60.000 civarında Kürdün yaşadıgım 
yazmak ta dır. 

Högberg ile birlikte İsveçe gelen Kürt doktoru 
Mirze Seid 

Anholm, bazı tarihsel bilgiler sunarken 
de: "Yezidiler 1828 yılında Kürdistan'da 
Türk birlikleri tarafından vahşi hayvanlar 
gibi saldınya uğradılar" demektedir16· 

20. yüzyıl başlarında,özellikle İsveç 
misyoner kadınlar toplulugu (Kvinnliga 
Missions Arbetare) Kürtlere yönelik ça
lışmalarını daha örgütlü ve düzenli bir 
biçimde yürütmeye başladı.İsveç Mis
yon Birligi ile ortaklaşa bazı çalışmalar 
yapan bu örgüt, 1894 yılında kurulmuş, 
1904 yılında Nar och Fjiirran adlı bir ya
yın orgam çıkararak degişik halklar ara-
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sındaki misyon çalışmalarına büyük yer 
vermiştir.Bu derginin sayfaları arasında 
Yezidi Kürtlere ilişkin olarak degişik 
haber ve yorumların yayınlandıgını gör
mekteyiz. Misyoner Kadınlar ayrıca bir 
Yezidi Misyonu da oluşturmuşlardır.Bu 
Misyon örgütü İsveç'te, Y ezidi Kürtlere 
gönderilmek üzere İsveç'liler arasında 
düzenli yardım kampanyalan başlatmı
ştır. Örnegin,1923 yılında yapılan bir 
bagış kampanyasında toplam olarak 
5.785.01 Kronluk bir yardım elde 
dil . t" ı 7 e mış ır. 

1908 yılında İsveç Misyon Birlig i almış 
oldugu bir kararla bayan Olga Moberg 
adlı bir ögretmeni özel olarak Yezidi 
Kürtler arasında çalışmalar yapmak 
için,Kafkasya yöresine gönderiyor.Dini 
inançları ve Türkiye'de artan baskılar 
nedeniyle göçe zorlanan bu Kürtlerden 
bir kesimi Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 
bir kesimi de Erivan yöresine yerleş
mişlerdir.Bir kesimi de kış aylarında 
Tiflis'te konaklamışlardır.Özellikle, Ti
flis'in Avlabar ve diger yoksul malıalle
rine yerleşen bu Kürtler,dilenci,sokak 
ve bahçe temizlikçisi olarak geçimlerini 
saglamışlardır. İsveç'li misyonerler Kaf
kasya yöresindeki bu Kürtlerin sosyo -
ekonomik konumlanm,toplumun en alt, 
en çok hırpalanan tabakası olarak (pa
riaklass) adiandınimışlardır 

Maria Anholm,yöreye yaptıgı bir gezi
de bu yoksul insanlara ilişkin izienimle
rini şöyle dile getirmektedir:''Hayatımda 
böyle paçavra halinde bir topluluk ve 
yaşamın yüküyle bu kadar belirginleşmiş, 
böyle derin, oldukça korkunç yüzler gör
medim.Bir sıkıntısı yüzünden suratında 
çizgiler oluşmuş genç bir oğlan,yaşlı biri
sini andınyordu.Noel dualan,kendi ana 
dilleri -Kürtçe okunduğunda görsen ne 
hoştu,karanlık yüzleri aydınlanmaya baş
lamış, bakışlanndan yumuşak bir parlak
lık ışıldıyordu".18 

Daha önceleri çay toplantılarında bu 
Kürtleri bir araya toparladıklarını belir-
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ten Olga Moberg,1908 yılında alınan ka
rarın en büyük amaçlanndan birisinin 
bir Çocuk Evi açmak oldugunu belirt
mektedir.Fakat Rus hükümeti böyle bir 
kurumun açılmasına izin vermemiş,bazı 
zorluklar çıkarmıştır.Bunun yerine önce 
erkeklerin,daha sonra kadın ve çocuk
ların katılacagı toplantılar düzenleme 
düşüncesinin geçerlilik kazandıgını gör
mekteyiz.Olga Moberg'nin Yezidi Kürt
ler arasında çalışmaya başlamasından 
sonra,önüne en büyük engel olarak dil 
ve iletişim güçlülükleri çıkmıştır.İsveç 
Misyon Birligi ona yardımcı olmak üze
re Kürtçe bilen Suryani kökenli Kascha 
İbrahim Temros'u görevlendirmekte
dir.Olga Moberg, Wilhelm Sarwe, Elin 
Sundvall ve Kascha İbrahim Temros bu 
yıllarda yogun bir çalışma yürütmüşler
dir. Van yöresinden Tiflis' e gelen Mirza 
adlı bir Kürt çocugu bu yıllarda hıristi
yanlaştınlarak Mirza İsasevan adım al
mıştır. 

İsveçli misyonerierin etkisiyle hıristi
yan dinine geçen Kürtlere ilişkin olarak, 
daha önceleri İran'da hırıstiyan olan 
Mirza Seid d!iında, Sarwe'nin belirttigi
ne göre Josef 9, Anholm'un açıklamala
nna göre de Irak'da Otman20 adlı kişiler 
kendi saflarına katımışlardır. 

Tiflis'deki Kürtler arasında çalışmaya 
başlayan Olga Moberg, kadınlara ilişkin 
olarak yapılan bir toplantıya 50'nin üze
rinde kadının geldigi, toplantı anında 
çok gürültü yapıldıgım, bu nedenle on
ları evlerine giderek ziyaret ettiklerini 
belirtmektedir. Diger yandan her yıl 
Noel bayramında Kürtlere bir Noel ye
megi verildigini, degişik hediyeler dagı
tıldıgını, özellikle her kese birer gömlek 
verildigi vurguluyarak, bu şenliklere 
Kürtlerin hasret kaldıgım yazmaktadr21

. 

Rus hükmetinin bazı yasal zorluklar 
çıkartması nedeniyle, Kürt çocuklan 
için bir çocuk evini açamadıklanm belir
ten misyonerler, bunun yerine Molokan
lara ait salonlan kiraladıklanm, bir 
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yazıda da 15 ruble ödenerek, iki odalık 
bir evin toplantılar için tutuldugu belir
tilmektedir. 

1909 yılında Tiflis'de yapılan bir kon
feransta , Kafkasya yöresindeki Kürtle
rin durumu da ele alınmıştır.Yöredeki 
çalı§maları denetlernek için buraya 
gelen misyon sekreteri Wilhelm Sjö
holm'un hazır bulunduğu bu toplantıya 
ayrıca, Ağrı, Kars bölgesindeki misyon 
temsicileri de katılmı§lardır. 

Rus,Türkiye ve İran'ın sımr bölge
lerindeki Kürtler arasında misyon et
kinliklerine katılan diğer bir İsveç'li 
misyoner de bayan Elin Sundvall
dır.1906 yılında İran Kürdistan'ında bir 
inceleme gezisi yapan Sundvall, iz
lenimlerini "İran'daki 
Kürtler Arasında Bir 
Gezi" adlı yazısında dile 
getirmi§tir. 1913 yılında 
da Türkiye Kürdistanı'na 
geçip, Van §ehrini ziya
ret etmi§tir. Sundvall, o 
yıllarda Van'da 110.000 
Kürdün ya§adığını be
lirtmektedir. 22 

gözüm gibi kornrnm "diye yamtladığını 
belirtmektedir23

• 

Elin Sundvall, "Yezidiler Arasındaki 
Yoksulluk" adlı ba§ka bir yazısında da, 
Erivan yöresinde Yusufbey adındaki bir 
Kürt ile görÜ§tüğünü, Kürt çocukları 
için bir okul acılması konusunu gö
rÜ§tüklerini belir.tmektedir24

. Sundvall, 
1910 yılında İsveç Misyon Birliği'ne yaz
dığı bir mektupta da, Iğdır yöresinde bir 
çocuk evi açmak için çalıştığım, henüz 
yetkililerden gerekli izni alamadığım 
iletmektedir25. Elin Sundvall, 1921 yılı
na kadar Kafkasya yöresinde kalmı§ ve 
burada da ölmÜ§tür. 
İsveç Misyon Birliği'nın Kafkasya ve 

İran 'daki etkinlikleri l.Dünya Sava§ı 

1906 yılındaki İran ge
zisi sırasındaki sağlık 
§ikayetleri olan Kürtlere 
bazı ilaçlar verdiğini,ba
zılannı tedavi ettiğini,3 

O yıllarda Agn yöresilndeki Yezidi Kürtler 

yıl zarfında mide ağrıları olan bir Kürt 
din adamına nasıl yardım ettiğini söyle
yen Sundvall,Kürtlerin çok zor ko§ullar
da ya§adığını belirtmektedir.Hasta olan 
bu din adamının kendisine bir horoz ge
tirdiğini, eğer tam olarak iyile§irse ken
disine ayrıca bir at da hediye edeceğini 
aktaran Sundvall,daha sonraları onu 
Dillema kentinde iyile§mİ§ olarak gör
düğünü belirtmekte,sözlerini parantez 
açarak ''At hikayesini unutmuştu o" diye 
bağlamaktadır.Sundvall, bu arada bir 
Kürt beyi olan Timur ile kaf§ıla§tığı
m,buralarda bir okul açıp - açamıyacak
lannı sorduğunda, Timur beyin "Sizi 

yıllarına kadar sürmÜ§tür. İsveç'li Mis
yonerler burada belli bir süre dam§man 
olarak kaldılar. Bu etkinlikler büyük 
çapta Ermeni din adanılarımn insiya
tifiyle yürütülmÜ§tür. İsveç'li misyo
nerierin çoğu zamanla ülkelerine 
dönmÜ§lerdir. 
İsveç Misyon Birliği ile birlikte Yezidi 

Kürtlere yönelik olarak çalışmalarım 
sürdüren İsveç Misyoner Kadınlar Der
neği çalı§malanm 1923 yıllarına kadar 
sürdürmÜ§,daha sonra Maria Anholm 
ba§kanlığında bağımsız bir komite olU§
turmU§tur.Bu komite Kafkasya yöresin
deki Kürtlerden ziyade,Irak'daki Yezidi 
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Kürtlere yönelik etkinliklerde bulunma
ya ba§ladı. 

Bu yöredeki çalışmalar yaklaşık ola
rak 1945 yıllarına kadar sürmüştür. Ba
yan Maria Anholm'un artık yaşlanması 
üzerine,bu yöredeki görevleri başka bir 
komisyon üstlenmiştir. 

Y ezidi Kürtlerin 

~ 

yıllarında ülkelerine döndüler. Onlar, 
Kürt halkının ulusal istemlerini, bu bag
lamdaki etnik sorunlarını anlamakta 
güçlük çektiler. Yüzyılımızın başlarında 
Kürdistan'da çekilen yeni sınırlar, yeni 
baskı ve zorbalıkları yll§amadan ülkele
rine dönen bu misyonerler, eger bu yeni 
dönemde Kürdistan'da kalmış olsalardı, 

dostu olan İsveçlilerin 
oluşturdugu bu komite 
uzun yıllar çalışmalan
m bagımsız olarak 
yürütmüştür. Irak'ın 

Musul kentinden 15 
km.uzaktaki Bashıqa 
köyünde 1929 yılında 
bir çalışma ba§lattıkla
nm söyleyen Maria 
Anholm, 1930 yılında 
yazmış oldugu Yeridi
lere ilişkin bir bröşür
de, Stokholm'de bir 
adres vermekte,yezidi
lere yardım etmek iste
yenlerin bu adrese 

Serwe'nin sözünü ettigi Alexander (Süleyman) adlı Kürt 

bagışiarını gönderebileceklerini belirt
mektedir. (Margrit Stenberg, K.F.U.K., 
Brunnsgatan 3, Stokholm) Böylece ba
yan Maria Anholm yakla§ık olarak , 40 
yıl Yezidi Kürtler ile ilişki halinde bu
lunmuştur. 

İncil'in kürtçe'nin degişik lehçeleriyle 
basılıp dagıtılması hususunda İsveç'li 
Misyonerler sürekli bir arayış içine gir
mişlerdir.Ermeni harfleri ve Arap har
fleriyle basılan Kürtçe İncillerin 
yöredeki halka dagıtıldıgını,bu alanda 
bir boşluk oldugu belirtilmektedir '-6. 

Uzun yıllar Rus, Osmanlı ve İran sı
nırlarını a§ıp, bu ülkelerin halklarına 
ula§ an isveçli misyonerler bu arada Kürt 
halkının yoksulluguna, ezilmişligine, 
bölgedeki degişik sava§ cepheleri ara
sında sıkışıp kalmasına bizzat tamk ol
dular. Ama onlardan bir kesimi "vahşi 
Kürtler" ve "Kalpsiz Kürtler" imajım bir 
türlü yıkamadan Birinci Dünya Savll§ı 
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herhalde söyleyecekleri birçok degişik 
şeyler olacaktı. Kendi ülkesinde çarmı
ha gerilen bu halkın acılarını kavramak 
ve bazı gerçekleri yakalamak için, çagın 
ve bölgenin karma§ık siyasi ortamı da 
ayrıca onlara belli bazı bilgileme olanak
lan sunacak düzeyde degildi. Ama çıp
lak bazı gerçekler yine de Kürtlerin 
çilesi konusunda onları belli arayışlar 
içerisine sürüklüyordu. Örnegin, bayan 
Elin Suudvali İran Kürdistanı'nda bu
lundugu bir sırada, sürekli endişe içinde 
mutsuz olduklannı söyleyen Timur bey 
adındaki bir Kürde: "Köyünüze niçin bir 
ağaç dikmiyorsunuz?" diye sordugunda, 
bu Kürd:"Bir yaran yok ki, çünkü bugün 
buradayız, belki de yann köylerimiz hara
beye çevrilmiş olacaktır"27• diye yanıtla
mıştır. Kürt halkının acı tradejisini sade 
bir biçimde dile getiren bu belirle
me,İsveç misyonerleri için önemli bir 
gerçegi dile getirmiş olmaldir. 
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Olga Moberg Kürtler arasında 
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TARTIŞMA- GÖRÜŞLER 

BİRLİK VE ÖRGÜTLENME SORUNU 

" Devrimci-Yurtsever Birlik Platfor
mu"nu oluşturan arkadaşlar, ana hat
larıyla sıralayacak olursak kısaca şu 
nedenlere bag lı olarak Devrimci-Yurt
sever bir örgüt(Parti) sonucuna varıyor
lar: 

1- Ülkemizin siyasal, toplumsal ve 
ekonomik durumuna baglı olarak geniş 
bir anti-sömürgeci siyasal yelpazenin 
varlıgı. Bu görüşler işçi sınıfından tutun 
burjuvazinin bir kesimine kadar uzam
yar. Tüm ulusal ve toplumsal kurtuluşçu 
güçleri tek bir kitlesel yapıda, partide 
örgütlernek (örgütlenmek) olanaklıdır, 
zorunludur. 

2- Sımfsal "dar" örgütlenmeler ve bu 
tür anlayışlar "marjinal'' kalmıştır, böyle
si örgütlenme biçimiyle, sömürgecilige 
karşı mobilize edilmesi gereken ulusal
demokratik potansiyeli harekete ge
çiremiyor. Nesnel koşullara cevap 
veremiyor ... 

3- Çagdaş ulusal kurtuluş hareketleri
nin büyük çogunlugu bu temelde örgüt
lenerek zafere ulaşmışlardır. Onların 
zafere ulaşma perspektifleri bize yol 
göstericidir. 

4- Ülkemizin de yer aldıgı bölge çok 
"nazik" dengeler üzerine şekillenmiştir. 
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S.ROŞİN 

Böylesi cografik ve politik bir ortamda 
tüm ulusal kurtuluşçu güçlerin tek bir 
partide asgari bir program etrafında 
ulusal konsensüs temelinde tek vucut 
hareket etmeleri gerekmektedir. 

5- Ülkemizde kapitalist üretim biçimi
nin hakimiyetine ve sımf aynşmalarının 
netleşmesine ragmen, sanayi işçileri he
nüz çok küçük bir oranı oluşturmakta ve 
ülkemiz işçi sımfı ulusal ve toplumsal 
kurtuluşa öncülük edecek örgütlülük, 
bilinç ve politik düzeyden uzaktır. 

Diger bazı tali nedenlerle birlikte te
melde bu anlayıştan hareketle Devrim
ci-Yurtsever bir parti tartışılıyor. Ben 
burada iki konu üzerinde durmak istiyo
rum. Birincisi tek parti anlayışının geti
recegi olumsuzluklar ve taşıdıgı zaaflar. 
İkincisi Kürt ulusal- demokratik ve sol 
hareketinin genel anlamda yaşadıgı bu
nalımın nedenlerinden, en önemlilerin
den birine, örgüt sorununa baglı olarak 
parti içi demokrasi sorununa deginmek 
istiyorum. Şunu belirtmekte yarar var. 
Bazı farklı noktaların olabilecegini söy
lemekle birlikte, büyük oranda arka
daşların sosyal ve politik tahlillerine 
katılıyorum. Ve sanırım bu ortak gö
rüşlülügü kürt sol hareketinin büyük 
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çogunlugu paylaşmakta. Ayrılık noktası 
bundan sonra geliyor. Bunalımı aşma
nın, güçlü, örgütlü bir düzeyi yaratma
nın yolları konusunda anlayış farklan 
söz konusu ... 

Devrimci - Yurtsever Birlik Plat
formunun önerisi, yada tartışılan veya 
tartışılmak istenen örgütlenme biçimi 
ülkemiz (Kuzey Kürdistan) siyasal çev
relerine, devrimci kamuoyuna yabancı, 
yeni bir örgütlenme biçimi degildir. 
1970'lerin ortalannda genel olarak ol
masa da kimi siyasi çevrelerde bu sorun 
tartışıldı. Ülkemizin sosyal, siyasal ve 
ekonomik durumuna denk düşecek ör
gütlenme biçiminin "sınıf partisi" mi 
yoksa "cephe" tipi örgülenme dedigirniz 
bir kitle partisi mi olmalı? Bu soruya 
yaklaşımlar degi§ik oldu. Sınıf teme
linde örgütleneceklerini söyleyenierin 
yanısıra, o günkü koşullarda bazı ha
reketler "sosyalist" bir partiyi kurmayı 
hedefiernesine ragmen kendilerini yurt
sever-devrimci örgütler olarak deger
lendirdiler. Bununla birlikte ben ki§isel 
olarak bir ölçüde tartışılmış bir sorun ol
sa bile(bence aynı şey sosyalist bir ör
gütlenme için de geçerli, yani böylesi bir 
parti anlayışının ciddi olarak tartışılma
sı, hem dünyadaki, hem de ülkemizdeki 
deneyimler ışıgında sorunun anlaşılır kı
lınması gerekir) böylesi bir partinin ül
kemiz koşullarına denk düşmeyecegi 
anlayışıyla, tartışmaya degmez görüşün
de degilim. Bu konuda söz konusu parti 
anlayışında olan arkadaşlarla hemfikir 
olmamakla birlikte, kendi görüşlerine 
uygun bir örgütlenme anlayı.şı bulunma
lannı, kısır bir döngü içine girmi§ olan 
Kürt devrimci ve ulusal hareketinin 
birligini saglayacak, bunalımı aşacak, 
halkımızın özlemlerine ve ulusal kurtu
luştan yana tüm güçleri bünyesinde to
playarak, bütünlügü saglayıcı yönde 
çaba içinde olmaları, böylesi öneriler ve 
perspektifler ve öneriler geli§tirmelerini 
olumlu buluyorum. 

Tek Parti Anlayışı 

Dünyamızın degi§ik bölgelerinde ikti
dar olmuş veya kurtuluş u tek partiyle 
saglamış, tek parti yönetimini kurmuş 
degi§ik toplumsal, sosyal, ekonomik sis
tem ve düzeylere sahip ülkeler sözko
nusu. Bu yönetim biçimiyle hükümet 
edilen kapitalist ülkeler oldugu gibi sos
yalist ülkeler de var. Hatta denilebilirki 
tüm sosyalist yada sosyalizme geçi§ 
sürecinde oldugunu söyleyen ülkeler, 
devletler tek parti yönetimini, rejimini 
denediler yaşadılar. Böylesi yönetim bi
çimlerinin toplumu, bireyi geli§tirici, 
özgürleştirici, demokratikleştirici, ol
dukları inancında, anlayışında degilim. 
Tam tersine toplumda bogucu, dalka
vukçu bürokratik deformasyonlar yara
tıcı bir geli§im gözlemlenmekte. Bu 
anlamda gerek kurtuluş döneminde ge
rekse kurtuluştan sonraki kuruluş döne
minde olsun tek parti anlayı.şının dogru, 
geli§tirici, yararlı oldugu- bu denli zen
gin bir deneyimden sonra- söylenemez. 
Bu deneyimlerden bazı sonuçlan çıkar
mak, dersler edinmek zor olmasa gerek. 
Örnek olarak KDP- Irak alınabilir. 1975 
öncesinde ülkemizin bu parçasında ör
gütlü tek güçtü. 1975 yenilgisinde tek 
parti, ve bunun önderliginin olumsuz ro
lü biliniyor. 

Türkiye'de de (CHF-CHP) tek partili 
dönemdeki geli§meler alınabilir, sosya
list ülkelerdeki tek parti yönetimleri alı
nabilir vs. 

Günümüz koşullarında hem ilerleyen, 
geli§en yanıyla büyüyen ve hemde tek
nolojik geli§menin sagladıgı olanaklar 
sonucu alabildigince küçülen dünyamız
da hiç bir konuda bir ülkenin, bir top
lumun diger ülke ve toplumlardan 
soyutlanması mümkün olmamaktadır. 
Gerek geçmi§ten kalma düşünceler, 
alışkanlıklar, kültürel degerler vb. ol
sun, gerekse çagdaş anlamdaki düşünce 
akımlan ve egilimler açısından olsun, 
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toplumların etkilenim alanı dt§ında kal
malan dii§ünülemez. Deği§ik toplumsal, 
ekonomik ve siyasal düzeyierin varlığı, 
ayrı ekonomik geli§meler, deği§ik çıkar 
çevreleri, toplumsal sınıflar ve katman
lar vd.tüm etkenlerle birlikte bu karşı
lıklı etkileme ve etkilenme olayında 
bizim toplumumuzunda payına dii§en
den etkilendiği, deği§ik düzeyierin 
bizim ülkemizde ve toplumumuzda da 
var olduğu açıktır. Bunun için deği§ik 
düzeyierin var olması, ayrı sınıf ve kat
manların kendi çıkarları doğrultusunda 
çatışmaları doğaldır. Devrimci- yurt
sever kitle partisini savunan arkadaşlar 
yukarda belirttiğimiz tüm sınıf ve kat
manların birliğini yada "çatışma" sorun
salını asgari bir program çerçevesinde 
bir ulusal konsensüsle en az UDD süre
cinde çözmek istiyor. Ve bu birliği tek 
bir parti de somutlaştınyor. Tekçi parti
nin olumsuzlukianna kısaca değindim. 
Ve ben böyle bir parti anlayışının ülke
mizin, toplumumuzun kültürel, siyasal, 
toplumsal yaşanunda fazla olumlu rol 
oynayacağı inancında değilim. Teorik 
olarak geli§menin önünde hiç bir kura
lın, engelin olanuyacağı, alabildiğince 
demokratik bir i§leyi§in olacağı söylense 
dahi bunun pratikte böyle olacagı inan
cını taşınuyorum. Tarihsel deneyler 
bunun böyle olamıyacagını pratikte sı
nanuş ve göstermi§tir. 
Uluslararası ili§kiler alanında kürt so

rununun gündeme girmeye başlaması 
olumlu ve sevindiricidir. Her şeyden ön
ce kürt sorununun böylesi bir boyuta 
ulaşınaya başlaması, kürt halkının mü
cadelesi, acısı ve fedakarlığı sayesinde 
olmuştur. Sorunun boyutlanması, ulus
lararası platformda daha da güncel
leşmesi, halkınuzın mücadelesine ve 
onun ortaya çıkarnuş olduğu siyasal ha
reketlerin, kadroların, insanların çabası
na bağlı olacaktır. ABD, AET ve diğer 
bir çok taraf bu konuda politika oluştur
makta, kendi çıkarları, anlayışları, ili§ki-
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leri bütünlüğü içinde çözüm yollarını şu 
veya bu şekilde ortaya koymakta.Hal
kınuzın çok yönlü olması gereken mü
cadelesine bağlı olarak ülkemizi i§gal 
altında tutan, tüm uygulamalarıyla tam 
bir barbarlık örneği sunan T-C nın uzun 
vadede bu politikasını sürdürmesi zor
dur. Bu anlamda kürt sorununu kimi 
kültürel hakların verilmesiyle kendince 
bir çözümü gündeme getirebileceği gibi, 
gelişmelere baglı olarak kürt insanının 
kendi kimliğiyle siyasal faaliyet içine gir
mesi de olasıdır. Bu açıdan da soruna 
bakıldığında tek bir partide tüm ulusal
demokratik, sosyalist güçlerin yer al
ması dii§ünülemez, nesnel değildir. 
Önümüzdeki yıllarda bu doğrultudaki 
siyasal geli§meler yeni kombinezonlara 
neden olabileceği gibi, böylesi parti an
layışlarının geçersizligini yaşamın ken
disi gösterecektir. 

Bizim ülkemizde, bölgemizde siyasal 
geli§melerin nasıl olacagı, mücadelenin 
nasıl bir seyir izleyeceği, ülkemizin 
i§galden nasıl anndırılacagı, halkımızın 
nasıl ve hangi aşamalardan geçerek öz
gürlüğüne kavuşacagı bugünden kestiri
lemez. Bugünden net ve açık bir şekilde 
söyleyebileceğimiz sözkonusu geli§me
lerin saglanması ve istenilen noktaya 
ulaşmak için mücadele edeceğimizdir. 
Deği§en dünya koşullanyla birlikte gün
deme gelen yeni geli§melere bağlı o
larak yeni yöntem ve araçlarının 
kullanılacagıdır. Bilinen budur, bunun 
dışındaki tüm şeyler birer öngürü olma
nın dt§ında birşey değildir. Reçetecilik
ten kurtulma, mücadeleyi esas alma ve 
koşullara uygun politik esneklik ye
teneğinde olma, toplumun nefes alma 
gözeneklerini açık tutma, organizmanın 
sürekli kendisini yeniliyebileceği, ge
li§tireceği toplumsal ortam ve insan i
lişkilerini yaratma, böylesi bir süreci 
kesintisız kılma, demokratik anlayışın, 
hoşgörünün, tahamülün deği§ik dii§üce
lerin toplumsal varlığı ve tabanlarının 
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varlıgı temelinde serbestçe geli§ecegi, 
örgütlenecegi, karşılıklı demokratik ili§
kiler içinde kendilerini geli§tirecekleri 
bir ortam anlayışımn egemen kılınması, 
bu anlayışın ki§ilerden tutun, grup, parti 
vd. tüm toplumun organ ve dokularında 
yer edinmesi...Dinamik, canlı bir orta
mın yaratılması ... 

Ülkemizdeki, sosyal, ekonomik duru
ma baglı olarak ortaya çıkmış bulunan 
sımfsal ve sosyal ayrışmaların siyasal or
tama da yansıdıgı, yansıyacagı dogaldır. 
Her sımfın veya kesimlerin kendi parti
lerini kurmalan kendi çıkar ve anlayışla
n dogrultusunda siyasal mücadelede yer 
edinmeleri normaldir. Bunun böyle ol
ması, yam degi§ik partilerin, örgütlerin 
varolması, varolabilecegi, bizim kendi 
ülkemiz koş ullarında kimi ortak nokta
larda birlikte davranmamıza engel teşkil 
etmez, etmemeli. Bana dogru geleni de 
budur. Bilindigi gibi klasik ifadesiyle 
"cephe" olarak bilinen ittifak biçimidir 
bu. Bunu hem ortak noktalarda ulusal 
bir konsensüsün saglanması, hem de 
toplumumuzun nesnel koşullarına baglı 
olarak ayrı olanların ayrı olma dururn
Iarım korumaları, demokratik gelenek
lerin geli§tirilmesi, düşüncelerin zorla 
degil, toplumsal geli§meye baglı olarak 
aşılması, cephe içindeki taraflar ara
sındaki ili§kilerin demokratik birligi ve 
ili§kilerinin, gelecekteki toplumsal yapı
lanmanın protipi olabilecegi anlayışın
dan kaynaklandıgını belitmeliyim. 

Sonuç olarak böylesi bir örgütlenme 
anlayışım neden dogru bulmadıgımı kı
saca şöyle toparlayabilirim. 

a) Tüm ulusal- demokratik güçlerin 
birarada örgütlenecegi devrimci yurt
sever bir kitle partisinin Kürdistan'ın 
ekonomik ve toplumsal ili§kilerine( du
rumuna) uygun düşmedigi, her sınıf ve 
kesimin ulusal mutabakat noktası yamsı
ra kendi çıkarları dogrultusunda şu veya 
bu şekilde örgütlendigi, örgütlenecegi, 

bunun yanısıra tek parti anlayışımn teo
rik olarak ne kadar olumlu düşünülüyor
sa düşünülsün, pratikte bürokratizmi, 
dogmatizmi dogurdugu, toplumsal zen
ginligi yok etme riskinin bulundugu ge
rek ülkemiz gerekse diger ülkelerin tek 
parti deneyimiyle oldukça zengin bir bi
rikimle hayat tarafından kamtlandıgı 
inancındayım. 

b) Ülkemizin "nazik" bir bölgede 
oluşu, kürt ulusal sorununun agır ve dev 
boyutlu bir sorun olması, ulusal demo
kratik güçlerin cephesel birligini gerek
tirir. Bu tartışma götürmez. Farklı 
anlayışlar bu birligin nasıl bir yapılan
ınayla saglanacagında ortaya çıkmakta. 
Tüm ulusal- demokratik güçlerin (parti, 
hareket, grup, degi§ik mesleki kurulu
şlar, kooperatifler, dernekler, siyasal 
şahsiyetler, aydınlar-vs) yer alabilecegi, 
demokratik i§lerlikli, hoşgörülü, çagdaş 
bir temelde örgütlenebilecek, ulusal 
konsensüsü saglayabilecek, halkımızın 
gerçek temsilcisi olabilmeyi pratikte 
dosta ve düşmana gösterebilecek bir 
cephenin aym görevleri layıkıyla üstle
nebilecegini ve bunun hem ülkemiz hem 
de dünyadaki gelİ§melere denk düştügü 
anlayışındayım. 

c) Diger ulusal kurtuluş hareketle
rinin savaşım tarihinden, deneyimle
rinden kimi derslerin çıkarılması 

olumludur. Ancak hepsinden önce ken
di koşullanmızı bir bütün olarak düşün
memiz gerekir. Ortadogu'daki sınırları 
şu veya bu düzeyde zorlayan, zorlayacak 
olan ulusal ve toplumsal kurtuluş ha
reketlerinin toplumsal ilikiler alanında 
olsun, siyasal bagıntılarıyla olsun böl
gemizdeki, ülkemizdeki siyasal geli§
melerin nasıl olacagı, bugün ulusal 
-demokratik güçler içinde yer alabilecek 
olan, olması gereken kimi güçlerin nasıl 
bir tavır geli§tirecegi kestirilemez. Bu
nun için tüm ulusal-demokratik güçleri 
bünyesinde örgütleyen bir kitle partisi
nin, dönemin tüm geli§melerine cevap 
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verebilecegi, varlıgını sürdürebilecegi 
kuşkuludur. 

Bunalımın nedenleri-parti içi 
demokrasi 

Biliniyor, Kuzey Kürdistanlı tüm siya
sal hareketler(sosyalist oldugunu söy
leyenler) siyasal, sosyal ve ~kon~m~ 
duruma ilişkin olarak ülkemızle ilgı~ 
tahlillerinde aşagı-yukan benzer şeylerı 
söylüyorlar. Bu benzerlikleri ya.da söyl~: 
nenleri burada sıralamanın bır geregı 
yok, çünkü siyasal gelişmele.r! izleyen 
herkes biliyor bunları .. .Ama dıger taraf
tan genel olarak kürt hareketinin bir kı
sır döngü içine girdigi ~e bunalımı~ 
sürdügü açıktır. Bunun bır çok ned~nı 
vardır. Her hareketin, grubun yada ın
sanın bunun nedenleri üzerine kafa yor
ması nedenlerini ortaya çıkarması, 
çözü~ yollarını araması, yeni persfektif
ler geliştirmesi gerekir, sorunun hem ge
nel anlamda hem özel yanlarıyla ortaya 
konulması, degerlendirmeler de . n~ sn el 
olunması gerektigi söylenirse yerıdır. 
Bunalımın, duraganlıgın nedenleri sa

dece nesnel koşullara baglanamaz. El
betteki ülkemizin nesnel durumunu, 
işgal altında oluşu, baskı, ~ulü~ vb.et
kenlerin bu bunalımda, genteyışte payı 
inkar edilemez.Ancak, bununla birlikte 
öznel durumun, yani hareketlerin, kürt 
siyasal insanının öznel durumu, asıl ve 
tek başına belirleyici olmasada hiçte kü
çümsenmeyecek bir paya sa~iptir .. Aç~k: 
tır ki kürt siyasal hareketlerı kendılerını 
deg~ik koşullara hazırlamadıkları gi?i, 
degişik şartların ortay~ çık~ası~Ia. ~ır
likte yeni mücadele bıçımlerı gelıştırıle
medi. Sorumluluk tüm siyasal güçlerin 
ve kadrolanndır. 

Devrimci-yurtsever kitle partisini sa
vunan arkadaşlar, kürt siyasi hareketle
rinden ayrılmaların devam ettigi, gere~ 
dün gerekse bugün bunun nedenlerı-
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nin"korkaklık", "yılgınlık" vb. etkenlerle 
açıklanamayacagını söyl.üyor~~. Elbet
te ki sorun bu kadar basıt degil. 

Genel olan bu bunalımı bu tür neden
lere baglamak çok yüzeysel bir deger
lendirme. Ancak diger taraftan örgüt, 
parti veya gruplardan a~lanlar da, ~r: 
gütleri, partileri sosyalıst, sınıf partısı 
vb. oldugu için de ayrılmıyorlar. Yanı 
"hareketleri" sosyalist, onlar yurtsever
devrimci bir örgütleurneyi daha dogru, 
nesnel ve öznel koşullara tekabül eder, 
bunu oluşturmak lazım diye de ayrılmı
yorlar. Bu gerekçelerle örgütünde ay
nlanlar varsa da bu güne kadar bu 
konuda bir şey yapılmış degil. Bunun 
için ayrılmalan bir nevi kürt. ~areketle~i
nin kendilerini sınıf partısı, sosyalıst 
görmelerine baglamak gerekçelerle 
bagdaşmıyor kanısındayım. Ayrılmalar, 
bölünmeler sonucu ayrı düşenler veya 
ayrı oldugunu söyleyenler -yaz~nl.~r ?.ir 
süre sonra ayrıldıklan hareketın orgut
lenme, örgüt içi demokrasi v?. konu
lardaki anlayışiarına yakın bır yerde 
seyrediyor yada onlara benzer oluyorlar. 
Bunun yanısıra kimi noktalarda birazda 
zorlamalı ayrılıklarda savunulmuyor 
degil. Bununla birlikte k~~t .siyasi hare
ketlerinin gerek kökenlerı ıtıbarıyla var
lıklarını sürdürenler gerekse bölünme, 
ayrılma sonucu "yeni" den örgütlenenie
rin fazla ayrılık arzettikleri söylenemez. 
Bu konuda geçmişteki hatalardan ders
lerin çıkarıldıgı, deneyim . ~ir~~~~i~in 
ciddi bir şekilde degerlendırıldıgını ıd
dia etmek güçleşiyor. Deyim yerindeyse 
"yeni" ler "eskileri" aş?Iış_a. benzem~yor. 
Yenilerde eskilerde bırbırıne benzıyor. 
Ciddi ayrılıklar olmadan, böylesi benz.er 
yapılanmalar oluştugu zaman fazla bır
şey ifade etmiyor ... 

Küçümsenmeyecek bir "kadro"nun ör
gütlü olarak bilinen disiplinlerin dışında 
duruşunun bir nedeni de bu olsa gerek. 
Bu durumun olumlu oldugu söylene
mez. Örgütlü mücadele dışında politika-
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mn pek olamıyacağı, dönüşümlerin sağ
lanamıyacağım "herkes"biliyor. Ancak 
bunu bilmek yetmiyor. Yetmezliğin her 
alanda aşılması gerekiyor. Eskisiyle ye
nisiyle birbirine benzer anlayışların ayn 
duruş, oluşu ne ciddidir ne de ikna edi
cidir. Bununda ötesinde son 15 -20 yılın 
deneyimi artık işlerin pekte eski müca
dele yöntemleri bilinen örgütlenme şek
li, parti içi ve dışı demokrasi sorunu, vb. 
anlayışlarla pek bir yere vanlamıyacağı
m göstermiş olması gerekir. Zengin bir 
parti içi demokrasi anlayışına sahip 
olmadan, azınlığın çoğunluk olabilme 
hakkı benimsenmeden ve buna uygun 
bir işleyiş egemen kılınmadan, örgüt 
içinde eylemsel düzeyde gösterilmeden, 
dinamik, geliştirici, altan üste, üsten alta 
devinim gösteren bir örgüt anlayışına sa
hip olunmadan, doğruların, doğrunun 
mutlak olmadığı, göreceliğin burada 
geçerli olduğu; karşı görüşlere hoşgörü 
ile yaklaşıp, tahammül gösterilmeden; 
bürokratik işleyişin, düşünsel dogma· 
tizmin, atıllığın, " baştakiler bilir " liğin, 
darlığın, entellektül tembelliğin ve 
benzer olumsuzlukların aşılabileceği 
inancında değilim. Her insan sorumlu
luklarının, hak ve görevlerinin kendi 
çabasıyla da bilince çıkarılıp, kendi ka
fasımn omuzlarında duracağı kişilikli ti
pin oluşacağı bir düzeyin yaratılması 
kaçımlmazdır. Geleceğin toplumunu, 
sosyalizmi, eşitliğin, özgürlüğün, kişilik
li çok yönlü gelişebilecek insanların 
oluşturacağı bir toplum projesini önüne 
koyanların, zamarn gelince onları da ya
parız anlayışyla hareket etmeleri fazla 
birşey anlatmıyor. Sorun sadece güç ol
mak, iktidar gelmek, yönetmek değildir. 
Geleceğe kendini hazırlamayanların, 
geleceğin toplum projesinin nüvelerini 
bugünden taşımıyanların, yaratmayanla
rın, böylesi bir yaşam tarzını, yaşamın 
günlük işlerinde dahi hissetmeyenlerin, 
iktidar olunsa dahi fazla anlamlı işler ya
pacağı beklenilemez. Sorunun bir boyu-

tu nesnel koşullara, toplumun düzeyine 
vb. etkeniere bağlı, ancak diğer boyutu 
da toplumun örgütlü gücüne, "yönetici
lik" yeteneğine vb subjektif gibi neden
lerle ilintilidir ... 

1980 12 Eylül öncesinde başgöster
mekle birlikte asıl olarak 12 Eylül sonra
sında kadro kıyımına, kaybına neden 
olan örgütlenme anlayışı, buna bağlı 
olarak örgüt içi işleyiş ve demokrasi so
runu bence bunalımın en önemli neden
lerinden biridir. Bu sorun ortak bir 
düzeydedir. Geneldir. Ülkemizin geri 
oluşu, toplumumuzun bu konuda de
mokratik gelenekiere sahip olmayışının 
genel anlamda insanlanmızdaki izleri 
anlaşılır bir durumdur. Anlaşılmayam 
kürt sosyalistlerinin, aydınlarının, dev
rimcilerinin tavırlarıdır. 

Kimi çevrelerin veya insanların de
mokratik anlayışı kendilerine temel al
mayışında geriliğin payı yanısıra, altan 
işleyen sarmalın üst kısımlarım hareket
lendiren bir demokratik anlayış olsaydı 
zaaf, yanlışlık vb. kimi olumsuzluklar 
azalabilirdi. Ama buda olmadığı için 
çoğu kez kimse kafasım demokratik an
layış, işleyiş vb. şeylerle yormuyor, yor
mak istemiyor. Zaten toplumda yerleşik 
olan "emir"dinleme "büyüklere uyma"vb. 
geleneksel anlayışlar kimi yöneticilerin 
işini "kolay"laştırmakta ve sonuç olarak 
(süreç içinde)örgütü çorak bir toprağa 
çevİrınektedir. 
Koşulların değişmesi, insanların siya

sal deneyim edinmesi, bilinç sevyesinin 
yükselmesi ve 12 Eylül darbesi de ekle
nince doğal olarak örgüt insanları hare
ketin veya hareketlerin durumunu bir 
bütün olarak gözden geçirmeye başla
dılar. Ama sorunlar tartışılmak iste
diğinde anlatmaya çalıştığım örgüt içi 
demokrasi sorunsalı olduğu için kad
rolar birer-ikişer ayrılmaya başladılar. 
"Biz" doğruyuz anlayışı, tartışmaların 
örgüt içinde gelişmesi önünde engel teş
kil ettiği gibi, siyasal bilincin yükselmesi, 
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sorunların çözümü, teorik derinleşme, 
örgütte demokratik anlayışın gelişmesi 
ve kökleşmesini engelleyici bir etken ol
du. Muhafazakarlık egemen bir anlayış 
olarak olarak sürdü. Başkalarım eleşti
rirken "acımasız" davranan anlayışımızın 
bize yönelik olan taraflanmn, yönelik ol
ması gereken uçlarının köreltilmesi, yok 
sayılması fazla ciddi olmadığıımzı gös
teriyor. Kendi örgütünde demokrasiyi 
işletmeyen, demokratik davranmayan 
bir görüşün başkalarının demokratik ol
mayan davranışlarını eleştirmeye pek 
hakkı olmasa gerek. 

Bugünkü koşullarda kürt siyasal hare
ketlerinin "küçülmesini"kan kaybetmesi
ni, yurtsever devrimci bir hareket içinde 
bütünleşmemelerinden kaynaklandığı 
yada böylesi bir örgütlenmeyle bunalı
ımn azalacağını söylemek zordur. Tek
rar pahasına da olsa "küçülme" olayı 
mücadele yöntemlerine, örgüt içi de
mokrasi anlayışına vb. etkeniere bağlı 
bir olay. Bununla birlikte bunalımın a
şılabileceği inancındayım. Ama olum
suzluklarda yok değil. Kürt siyasal 
hareketleri, kadrolan sorunlarını tartış
ımyor, sorunların kıyısından köşesinden 
tutmakla aşılacağı sanılyorsa 10 -15 yı
llık mücadele döneminden fazla dersler 
çıkanlmamış demektir. Kürt siyasal ha
reketleri ve özellikle kürt sol-sosyalist 
akımı, kadroları sorunlan tartışmanın 
yöntemlerini bulmalıdır. Dar grup, parti 
vs. çemberi aşılmak zorunda. Aynıların 
aynı yerde, ayrılann ayrı yerde bütün-
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leşeceği yöntemleri bulmak zorundayız. 
Birçok siyasal oluşumun ayrı oluşunun 
ciddi hiç bir gerekçesi orta yerde yok
ken bunların ayrı oluşu anlaşılır değil. 
Hala bazı ayrılıkları öne sürüp ayrı dur
makta direnmenin kime yararının ola
cağı belirsizdiri Ancak bu ayınların ayrı 
oluşunda genel anlamda kürt siyasal ha
reketinin ve özel olarakta yurtsever- de
mokrat ya da sosyalist hareketin hiç bir 
yararının olmadığı açıktır. 

Ulusal- demokratik hareketin bir par
çası olan yurtsever- demokrat kesim ile 
sosyalist kesim arasındaki sınır çizgile
rinin netliği ölçüsünde, fikirsel birliği 
sağlanacak olanların aynı yerde bütün
leşmesi ile güçlü bir hareket yaratmanın 
yolu açılabilir. Sosyalistlerin birliği ve 
güçlü oluşu genel anlamdaulusal de
mokratik hareketin güçlenınesini geti
recektir. Aynı şey sosyalistlerle parti 
birliğini sağlayamayacakları için de ge
çerli. Yurtsever demokrat parti ve grup
ların birliği ve güçlü oluşu genelde kürt 
ulusal demokratik hareketinin güçlen
mesidir. İdeolojik düzeyde anlaşatmya
cak olan bu güçlerin ittifağı zorunludur. 
Güçlü bir ittifak temelini yaratmamu yo
lu, ittifağı oluşturacak olan tarafların 
gücüne, güçlü oluşuna bağlıdır. Birleşik, 
güçlü bir sosyalist hareket diğer ulusal 
demokratik güçlerin birliği sorununda 
ittici bir işlev de görebilir. 
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BELGE 

BIRUSKEYA KURDEN ERMENISTANE 

Di roja 20-e meha çifeya peşfn yasala 1989-an de, di rojnameya kurdf ya -
RIYA. TEZE de metne bin1skeyeke (telegram) hat weşandin. Çend ronakbfr, 
zanyar a siyasetkaren Kurden Ermenistane ew ji Sovyeta Tewrebilind a ji hin 
berpirsiyaren din yen sovyetf re şandibun. ve bin1ske tirseke mezin li ba karbi
desten Tirkiye peyda kir. Hin rojnamevanen Tirkiye ew di çarçoveyeke ne rast 
de şiro vekirin. Em metna we birı1skeye bef şirovekirin li ve jere be/av dikin. li 
bo je tegihfştine me kurdiya We SelTaSt kir. 

KikaneEYLO 

Ji serektiya Sovyeta Tewrebilind ya Vekitiya 
Komar~n Sovyeti y~n Sosyalist re 

Ji heval M.S. Gorbaçov re 

Ji şandiye gel ye Vekitiya Komaren 
Sovyetiyen Sesoyalist Q sekretere ye
k emin ye Korniteya Navin ya Partiya 
Koministen Ermenistane heval S.G. 
HarQtyQnyan re 

Ji şandiye Vekitiya Komaren Sovyeti 
yen Sosyalist heval Z.H. Balayan re 

Em tika dikin ku hQn birQskeya (tele
gram) me di komeivine de bixwinin. 

Em pe hesiyan, ku birQskeya Babaev 
ya ku di derheqa rewşa Kurdan wek ne
teweyeki piçQk de bO, di nav şandiyen 
gel yen Yekitiya Ko ma ren Sovyeti yen 
Sosyalist (VKSS) de hatiye belav kirin. 

BirOske bi binyata xwe ve provokasyon 
e.Em bi temami bi wan daxwazen bi
rOskeye re ne ku di derheqa heweeyi
ya li Azerbayeane biemkirina herema 
Kurdan ya otonam de ye O herweha em 
pişta we yeke digirin ku bineemen Kurd 
yen ji emen xwe hatine derxistin, vege
rine we navçeye. 

Di gel ve yeke em re te re dibinin ku 
bidin kifş ki ri n, ku di birOskeya jorin de 
armaneen fehşkirina isbaten xuya yen 
di ware rewşa Kurdan de hene, ku ew 
li ba bineemen Kurd yen Ermenistana 
Sovyeti nerazibOne p9şde tinin. Erme-
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nistan li Yekitiya Sovyeti O nemaze ji li 
derveyi sinoran we, bi heq hatiye nas 
kirin. Ew wek navendeke p9şdebirina 
çand O edebiyata Kurdan, kurdnasi O 
hemO tişten din, ku beşeke normal ya 
jina gele Kurd ya neteweyi O çandi pek 
tinin, tete nasin. Mueseseyen Kurdan 
yen neteweyf O çandf, ku h in di de st pe
ka salan 1920-ide hatine saz kirin O ew 
iro ji tam O bi awayekf efektiv O kardar 
kar dikin. Her çi gava ku behs tete ser 
destkewten neteweyi O çandiyen Kur
den Sovyete, beri her tişti keda Er
menistana Sovyeti O gele Ermeni tete 
pesinandin. 

Le heçi li Azerbaycane ye, wan pirsa 
qedirgirtina mafen binecihan Kurden 
pepeskirili gorfehşkirinen ku bi siyase
ta neteweyiya gele serdestre giredayi 
ne, xistin nav platformen partiye. Li 
Azerbaycane yekeya otonom ya Kur
dan hat h il dan. Beşe k ji gele Kurd ji wa
ren xwe hatin derxistin. Le beşa mayi 
bi deste zora hat asfmfle kirin O pişaf
tin. Tiştekixuya ye, ku li gor statfstfken 
sala 1926-an ya resmi, hejmara Kurden 
Azerbaycane se caran ji yen Ermenis
tane zehftir bO. Li gor statistfken sala 
1979-an, li Ermenistane hejmara Kur
dan çar caran zadetir bO bO. Le her we 
çaxe li Azerbaycane encamen statistf
kan hatin daxuyani kirin ku di komara 
Azerbaycane de binecihan Kurd tune 
ne. Le li mileki din ji, hejmara Kurden 
ku ji Ermenistane çOne, bilindtir bOye. 
Le ew ve yeke isbat na k e ku gele Erme
ni pestOrf li wan kiriye O xera wan nex
wastiye. Tişteki geleki eşkere ye, ku 
Azerbaycan guh nade rewşa Kurden 
Azerbaycane. Ew heya iro jidi derheqa 
jina binecihan Kurd de xwe kerr dikin. 
Ev we yeke dide kifşe ku dixwazin ve 
pirse çareser nekin. Ji bo ku Kurd ve
gerine herama Kurdistana Komara 
Azarbaycana Sovyeti ya Sosyalist, na
xwazin mecalan çebikin. Bi vi awayi 
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dixwazin ve pirse texin asegeheke o 
herweha çareserkirina pirsgireken etnf
ki O neteweyi yen ma yi dijwartir bi kin. 

Di viwaride, di wexte xwe de ji orga
nen parti O sovyete yen bilind re agehf 
O enformasyonen pewist hatine şan
din. 

MISTOYAN M1RO- CihgirA serekA Sovyeta Tew
rebilind ya Komara ~rmenistana Sovyet! ya Sos
yalist, endam@ korniteya navendi ya Partiya 
Komunlst@n ~rmenistan@, kedkarA çan di yA te
qawid, endam@ Yekitiya Rojnamevan O Niviska
r@n Yekitiya Komar@n Sovyet! yAn Sosyalist. 

TlTAL~ EFO -Redaktor@ rojnameya "RIVA TE-
ZE". 

ŞEKROY~ MIHOY1- SerekA Para KurdnasiyA ya 
lnstituta Akademiya anistAn RojhelatnasiyA ya 
Komara ~rmenistana Sovyet! ya Sosyalist, dok
torA zanist@n dlrokA, profesor. 

SEMEND SIYABENDOV- MArxasA Yekltiya Sov
yet!, bajarvan@ rOmetdar yA RewanA, veteranA 
partiyA. 

NADO MAHMÜDOV- VeteranA partiyA, kedkar@ 
çandiy@ teqawid, nivlskar. 

HECIY~ CIN Ol- KedkarA zanistlyA teqawid, pro
fesor. 

FEYZOY~ EG1D - DoktorA zanist@n ffzfkomate
matfk@, profesor, xebatkar@ lnstituta Akademiya 
Matematfka Bilind ya Komara ~rmenistana Sov
yet! ya Sosyalist. 

GEORGIY~ XUDO- DoktorA zanist@n doktoriyA, 
travmotolog@ sereke yA zarakan yA ~rmenista
nA. 

XALIT ÇETO~- NamzedA zanist@n dirokA, ve
ter anA partiyA. 

ŞEREF~ EŞ1R- DoçentATnstituta Polfteknfka Re
wanA. 

KARL~N~ ÇAÇAN1- NamzedA zanistAn dirok@, 
serekA Liq@ NivlskarAn Kurd. 

MAKSTM~ XEMO- Namzed@ zanistAn filologiye. 

CASIM~ CELTL - EndamA Yekltiya NivlskarAn 
Yekitiya Komar@n Sovyet! yAn Sosyalist. 

CELTL~ CEL1L- NamzedA zanist@n dirokA. 

Rewan, 18-A çileyapeşin 1989 
Ji: Riya Teze, 20.12.1989 
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KÜRDiSTAN'DA KAPİTALİZM 
Ticari Tarımın Geliş m esi 

S. Ferman 

1960 yıllarından bu yana Kuzey Kürdistan'da gözlenen en önemli toplumsal 
olaylardan biri kırsal kesimlerden büyük yerleşim merkezlerine göç etme olgusu
dur. Yığınlar halinde insanların büyük yerleşim merkezlerine göç etmesi olgusu, 
keskinleşen ve zaman zaman çatışmalara dönüşen köylü-ağa çelişkisi gibi olayla
rın altında, Kürdistan tarımında kapitalistleşme ve mülksüzleşmenin hızlandığı 
gerçeği yatmaktadır. Toplumsal çalkalanmalar yaratan ve eskinin durağan köy 
yaşamının alt-üst eden kapitalist tarım, yarattığı ekonomik-toplumsal sonuçlan 
itibariyle Kürdistan'da ulusal bilinçlenmenin yaygınlaşmasının objektif zeminini 
de beraberinde yaratmakta, ulusal mücadelenin radikalleşmesine kaynaklık et
mektedir. 

Kürdistan'da gelişen ticari tarımın bir diğer özelliği, dünün feodal ağalarının 
kapitalist tarımı seçmesi biçiminde bir geçişin gerçekleşmesidir. Kapitalist tarıma 
yönelen büyük toprak ağaları, öte yandan devrimci olmayan, tutucu gelenekiere 
sanlarak onları yaşatmaya da çalışmaktadırlar. Kapitalist üretime yönelen büyük 
toprak sahipleri, aşiret içerisindeki konumlarını ekonomik iktidarlanyla birleşti
rerek, kapitalist sömürü dışı ilkel sömürü biçimini de kullanarak giderek palaz
lanmaktadırlar.Bu yüzden, köylü yığınlar üzerindeki sömürü de ilkel bir görünüm 
kazanmaktadır. 

Gerek ilkel sömürü biçiminin varlığı, gerekse feodal aşiretçi üstyapı kurumla
nnın etkinliği, Kürdistan tarımının ağır basan ticari yanının net olarak görülme
sini engellemekte, ayrıca traktör gibi modern tarım araçlarının yanında, kara 
sahanın hala önemli ölçüde kullanılmaya devam etmesi kafaları daha da karıştı
rabilmektedir. Bu durum, bazı çevrelerin, Kürdistan'da feodal üretiminin hakim 
olduğuna dair iddalarının en önemli gerekçelerinden birisi durumuna da getiri
lebilmiş tir. Bu karmaşa yumak içerisinde Kürdistan'da gelişmekte olan ticari ta
rımın özelliklerini, etkinliğini bulup çıkarmak giderek önem kazanmaktadır. 
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Kapitalist tarımın gelişmesinin düzeyini ve özelliklerini tespit edebilmek için şu 
kıstasların kullanılması ve bunun ışığında objektif durum, gelişme eğiliminin özel
likleri ve hızının tespit edilmesi gerekir: 

1- Türk tekelci burjuvazisi ve Kürdistan'da büyük toprak sahiplerinin ticari ta-
rımı seçme eğilimleri, yönelimleri ve gereksinimleri 

2- Ürünlerin pazara uyarlanması eğilimi, bunun gelişme hızı ve durumu 
3- Modem tarım araçlarının yaygınlığı ve artış hızı 
4- İç pazarın oluşması ve gelişmesi 
5- Sınıf farklılaşması. 

Birinci şıkta belirtilen, Türk burjuvazisinin Kürdistan'da ticari tarımın gelişme
sine yönelik eğilim ve gereksinimleri birçok araştırmacı tarafından inceleme dışı 
tutuldu. Oysa Kürdistan'ın, Türkiye açısından değişen önemi üzerinde özellikle 
durmak gerekir. 

Kürdistan'da endüstrileşmenin geri olması, ister istemez kapitalist gelişmenin 
de çarpık ve yan-feodal bir karakter kazanmasına neden olmaktadır. Marks'ın 
gerçekleştirme teorisine göre, kapitalist üretim ve dolayısıyla iç pazar, tüketim 
maddelerinden çok üretim araçlanndan dolayı büyür. Üretim araçlarındaki artış, 
tüketim maddelerinkinden daha fazladır. "Kapitalizm için iç pazann büyümes~ bir 
dereceye kadar, kişisel tüketimdeki büyümeden "bağımslZdır' ve esas olarak üret
ken tüketimden dolayı altaya çıkmaktadır. Ama bu "bağımsTZlığı", üretken tüketi
min, bütünüyle kişisel tüketimden aynlmış olduğu şeklinde anlamak bir hata 
olacaktır: birincisi ikincisinden daha fazla altabilir ve altmalıdır (ve burada onun 
bağımsTZlığı sona erer), ama söylemey_e gerek yok~ son tahlilde, üretken tüketim, 
her zaman, kişisel tüketime bağlıdır." 1 

Kapitalizmin gelişmesi, bir iç pazann gelişmesi, büyümesine bağlıdır. Yalnız iç 
pazann büyümesi, yukarıda alıntılandığı gibi, üretken tüketimin büyümesine ba
ğlıdır. Bu üretken tüketim de kişisel tüketimden ''bağımsızdır". Ama, tüketicisiz 
üretim sonuçta olanaksızdır, ona bağlanmak, kenetlenmek zorundadır. 

Kürdistan'da kapitalizmin geri oluşunun altında, üretken tüketimden ziyade, 
Türkiye metalanna bağlanmış bir tüketim pazarı haline getirilmesi gerçeği yat
maktadır. Türkiye'yi de nisbeten Avrupalının yanında geri bıraktıran gerçek bu
dur. Kürdistan iç pazarı, Kürt burjuvazisinin geniştelttiği bir pazar olmaktan çok 
Türk burjuvazisinin genişle ttiği, onun gücüne göre genişleyen bir pazar durumu
na getirilmiştir. Türk burjuvazisi bu pazarı, küçük el sanayisini yıkarak ele geçi
r miştir. Bu yüzden, Kürdistan'da kapitalist gelişme olgusu, Türk burjuvazisinin 
gelişme düzeyinden soyutlanarak ele alınamaz. Çünkü, Kürdistan pazarının esas 
hakimi Türk tekelci burjuvazisidir. Türk burjuvazisi, Kürdistan pazarına açılmak 
için yaptırdığı kara ve demir yollarının, Cumhuriyet döneminde daha sınırlı oluşu, 
onun objektıf talebiyle özdeşti.Demir yollan ağırlıklı olarak Kürdistan'ın yeraltı 
zenginliklerini, hayvansal ve bitkisel ürünlerini o zamanki gereksinim ve gücüne 
göre çekip götürmek ölçüsünde yaygınlaştırmıştı. Tabi Türk burjuvazisi, böylece 
bir taşla iki kuş vuruyor, biryandan zenginlik kaynaklarını çekip götürürken, öbür 
yandan da askeri işgali etkinleştiriyor, asker sevkatını çabuklaştırabiliyor, yaptın-
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lan yolların masrafları da yine Kürt halkına ödetiyordu. Kemalist devletin, Tur
leiye'de yaptırdığı yol Kürdistan'da defalarca fazla olmasına rağmen, alınan yol 
vergileri aynı miktarı bulmaktaydı. Burjuvazi, Sıvas-Erzurum demir yolunu 
Kağızman'da toz altın yataklarına, Fevzipaşa-Malatya hattını Ergani bakır ma
denlerine ve Diyarbakır-Batman hattını ise Batman'daki petrol yataklarına ula
şmak için yaptırmıştı. 

Ttirk burjuvazisinin Kürdistan pazarına yönelik yatırımlarını, Kürdistan'ın 
diğer zenginliklerini batıya çekmek, batı mallarını. da Kürdistan'da pazadamak 
içindir. 26 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesi, Istanbul'a kamyon almak için 
gelen Van ve Sürt ilieri bayındırlık tüccar mütahidi Nuri beyin sözleri bu politi
kayı anlamak için önemli bir örnektir. Nuri bey yakınıyor: "Siirt'ten Hububat, yağ 
almak vesairenin sevkine imkan varmuiır? ihracat istasyona olan Mardin 'e Siirt bir 
günlük yol olduğu halde bir ton eşyanm kamyonla nakit ücreti 90 liradır. Benim 
Mersin 'den 34liraya aldığım bir ton çimentonun yerine nakli 300 liraya mal olmuş
tur. Artık vaziyeti siz kıyas ediniz. Vazifem dolayısıyla dolaşıyonım Anadolu bere
ketlidir. Vasıta olsa rakip memleketlerle rekabetimiz içten bile değildir. Memleketi 
canlandırocak olan aziz İsmet Paşa 'nm yol siyasetidir. " 2 

N~ıl İngilizler (önce tüccar, sonra iş adamı olarak) Ege pazarlarına açılmak 
için !zmir-Aydın demir yolunu döşetmişti, bunun benzerini Kemalistler, sömür
geleri Kürdistan'da hem ticari, hem de askeri amaçla daha barbarca baskılarla 
döşetmekteydiler. 

Giderek Kürdistan pazarına hakimiyet kuran Ttirk burjuvazisi, Kürdistan'ın 
kendi el sanayisini yıkıyor ve iç pazarınıda kendine bağlıyordu. 1960'lara geldiği
mizde, Kürdistan pazarı,artık Ttirk tekelci burjuvazisinin eğemenliği altına gir
meye başlıyordu. Daha 1960'lara kadar Kürt halkının Bağdat ve Suriye ile canlı 
bir pazar ilişkisi vardı. Ttiketim malları buralardan Kürdistan'a kaçak yollarla ge
tiriliyor ve ona karşılık, özellikle hayvan satımı yapılıyordu. Osmanlı Devleti'nin 
yıkılışından sonra, Kürdistan'ı Güneyden ikinci kez bölen Suriye hattı çizilmiş ol
masına rağmen bu ticaret sürmekteydi. 1960'larda bu hatta "kaçakçılığı önlemek" 
adına mayın döşeyen devlet, aslında Kürdistan pazarını tamamen kendi kontro
lüne almak çabası içerisindeydi. Bu hattın mayınla döşenmesinin 1960'lara rastla
ması tesadüfi değildir ve ciddi bir politik önlem biçiminde de görünmemektedir. 
Oysa bu yıllar, Ttirk tüccarının sanayicileşmeye başlamasının bir dönemeç nok
tasıdır ve Kürdistan pazanna duyduğu ilgi eskisiyle karşılaştırılmıyacak kadar bü
yük ve gerekli olmaya başlamıştır. 

Bu durumda, Ttirk tekelci burjuvazisi,Kürdistan hammaddelerini daha etkin 
sömürecek, metalarını daha yaygın pazarlıyacak ve Kürdistan ürünlerini ihraç 
ederek giderek artan döviz ihtiyacını da böylece karşılayacaktı. Bu yüzden Kür
distan tarımını , hem Ttirk sanayisine hammadde hazırlamak, hem de bir döviz 
kaynağı olarak giderek artan bir şekilde sömürmeye başlıyacaktır. 1960'larda hız
la artan traktör sayısı, işte bu dönemin söz konusu ekonomik atılımı ve hedefle
rinin bir sonucudur. Yani, Kürdistan'da kapitalist tarımı, bizzat Ttirk tekelci 
burjuvazisi yaygınlaştırmak inisiyatifini eline almıştır. Bu yıllar, sadece Kürdis-
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tan'da değil, Torkiye'de de tanının modernize edilmesi, makinalaşmada bir sıçra
ma dönemine girildiği görülür. Belli ölçülerde gelişmiş Tork tarımı daha da geliş
tirilecek, Kürdistan tanını da eski feodal kabuğundan çıkanlacaktır. 1980'lerin 
GAP olayı bu zincirin bir halkası olarak, Kürdistan tarımına duyulan ilginin ulaş-
tığı boyutlan göstermektedir. . 

Söz konusu ekonomik politikayı, zamanın Tarım Bakanı Mehmet Izmen, 
1962'de,Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planına ilişkin olarak mecliste hükümeti adı
na şöyle açıklıyor: 11 _.sanayimizin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi karşılamak, tanm 
mahsulleri ihtiyacını ve dolayısıyla döviz gelirimizi artırmak amacıyla halen mev
cut 42 bin traktör sayısı6 bin artırılarak 5 sene sonunda 30 bin traktöryeniden iştei
meye konulmuş olacaktır. 11 3 

Bunun doğrudan sonuçlan olarak, traktör sayısı bu yıllardan itibaren tam bir 
hamle yapmaya başlamıştır. Burada, Tork burjuvazisinin çıkarlarıyla, giderek ti
cari tanının servet bolluğuna soyunan büyük Kürt toprak ağalarının çıkarlan 
uyuşan, ortak bir zemin üzerine oturacak, Kürt ağaları giderek Torkiye ile bir po
litik entegrasyon çizgisine çekilecektir. 
. Mehmet İzmen'den 25 yıl sonra Devlet Bakanı ve GAP Koordinatörü Kamran 
Inan'da şöyle demektedir: 11 Tıirkiye bir tanm ülkesi değildir. Tanma dayalı bir sa
nayi ülkesidir. O halde, bu insanlan toprağa bağlamak niyetinde değiliz. ABD'yi 
görüyorsunuz, büyük bir tanm deposu, ancak nüfusunun % 2,3 'ü tanmda istihdam 
ediliyor. Tıirkiye 'nin tanmdaki nüfusunu % 25 'le re indirmek gerekmektedir. Unut
mayın ki, katılmak istediğimizAET'deki oran% 6-7 civanndadır. 11 4 

Torkiye'nin son 25 yıl içerisindeki resmi ekonomik politikasını yansıtan bu iki 
alıntı, Torkiye burjuvazisinin Kürdistan'ı bir tarım ürünleri deposu haline getir
medeki hedeflerini açıkça yansıtmaktadırlar. Kürdistan kırları, işte bu ekonomik
politikanın etkileri sonucu hızla ticari tarıma yani, kapitalist tarıma yönelmiş tir. 

İnceleme Yöntemi 

Kürdistan'da iç pazann gelişmesi, sanayileşmenin durumu ve özellikleri, sanayi 
ürünlerinin pazarlanması sorununu bir sonraki yazıda ele almak istiyorum. Bu ya
zımda, tarımda kapitalist gelişmenin özellikleri üzerinde duracağım. 

Kürdistan'da sanayide olduğu gibi, tarımsal yapılanınayla ilgili analizlerde de 
kaynak yetersizliği önemli bir sorundur. Ekili topraklann alanı, ürün çeşitleri ve 
yaygınlığı, moder tarım araçlarının sayısı gibi bir takım veriler bulmak mümkün 
olmakla birlikte, detaylarda, özellikle pazarlama sorununda önemli bir kaynak 
yetersizliği vardır. Son yıllarda, Yurt Ansiklopedisi, iliere göre toparianmış önem
li bilgilerle araştımacıya belli oranlarda kolaylıklar sağlayabilmektedir. Bu kay
naktan yararlanırken, çalışmanın sınırlarını bir dergi çerçevesinde tutabiirnek için 
iller arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım. Bu kısa çalışma, 6 ilin örnek alı
narak incelenmesine daynıyor. Bu illerin Kürdistan genelini hangi ölçüde temsil 
ettiğine dair bir takım ölçüterin bulunması da gerekir. Birincisi, seçilmiş illerin 
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değişik bölgeleri temsil edebilmesi, ikinci olarak da, tarla tarımı ve hayvancılığın 
göz önüne alınmasını gerektiriyor. Aslında, Kürdistan'da kapitalist üretimin iliş
kilerinin geliştiği önemli merkezlerin incelenmesi de yeterli bir sonuç ortaya çı
karabilirdi. Çünkü, il sınırları,, Turkiye'nin idari, siyasi haritası olarak tespit 
edilmiştir, ekonomik ilişkilerin sınırtarım çizmez. Örneğin Elazığ ili, Tunceli, Di
yarbakır, Bingöl illerinin belli yörelerini kendi ekonomik yörüngesine alabilmek
tedir. 
Coğrafik bölgelere göre yapılacak il seçimi, kapitalist ilişkilerin ülkemizde dağı

lımım göstermesi açısından bir önem kazanabilmektedir. Coğrafik koşullar yü
zünden Kürdistan'da Kuzey illerimiz yaygın hayvancılık alanlar olarak bilinirler. 
Daha Güneydelq ilerimiz ise, geniş düzlükler üzerinde tarla tarımına daha uygun 
düşmektedirler. Inceleme içerisine aldığım Diyarbakır, Gaziantep ve Urfa İlleri 
tarla tarımının daha yaygın olduğu ve giderek te yaygınlaşmayı sürdürdüğü üç 
illerimizdendirler. Oysa Kuzeydeki Van, Tunceli ve Elazığ illerimiz tarla tarımının 
yarunda göreceli olarak daha fazla hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Yalmz Ela
zığ'da tarla tarımı ve hayvancılık eşit ölçüler içerisinde varlık göstermektedir
ler.Hayvancılık,bu yazıda incelemenin kapsamım genişletmernek için dışarda 
tutuldu.Hayvancılık,Kürdistan ekonomisinde tuttuğu önem bakımından,aslında 
başlı başına ele alınması gereken bir bölüm olmaladır. 

Toprak Mülkiyetinin Özellikleri 

Kürdistan'da toprak mülkiyetinin en önemli özelliklerinden biri, toprak dağı
lımındaki büyük dengesizlik olduğu bilinmektedir. Bu durum, geçmişten gelen 
feodal miras ve 19. yüzyılın toprak mülkiyeti ilişkilerindeki yeni uygulamalann so
nuçlarına dayanmaktadır.Kuzeyin dağlık bölgelerinde toprak dilimlerinin daha 
da küçük olması, tüm Kürdistan için büyük, orta, küçük arazi dilimlerinin genel 
geçerliliğiyle ilgili bazı güçlükler çıkarmaktadır.Güneyde 200 dönüm bir işletme 
orta büyüklükte bir işletme olarak kabul edilmesine rağmen, bazı Kuzey yöreler
de büyük işletme olarak kabul edilebilmesi bu coğrafik konumun doğal özellik
lerinden dolayıdır. 1-20 dönüm arası işletmeleri tüm Kürdistan genelinde yoksul 
yığınların çok küçük işletmeleri olarak kabul edersek, bunlar toplam işletmele
rin % 35,4'ünü oluşturdukları halde, ekili alanlar içerisindeki payları sadece % 
6'dır. 

Urfa'da 1970 Tarım Sayımı verilerine göre 1-100 dekar arası küçük işletmele
rin tüm işletmelere oram % 60 iken, ekili topraklar içerisindeki paylan ancak % 
16,5'tu. Buna karşın 1000 dekardan büyük işletmeler, tüm işletmelerin binde 
9'unu oluşturdukları halde, ekili alanlar içerisindeki paylan % 26'yı buluyordu. 
Urfa'da 500 dekardan büyük işletmeleri büyük işletmeler olarak kabul edersek, 
bunlar tüm işletmelrin ancak %4,3'ünü oluşturdukları halde, ellerindeki toprak
lann oram % 42,8'i bulmaktaydı. 
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Görüldüğü gibi ilin en önemli özelliği, büyük toprak mülkiyetinin uç noktalar
da olmasıdır. Hatta burjuva partileri, uzun zamandır bu önef!1li sorunu, politik 
hesapları için "reform" altatmacalarıyla istismar etmişlerdir. Ilde, ı962-68 Köy 
Envanter Etütlerine göre, % 55' e varan topraksız yığınlar büyük işletmelerde or
takçılık yapmaktaydılar. ı970 sayımına göre bu ortakçılar ı O 766 aileyi kapsamak
taydı. Thrımın makinalaşmasındaki hızlanma bunları da topraktan kopararak 
önemli ölçüde mevsimlik tarım işçileri haline getirdi. Bunlardan ~ir kesimi şehir 
merkezlerine, önemli bir kesimi de Çukurova, Gaziantep, Hatay, I çel gibi illerde 
mevsimlik tarım işçiliğine yönlendiler. 

Urfa'da bu toprak mülkiyetindeki dengesizlik, "reform" girişimleriyle hiç bir cid
di değişim yaratmamıştır. Bu, Türk devletinin Kürdistan'daki toprak siyasetini ve 
büyük toprak sahipleriyle girdiği ittifakı da göstermektedir. ı973 yılında çıkarı
lan Toprak Reformu Yasası ve ardından Urfa'nın reform bölgesi ilan edilmesiyle 
3 ay içinde "tarım arazilerinin sahipleri ve malik sıfatlarıyla zilliyetleri" toprak mik
tarı bildirimi vermeleri istendi. Toprak Reformu tartışmalarının ı96ı yılından be
ri süregelmiş olması ve üç aylık süreden yararlanan büyük toprak sahipleri 
toprakları aile içerisinde satıp, mirasçılarına bıraktılar. Kamulaştırma 3 ay süre 
içerisinde bitirilememiş ve kamulaştırmalarda aile bir bütün olarak ele alınmıştı. 
Bir kısım aileler boşanmış, çocukların yaşları büyütülerek yeni "aile reisleri" oluş
turulmuş tu. Reformdan yararlanmak için en az son 3 yıl Reform bölgesinde otur
mak, bedensel ve ruhsal açıdan çiftçilik yapabilecek nitelikte olmak, 2ı-60 yaşları 
arası olup Türkçe okuma-yazma bilmek, tarıma ilişkin dallarda en az 6 ay eğitim 
görmüş olmak, evli, çocuk sahibi ve yeterince üretim aracına sahip olmak gibi il
ginç şartlar dayatılarak, fiilen çok sayıda yoksul ailenin toprak sahibi olması usta
ca engellenmişti. 

ı Kasım ı973'te başlayıp, ı o Mayıs ı978'de biten uygulamaya kadar ı613 aile
den ı milyon 6ı6 bin dekar arazi kamulaştırılmış, bunun sacede 23ı bin dekarı 
ı2ı8 aileye ortalama ı90 dekar olarak dağıtılmıştı. Oysa toprak isteminde bulu
nan aile sayısı 75 700 kadardı. 5 

Diyarbakır il sınırları içerisinde de bunun gibi toprak mülkiyetinde büyük bir 
dengesizlik vardır. ı970 yılında ekili alanların yaklaşık yarısı 286 aile adına 44ı 
kişinin mülkiyetindeydi. ı970 yılı rakamlarına göre ı-10 dekar arası işletmelerin 
tüm işletmelere oranı % 24, ı iken, ekili topraklar içerisindeki payları sadece bin
de 9 kadardı. Oysa 500-ıooo dekar arası büyüklükteki işletmeler, tüm işletmele
rin % 3,6'sını oluşturduğu halde, ekili topraklar içerisindeki payların % 25,9'u 
buluyordu. Yine 5000 dekardan büyük koca işletmelerin tüm işletmelere oranı 
binde 2 iken, işlenen topraklar içerisindeki payları % ı7,2'ydi. Ilin yoksul köylü 
aileleri arasında sayabileceğimiz ı-55 dekarlık işletme sahipleri, toplam ailelerin 
% 57,ı gibi büyük bir çoğuuluğunu oluşturmuş olmalarına rağmen, ekilen to
praklar içerisindeki payları ancak% 8,2'ydi. Söz konusu yıl, ıooo dekardan bü
yük işletmeler, ı milyon ı60 bin dekar büyüklüğünde büyük bir alanı kapsamına 
alıyordu. 
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Tarıma traktörün girmesiyle birlikte, topraktan kopmalann artması, küçük çift
çi aleyhine bir kötüleşme ortaya çıkarmaktadır. 1950 Ziraat Sayımına göre, top
raksız ailelerin oranı % 37,1 iken,1964'te % 47'yi bulmuştu. Yine 1950'de 50 
dekardan az toprağa sahip aile oranı% 67 iken, 1970'te% 57'ye düşmüştü.6 

Gaziantep ilinde, 19. yy'da zorunlu iskana tabi tutulan Kürt ve Türkmen aşi
retleri, geniş topraklar elde ederek, aşiret unsurlarını ortakçı durumuna getirmiş
lerdi. Yine önceleri fıstıklık, bağ, zeytinliklerin büyük bir kısmı Ermenilerin 
elindeydi. Bunlar, katliamdan sonra bu topraklara el koyarak topraklarını daha 
da genişlettiler. 

İlde, 1970 yılı sayımianna göre, 1-50 dekar arası işletmeler, tüm işletmelerin % 
64'ünü oluşturdukları halde, tüm ekili topraklar içerisindeki payları ancak% 18'e 
yaklaşmaktaydı. 51-100 dekar arası işletmeler ise %19'a karşı %19'u temsil et
mekteydiler. Oysa, 500 dekardan büyük işletmeler, tüm işletmelerin% 1,5'unu 
oluşturdukları halde, ekili alanlar içerisindeki paylan % 23,3'ü buluyordu. An
tep'te ekilen ürünlerin büyük gelir sağlayan ürünler oldukları göz önüne alınır
sa, büyük işletmeler , çok bü~k servet edinmeye, diğer yörelere göre nisbi bir 
zenginliğe neden olmaktadır. 

Kuzeydeki Van, Elazığ ve Tunceli illerimizde de büyük toprak mülkiyeti var
lığını korumaktadır. Bunlardan özellikle Van'da büyük toprak mülkiyeti uç nok
talara varmış durumdadır. 1970 sayımına göre, 1-50 dekar arası işletmeler, tüm 
işletmelerin% 46,1'ini oluşturdukları halde, ekili alanlar içerisindeki payların% 
ll,l'di. 500 dekardan büyük işletmeler ise, tüm işletmelerin% 2,2'sini oluştur
dukları halde, ekili alanlar içerisindeki payları% 20,1'i buluyordu. 1-100 dekar 
arası işletmeler, toplam işletmelerin % 69,4'ünü oluşturdukları halde, ekili alan
lar içerisindeki payları sadece% 18'di. 1970 sayımına göre ilde, 501-1000 dekar 
arasında 553 işletme vardı. Bunların toplam işletmelere oranı %2,1 iken, işlenen 
topraklar içerisindeki paylan % 14,1 'i bulmaktaydı. Tum işletmelerin b inde biri
ni oluşturan 1000 dekardan büyük işletmeler, işlenen topraklann % 6'sına sahi
plerdi. 

Küçük işletmelerin bu ilde de giderek kayboldukları, mülksüzleşmenin arttığı 
görülmektedir. 1950 Tarım Sayımına göre, topraksızların oranı% 20 iken, 1962-
68 Köy Envanter Etütlerine göre %37,5'i bulmuştu. 8 

Elazığ ili, geleneksel toprak ağalığının yıkıdığı bir ilimiz özelliğini taşımakta
dır. Kökeni eskilere dayanan .büyük toprak mülkiyeti, 1915 Ermeni Katliamıyla 
daha da büyümüştü. Dersim lsyanından sonra toprak ağalarının sürüi mesi, bir 
kesiminin topraklarını elden çıkararak göç etmesi, toprak alım-satımlarını hızlan
dırdı ve bu 1960'lara kadar sürdü. Orta büyüklükteki toprak sahipleri, bu yeni 
alımlar sonucu topraklarını genişletirken, küçük toprak sahipleri de kendi arala
nnda birleşerek toprak satın alıyorlardı. Bu, geleneksel toprak ağalığını yıktı. Ye
ni toprak sahiplerinin topraklan en fazla 200 dönümü buluyor, hem de bunlar, 
toprağa bir üretim aracı olarak bakıyorlardı. Modern tarım araçlarının gelişme
si, pazar için üretim, ortakçılığı tamamen ortadan kaldırdı. Keban Barajının ya
pımı, mülkiyet ilişkilerini yeniden değiştirdi. Baraj Gölü altında kalan verimli Ulu 
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Ova'nın büyük bir kesimi büyük toprak sahiplerinin elindeydi. Bunların bir kesi
mi, kanıulaştırma bedeli alıp il dışına, özellikle Türkiye'ye göçtüler. Küçük toprak 
sahipleri de il merkezine yerleştiler. 

1970 Tarım Sayımına göre ilde, 50 dekardan küçük işletmeler, tüm işletmelerin 
yaklaşık 3/4'ünü oluştururken, ekili alaniann 1/3'üne sahiplerdi. 100 dekardan 
küçük işletmeler de tüm işletmelerin % 90'nını oluşturdukları halde, ekili alan
lar içerisindeki paylan % 50 civanndaydı. 

Topraktan kopma eğilimleri bu ilde de oldukça büyük boyutlar kazanmıştır. 
1950 Tarım Sayımına göre% 12'den biraz fazla olan topraksızlar oranı, 1962-1968 
Köy Envanter Etütlerine göre % 32'nin özerine çıkmıştır.9 
Kürdistan'ın sarp dağlık bölgelerinden biri olan 1\ınceli'de doğal olarak, diğer 

söz konusu illerle karşılaştırıldığında büyük toprak dilimleri yoktur. Yalnız, bu il
de bile toprak mülkiyetinde bir dengesizlik göze çarpmaktadır. 100 dekarlık ara
zi dilimleri doğal koşullar nedeniyle büyük mülkiyet kabul edilirse, bunlar tüm 
işletmelerin % 4,5'ni oluşturdukları halde, ekili alanlar içerisindeki payları % 25,1 
civarındaydı. Oysa, 1-20 dekar arası küçük işletmeler ise tüm işletmelerin % 
54,7'sini oluşturdukları halde, ekili topraklar içerisindeki payları ancak% 17,4'tü. 
21-100 dekar arası işletmeler ise tüm işletmelerin% 40d8'ni oluşturdukları halde, 
ekili alanlar içerisindeki paylan % 57,5 dolayındaydı.1 

Tunceli ilinde de giderek topraktan kopma eğilimleri hızlanmıştır. 1950 Tarım 
Sayımına göre% 22,7 olan topraksız aileler sayısı, 1960 ortalannda% 37'yi bul
muştu. 

Kürdistan'da genel olarak küçük toprak sahiplerinin topraksıziaşması eğilimin
de bir hızlanma görülür. 1981 Köy Envanter Etütlerine göre, Kürdistan'da to
praksız ailelerin oranı% 42'yi bulmaktaydı. Bu Urfa'da% 40, Ağrı'da% 44, Siirt 
ve Diyarbakır'da% 45i Hakkari'de% 46, Kars'ta% 52, Muş'ta% 54, Bitlis'te ise 
% 58 dolaylanndaydı. 1 

Yukarıdaki veriler ışığında, Kürdistan kırlarında, toprak mülkiyetine dayalı şu 
kategoriler görülmektedir: 1- büyük toprak sahipleri 2- orta köylülük 3- küçük 
toprak sahipleri. 

Kürdistan'da ticari tarıma en çok yönelen büyük toprak sahipleri, dolayısıyla
da kapitalist tarımcılığı temsil etmektedirler. Tarımın ticari yanının giderek geliş
mesi, orta köylülüğü de ticari tarıma çekmekte hatta, küçük işletmeler bile kısmen 
ticari tarıma yönelmek wrunluluğunu hisetmektedirler. Orta büyüklükteki işlet
meler, ticari tarıma yönelerek ya sermayelerini arttırmakta veya giderek eski ko
numlarını kaybetmektedirler. Ortakçılıkta yapan küçük işletme sahipleri ise, 
makinalaşmanın gelişmesi sonucu ortakçı konumlarını da kaybederek büyük 
oranda yörelerinden kopmakta ve mevsimlik tarım işçisi haline gelmektedirler. 

Ticari Tarımın Gelişmesi 
Yukarıda söz konusu ettiğimiz kıstaslardan hareketle, Kürdistan'da ticari tarı

mın gelişme özelliklerini, hızını, modern tarım araçlarının kullanımı, ürün çeşit-
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leri, pazarlama gibi yanlanyla ele alalım. İncelernede bir çoğunun yapmaya çalış
tığı gibi Türkiye ile karşılaştırma yöntemini kulla nro .:ıktan özellikle kaçındım. 
Eğer Kürdistan'ın sömürge oluşu ve Türkiye'ye göre geri kalışını göstermek amaç 
olsaydı bunun gereği duyulabilirdi. Bu tür karşılaştırmalar zaten yeteri kadar ya
pıldı. Burada önemli olan kapitalizmin Kürdistan' ı da kaçınılmaz olarak etki ala
nı içine almış olduğunu göstermek, yine Kürdistan'ın geri özelliklerini, kendi 
dinarnitleri içerisinde ortaya çıkarmaktır. 

Modern Tarım Araçlarının Kullam mı 

Kürdistan'da özellikle traktör kullanımında eskiye göre büyük bir gelişmenin 
olduğu kabul.~ilen bir gerçekliktir. 1960'larda ivme kazanan bu artış, giderek 
sürmektedir. Ornek seçtiğimiz 6 ilimizde 1970-1980 yılları arası 10 yıl ~inde mo-
dem tarım araçlarındaki arttış bunu açık bir şekilde kanıtlamaktadır.1 

Iller Traktör Harınan mak • Biçer-döver Motorpomp Pulvarizatör 
1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

Urfa 1059 3535 120 326 427 474 1735 6149 345 1299 
D.Bakır 557 3791 67 346 61 107 343 1542 839 1634 
G.Antep 874 6139 100 208 43 44 276 1647 631 1000 
Van 597 1940 104 488 20 17 13 487 629 354 
Elazığ 665 2148 229 2354 2 6 596 1307 284 697 
Tunceli 194 760 3 2548 2 13 137 332 531 
Toplam 3946 18318 623 6264 553 650 2976 11269 3060 5515 

Görüldüğü gibi, 1970-1980 arası 10 yılda, modem tarım araçlarının sayısında 
birkaç misli bir artış olmuştur. Daha önceleri, büyük sermaye gerektirdiği için 
Adana, Konya gibi yörelerden kiralanan biçerdöverlerin, artık zengin çiftçiler ta
rafından satın alındığını görüyoruz. Bu bir sermaye birikimi, ticari tanının bera
berinde getirdiği zorunlu yatırımlar olarak görülmektedir. Biçerdöver sayısında 
ise sadece Van'da 20'den, 17'ye bir düşüş vardır. Bu da, hayvancılığın yaygın ol
duğu Van' da, biçerdöverin saman kaybına yol açtığı biçiminde açıklanmaktadır. 

1986 istatistiklerine göre, tüm Küzey Kürdistan'ın 20 ilinde toplam 80 330 trak
tör vardı. Aynı yılın hesaplamalarına göre karasahan sayısı ise 241 OOO'di.13 Bu 
rakamlar şüphesiz tüm Küzey Kürdistan'ı net bir şekilde temsil etmemektedir. 
Çünkü, bu rakamlar sınır illerimizi bütünüyle içerisine alarak hesaplanmıştır. Oy
sa, bJ.! illerin bazılarının batı yakalarını Kürdistan sınırlan na dahil etmek zor
dur. Il haritaları, Türkiye'nin çizdiği yönetim birimleridirler, oysa etnik durum 
daha farklı bir durum ortaya koymaktadır. Burada dikkati çeken, traktör sayısı
nın, karasahan sayısının 1/3'üne varmış olmasıdır. Özellikle zengin çıftçİnin a
rabildiğine büyük topraklarını işleyen traktör, yoksul köylünün küçük arazi 
dilimlerini işleyen karasahandan daha etkin bir konumda olduğu da göz önüne 
alınmalıdır. Burada, bölgeler arası bazı farklılıkları da göstermek gerekir.Sadece 
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Mardin'de 1986 yılında 46 400 karasahan vardı. Ve bu, o yıl tüm Kürdistan'da 
mevcut olan karasahan sayısının 1/5 demektir. 
Ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta traktör sayısı bir yandan hızla artarken, 

karasahan sayısında da hızlı bir düşme vardı. Örneği~ inceleme konusu 6 ilimiz
de bu düşüş 1970-1980 yılları arası 10 yılda şöyledir: 1 

Iller 1970 1980 
Urfa 34 585 20 286 

Diyarbakır 58 190 15 700 

Gaziantep 21 500 13 525 

Van 23 98Q 12 725 

Elazığ 23 625 15 310 

Tunceli 16 164 8 770 
toplam 178 oso 86 316 

Görüldüğü gibi karasahan sayısında % 50'yi aşkın bir düşme vardır. 
Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da, modem tarım araçlarının 

zengin çiftçinin, karasabanında yoksul çiftçinin ellerinde bulunmuş olmasıdır. 
1973 yılı istatistiklerine göre, 1-99 dönümlük işletmelerin ancak 10 binde 6'sı
nın traktörü vardı. 100-199 dönümlük işletmelerin payı ise 4,1'di.15 

Az topraklıyoksul köylü, bırakalım traktör kullanmayı, boğazına indirebileceği 
bir lokma ekmeğin kavgasını vermektedir. Aynı yıla ait istatistiklere göre, 1-99 dö
nümlük işletmelerin% 63,2'si, 100-199 dönümlük işletmelerin% 4,l'i çeki hw
vanı kullanmaktaydı. Oysa zengin köylü çeki hayvanı hiç kullanmamaktaydı.1 

Buradan çıkanlacak sonuç, küçük toprak dilimlerini işlernek zorunda kalan 
yoksul köylünün kullandığı karasahan sayısının, geniş arazi parçalarını işleyen 
traktörün hakimiyeti altında giderek ortadan kalkınayla yüz yüze olmasıdır. Fa
kat,Kürdistan' da bu kadar çok sayıda karasahanın kullanılmaya devam etmesi, bir 
yandan kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin hala varlığını korumaya devam et
tiğini, öbür yandan da büyük ölçülerde yoksulluğun yaygınlığını göstermektedir. 

Büyük toprak sahibi kapitalist işletmecilerin, Kürdistan'da ticari tarımın esas 
temsilcileri oldukları açıktır. Orta ve az topraklı işletmeler ise daha ziyade sana
yi ürünlerini sınırlı ölçülerde pazarlamaktadırlar. Ama zengin çiftçi, buğday gibi 
günlük tüketim ürünlerininde hemen hemen tümünü ticari amaçlar için üretmek
tedir. Ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili olarak elimizde yeterli ve yeni bilgiler yok
tur. Yalnız, buğday ve pamuk ürünlerinin pazarlanmasıj_la ilgili 1973 yılına ait bir 
istatistik belli ölçülerde buna açıklık kazandırmaktadır: 7 

Ürün çeşidi 
buğday 

pamuk 

90 

1-99dönüm 
%36 

%72,6 

100-199 dönörn 200-
%55,9 
%79,1 

%71,3 
%85,5 
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Görüldüğü gibi, pamuk ürünü gerek küçük, gerekse büyük işletmelerde hemen 
hemen tamamen pazara yönelik iken, buğday, ağırlıklı olarak büyük işletmeler 
tarafından piyasaya sürülmektedir. Yani, büyük işletmeler hem çok geniş alanla
n ellerinde tutumakta, hemde ticari tarımın itici bir unsuru, esas sahibi durumun
dadırlar. Toprak mülkiyeti ilişkileri, Kürdistan'da büyük toprak mülkiyetinin 
konumunun son derece güçlü ve yaygın olduğu açısından bakıldığında, ticari ta
rımın, ilkel yöntemler kullanan yığınla yoksul işletmeler üzerindeki iktidarı ko
layca anlaşılır. Ayrıca, yukarıdaki rakamlar, başta orta işletmeler olmak üzere, 
küçük işletmelerin dahi pazara yönelmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıya ol
duklarır.ı görülmektedir. Bu, az topraklı biryoksul köylü için bir nevi yaşam koşu
l u olmuştur. Yoksul köylü, sınırlı buğday ürününü pazara sürüp elde ettiği 
parayla dan gibi ürünler alarak yaşam standardını düşürmek zorunda kalmakta
dır. Tıpkı, hayvansal yağını pazarlayıp, daha ucuz ve daha az besleyici olan bitki
sel yağ alan hayvancılıkla uğraşan yoksul bir köylü gibi ... 

Sanayi Ürünlerindeki Artış 

Küzey Kürdistan'da, sanayi ürünlerinin yetiştirilmesi, ticari tarıma yönelmeye 
bağlı olarak giderek artmaktadır. Henüz yeni sayılan bu yönelim kısa bir süre içe
risinde önemli mesafe kat etmeye başlamıştır. Ayrıca, sanayi ürünlerine yöneliş, 
belli bir uzmanlaşma, bir yöresel iş bölümü de ortaya çıkarmıştır. 

Kürdistan'da yetiştirilen sanayi ürünlerinin başında şeker pancarı, pamuk, tü
tün, keten gibi özellikle Türkiye'nin ve kısmen de Kürdistan'ın sanayi faaliyetle
rini bir uyarianma vardır. Ayrıca, tahılların gıda sanayisindeki artan önemi de, 
buğday üretimindeki artışı hızlandıran bir faktördür. 

Modern tarım araçlannın artması ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, yeni 
topraklann tarıma açılmasını da sağlayarak, ürün artışını hızlandırmaktadır. Bu 
hızlanmanın orantısal olarak kimi yerlerde sanayi ürünlerinin lehine bir durum 
ortaya çıkardığı görülür. 

Sanayi ürünlerindeki artışı, örnek seçtiğimiz iller içerisinde incelediğimizde, bu 
açık bir şekilde görülür.Pamuk ürünü yetiştirmede uzmanlaşan illerimizden Ur
fa, Gaziantep, Diyarbakır'da 1950yılında toplam olarak sadece 1886 ton pamuk 
üretilmekteydi. 1970 sonlannda bu 50 402 tonu buluyordu. 

Urfa'da tahılların toplam bitkisel ürünler içerisindeki payı 1950 yılında% 86 
iken, 1978'de% 38,7'ye kadar düştü. Yine 1950'de ilde sadece 25 hektarlık bir 
alanda pamuk üretilirken, 1976 yılında 44 000 hektarlık bir alan pamuk üretimi
ne açılmıştır. 

Bu rakamlar 26 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında, gelişme hızındaki sıçrama ra
hatlıkla görülür. 1950 yılında sanayi ürünleri ve meyveciliğin toplam ürünler içe
risindeki payların sadece% 4 iken 1978'de% 25,8'e, sebzecilik te, 1972'de% 2,2 
iken, 1978'de% 14,3'e çıktı. 
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Ürünün verimlilik düzeyindeki artış ta, tanmda modern usullerinin yaygınlaş
tığını gösterir. İlde tahıl ürünlerindeki verimlilik 1950 yılında hektar başı 685 kg 
iken, 1978-80 ortalamasıyla hektar başı 803 kg'a yükselmişti. Artış hızı buğdayda 
% 17,2 iken, saf pamuk verimi 1960-62 yıllannda hektar başı 396 kg'dan, 1978-
80 yıllarında 567 kg'a çıktı. Buradaki artış ise% 43,2'dir. Kenevir (lif) wnı yıllar 
707 kg' dan 1551 kg'a yükselmişti. Bu artış ise% 119,2'yi bulmaktadır. 1 

Söz konusu verimlilik oranındaki artış ile ilgili ortalama rakamlar, yukarıda 
değindiğimiz büyük toprak mülkiyeti ve küçük toprak mülkiyeti arasındaki kim
yasal gübre kullanımındaki eşitsizliğe benzer. Verimlilik düzeyindeki artış büyük 
işletmelerde, küçük işletmelerden daha fazladır. Yani, modernize olan büyük 
işletmelerdir, esas verimlilik artışı da orada gerçekleşmektedir. Hala ilkel yön
temler kullanan küçük işletmeler, ortalama rakamlan aşağıya doğru çekmek
tedirler. Bir Avrupa ülkesinde, modern işletmedliğin bütün işletmelerde yer 
tutması, bu ülkelerde ortalama rakamları daha da istikrarlı kılmaktayken, Kür
distan'da mevcut olan derin bir farklılaşma, bu tür ortalama hesapları alabildiği
ne istikrarsızlaştırmaktadır. 

Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftligi 

Bu üretim çiftliğinin kısa da olsa yalnız başına ele alınması gerekir. Bu çiftlik, 
Ttirkiye'nin en büyük ve dünyanın en önemli büyük deneme çiftliklerinden biri
dir. Amacı, tarım ürünleri yetiştirmek, üreticilerin tohumluk, fidan, damızlık ge
reksinimlerini karşılamak, yöre koşullarına en iyi uyum sağlayabilecek bitki ve 
hayvan türlerini belirlemek ve bunların yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Çiftlik, 
170 000 hektar bir alan üzerine kurulmuştur. Pınar,Beyaz Kule ve Gümüşsuyu 
adlarında üç işletmeden oluşup, tarla tarımı, bahçe kültürleri ve hayvancılık şube
leri vardır. 

Tarla tarım şubesi her yıl 950 000 dekarlık tarım alanının yarısını nadasa ayırır. 
Öbür yanda da tahıl ekilir. Elde edilen tohumlar tüm Ttirkiye'ye ve Kürdistan'a 
dağıtılır. 

Çifdikte DSİ, çeşitli zamanlarda, çeşitli sulama kanallan ve pompa istasyonla
n kurmuştur. Böylece, 6700 hektar sulu tarım alanından başka, göletlerden ya
rarlanılarak ta 2186 hektar alan sulamaya açılmıştır. Kuyu suyu olarak ayrıca 8850 
hektar alan yağmurlama yöntemiyle sulandırılmaktadır. Sulu tarım alanında pa
muk ve yem bitkileri yetiştirilmektedir. 

Meyvecilik kolunda Antep fıstığına öncelik verilmiştir. Örneklik zeytinlikler de 
kurulmuştur. Fidancılık ise Antep fıstığı fidanı (çöğür) yetiştirmeye yöneliktir. 

Çifdikte 1983 yılında 50 000 koyun, 2500 Holstein sığır beslenmekteydi. Bu 
miktarın üzerinde çiftliklere damızlık olarak dağıtılmıştı. Aynı yıl sigartah işçi sa
yısı 2400, 17 yüsek ziraat mühendisi öbür görevlileriyle 2453'ü buluyordu. Çift
likte 142 traktör ve biçerdöver, 40 kadar çeşitli taşıt, tahıl ambarları, depolar 
atölyeler ve bir meterol oj i istastyonu vardı. Ürünler ise satışa çıkarılmaktaydı. ı9 
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Gaziantep'te sanayi ürünlerinden pamuk, 1950'de sadece 4000 hektar alanda 
yetiştirilirken, bu, 1970 sonlarında 15000 hektara ulaştı. Bunun ekili alanlar içe
risindeki payı da % 4'ten % 6'ya yükseldi. Susam ekim alanları ise, aynı yıllar 625 
hektar dan 2350 hektara çıktı. 1970 sonlarında 350 hektar alanda keten üretil
mekteydi. 1950'de 650 ton olarak üretilen bir diğer entüstri bitkisi soğan, 1970 
sonlarında 17 000 ton'a yükseldi. 
İlde sebzecilik piyasaya göre dalgalanmalar göstermektedir. 1970'ler de ekim 

alanı 7 bin ile 11 bin hektar arasında dalgalanmıştır. Üretim ise 1970'te 107 bin 
ton iken, 1979-80'de 245 bin ile 248 bin ton arasında oynamıştır. Bu yıllardaki 
üretim artışı, ekim alanlarının aynı kalmasına rağmen gerçekleşmiştir. 1970'te 
79500 hektar bağlıktan 470 900 ton üzüm elde edilmiştir. 1970 sonlannda ekim 
alanları 74 bin hektara düşmesine karşın, üretim 492 bin 500 ton'a yükselmiştir. 

Gaziantep'te en önemli bitkilerin başında zeytin gelir. 1970'te 30 000 hektara 
yaklaşan zeytin alanları, Gaziantep platosu boyu (Halep, Adıyaman, Urfa, Ma
raş arası bölge) uzanır. 1965'te 4 milyon 441 bin zeytin ağacından 13 500 ton ürün 
alınmışken, 1980'de ise 4 milyon 823 bin 600 zeytin ağacından 69 300 ton ürün 
elde edilmiştir. Görüldüğü gibi, zeytin ağacı sayısı hemen hemen aynı kalmışken, 
ürün beş misli artrp.ıştır. Il zeytinlerinin yarıya yakıl)l Kilis'te, 1/3'ü Nizipt'te, geri 
kalan da Merkez Ilçe, Oğuzeli ve Islahiye'de dir. Ilkel yağ çıkarma şimdi yerini 
preslere bırakmıştır. 
İlindiğer bir önemli ürünü fıstıktır. Antem fıstığı 1980'de 212 milyon TL karşı

lığı Türkiye'ye döviz sağlamıştı. 
Gaziantep'te ekim alanlan 1950 ile 1970 sonlan arası % 120 oranında artmış

tır. Buğday 1950'de 44 bin hektar alanda yetiştirilmekte iken, 1970 sonlarında 
134 bin hektan bulmuştu. 1950'de un sanayisinin kurulmasıyla üretime duyulan 
ilgi artmış, söz konusu yıllardan üretim 55 bin ton' dan, 303 bin tona yükselmişti. 
Pazarlama ve yetiştirme koşullannın artmasıyla mercimek üretimi bu yıllar artmış 
üretim alanlan 5000 hektardan 24 000 hektara yükselerek, toplam baklagiller 
içerisindeki payı da % 85'i bulmuştu. 
İlde ana ürünlerde verim artışı 1950'den 1970 sonlarına doğru buğdayda% 

272,2, a~ada % 187,9, mercimekte % 85, pamuk (saf) % 266 oranında gerçek
leşmişti. 0 

Diyarbakır'da ise 1950'de sadece 367 hektar alanda pamuk üretilmekteydi. 
1980 yılında ise bu 7 000 hektara, üretim de 11 456 tona yükseldi. Makİnalaşma 
ve sulama olanaklannın artpıası, üretimin de giderek artmasıpa neden olmakta
dır. Pamuk en çok Merkez Ilçe, Bismil, Çermik'te yetiştirilir. Ilde pamuk üretimi 
1970'lere kadar fazla gelişmemişti. Makinalaşma, sulama ve pazarlama olanakla
nnın artmasıyla giderek yaygınlaşmaktadır. "Öyle ki, 1970'lerde Maraş'tan gelip 
toprak kiralayarak pamuk ektinneye başlayanlar olmuştur. Bu arada Çukubirliğin 
etkinliğiyle pamuk üreticisi örgütlenmeye de başlamıştu. Birliğe ilk üye olan Erga
ni ye bağ lı Ortaköy, aynı zamanda ilde pamuk üretiminin başladığı yöredir. "21 Pa
muk üretimi yıldan yıla büyük bir artış kaydetmektedir. Tıcari tarımın sağladığı 
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büyük kazanç,pamuk yetiştirmeyi cazip kılmaktadır. Bugün Dicle kıyılan şehir 
merkezi dibinde yemyeşil pamuk tarlaianna dönmüştür. 

Ttitün üretimi ise özellikle Silvan'da çok yaygın olup, Kepolu Mahmut Ağa'nın 
tekelinde sayılır. Kepolu, kendi açıklamasıyla, 5000 cenan (tarım işçisi) çalış
tırmaktadır. Mahmut Ağa, ancak "5000 dönüm" toprakta üretim yaptığını söyle
yerelc, abartılan ağalığından yakınmaktadır. Kepolu bu işe icarla başlayarak, 
müllciyetini giderek genişletmiştir.22 Diyarbakır ilinde tütün ekim alanı 1950'de 
200 hektarken, 1980'de 4500 hektara yükseldi. 
. Diyarbakır, yaygın pirinç üreticiliğiyle tanınır. Pirinç ağırlıklı olarak Merkez 
D çe, Çermik, Hazro, Silvan ilçelerinde yetiştirilir. 1950'de 1500 hektar olan ekim 
alanını madrap, 1980'de 3000 hektara yükseldi. Sulak düz ovalarda yetiştirilen 
pirinç, sapından ayrıldıktan sonra kabuğundan ayrılmak için çeltik fabrikalarına 
gönderilir. Pirinç üretimi Areaklar denen bir ailenin elindedir ve fiyatları onlar 
istediği gibi ayarlamaktadırlar. 
İlindiğer ürünleri de giderek sanayiye bağlanarak yaygınlaşmaktadır. Örneğin, 

yaygın olan bağcılık Diyarbakır tekel işçi fabrikasına entegre olmuştur. Bu yüz
den üzüm, toplam meyve üretiminin 2/3'ünü oluşturmaktadır. Mercimek üretimi 
1950'de 2000 hektar alanda gerçekleşmekteyken, 1980'e gelindiğinde 6000 hek
tara, üretim de 1000 tondan 6800 tona yükseldi.23 

İlde nadas dışı ekim de giderek artmaktadır. 1950'de nadas dışı ekim 115 bin 
hektar iken, 1970 sonlannda 368 bin hektar dolayiarına yükselmiştir. Bu, ticari 
tarımın yaygıntaştığını göstermektedir. Ama 1980 yılına gelindiğinde hala nada
sın % 48'i bulması bir geriliğin de göstergesidir. 

Örnek olarak seçtığımız 3 Kuzey ilimizde ticari tarımın gelişmesi, endüstn bit
kilerinin ekiminin yaygınlaşması, bölgenin endüstnel faaliyetlerinin sıkı sıkıya ba
ğlı kalmakta ve buna bağlı olarak belli sanayi ürünlerine yöneliş ön plana çıkarak, 
bir uzmaniaşmaya da neden olmaktadır. Şeker pancan Kuzeyin endüstn bitkile
ri içerisinde en önemli yer tutar. Şeker pancan üretimindeki artış söz konusu ille
rimizde, yıllara göre şöyledir (ton olarak):24 

İller 1950 1961-63 1970-72 1978-80 1986 
Elazıg 59.626 124.746 117.616 153.208 
Tunceli 2.836 3.611 5.159 6.397 
Van 79 1.891 29.867 71.331 
Toplam 79 62.464 130.248 152.082 230.936 

Dıkkat edileceği gibi Kürdistan'ın en geri illerinden biri olan Tunceli'de bile az 
da olsa, şeker pancan üretimine ilginin duyulduğu görülmektedir. 
Şeker pancarının en fazla ekildiği il olan Elazığ: da, soğan, sarmısak gibi sana

yi ürünlerinin yetiştirilmesinde de bir artış vardır. Din soğan üretimi 1950'de 900 
ton iken, 1970 sonlannda 13 500 tona, sarmısak ise aynı yıllar 200 tondan 7500 
tona yükselmiştir. Bir ara ilde yağ fabrikasının açılması sonucu ay çiçeği ekimi 
hızlanmış, fabrikanın kapanması sonucu hemen hemen ekilmez olmuştur. Bu-
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nunla birlikte bağcılık ve meyvecilikte de bir gelişme gözlenmektedir. 1930'larda 
ancak 1500 hektar bağlık varken, 1946'da şarab fabrıkasının kurulması sonucu 
1970'te 7000 hektar, 1980'de de yaklaşık 10000 hektara yükselmiştir. 
Elazığ'da 1956 yılında şeker fabrikasının kurulması sonucu şeker pancarı yeti

ştirilmeye başlamıştı. 1960 başlarında 3500 hektar olan ekim alanları, 1970'te 4000 
hektarın üzerine çıkmıştı. Keban Barajının yapılmasından sonra fabrika, baraj gö
lü sınırları içinde kaldığı için yeri değiştirilmiş son yıllarda da dış illerden şeker 
pancarı alımı üretimi olumsuz etkilemiştir. Tıcari tarımın gelişmesi sonucu ilin 
ekim alanları 1950'den başlayarak genişlemişti. 1950'de 54 bin hektar olan ekim 
alanları, 1960 ortalannda 100 bin hektan aşmıştı. 1974'te baraj ın su toplaması so
nucu verimli Ulu Ova, baraj gölü altında kalmış ve ekili alanlar 10 bin hektarın 
altına düşmüştü. Ekim alanlarının daralması sonucu istikrarsıziaşan üretim mik
tan, 1980'lerde yeniden artmıştır. Bu, modem tarımın daha etkin kullanılmış ol
masından kaynaklanmaktadır. Kamulaştırma, pamuk alanlarınında daralmasına 
neden olmuştur. Kamulaştırma sonucu 2500 hektara düşen pamuk alanları, 1986 
istatistiklerine göre de 1276 hektar alana düştü.25 1986 istatistiklerine göre ilin 
endüstri bitkileri ekim alanları 9474 hektar, üretim ise 184 848 ton olarak gerçek
leşti. Bunun 2470 .~ektarını soğan, sarmısak, patates gibi yumru sanayi bitkileri 
oluşturmaktaydı. U rün miktarı içindeki paylan da 30135 tonu bulmaktaydı.26 

Kürdistan'ın en geri illerinde biri olan 1\ınceli'de 1950 yılında sadece 24 bin 
hektar alan ekime ayrılmışken, bunun 1966'da 70 bin hektara ulaştığını görüyo
ruz. 1978-80 ortalamasıyla bu tekrar 52 bin hektara düşmüştü. Özellikle kurak 
geçen mevsimlerde, alınan ürün yoksul köylünün giderini bile karşılamadığı için, 
kimi çiftçiler tarlalarını ekemeyip, otlak olarak bırakınayı tercih etmektedirler. 
Ağırlıklı olarak buğday ekilen Tunceli'de, şeker pancan üretimi 1950'lerin son
lannda başlayıpı 1970 sonlannda ortalama 200 hektarlık alanda,5159 ton olarak 
gerçekleşmişti. Ilin en önemli ürünlerinden olan fasulye ekimi 1960 başlarında 
280 hektardan, 1970 sonlarında 1852 hektara, yani toplam ekili alanların% 3,2'si
ne :ılaşmıştı. 1986 yılında ise fasulye, 2771 hektar alanda 2995 ton olarak üretil
di. Ilin toplam endüstri bitkileri, yumru bitkilerde dahi 1986' da 3191 hektar alanda 
13023 ton olarak gerçekleşmişti. 27 

Van ilinde şeker pancarı ve patates üretimi, sanayi ürünleri içerisinde en önem
li yeri tutar. Şeker pancarı 1%0 ortalarında ekilmeye başladı. 1965'te 287 hektar 
olan şeker pancarı ekim alanı 1974'te 900 hektara, 1970 sonlarında 2000 ve 
1986'da 2701 hektara1 üretim de 1970 sonları ortalaması 29867 tondan, 1986'da 
71331 tona yükseldi. Ilde şe~er pancarı en çok Erciş ve Gevaş ilçelerinde, daha 
sınırlı ölçülerde de Merkez Ilçe ve Muradiye'de yetiştirilir. Şeker pancarı, Muş 
şeker fabrikasına gönderilir. Patates üretimi 1950'de 900 ton iken 1970 sonların
da 21417 ton olarak gerçekleşmiştir. Verim artışı da en çok patateste görülmek
tedir. Hektar başı verim 1950'de 3340 kg iken, 1970 sonlarında 24760 kg' ı bularak 
% 621,9'luk bk artış göstermiştir. 1950'lerde çok az miktarda yetiştirilen sebze ve 
meyveylecin payı% 7'den, 1970 sonlannda% 40'ı bulmuştur.28 
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Kürdistan'da sanayi ürünlerinden şeker pancarı, göreceli olarak en çok ekilen 
bitkidir. Bunda itici rolu şeker fabrikalan oynamıştır. Şeker pancan ağırlıklı ola
rak Ağrı, Elazığ, Erzican, Erzurum, Kars, Malatya, Maraş, Sıvas bölglerinde 
yoğunlaşmıştır. Pamuk ise, daha çok Maraş, Mardin, Gaziantep, Urfa, Diyarba
kır bölgelerinde daha yoğun yetiştirilmektedir. Pamuk, yerel dokuma endüstrisi
nin ihtiyaçlarını karşılamak için giderek gelişmekte, bir uzmanlık dalı haline 
gelmektedir. 
ı986 yılı istatistiklerine göre, Kürdistan'ın 20 ilinde pamuk, şeker pancan ve tü

tün sanayi ürünlerinin toplam ekim alanı ı93 54ı hektan bulmaktaydı.Ürün top
lam miktan ise ı 944 762 ton civanndaydı. Bunların arasmda şeker pancarı 6ı 634 
hektar alanda, ı83ı 635 ton, tütün,ı6 455 hektarda ı9 113 ton, pamuk ise 115 
452 hektarda 94 oı4 ton olarak üretildiler.29 
Yukarıda verilen rakamlar Kürdistan'da son 20 yıl içerisinde sanayi ürünlerin

de birkaç misli üretim artışını göstermektedir. Yine, sanayi koşullan ve alt yapı 
yatırımiarına bağlı olarak belli bölgelerde, belli sanayi ürünlerine bir eğilim olu
şmaktadır. Şeker pancarının yoğun olarak yetiştirildiği Ağrı, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Kars, Malatya, Muş, Sıvas, Maraş illerinde üretim ı986'da, 56 65ı hek
tar da ı 693 7ı7 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu 9 ilin toplam şeker pancarı üreti
mi, tüm toplam üretimin 9/ıO'nu bulmaktadır. Maraş, Kars'ın payı ise toplam 
üretimin% 35'ine yaklaşmaktadır. Mardin, Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Maraş 
illerindeki pamuk üretimi toplam pamuk üretiminin 7/ıO'una tekabül etmekte
dir. Urfa ve Maraş'ın payı ise tüm üretimin yansını aşıyordu. Tütün ise Adıyaman, 
Bitlis, Diyarbakır, Muş, Siirt illerinde göreceli olarak ağırlıktadır. Tütün, Turki
ye'nin ihtiyacını karşılamanın yanında, dışarıya da satılmaktadır. Tütün bu 4 ilde 
ı5 82ı h~ktarda ı8 4ı4 ton olarak gerçekleşti ve toplam üretimin% 94'ünü oluş
turmaktadır. Sadece Adıyaman'ın payı, üretim alanı olarak % 43, üretim miktarı 
olarak ta % 36 kadardır. 

Yapay gübre kullanımındaki artış 
Son olarak ta Kürdistan'da kimyasal gübre kullanımındaki artışa bakalım. İnce

leme konusu illerimizde bu artış yıllara göre şöyledir (ton olarak): 30 

iller 196S 1 2{i2-10 Drtal;ıması 1212-80 Drtalaması 
Urfa 524 84839 163 946 
Diyarbakır 310 38000 143 600 
Gaziantep 3371 26925 1286% 
Van 36 276 13007 
Tunceli 25 800 ll 000 
Elazıg 3600 9200 28000 
Toplam 7866 160 038 488249 
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Görüldüğü gibi daha 1960 ortalannda Kürdistan'da yapay gübre kullanımı hiç 
denecek kadar azdı. 1979 yılında ise artış 15 yıl öncesine göre kıyaslanamıyacak 
ölçülerde artmıştır. Fakat, buna rağmen Kürdistan'da yeterli miktarda kimyasal 
gübre kullanılmamaktadır. Örneğin, Ziraat Teknik Müdürlüğüne göre, Tunceli 
ilinin yapay gübre gereksinimi 1980 yılında 20 000 ton hesaplanmıştır. Oysa, o yıl
lar kullanılan yapay gübre ancak 11 000 ton kadardır. Ama, sorun onunla da bit
memektedir. Ziraat Müdürlüğüne göre, bu yetersizliğin nedeni ''yeterli gübre 
sağlanamayışından ve depolanamayışından, gelir düzeyinin düşüklüğünden kay
naklanmaktadu:" Bilindiği gibi yapay gübre kullanımı ülkemizde büyük toprak 
sahiplerinin tekelindedir. Yani, yoksul köylü heme hemen hiç kimyasal gübre kul
lanmazken, zengin köylüler, ilin toplam gübre kullanımını ellerine almışlardır. Bu 
yüzden ortlama rakamlar "genel yoksulluk" altındaki esas durumu ve çelişkiyi giz
lemektedir. Yine, Mardin gibi büyük toprak mülkiyetinin etkin olduğu ilimizde 
Teknik Ziraat Müdürlüğü, ilin 1980 gübre gereksinimini 120 000 ton olarak tes
pit etmiştir. Oysa ilde tüketilen kimyasal gübre miktarı 1979'da 79 000 tondan 
1980'de 54 300 tona düşmüştür. Yine, bu ilde de kimyasal gübre bölüşümünde 
yoksul köylü paysızdır. 1980 yılında bütün Türkiye'de devletin gübre sübvansiyo
nunu kaldırması sonucu, orta köylünün bile yapay gübre satın alması zorlaştırmış
tır. 

1%0 ortalarından 1980 yılına kadarki 15 yıl içerisinde Kürdistan'da, kullanılan 
kimyasal gübre oranında göreceli olarak kıyaslanamıyacak kadar büyük bir artış 
gerçekleşmiştir. 1%0 ortalannda toplam olarakyaklaşık 34 000 ton tüketilen kim
yasal gübre miktarı, 1970 sonu 1 044 976 tona ulaşmıştır.31 Bu artış, zengin çift
çinin lehine 30 mislinden fazla bir artış anlamına gelmektedir. 

Ücretli Emegin Gelişmesi-Sımf Farklılaşması 

Ticari tarımın giderek yaygınlaşmaya başladığı 1960 ortalarından sonra, eski 
ortakçı ilişkilerin hızla tasfiye olduğu görülmektedir. Bunun yerini, büyük bir 
kesimi Çukurova gibi tarım alanlarına yönelen mevsimlik tarım işçileri almakta
dır. Sadece Çukurova'ya 200 bin civarında mevsimlik tarım işçisi Kürdistan'dan 
gitmektedir. Yine, Maraş'a Kürdistan'dan çok sayıda mevsimlik tarım işçisi git
mektedir. Mevsimlik tarım işçileri, başlangıçta ellerindeki topraklan başkasına 
işietmekte veya kiraya vemekte, belli bir süre sonra da tamamen topraktan kop
maktadırlar. Yine bu mevsimlik tarım işçileri, eskiden ortakçı olup, ticari tarımın 
gelişmesi sonucu topraktan kopan topraksız, yoksul köylü yığınlarından oluşmak
tadır. Yani, mevsimlik tarım işçilerini 2 kategori altında toplayabiliriz: 1- tarımın 
makinataşması sonucu büyük toprak sahibinin toprağında çalışamaz durumda ka
lan, "gereksizleşen" köylü, 2- toprağını aileden birine veya bir akrabasına bırakıp 
mevsimlik tarım işçiliğine geçim sıkıntısı nedeniyle yönelen az topraklı yoksul 
köylüler. 

Eskiden ağanın toprağında ortakçı olan köylü yığınların büyük bir kısmı ağa
nın toprağından zorla çıkarılmakla yüz yüze kaldığı için mevsimlik tarım işçiliği-
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ni seçmişlerdir. Mevsimlik tarım işçiliği gibi zor bir yaşamı tercih e büyük oranda 
yönelişin esas nedeni, makinataşmanın yarattığı "özgür" iş gücünün sanayide is
tihdam edilernemesi ve iş olanaklarının yetersiz olmasıdır. 

Ticari tarımın gelişmesi sonucu Kürdistan'da, ücretli emeğin kullanımında son 
20 yılda bir gelişmenin olduğu görülmektedir. Ücretli emeğin, yani proleterleş
menin nicel ,gelişimi üzerine sağlam veriler bulmak oldukça güçtür. Yurt Ansik
lopedi'de DIE kaynaklı İstatistikler, 1975 yılı için faal nüfusu 12 yaş ve sonrası, iki 
ilimiz için de 15 yaş ve sonrası hesaplamalan üzerine alınmıştır. Her şeyden ön
ce, faal nüfusun neden çoğunlukla 12 yaş ve sonrası olarak, iki ilimizin de 15 yaş 
sonrası alındığı açıklanmamaktadır. Faal nüfusun tarımda (balıkçılık,avcılık da
hil) istihdam olunan kesimi ve bunların çalışma durumlarıyla ilgili verileri, her il 
için ayrı hesaplama yoluna gittim. Bu hasaplamalarla yola çıkıldığında Kürdis
tan'da, çocuk yaştaki emekçinin çok yaygın olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca, 
bu hesaplamalara göre oldukça yaygın olan(% 60) aile içinde çalışantarla ilgili 
olarak ücrete dayalı emek-ücret ilişkisi tespit edilmemiştir. Kürdistan kırlarında 
oldukça yaygın olan geniş aile toplulukları (çekirdek aile, anne-baba, erkek kar
deşler) içerisinde de emek -ücret ilişkisinin varlığı göz önüne alınarak daha sağlıklı 
istatistikler çıkarmak gerekiyor. Bu yüzden, bu istatistikler istenilen berraklıkta 
sonuçlar çıkarmamızı, bu imkanlar ölçüsünde engellemektedir. Bir de, söz konu
su istatistikierin 1975 yılına ait olması günümüzü yeterince açıklamaya yetme
mektedir. Çünkü, Kürdistan' da, ticari tarımın 1970 sonrası yaptığı hamle giderek 
büyümekte, modern tarım araçlarının sayısı hızla artmakta, tarımsal nüfus ta gi
derek azalmaktadır. 1975 yılında ortalama% 70 olan tarımsal nüfus, 1986'da bü
yük değişikliklere uğramış, % 50'lere kadar düşmüştür. Örneğin, GAP sınırlan 
içerisinde kalan 6 ilimizde tarımda çalışan nüfus % 50'nin bile altına düşmüştür. 
Bu yüzden, 1975 yılına ait istatistikler günümüzde ücretli sayısını doğru yansıta
mamaktadır. Tarımın modernleşmesiyle daha çok yoksul köylü yığınların tarım
sal üretim dışına itildiği bir gerçektir. 

18 ilde 12 yaş ve sonrası,Bitlis ve Urfa illerinde de 15 yaş ve sonrasının faal nü
fus olarak alındığı toplam 20 ilimizde ücretli işçi oranı şöyledir(parantez içerisin
deki rakamlar,yüzde hesaplamaların mutlak sayı olarak karşılığıdır.)~2 

iller tanmsal ücretli işveren kendi hesabına ücretsiz 
nüfu~ i~çi ~ill]Sl çab~anlar aile i~çi~i 

Sıvas 80,4 2 0,1 21),7 71,2 
(316 825) (6%337) (317) (84 592) (225 597) 

Agrı 83,9 5,3 0,1 24,3 70 
(147 031) (7793) (147) (35 729) (103 215) 

Mara§ 82,9 13,6 0,3 23,2 62,9 
(257 367) (35 000) (772) (57 709) (161 888) 

Mardın 83,7 5,2 0,1 2fj 68,7 
(218 371) (ll 355) (218) (56 776) (150 030) 
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G.Antep 62 5,9 0,3 31,4 62,3 
(267 468) (15 780) (802) (83 985) (166 333) 

D. Bakır 4,3 0,1 25,1 70,5 
(258 000) (ll 094) (258) (64 758) (181890) 

Erzurum 80,2 5,1 0,1 26,6 68,2 
(355 061) (181 08) (355) (94 446) (242151) 

Elazıg 85 5,9 0,2 25 68,8 
(164 816) (97 24) (330) (41204) (113 393) 

Van 86,6 13,7 0,1 24,1 60,4 
(162 699) (22 290) (163) (39 210) (98 270) 

Malatya 82,2 13,1 0,2 21,4 60,4 
(231 702) (30 353) (463) (49 584) (144 813) 

Siirt 80,2 3,2 0,1 26,3 70,3 
(141221) (4519) (141) (37141) (99137) 

MU§ 89,5 4,9 0,1 32,3 62,6 
(99 557) (4878) (100) (32 157) (62 323) 

Adıyaman 87,5 0,4 0,1 28,4 67,5 
(140 978) (564) (141) (40 038) (95 160) 

Bingöl 894 6,3 0,1 22,8 70,7 
(84 006) (5292) (84) (1953) (59 392) 

Kars 84 2,3 26,8 70,9 
(327156) (7525) (327) (87 678) (231954) 

Erzıncan 71,6 3,5 0,05 26,5 70 
(122 187) (4277) (62) (32 380) (85 530) 

Hakkan 88,1 1,4 23,1 75,3 
(59 775) (837) (13 803) (44 996) 

Tunceli 85 5,1 0,1 26,4 68,4 
(68 107) (3474) (68) (17 980) (46 585) 

Bıtlıs 83,8 3,1 0,1 23,4 73,4 
(76192) (2362) (76) (178 29) (55 925) 

Urfa 77,7 7,3 0,2 26,7 65,8 
(230 416) (16 820) (461) (61521) (151539) 

Toplam (3 728 914) (218382 (19 088) (955 877) (2 520 179) 

1975 yılında toplam olarak 3 728 914 kişi olan tarımsal alandaki faal nüfusun 
yaklaşık 218 382'si ücretli emekçilerden oluşmakta, yani bir tarım proleterleri sı-
nıfını teşkil etmektedir. Bu sayı, tüm faal nüfusun ortalama% 5,6'sına tekabül et-
mektedir. 

Ücrete dayalı tarım emekçilerin sayısının, çalışan nüfusa göre orantısal olarak 
en yüksek olduğu ilimiz Maraş'tır. Maraş'ta faal nüfusun % 13,6'sı (35 000 kişi) 
ücretli emekçilerden oluşmaktadır. Bunların yanında, en az ücretli tarım işçileri-
nin çalıştığı iller ise Adıyaman, Hakkari, Siirt illerimizdir. 

Yoksul işçiler, hem kendi küçük toprağında, hem de zengin çiftçinin toprağın-
da ücretli çalışınakla geçimlerini az da olsa sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu yüz-
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den, bu kesim içerisinde çok sayıda ücretli tarım emekçisi bulunmaktadır. Kür
distan'da faal nüfusun tarım kesiminin yaklaşık % 70'ni (2 520 179 kişi) oluştu
ran bu az topraklı yığınlar giderek yoksullaşan, ellerindeki toprağı kaybeden 
emekçilerdir. Bu yığınların önemli bir kesimi elindeki toprağını bir Y.akınına işle
terek veya kiraya vererek mevsimlik tarım işsiliğine de yönelirler. I.Beşikçi'nin 
Doğu Anadolu'nun Düzeni adlı kitabında, KIBKEE kaynaklı istatistiklere göre, 
Kürdistan 18 ilinde toplam tarım işçisi sayısı 266 542 olarak verilmiştir. 1975'ten 
eski olan bu sayının bugün daha yüksek oluşu büyük bir kır emekçileri sınıfının 
varlığını göstermektedir. 
Yukarıdaki tabloda, kendi hesabına çalışan köylülük ise, genel tabiri ile orta 

köylülük denen, ticari tarımın gelişmesi sonucu konumunda önemli istikrarsızlık
lar olan kesimdir. Bunların bir kesimi, gerekli tarım araçlarını temin ederek tica
ri tarıma geçip konumlarını düzeltirken, bir desimi de giderek orta konumdan 
çıkmakta, topraklarını elden çıkarıp köyünü terk etmektedir. Tarımsal faal nüfu
sun yaklaşık% 24'ünü oluşturan bu kesim, sayı olarak 1 milyona yaklaşmaktadır. 

Yine 1975 istatistiklerine göre binde iki oranında olan işveren çiftçi, ağırlıklı 
olarak büyük toprak sahipleri olup, ticari tarımın esas unsurlarıdır lar. Sayılan 20 
000 kadar olan bu zengin çiftçiler, küçük bir azınlık olarak kırsal kesimin hakim 
sınıfını oluşturan ve genellikle eski aşiret reisi, ağa konumu ile köylüler üzerin
de gerek ekonomik, gerekse sosyal-politik iktidar sahibidirler. Bunlar, bu konum
lan nedeniyle, politik çatışmaları frenleyebilmekte, emekçi yığınlan hala ilkel 
yöntemlerle sümürmeye de devam etmektedirler. 

Kürdistan'da ticari tarımın gelişmesi sonucu, yukarıdaki verilerin ışığında da 
görebildiğimiz gibi köylülükte bir sınıf farklılaşması hızlanmaktadır. Tıcari tarım, 
modem tarım araçlarının yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması, eski ortak
çı ilişkileri büyük oranda tasfiye ederek, ücretli emeğe dayalı bir kır proleter
yasının dağınasına da sebep olmuştur. Çok sayıda kır yoksullarını topraktan 
koparan ticari tarım, özellikle Tı.irkiye ve Batı sermayesi için bir iş gücü yaratmak
tadır. 

Tarım proleterlerinin karşıtı olarak, yeni işveren eski toprak ağa ve beyleri de, 
kapitalist sınıf olarak tarih sahnesine çıkmaktadırlar. Bu azınlık sınıfın elindeki 
geniş topraklar ve topraklar üzerinde ticari tarıma geçiş, Kürdistan tarımına ka
pitalistleşmenin kesin damgasını vurmaktadır. Hala kapitalizm öncesi ilkel yön
temlerle çalışan yoksul yığınlar, sayıca çok fazla olmalarına karşın, işledikleri 
topraklar az, giderek daralarak büyük birimlere teslim olmaktadırlar. 

Ücüncü sınıf köylülüğü temsil eden orta köylülük ise, kısmen kapitalistleşen, 
kısmen de giderek yoksullaşan bir konumdadır. 

Özet olarak, Kürdistan köylülüğü artık, köylülükten çıkmış, kendi içinde üç te
mel sınıfsal kategori oluşturmaktadır: Tarım emekçileri (bunlar topraksız prole
ter yığınlar veye az topraklı, geçimini başkasının toprağında çalışarak sağlayan 
kesim), tarım kapitalistleri (büyük toprak sahibi olup, ticari tarıma yönelen gerek 
ücretli, gerekse ilkel yöntemlerle kır emekçilerini sömüren sınıf), Kısmen kendi 
emeğiyle, kesmen de tarım işçileri olarak çalışan orta köylülük. 
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Tarım Emekçilerin Durumu 

Toprağın belli ellerde yoğunlaşması ve modern tarım araçlarının giderek yay
gınlaşması, yığınla insanı "işe yaramaz" bir pozisyona i tm ektedir. Bu yığınların bir 
kısmı şehir ve kasabaların gecekondu malıallerine yığılmakta, bir kısmı da başta 
Çukurova olmak üzere, geniş tarım alanlarına yönelmektedir ler. Bir kısmı ise, to
prak sahipleriyle çatışma pahasına köyünü terkememektedir. Keyder, Diyarba
kır'ın bir köyünde bu gelişmeyi şöyle anlatıyor: "Bismil İlçesi'ne bağlı A köyü, 
Şeyh Sait İsyam'ndan sonra toplumsal yapısı sarsılmış olan eski bir aşiret yer
leşmesidir. Aym zamanda aşiret reisi olan toprak ağası kısa süreli bir sürgün
den sonra, dönüşünde bütün köy topraklanm kendi adına tapulamayı başardı. 
1950'lere değin topraklar, köyde yaşayan her ailenin aşağı yukan eşit büyük
lükte parçalan işlediği ortakçılık yönetimiyle işleııiyordu. Genellikle ürünün 
% SO'ine dek çıkabilen "aynı rant"a, ağanın topraklannda "angarya" türü bir 
çalışma da ekleniyordu. 1950'lerin başında ticarileşmenin yayılması ve yeni 
ekim alanlannın açılmaya başlamasıyla birlikte ağa daha önce köyün ortak 
malı olan merayı kendi özel mülkiyetine kattı. Aynı zamanda traktör kullanı
nuna başlamasıyla birlikte, emek rant ilişkisi ortadan kalkmaya yüz tuttu. Ağa
mn ortakçılara verdiği toprak miktanm azaltınası bir bölüm ailelerin de köyü 
terketmek zorunda kalmasıyla sonuçlandı ... Çelişkilere karşın, ağa yavaş ya
vaş topraklan ele geçirmeyi başardı. Günümüzde 12 traktörü ve 2 biçerdöven 
olan ağa köyün bütün topraklannı kendi çiftliği içine katmaktadır. Bununla 
birlikte çelişkiler o derece yoğunlaşmıştır ki, ağa zor kullanmakta, buna ka
rşın aileler, köyü hemen terketmemektedirler. Öyle ki, ailelerin göç etmelerini 
sağlamak için ağa, önemli miktarda para ödemek zorunda kalnuştır. Nitekim, 
1979'da 20 aile bu yolu seçmiştir. Ağa, köyde kalan ailelerden kendisi için za
rarlı bulduğu ve köyden gitmelerini istediği 50'sine toprak kiralamayı reddet
miştir. Öteki aileler ancak gelişmelerini sağlayabilecek büyüklükte toprak 
kiralayabilmekte ve ürünün % lO'unu ağaya "aynı rant" olarak vennektedir. 
Ağa, 30 aileyi de şofôı; tamirci, hizmetçi olarak sürekli yanında çalıştınnakta
dır." 33 Tıcari tarımın aşiretçi ilişkileri parçalamasına tipik bir örnek olan bu olay, 
aynı zamanda yeniden ortakçı hale getirilen köylünün elindeki toprak diliminin 
de küçüldüğünü gösteriyor. Bu topraklar hem verimsiz hem de daha küçüktür. 
Çelişkiterin bir müddet yumuşatılması açısından köylüye verilmiştir. Bu durum 
Kürdistan'da epeyi yaygındır. 1950-68 arası yıllarda 0,5 hektar toprağı bulunan 
toprak sahiplerinin sayısı 693.000' den 835 000' e yükselmişken, :Wedikleri toprak 
büyüklüğü 4.612.400 hektar dan 3.504. 700 hektara düşmüştür. 

Büyük toprak sahibinin bazen bu "artık" yığınların bir başka işletmeye gönder
diği de oluyor. Örneğin, Malatya'da taş oca~larında çalışan binlerce Doğanşe
hir'li köylüler bunlardandır. Bunlara "Balast Işçiler" denmektedir. M üteahhitler, 
çavuşları aracılığıyla bunları çok ucuza almakta ve taş ocaklarına getirmektedir. 
Beş yaşında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da çalışmakta, köylüler buralarda öl-
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mekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Açlık onları buna katlanmaya zor
lamaktadır. 35 

Tarım emekçilerinin kötü yaşamını mevsimlik tarım işçilerinde de görürüz. Bi
lindiği gibi, bugün Çukurova'ya giden mevsimlik tarım işçilerinin çoğu, baştaUrfa 
ve Diyarbakır olmak üzere Kürdistanlılardan oluşmaktadırlar. Bu işçiler arasın
da ankete dayalı bir inceleme yapan Dr.Murat Şeker'in "Neden kendi memleke
tinizde çalışmıyorsunuz? sorusuna % 59'u topraksızlığı, geri kalan da toprağın 
yetersizlİğİnİ göstermektedir. 

Neden vaktiyle toprak satın almadıkları sorulduğunda bir işçi, o zamanla böy
le bir sorunları olmadığını, ağanın yanında çalıştıklarını söylemişti yazar, mevsim
lik tarım işçilerinin% 65'nin eskiden ortakçılıkyaptığını ve bunların da% 77'sinin 
toprak sahibinin zorlamasıyla toprağını terkettiğini yazıyor. Araştırınacıya göre, 
bu mevsimlik tarım işçilerinin % 30'u hala toprağından yararlanmaya devam edi
yor. Dr.Murat Şeker, araştırmasından haklı olarak bu sonucu çıkarıyor: "Çuku
rova ya eskiden de işçi ge/irdi, şimdi de geliyor, güneşin altında yeni bir şey yok" 
denemez Bugün gelmekte olan mevsimlik tarım işçileri, artık köylülükten tarım 
işçiliğine geçmekte olan değişik bir kitle, kendileri bunun farkında olmasalar bi
le değişik bir sınıftır. 36 

Çukurova mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullan çok ağırdır. 
Genellikle akraba ve aşiret bağlarından dolayı, bir güvence unsuru olarak aynı 
çadırlarda veya yana yaşarlar. Yaşamlan çok ilken ve her türlü hastalığın yaygın
laşmasına elverişlidir. Rakamları itibariyla biraz eski olan aşağıdaki örnek, yaşam 
koşulları olarak daha da kötüleşen bir durumu açıklıyor. "Bu 250.000 kişilik gün
delikçi ırgat ordusu, çapalama işlerini tamamladıktan sonra, iki ay boyunca pa
muk tarlalarında sabah saat beşten akşam saat yediye kadar, bunaltıcı güneşin 
altında çalışarak 60 kilo pamuk toplamakta ve her kg. pamuk için 16 TL almak
tadır. Bu 16 ITnın Ilirasını ırgatlara iş bulan "elçi" almaktadır. Tarlalarda 5-6 ya
ştan başlayarak, ırgat çoçuklan da çalışmaktadır." 37 

Yukarıda adı geçen elçiler, işverenle pazarlık içinde Kürdistan'dan Çukuro
va'ya kamyonlada işçi taşırlar ve yöreyi iyi tanıyan kişilerdir. "Bir işçinin kendi 
başına köyünden gelip tarlalarda çalışahilmesi söz konusu değildir. Gezici ta
nm işçileri çalıştığı aylar boyunca yine yüzyıllar öncesinin gelenekleri gereği 
para alınıyor. Bu nedenle çalışılan dönemler boyunca da borç para elçiden alı
nıyor. Thbi ödeme bitip ödeme tekrar e~ aracılığı ile yapılırken de bütün bor
çlannı faiziyle birlikte elçiye ödüyor." 

Görülüyor ki, tarımın ticarileşmesi, modem tarım araçlarının artması yüzün
den, Kürdistan'lı yoksul köylüler topraksız veya çok az topraklı tarım işçilerine 
dönüşmüş, çaresizlik onları ilkel sömürü biçimleriyle iç içe acımasız bir sömürü
nün kucağına terketmiş tir. Bu Kürdistan'da tüm yoksul köylülüğün genel bir dra
mıdır. 
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1990'lı yıllarda 

1\ÜVT liAl2~1\~Ti 

90'lı yıllara girerken 80i yılların mu
hasebesini yapıp, önümüzdeki onyıl'ın 
muhtemel politik ve toplumsal geli§
melerine ili§kin öngörülerimizi dünya ve 
ülkemiz ölçeginde realize edip, bu çer
çevede görevlerimizi tespit etmeyi ya da 
başka bir tanırula tartışmayı zorunlu gö
rüyorum. Her ne kadar, bu tür yaklaşım
lar hareketimizin güneellikle ketüm 
yapısıyla bir uyumluluk arzetmiyorsa da, 
fırtınalı geçecek onyıl'da hezırlıklı ola
bilmek için mutlaka yerine getirilmesi 
gereken bir vazife olarak anlaşılmalıdır. 

80'li yıllarda neler oldu? Birincisi: ül
kemiz Kürdistan, tarihinin en karanlık, 
zorlu günlerini 80'li yıllarda yaşadı. En 
büyük, tarihsel trajediyi Halepçe katlia
mım bu yıllarda yaşadık. Büyük zorunlu 
göçe ülkemizde 80'li yıllarda tüm dünya 
ve Kürt halkı tanık oldu. 80'li yılların 
sonu Kürdistan'ın tüm parçalarında 
dagımklık, demoralizasyon, yalnızlık ve 
yenilgi yıllan oldu. İkincisi: Kürt sorunu 
bu yıllarda "uluslararsılaştı". Tüm dünya 
artık Kürt halkımn içinde yaşadıgı traje-
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diden haberdar. Bu yıllar, bilincimize 
"birleşik Kürdistan" fikrinin nesnel ola
rak kazındıgı, dilbirligirnizin tartışmaz
lıgının ortaya serildigi, diger taraftan 
düşmanın özgürlük ve bagımsızlık hare
ketimize karşı birlikte saldırı hareketi
nin somut örneklerinin yaşandıgı yıllar 
oldu. 

Üçüncüsü: dünyamızın çehresinin 
degi§tigi, sosyalist "sistem"in yıkıldıgı, 
barış ve yumuşama siyasetinin olgunlaş
tıgı yıllar oldu. 

Tüm bu degi§me ve veriler irdelenip, 
90'lı yılların Kürt hareketi üzerinde ça
lışacagı projenin ana unsurlarını ayıkla
yarak belirleyip, ülkemiz düzleminde bir 
siyasal plan ve hareket tarzı oluşturul
malıdır. 

Bu yazıda, ülkemiz ve dünya ana baş
lıkları altında 80'li yılları irdeleyip, 90'lı 
yıllarda muhtemel geli§ me dinamiklerini 
ve somut hareket tarzımıza ili§ kin görüş, 
tartışma konulan ve önerilerimi somut
laştırmaya çalışacagım. Ana çıkış nokta
lan olarak birincisi: dünyada ve bölgesel 
planda ortaya çıkan geli§melere özel bir 
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önemle, Kürt hareketinin talep ve yöne
limlerini saptamaya çalışacagım. Gerek 
dünya genelinde ve gerek bölgesel plan
da "sistemler" arası ili§kiler tek-tek so
runu çözmede bugün başat bir rol 
oynuyor. Bunu söylerken, özgün faktör
lerin gözardı edildigi iddia edilebilinir. 
Ancak, dünyamız çok küçülmüş, bu 
baglarnda özgün tanımı yeniden ifade 
edilmelidir. "Özgüç anlayışı" daha bir 
realize edilip, yeni ohışan dengelerde 
yeniden tanımlanmalıdır. İkincisi: Kür
distan'ın degi§ik parçalannda varolan 
politik ve toplumsal geli§meleri ayrı ayrı 
ele alıp genel düzeyde Kürt hareketinin 
açmazları, sorunları ve muhtemel yöne
limlerini dünya ölçeginde agırlıgını ve 
yerini göstermeye çali§acagım. 

SO'li yılllar, dünya ve ülkemiz 

80'li yılların ortalanndan itibaren 
dünyada bir bütün olarak yumuşama ve 
banşa geçi§ dönemi başlamıştır demek 
abartılı bir degerlendirme olmasa ge
rek. Reagan yönetiminde USA yıldızlar 
savaşı projesiyle "komünizmin önünü al
mak" ve yeniden soguk savaş yıllarına 
dönüş planları yaparken, dünyada ge
li§en barış ve silahsizlanmadan yana dev 
muhalefet ve Sovyetler Birligi'nin silah
sızlanma yönünde aktif öneri ve ted
birlere yönelmesiyle birlikte yeni bir 
dönem başladı. Bunun yanında bölgesel 
pland.a olan geli§meler; Nikaragua Dev
rimi, Iran-Irak savaşı, ısrail'in Lübnan'ı 
İ§gali, Sovyetlerin Afganistan'a asker 
göndermesi, Vietnam ordusunun Kam
boçya'ya fiili müdahalesi v.s tüm bunlar 
80'li yılların ilk yarısına ait (bir kısmı 
70'li yılların sonlarında oldu.) bu yogun 
alt-üst oluşlar, müdahale ve savaşlar, 

diger taraftan silahsızlanma ve yumuşa
ma. Kısaca, dünya dengesinin yeniden 
oluşumunda 80'li yıllar bir sentez döne
mi olmuştur. 

SB' den esen rüzgar sosyalist dünyada 
tozlarran dosyaların üzerini açtı. Çözül
memiş yıgınla sorunu ve belirsizligi 90'lı 
yıllara taşıma pahasına, yeniden yapı
lanma ve açıklık siyaseti, sosyalizmin 
kendi - kendisiyle hesaplaşma tarihsel 
fırsatını yaratarak, dünyada sosyalizmin 
prestijinin artmasına yol açtı. 
İktidar olan, sosyalist parti ve sosyalist 

plan ekonomisi modeli 80'li yılların so
nunda yerini demokratik sosyalizm ve 
çogulcu yönetim şiarları ile muhalefet 
eden güç ve yönetimlere bıraktılar. Ge
nel seçim ve serbestçe örgütlenme ge
lenegi yerleşmeye başlıyor. Ekonomik 
model arayışlan "karma ekonomi" ye 
yöneldi. Macaristan, Polonya ve Çekos
lovakya'da buna uygun uygulamalar 
başladı. Tüm bunlara ragmen sosyalist 
ülkelerde devam eden yeniden yapılan
ma sürecinin sorunlan 90'lı yılllarda de
vam edecek. 

Ülkemizin dogu ve güney parçaların
da ulusal özgürlük hareketi en etkin ve 
yaygın pozisyonu 80'li yılllann başların
da elde etti. Her iki parçada peşmerge
ler Kürdistan'ın hemen hemen tümüne 
yakın bölgelerini fiili kontrolleri altında 
tutarlarken, Kuzey Kürdistan'da dev
rimci-yurtsever hareket en kötü ve acılı 
yıllarını yaşıyordu. Türkiye'de ordu eliy
le tezgahianan cunta, barbarca kitleleri 
sindirdi ve onbinlerce Kürt yurtsveri ha
pishanelere doldurularak, i§kence terö
rü en görülınedik boyutlara çıkararak, 
Kürt'lük bilincini kazıyıp yok etmek isti
yordu. 

Tüm örgütler belirli bir direniş gös
termemekle birlikte geriye kalan ör
gütlülük fiili olarak ülke dışına, göçe 
zorlandı. Günbegün eriyen örgütlü yapı 
tüm giri§imlere ragmen, daha önceden 
varolan ayrılıklar, mevcut durumu reali
ze ederneme ve en önemlisi de yeni 
degi§en koşullara uyarlarramayan yapı
larda direnilmi§ olmasından ötürü bü
tünlüklü diri bir muhalefet ve direnİ§ 
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gücüne dönii§türülemedi. Geçerken an
ti parantez, 81 yılında tüm Türkiye 
Kürdistan örgütlerini birleştirme çalı
şmalarında PKK'den işledigi cinayetleri 
ve yurtsever güçlere karşı izledigi politi
kasına ilişkin şart koşulan "özeleştiri" 
yapması siyasetinin o günkü şartlarda 
sorumlu ve toparlayıcılıktan ziyade, ta
bir caizse "burun sürttürme" tutumu ol
dugu ve bunun _yanlışlıgı zaman içinde 
görülmii§ oldu. U mit ederim söz konusu 
tutum ve siyaset daha açıkça sahiplerin
ce irdelenir. Ayrıca bunu yapmak bir 
sorumluluktur. Çünkü sonuçları halkı
mıza ve yurtsever - devrimci harekete 
pahalıya mal oldu. 

80'li yıllar, Türkiye Kürdistan'ında 
dagınıklık, örgütsüzlük ve demoralizas
yonun egemen oldugu bir kesit olarak 
tarihe geçti. Bu arada birlik yönünde, 
yurtsever güçlerin kısmen taparlanması 
anlamında olumlu bir adım olarak, 
belirli umutlarla karşıtanan TEYGER 
(Tevgera Rızgariya Kurdistan) oluşumu 
da, gerek o'na katılan örgütlerin yapısal 
açmazları gerek geç gelmiş bir adım ol
masıyla bu problemierin aşılmasında 
büyük bir katkı olamadı, ciddi bir varlık 
gösteremedi. Daha ileride birlik sorunu
nu tartışırken TEYGER meselesine yi
ne dönecegim. 

80'li yılları degerlendirirken olayların 
ve gelişmelerin hem dünyada hem de 
Kürdistanda genel bir dökümünü yapar
ken PKK ve O'nun silahlı direnişine 
deginmemek bir eksiklik olur. 

Kemalist-sömürgeci güçlerin, Kürdis
tan'da varolan direnişi kırıp, potansiyel 
ayaklanma güçlerini pasifize ederek, 
Kürt hareketini uzun yılların sesizligine 
gömdügü 1930'lu yıllardan bu yana fiili 
(silahlı anlamda) bir çıkış olan PKK'nin 
silahlı direnişi; 1970'li yıllarda yeniden 
başlayan ulusal uyanış ve mücadelenin 
ve de bu mücadele geleneginin en üst 
ivmesi olarak önem taşıyor. Yoksa, 
PKK'nin silahlı direnişinin "zamanlama" 
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ve "taktik" sorunlarını öne alan, özünde 
"PKK yapıyor oldugu için" karşı çıkış ve 
eleştiri mantıgı günceldir, tarihsel bir 
deger taşımıyor. 

Ote yandan, dünyada olan degişiklik
ler ve bölgesel politik dengelerden hare
ketle "halk savaşı teorisi" ve silahlı 
mücadele biçimini tartışıp, yeni dönem
de yeniden tanımlamak esas tartışılması 
gereken konulardır. Yoksa tarihsel ola
rak meşru görülen, haklılıgı teyid edilen 
bir mücadeleye ilişkin zamanlama faktö
rüyle eleştiri ya da karşı tutum alış fazla 
ikna edici olamaz. 

Tüm bunlara ek olarak; yeni dönemde 
(80 cuntası sonrası) yani sorunlara "yeni 
bir yaklaşım" olarak kendi görii§lerini 
"Birlik İçin Deklar asyon" metninde orta
ya koyan platform çalışmalarına bir 
olumluluk ve yenilik olarak deginmek 
gerekli. Bu metin öz olarak, degişen 
dünya koşulları ve ülkemizde toplum bi
leşenleri ve onların ana sistemleri rea
lize edilerek, ana halka olarak, tüm 
toplumu ayaklandırabilecek, tarihsel bir 
sentez olan, toplum menfaatlerini bir 
potada birleştirecek plan "devrimci -
yurtsever kitle partisi modelinin" işçi 
sınıfı partisi modelinin yerine ikame edi
lebilinecek yegane real çözüm oldugu 
ifade edilmiş, sür-git devam eden dagıl
ma ve demoralizasyonun önünü radikal 
"ulusal birlik" anlayışının alabilecegine 
işaret edilmiştir. 

Bu amaçla oluşan "devrimci-yurtsever 
platform" aleyhteki tüm spekülatif pro
paganda ve saldınlara ragmen çalışma
larını sürdürmii§tür. Devrimci-yurtsever 
güçlerin birligini esas alan çalışmaların
da çok boyutlu mesafe alındıgı söylene
mese de, bugün çogu kesimin geniş 
kapsamlı devrimci-yurtsever bazda siya
si örgüt birliginin önemini anlamış ol
ması ve eski "ben merkez, tek ve biricik" 
zihniyetinden indirim yapmış olması 
90'lı yıllarda Kürdistan Ulusal Demok-
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ratik Hareketinin önünü açabilecek 
umutlan pekiştiriyor. 

90'lı yılilar ve Dünya 

80'li yılların son haftası tüm dünyanın 
ilgi ile izledigi Romanya'da Çauşes
ku'nun ayaklanan halk ve ordu eliyle 
iktidardan indirildigi ve yargılanarak 
kurşuna dizildigi günler oldu. İktidar 
monopolü'nü elinde tutan komünist 
parti iktidarlarının yıkıldıgı 89 yılının en 
trajedik gelişmeleri Romanya halkının 
payına düştü. Diger sosyalist ülkelerde, 
denilebilir, barışçıl metodlarla ayakla
nan halk muhalefetine iktidarlar sessiz
ce bİrakıldı. 

Sosyalist ülkelerde olan gelişmeler 
salt hükümet degişiklikleri olarak an
laşılmamalıdır. Tersine "tek parti" ve tek 
parti yönetimi çagı kapanmıştır, demok
ratik seçimlere birden fazla parti ka
tılmaktadır. Tüm muhalefet güçleri, 
eskiden yasak oldugu halde, açıktan ör
gütleniyorlar. 

Sosyalist plan ekonomisi'nin başa
rısızlıklan tartışılıyor. Hatta bu tar
tışmalarda "kapitalizmin daha da 
yaratıcılıgından" söz ediliyor. Özel mül
kiyet ve rekabetin kamçılayıcı yaratıcı
lıgına işaret ediliyor, vs,vs. Tüm bu 
sorunlar 90'lı yıllarda da tartışılacak. En 
önemlisi, kimi ülkelerde, çok umut 
baglanmış olmasına ragmen, 50'yıla va
ran sosyalist uygulamalardan sonra pa
zar güçlerinin kendilerinden beklenilen 
başarı şansının azlıgına dikkat çekenler 
var. Sosyalist sistemde cerayan eden 
olayların özlü bir neticesi olarak siste
min bugüne kadar verilen manasında 
çöktügü gerçegi karşımıza çıkmaktadır. 
Aynı zamanda 90'lı yıllarda Varşova 
Paktı'nın giderek zayıflayıp etkisizleşe
cegini, hatta ortadan kalkacagını söyle
mek kehanet sayılmamalı. 

Elbetteki sosyalist sistem çökerken ve 
Varşova Paktı ortadan kalkarken NA
TO'nun varlıgını sürdürmesi için de bir 

neden kalmıyor. Zira, oluşumu başlı 
başına "komünizm tehlikesi" gerekçesi
ne dayandırılmış olan NATO, Gor
baçov'un deyimiyle "Avrupa evi" inşa 
edilirken, tüm ülkeler arası işbirligi ar
tarken varlıgını sürdüremiyecektir. Bu 
durumda "dogu'ya karşı birlik" yerini tek 
tek ülkelerin dogu ile en iyi ilişki ve tica
ret yarışına bırakacaktır. USA saldır
ganlıgı ve savaşı sıcak tutma siyaseti 
Sovyetler Birligi'nin politikalarıyla etki
sizleşmiştir. Soguk savaşın bitmesinin 
akabinde, USA yeni dengelerin yaratıl
ması için ugraşacaktır. Örnegin: şimdiye 
kadar saldırganlıkta müttefiki olan 
İngiltere yerine, güçlü-birleşik Avru
pa'da liderlige aday Fransa ve Almanya 
ile ilişkiyi geliştirip, Avrupa birligi üze
rine siyasetini oturtmaya çalışacaktır. 

Politik alanda 90'lı yıllar Avrupa'da 
sosyal demokrasi hem yumuşama ve ba
rış için, hem de sosyalist alternatif çıkış 
yolu olarak güçlenecek gibi görünüyor. 
Sosyalist ekonomiler, pazar ekonomisi
ne geçiş döneminde paralarını konverti
ble edip, küçük mülk sahipligini teşvik 
ederken güçlü bir kamu sektörünü 
muhafaza edeceklerdir. Bunun da en 
başarılı örnegini savaş sonrasında sos
yal-demokrat iktidarlar vermiştir .O ne
denle, resmi agızlardan İskandinavya'ya 
(özellikle İsveç modeline) hayranlıklar 
belirtiliyor. 

Tüm bu gelişmelere ragmen dünya
mızda tam bir barış ve işbirliginin ola
cagını söylemek safdilik olur. Çünkü, 
çözülmemiş sorunlar varlıgını devam et
tiriyor. Asya, Ortadogu, Afrika ve Latin 
Amerika'da yıgınla ülke diktatörlüklerle 
idare ediliyor. Buralarda halklar mü
cadele veriyor. Bu faktörler, bölgesel 
gerilim ve çatışmaların 90'lı yılların gün
demine gireceginin şimdiden ciddi gös
tergeleri var. Örnegin Filistin sorunu 
halledilip, Filistin halkı kendi kaderini 
özgürce tayin etmeden, Kürt halkı ulusal 
demokratik haklarına kavuşmadan Or-
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tadogu'da barışın saglanılacagını hiç 
kimse iddia edemez. Beyazlar siyahlarla 
demokratik bir toplunda eşit ve yanyana 
yaşamayı kabul etmedikçe Afrika'ya hu
zur gelmeyecektir. Latin Amerika' daki 
diktatörlökler yıkılmadan, halklar öz
gürlüklerini almadan silahlarını bırak
mayacaklardır. 

Yumuşama politikasının uluslararası 
problemierin çözümünde detant bir du
rum yaratması halinde; etkinligi azalsa 
da, uluslararası planda destek saglama
da başarılı olmasa da, silahlı mücadele
terin tümden ortadan kalkacagı, ya da 
etkisizlaşacegini söylemek zordur. An
cak yumuşama siyasetinin silahlı müca
delelere muhtemel etkileri ciddi olarak 
realize edilmelidir, zamanlama faktörü 
iyi hesaplanmalıdır. 

1990'lı yılilar Irak, İran ve 
Suriye Kürdistan'ı hareketi 

90'lı yıllarda Irak ve İran Kürdistanı 
hareketinin muhtemel yönelimlerinin 
ana zemini 80'li yıllarda, özellikle Irak
İran savaşıyla hazırlanmış durumda. 
Kürdistanın bu parçalarındaki peş

merge hareketi bugün en zayıf ve etkisiz 
dönemini yaşıyor. Bunda en büyük fak
tör; bu parçalardaki siyasi hareketin 
"düşman güçler arasındaki çatışmalar
dan yararlanma" taktigiyle anlatılınaya 
çalışılan tutumun ötesinde, hareketin 
gelecegini tümden Irak-İran savaşının 
sonuçlarına baglayan stratejik yaklaşım
da aramak gerekir. Bunun neticesi ulu
sal demokratik hareketin uluslararası 
planda yanlıztaşması ve Kürt kitleleri 
içinde destek planında zayıflayıp demo
ralize olmasıdır. 

Irak Kürdist~n'ı için hesap, Hümeyni 
yönetimindeki Iran'ın savaştan galip çı
kacagı, giderek Saddam'ın yıkılacagı 
dolayısıyla Kürtlerin "otonomi" ye ka
vuşacagı üzerineydi. Bunun için ilişkiler 
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İran ordusu yanında peşmergelerin yer 
almasına kadar götürüldü. Irak Kür
distan'ı güçlerinin bu dönemde çare
sizligini vurgulamak gerekir. Varolan 
peşmerge gücü ve örgütlenmeleriyle, 
Irak ordusunun saldırılarına karşı dış
destegi son derece sımrlı olan Kürt u
lusal-demokratik hareketi ya İran'a 
yaslanacaktı ya da Irak ile görüşmelere 
oturacaktı. O günün koşullarında, elbet
te bugün ortaya çıkan sonuçları red et
me olanaklarına sahip degillerdi. 

Bugün ikinci alternatifin daha dogru 
oldugunu söylemek gerekir. Birincisi: 75 
Cezayir anlaşması deneyine sahip Kürt 
hareketi 80'lerde aynı hatayı yapmama
lıydı. Bu hem stratejik olarak hem de 
moral olarak büyük riskler taşıyordu. 
İkincisi: biliniyordu ki, halkın, bir taraf
tan çok uzun süren bir savaş destegi, 
diger taraftan siyasi güçlerin çatışmala
nnda telefedilen fedekarlıkları yapacak 
gücü yoktu. Savaşın aynı zamanda kitle
leri psikolojik olarak kazanmak oldugu 
görmezden geliniyordu. 

Gelinen noktada Irak Kürdistanı 
hareketi İran'a muhacir olmuştur. Ya
pılması gereken peşmerge sayısını azal
tarak ülkeye dönmektir. Çünkü eldeki 
büyük peşmerge ordusunun besleme 
zorunlulugu hareketi İrana mecbur 
etmektedir. En önemlisi, uluslararası 
planda Kürt hareketi'ne bakışta varolan 
şüpheci görüş açısını degiştirmek için, 
kendi halkımıza dayanılarak, daha kü
çük çapta bir gerilla savaşının verilecegi 
anlatılarak, dostlar çogaltılmalıdır. Bu 
siyaseti uzun vadede başarılı kılacak bir 
savaşı ve direnişi örgütlernek için bugün 
varolan birlik daha da geliştirilerek tek 
devrimci-yurtsever bir örgüt oluşturma
lıdır. Bu dört parçada etkinligi olabile
cek "milli otorite"nin oluşumuna da 
katkıda bulunabilecektir. Bugün kitle
ler, örgütler ve siyasi kadrolar bu konu
da daha da olgunlar. 90'lı yıllar ulusal 
birlik yılları olacaktır. 
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İran Kürdistam'nda da durum Irak 
Kürdistam'nda oldugu gibidir. Orada 
da peşmergenin bugün gücü ve kontrolü 
sımrlıdır. Dr.Kasımlo'nun katledilme
siyle varolan insiyatifsizlik daha bir beli
risizlig e dönüşmüştür. Komela ve İran 
KDP arasında umut edilen yakınlaşma 
yönünde halihazırda çabalar yok. Ko
mela içinde Kürdistani yada İrani olma 
baglamında belirsizlik devam ediyor. 
Son dönem örgüt içinde meydana gelen 
ayrışma bugüne kadar resmi olarak id
dia edilen Irani'lik siyasetinin herkesçe 
kabul edilmedigini gösteriyor. 

Önümüzdeki yıllarda, Kürt hareke
tinin birligi İran yönetimini kısmen de 
olsa görüşmelere zorlayabilir. Hal-i ha
zırda askeri olarak netice alınabilecegi 
görülmüyor. İran Kürdistanı hareketi 
dostlarını çogaltmalıdır. Yoksa içinde 
bulundugu izole durumda kürt ulusal 
demokratik haklarını elde edbilecek bir 
etkinlige kavuşmasının olanaklan görül
müyor. 

Suriye Kürdistanı, gerek Suriye'nin 
bölgedeki konumu gerek kendi konumu 
(cografı, politik ve demografik) geregi, 
Kürt probleminin bölgesel düzeyde çö
zümüne baglı olma tarihi konumunu 
koruyor. Diger parçalarda mücadele 
yaygınlaşıp, sonuçlara varılınca Suriye 
Kürdistanı'nda halk ulusal-demokratik 
hak taleplerini daha bir dayatacak ve ör
gütlenecektir. 

Bugüne kadar varolan demokratik ve 
milli azınlık haklan talepleri yükseltil
meli, politik olarak kendilerini organize 
etmelidirler. Bu çabalara destek veril
melidir. Suriye devleti ile ilişki bu çerçe
vede belirlenmelidir. 

90'lı yıllar ve Türkiye 
Kürdistanı 

70'li ve 80'li yıllarda yükselen Kürt 
halkının kendi kaderini tayın etme ta
lepleri 90'lı yıllarda ete-kemige kavuşa-

cakTürkiye'de Kürtlerin varlıgını red 
eden resmi devlet politikasına ragmen, 
Kürt halkının talepleri karşısında tavır
sız kalmayacaktır. Bugünden resmi güç
lerin ne tür çözümlerle gelecegini 
tamı-tamına kestirrnek zor olmakla bir
likte, ulusal demokratik muhalefeti gör
mezden gelemeyecekleri açık. 

Muhtemelen, gerek dünya kamuoyu
nun baskıları gerek kürt halkının dire
nişi ve Türkiye demokrasi güçlerinin 
mücadelesi Türk devletini önümüzdeki 
bir kaç yılda Kürtleri azınlık grup ve bu 
çerçevede haklarının verilmesini formü
le etmeye götürecektir. Yani problem 
büyümeden kendince dil ve kültürel 
haklarla sınırlı tutmaya çalışacaktır. 

Bu konuda Türk devletinin bir ra
hatlıgı da var. O da şu: dünya, özellikle 
Avrupa devletleri Kürt sorununun bir 
devlet sorunu olmadıgını, tersine Kürt
lere ulusal-kültürel özerklik prograım
nın uygulanmasından yana olduklarını 
açıkça ifade ediyorlar. Elbette bu siya
setin tarihsel ve politik nedenleri var. Bu 
başh-başına irdelenmelidir. Buna karşı
lık biz, Türkiye politik gündeminin 90'lı 
yıllarda alacagı biçimleri ve hareket 
tarzlarını göstermeliyiz. 
80'cuntası ile birlikte sürülen, işkence

ye alınan Kürdistan yurtsever-devrimci 
hareketi yeniden toparlanıyor. Özellik
le, Türkiye'de demokrasi mücadelesi 
boyutlandıkça,Kürdistan halk muhalefe
ti de derlenip toparlanma ihtiyacİ his
sediyor. Mücadele, biri silahlı digeri 
barışçıl-demokratik tarzda olmak üzere 
iki kanalda gelişiyor. 90'lı yıllar bu iki 
mücadelenin sentezleşmesi ile Kürt 
hareketinin daha nesnel ve reel politika
larla yürütülecegi yıllar olacak. Özgün 
potansiyeli ve güçlerin mevzilenmesi, 
Türkiye'nin bölgesel konumu vs. Türki
ye Kürdistanı'nı Kürt meselesinin çözü
münde örnek olmaya aday kılıyor. 

Kürt hareketi silahlı mücadele anla
yışını, degişen dünya koşullarında yeni-
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den gözden geçirmelidir. Bugüne kadar, 
silahlı ulusal kurtuluş hareketlerinin 
başansında sistemler arası çatışma fak
törü önemli bir rol oynaya gelmiştir. 
Bundan böyle bu faktör zayıflayacak. Bu 
durumda, kitlesel ayaklanma daha bü
yük bir rol oynayacak. Kürt hareketi ör
gütlenme ve mücadelede bunu dikkatle 
göz önünde bulundurmalıdır. 

PKK'nin silahlı mücadelesi, Kürt so
rununu Türkiye'nin politik gündeminde 
canlı tutuyor. Ne varki, yalmz bununla 
netice alınamıyacağı görülmelidir. En 
büyük potansiyel, şehirlerde olan yüz
binlerdir. Onları ayaklandırmak, kitlesel 
gösterileri yaygınlaştırmak mücadelenin 
90'lı yıllarda can damarı olacaktır. 

Bu arada "yurtdışı hareketi" öncü ol
ma yol gösterme cazibesini yitirdi. Ül
kede kadrolar kendi çabalanmn esas 
oldugunu görmeye başladı. Son legal 
parti çalışması bunun kuvvetli bir delili. 

Buradan, 1990 yılı, ülkeye taşınma yılı 
olmalıdır. Eger muhaceratta yok olup 
gitmek istenilmiyorsa. 
Kısa sürede Türkiye demokrasi güçle

ri ile ortak platformlarda bulunmak, bir
likte mücadele etmek Kürt hareketini 
canlandıracak ve tecrübe sahibi olması
m getirecektir. 
Yukarıda degindik, iki ana kanalda 

gelişen mücadeleyi birleştirmek için tüm 
yurtsever güçler biraraya gelmelidir. Bu, 
siyasi örgütsel birlik olabilecegi gibi, 
cephe birligi de olabilir. Bu yolun zor
luklarla dolu oldugunu biliyoruz. Ama 
"olmazsa olmaz" bir koşul olarak mutla
ka sorunlar çözülmelidir. 

Bir ana egilim olarak PKK, bu konuda 
sorumlu davranmalı, diger güçler de ya
pıcı yaklaşmalıdır. Örnegin, son dönem 
PKK'nin yayın orgam SERXWEBUN 
gazetesinde bazı Kürt kadrolarına ve si
yasi gruplara ilişkin sürdürülen karşı 
kampanya, provakatif gelişmelere yol 
verebilecek, tarihsel olarak zorunlu olan 
birlik hedefini kaldırabilecek tandanslar 
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taşımaktadır. Bununla, Kürt hareketi te
rörize edilmek isteniliyor. bunun Kürt 
hareketine zararı görülmelidir, herkes 
sorumlu davranmalıdır. 

Birligin önünde engel olan, bugünkü 
örgüt yapılı ve anlayışından diretmek ay
dın bireyciligi olarak, tarihsel görevleri 
geriye itiyor. Bu tutum sadece halka 
degil, bizzat bu örgüdere de zarar vere
cektir. Zira nesnel bir tutum degildir. 
Hergün olagelen bölünme ve küçülme 
bu anlayışın sonucudur. Bu nedenle 
kendilerini yani koşullara uyarlamalıdır
lar. 

Bu anlamda, bu sorunları barındıran 
örgütler ve bir kısmı sadece birkaç kişi
den oluşan grupların birligi olan TEY
GER girişiminin başarı şansı yoktur. 
Tersine, potansiyel birlik ihtiyacının ge
riye itilmesini getiriyor. 

Zaten, son dönemlerde TEYGERi 
oluşturan örgütlerden bir kısmının 
başlattıgı "örgütsel birlik arayışları" 
çabalan bunun görülmüş oldugunun işa
retidir. 

Sonuç olarak 90'lı yıllar kitlesel ayak
lanma yıllan olacak. Kürt hareketi mer
kezileşecektir. Bunun ortak paydası 
sömürgecilge ve işgale karşı olmaktır. 
Bu görev, güçlü bir yurtsever-devrimci 
örgütlenmenin şehirlerde yayılması ve 
sistemli bir silahlı mücadeleyi birlikte 
mobilize etmekten geçiyor. Kısa dö
nemde legal çalışma yaygınlaştınlmalı, 
ulusal-demokratik talepler Türkiye ege
menlerine dayatılmalıdır. Merkezi bir 
örgüt uluslararası planda rahat hareket 
edebilme olanaklanna sahip olacak, 
kendi program ve talepleri dogrultusun
da uluslararası dayamşmayı örgütleyebi
lecektir. 

Tüm bunları olanaklı kılan, tarihimi
zin hiçbir döneminde görülmemiş olan 
uyanış ve "ulusal birlik" ihtiyacıdır. Bu 
tarihsel görevin yerine getirilmesi gele
cegimizdir. 
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BELGE 

ŞAHIDIYEKE DiROKi 

Di rojen 18 -19-e tebaxa 1989-an de, li Tirkiye di rojnameya GÜNEŞ-e de 
perçekji bfranfnen İhsan Sabri Çağlayangil1hat weşandin. Rojnamevane GÜ
NEŞ-e Tanju Cılızoğlu ew ji çapere arnade kiribu. Çağlayangil di wan bfranf
nen xwe de qala şoreşa Dersime u bidarvekirina Seyfd Riza dikir. W~ wek yek 
ji kesen karbidest yen dewra Atatürk, di wan bfranfnen xwe de şahidiyeke pir 
helez dida. Me baştir zanf ku em we, bef ku şiro vekin, ji tirkf wergerinin kurdf 
u peşkeşf xwendevanen BERGEH-€ bikin. Bi tene me pewfst dft, ku em çend 
tişten piçuk wek tebfnf je re binivfsin. 

Be guman fro he gelek karbidesten komara Tirkiye yen ku dijfn, hene ku bi
karibin gelek tişten ku nehenf, dizf u veşartf mane, bi bfranfnen xwe ve eşkere 
bikin. li ber ku Tirkiye ne welatekf tam demokratfk e, arşfven kevn, he ta yen ji 
serdema Osmaniyan mayf jf, nayen eşkere kirin. Li welaten demokratfk ji sed
saleke u bi vir de ye, ku arşfven nehenf yen dewlete, çi arşfven parasıinen (fs
tfxbarat) sivfl bin u çi jf arşfven pa rastinen leşkeri bin, piştf peryodeke xuyakiri 
u muayen te ne eş kere kirin. Ev peryoden han, di rewşen heri zfz, nazik u h esas 
de j~ ji 50 - 60 saif direjtir na bin. Bi vf awayf, awira giştf ya wf welatf ji rastiya 
bayer u qewmandinen li welet buyf u qewimf, agehdar dibe. Lekolfner u zanis
ten tevel dikarin ji w an arşfvan kelk u feyde bibfnin. Li aliyekf, bi kemanf, me
jiyen gelen wf welatf na hen şuştin u dagirtin. Li aliyekf din j~ ne awira giştf ya 
wf welatf u ne jf ya cfhane demeke dur u direj nayene xapandin. Rastf u derew 
di wexte xwe de derdikevin meydane. 

Bi kem u kuribe jf, bi riya eş kerekirina bfranfnan, hin huyeren dfrokf derdi
kevin ronahiye u bi vf rengf ew koreriyen dfroka gele me u yen gelen cfnar piçe
kf rohnf dikin. Bi ya me, bfranfnen Çağlayangil j~ tevf ku kil u kemasiyen w e 
gelek in, beşek e ji van ranahiyen ku em li heviye ne. 

KikaneEYLO 
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BiRANiNEN ÇAGLAVANGiL 
"Beri ku Atatürk bihata, de Seyid Riza bihata bi dar ve kirin" 

Sal, sala 1937-an bO. Şükrü Sök
mensüere2 navdar ji serkare gişti ye 
emniyete (Emniyet Genel Müdürü) ye 
serdema Atatürk bO. 

Wi rojeke gazi min kir Q got: 
-"Atatürk de here Diyarbekre da ku 

Pireya Singeçe veke." 
We çaxe Seyid Riza sereke Kurdan 

ye Dersime bO. Di eyniwexte de, ew bi 
xwe ji ji binemala pexamber bO. Bi ser 
de wasfeke wi ya dini O ol i ji h eb O. 

Çeme Firate, li devera ku je re Pireya 
Şeyten3 digotin, heta çar metreyan 
berteng dibO. KOrahiya we ji, wek der
yayeke, digihişte 17 metreyan. Li vir 
pireyek a li sere pireye ji qereqolek 
çekiribQn. Di ve qereqole de sih Q se 
serbazen (esker) me hebOn. Yeki mu
lazime ihtiyad (Yedek tegmen) ji, ku bi 
na ve 1 smail Hakkı bO, tayini serektiya 
wan kiribQn. 

Dersimi erişekedi bin ser pireye. Di ve 
erişe de ew pire tete hilweşandin a her 
sih a se serbazen me jitene şehid kirin. 

A ev bOyera han destpeka sermilda
na Dersime ye. 

Atatürk bi bOyere ve eleqedar dibe Q 
fermaneke misoger dide kesen eleqe
dar a dibeje: "Ve mesele ji koke de hel 
bi kin." 

We ~axe li Xarpete Abdurrahman 
Paşa ye mufetişe gişti (Müfettiş-i Umu
m-1)5 heba. 

Bi qasi meh a niveke bere, serkariya 
emniyeta (Emniyet Müdürlügü) Melet-
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ye ez tayini Enqereye kiribOm. i brahim 
Etem Akınaye walimirovekişovalye Q 
nijdevan bO. Widi ş ere rizgariye de tevi 
Demirci Efe nijde (çete) danibQ. Waliji 
wezarete re birOskeke bi şffre hinartibQ 
a gotibO: "Serkare min ye emniyete ta
yini Enqereye bO. Em dixwazin pekve 
herin Xarpete Q operasyona Dersima 
bibinin." We çaxe di derheqa ve sermil
dane de riwayeten curbicur hebOn. 

Em direj nekin, me ji Enqereye des
tar stand a em di gel wali Akı ncı çan a 
gihiştin Xarpete. Em bQn mevane Ab
durrahman Paşaye mufetişe gişti. Me 
daxwaza xwe je re vegerand! Em dix
wazin li operasyona Dersime hOr bini
herin. Paşa ji me re got: "We çi baş 
kiriye ku hQn hatine. Ez e ji sibehi ber 
bi wir herim, herim devereke. Min beri 
niha bi panzdeh rojan bi alikariya ter
cumaneki di gel isyankar Q asebOyiyan 
qezi kir. Min ji wan re got ku heke h On 
serekeşiren xwe bisperin me, em e ji 
operasyona xwe bidin sekinandin O li 
hevOdu ben. Sibehi ji roja dawin e. De
ve ra ku em e herine, ciheki piçeki bi 
tehiOke ye. De çi bibe O çi biqewime, 
ne xuya ye. Heke we bive, ez dikarim 
we ji bi xwe re bi bi m." 

Me xwarin xwar. Xwarin, xwarineke 
germ ya bi rO ne zeytOne çekiri bO. Ez 
hini xwarinen wilo nebObOm, nexweş 
ketim. Germiya min derkete sllı O 
heştan. Le min nedixwast ku ez ve de
liveye ji ji dest birevini m. Di gel ve nex
weşiya xwe ji, me da re ku em herin 
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qada şeriya ku ji bere de hatiye kifş ki
rin. 

Kamyonek li p9şiya me O yek ji li dO 
me bO. Em di nive de bOn. Di kamyo
neka de serbaz hebOn. Di ya din de ji 
na ne ge rm ye nO ji tirine d erketi he b On. 
Re tiji bi dewriye bOn. Dewriye ketibOn 
kozik O çeperen xwe. Di ve nave de, 
dewriyeyan em bi ş aş i dan ber guleyan 
ji. Le p9şiya bOyere hate girtin. 

Em gihiştin cihe xwe. Em ji ciheki bi
lind daketi n. Serbazen çekdar li wi cihe 
ku em le daketibOn, rez bOn. Abdur
rahman Paşa li hember kemineke 
muhtemel tedbirin dabOn hildan. Li ba 
min makina wenekişandine hebO. 

Em demeka rawestiyan. Kesin xuya 
nedibOn. Pişti ku me di vi O wi al iyi de 
kir qirin O barin, tercumanek derket 

Abdurrahman Paşa: 
- Ma h On hat in?, got. 
- Bel e em hatin, wan bersiv da. 
Mirovine sing O qefesen wan vekiri, 

bejindirej O lewend derketin meydana. 
Abdurrahman Paşa çewalen tiji bi 

nan li miroven hati belav kirin. Wan ji 
deven çewalan vekirin. Hema dest pe 
kirin O nane xwe xwarin. Nanen mayin 
ji kirin bin çengen xwe. 
Paşe ji wan pirsi: 
-Ma hOn e kesen ku naven wan di lis

teye de nivisandi ne, bini n? 
- Ji bilise kesan, em e wan diwazdeh 

kesen din binin, gotin. 

Abdurrahman Paşa got "Nabe". Le 
wan miravan ji, heta bibeji bi biryarda
ri gotin: 

- Paşaya me, ma em çi bikin, madem 
ku nabe bila nebe. AsebOyi O isyanka
ran xwe avetine çiye O pena birine. Ye
ki bi mawzer dikare Mzeke (Alay) bide 
rawestandin. Li ser ve, Paşe ji bi awa-

yeki dijwar: "HOn nikarin bi dewlete re 
serederiye bikin" got O demand: 

- Çima hOn wan nasperin me, teslimi 
me nakin? 

Di nav wan de kese herf direj ber bi 
peş hat o got. 

- Jinek dikare bi tene malxweyek he
be. Veca hOn hukOmet in. Serbaz O es
keren we hene. HOn fro li vir in. Em ku 
wan bidin we, hOn e wan hildin O herin. 
Le em e sibehf dfsan di desten wan de 
bimfnin. Evan, ev axayen han de heta 
xweliya me jfbidin ber baye. Va ye hOn 
nikarin tekevin Dersime. HOn nikarin 
candirmen xwe jitexine ... 

Abdurrahman Paşa sekinf O poniji, 
piştre ji tercuman re ev tişt gotin: 

- Ez ji QastamonOye me. Ma hOn di
roka QastamonOye dinasin? Çemek di 
niveka vf bajari re dikişe. Hawirdor ji 
nişke ve wek çiyan bi meyfl dibin. Dize
mane xwe de, li aliyekiwe Qast O li ali
yeki wi ye din ji TOman hebOne.. Ji 
lewre ji je re "QASTÜMAN" gotine. Ev 
peyv bi wexte re bOye QastamonO. Ez 
ji hala TOmane me. TOman jf bi wexte 
re bOye Demenan. Nave eşireta we ya 
fro jf DEMENAN e. HOn meriv O mer
malen min in. Bav O kalen me li ciheki 
digihejin hevOdu. Mekin. Ez panzdeh 
rojen din jidestOre bidim we. Herin O bi 
dO panzdeh rojen din, kesen ku naven 
wan di ve listeye de hene, binin. 

Di w e !isteye de nave Seyid Riza ji he
bO. Seyid Riza ji yek ji wan her se ke
san bO, ku dikirin teslim nekin. Min jf 
weneyen ve bOyere kişandin. 

Dema ku ez bOm waliye Çeneqeleye, 
Neşet Bey ye erkane herb (Kurmay Al
bay) ji, wek fermandere garnfzona Çe
neqeleye tayinfwir kiribOn. 

Piştf ku em ji danastandina di gel 
fsyankaran vegeriyan, Neşete erkane 
herb jimere digot: "Evtişt hem O bi des-
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ten Seyid Riza tene kirin. Seyid Rizane 
ji binemala pexember e. Gava ku ew pi
çOk bOye, nexweş ketiye. Ji malbata wi 
regotine, ku vizarokitevipeçeka wihil
din O bi bin kiliseye O li wir bihelin. Si be
tire herin o wi bini n, de we çaxe tişteki 
wi nemine. Tişten ku gotine, bi cih ani
ne. Ew danine kiliseye O sibetire çOne 
O ew anine. Bi riwayetan zarok hatine 
guhartin." Neşete erkane herb idia di
kir ku Seyid Rizane ji binemala pexam
ber e. 

Ew Seyid Riza mezin dibe. Pireya 
Şeyten hildiweşine. Dibe rebere ol O di
ni. Derbasiserektiya Kurdan dibe. Niha 
ji ew sermildana Dersime bi re ve dibe. 

Ez bi dO van bOyeran re vegeriyame 
Enqereye. Ew mohleta duhemin ya 
panzdeh rojin ji kuta dibe, le kesen ku 
naven wan di listeye de hebOn, nespar
tibOn Abdurrahman Paşa. 

Di nave re meh derbas bOn. Seyid Ri
za O hawiren wi hatin girtin. Muhake
meyen wan d om dikir. A di ve nave de 
Atatürk de biçOya Diyarbekre da ku Pi
reya Singeçe, ya ku nO hatibO ava ki ri n, 
veke. Ew e bihata Xarpete. Ji wir de bi 
riya bejide derbasi Pireya Singeçe bi
bOya. 

Şükrü Sökmensüer Bey, serkare 
gişti ye emniyete, ji min re digot, ku 
"Atatürk de here vekirina Pireya Singe
çe. Operasyona Dersime dawihat. Ş eş 
hezar derpespiyen ji Rojhelet6, Xarpet 
dagirtine. Ew e ji Atatürk daxwaz bi kin 
ku ew jiyana Seyid Rizaje re bibexşine. 
Dive em re nedin ve yeke:" 

Di sala 1937-an de roja betlane ya 
resmi, roja şerniye piştinivro bO. Ata
türk de roja duşerne bihata Xarpete. 
Tişte ku ji me dihate xwastin, ev bO: 
"Yen ku dive benebi dar ve kirin, dive 
ben e bi dar ve ki ri n". Bi vi rengi ji, da ku 
gava derpespiyen ji Rojhel et derdiketin 
huzura Atatürk, b ila edi dereng bOya. 
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We çaxe waliye Xarpete Şefik Bey, 
Hatemi Senihi Beye dadgir (Savct), 
Serezli lbrahim Beyeserkare emniye
te O alikare dadgir hevalen min bOn. 
Şükrü Sökmensüer got: "Ji nav sivi
lan, ji liqe siyasi (Siyasi Şube) ye ser
kariya gişti ya emniyete kesen ku tu 
dixwazi, bibe. Parastina Atatürk ya ji 
stasyone hetani mala gel ji li ser mil en 
we ye." Min berigişan Macar Mustafa 
tevişeş kesen din hildan O bi xwe re bi
rin. Ez bi trene hatim Xarpete. ÇOm ba 
1 brahim Beye serkare emniyete. Wi ji 
min re ji bo dadgir got, ku "E w tişteki li 
derveyiqaideyan nake, ne mumkun e." 

Ez çOm ba dadgir. Min rewş je re ve
gerand. Wida zanin, ku ewidi derheqa 
ve babete de ji hukOmete ji birOskeye
ke bi şffre wergirtiye. Le dadgeh di ro
jen şemiyan de teht11 in. Heçi di tehtile 
de encam wergirtin e, tişteki ne mum
kun e. Wi li ser zede kir O got: "Ez ji ni
karim tesireli dadgehan bikim." Le bele 
me dixwast ku dadgeh beri hatina Ata
türk biryara xwe bide O tişte pewist ji 
bine cih da gava ku Atatürk hat, da
başa Seyid Riza jinemabe. Ez jiji aliye 
hukOmete ve hatibOm şandin da ku ve 
pirse çareser bikim. 

Alikare dadgir ji fakulta hiqOqe de he
vale min ye sinife bO. Wi ji min re got, 
ku "Tu ji wali re bibeje b ila ev dadgir ra
pore werbigire O here, ez e daxwaza te 
binim cih." 

Me dixwast ku bila dadgeh roja bet
lane kar bike O encama we jiinfaz b ibe. 

Dadgir rapor wergirt. Veca hevale 
min wek wek11 derbasi ş Ona wi bO. 

Ez çOm mala dadgere dadgehe. Min 
dil ku va ye dadger li mala xwe biryara 
ku dadgehe wergirtiye, dinivise. 

Ez di gel dadger peyMm. Ew bi xwe 
bi tipnivise nivisandina biryara dadge
he ve mijOI bO. Dewr, dewra CHP-ye 
(Partiya Gel ya Komare) bO. Herkes di-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tirsiya. Dadger ji min re got: "Şemiye 
dadgeh kom nabe, le bele em e roja 
duşerne dadgehe kom bikin O biryare 
bidin. Em e roja s9şeme ji hukmen bi
darvekirine binin cih." 

Wi zemani di herema çaremin (Dör
düncü bölge) 7 de ma fe temyizkirine tu
ne bO. 

Abdurrahman Paşa ji de wek fer
mandere gerandina awarte (SikfYöne
tim kumandam) biryar tesdiq bi kira. Wi 
ji li ser kaxezeke vala nivisibO, ku "Bir
yara jorin tete tesdiq kirin" o bine we ji 
imze kiribO. Heke te li jora we kaxeze 
"Abdurrahman Paşa bi dar ve bikin" 
binivisanda, de ew bi xwe bihata bi dar 
ve kirin. 

Min ji dadger re got: 
Ev roja ku tu dibeji, Atatürk tet. We 

çaxe armanca me nahete cih. Dadger 
"Ji tişteki din re re tune ye" got o he ma 
biri. Min ji je pirsi: 

-Ma te carina pişti sa et 05.00-an ji qet 
domi daweyan nekiriye? 

- Bele hem ji gelek caran, wi bersiv 
da. 

- Eee tu dikari qanOne bi direjahiya 
penc saetan pişti kar ihlal biki le bele 
nikari we penc saetan beri destpeka 
kar ihlal biki, ne wilo? Ango em dikarin 
dadgehe şeva yekşeme pişti paşşive 
ve kin. 

D ad ger: 
- Elektrik tene birin, got. 
Me ji we re ji çare dit. Em e girtixane

ye bi ranahiyen otomobflan ve ronak 
bikin. Em e loksan dahinin mala gel. 

Dadger ve care: 
- Kapen bidarvekirine tune ne, got. 
Me ji we re ji çare dit. Em e ka pe n bi-

darvekirine ji bin in. 
- Çend kes de benebi dar ve kirin?, 

min je pirsi. 

- Ez ni kar im we beri biryara dadgehe 
bibejim, wi li min vegerand O le zede 
kir: "Dadgir bidarvekirina 27 kesan dax
waz kir." 

- Ma em li gor we haziriya xwe bi kin? 
- Nizanim, wi got. 
Li gor qanOna bicihanina cezayan, 

kesen ku de be ne bi dar ve ki ri n, dive li 
cihen cihe cihe bene bi dar ve kirin O 
we re nedida ku ew hevOdu bibinin. Me 
hewil da ku em ve merce ji binine cih. 
Me li her meydaneke çar sedare (sepQ 
danin. Wali ji celadeki Poşe (QereçQ 
peyda kir. Şev saet di 12.00-an de em 
çOne girtixaneye. Me derOdor bi rana
hiyen otomobflan ronak kirin. 72 ta
wanbarkiriyen dadgehe hebOn. 

"Ma hCm hatin ku min bi dar 
ve bikin?" 

Me tawanbarkirihildan O bi xwe re bi
rin dadgehe. Qereçi ji hat. Wi ji bo se
re mirovi de h Lira xwastin. Me got "Baş 
e". 

Tawanbarkiriyan tirki nedizanibOn. 
Biryara dadgehe hat eş kere kirin. Ji bo 
heft kesan biryara bidarvekirine der
ketibO, hin ji tawanbarkiriyan serbest 
dihatin berdan,ji hineken din re ji ce
zayen zindane yen tevel derketibOn. 
Dema ku biryar hatin xwandin, tawan
barkiriyan di cih de je fehm nekir. Le 
paşe qiyameta qirine rabO O gotin "Bi
darvekirin tune". 

Me Seyid Riza hilda. Di otomobfle de, 
di navbera min O serkare polis lbrahim 
de rOnişt. Gip li meydana li rex qereqo
la candirman dawesti. 

Gava ku Seyid Riza sepiditin, wirewş 
fehm kir. 

- H On e bi dar ve bikin, got O vegari
ya ser min. 

115 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Ma tu ji Enqereye hati, ku min bi dar 
ve biki?" Me li hevQdu niheri. Ez cara 
peşin bi miroveki ku de bihata bi dar ve 
kirin ve rObirQ dibQm.Ew bi min keniya. 

Dadgir je pirsiku de nivej bike yan na. 
Wi nexwast. Me gotina wi ya dawin je 
pirsi. 

- Saetek Q çil Lirayen min hene. B id in 
ku re min, wi got. 

Di ve nave de Findik Hafiz dihate bi 
dar ve kirin. Di dema bidarvekirine de 
kapa wi du caran qetiya. Ez li ber pen
cereye rawestiyam da ku Seyid Riza 
gava ku Findik Hafiz tete bi dar ve ki
rin, wi ne bine. 

Bidarvekirina Findik Hafiz qediya. 
Me Seyid Riza derxiste meydane. He
yam sar bO Q li hawir ji kesek tun~ b~. 
Le Seyid Riza weke ku meydan bı mı
rovan dagirti be, xitabivalahi Q beden
giye kir. 

- Em zaroken Kerbelaye ne. Em be 
xeta ne. ~er~ QA fe?i~e, zu.lm :_. C:i!layet 
e, wi got . Mu u pırçen m ın pıJpııı bun. 
Ev kalemere han bi reperep çO. Qereçi 
dehf Q tan da. Kap derbasi stOye xwe 
kir. Wi bi piye xwe pihinek li sandalye
ye xist Q bi vi awayi infaza xwe bi xwe 
anicih. 

Zor e ku dile mirovi bi aqObeta muqa
der ya miroveki dilreq i ku bikaribe za
biteki di temene kure xwe de bikuje, 
bişewite. Le bele disan ji min nedikari 
ez werin Q cesareta vi kalemeri teqdir 
ne kim. 

Esaben min gelekixerabe bO n. Min ji 
serkare emniyete re got ku "Ez qefilim, 
ez diçim hotele". 

Dema ku Seyid Riza dikişandin sepi
ye, denge ku re wi ji ji wededi hat: 

"Ez bende Q koleye te birn. Ez gava
ne te birn. Bila dile we bi ciwaniya min 
bişewite, min nekujin."9 
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Atatürk erza min şikand 

Ez geleki pis bQbQm. Ez vegeriyam 
hotele Q min bi tipnivise nivisareke du 
rupeli nivisand. Min sernivisara we ji 
"Em be xeta ne. Em zaroken Kerbela ye 
ne. Şerm O fedi ye, zulm e, cinayet e" 
dani. le, ji ber ku heye ku em e nikari
bin van pirsan di wexte de çareser bi
kin. 

Pişti rojeke Atatürk hat Xarpete. Tre
na wi kişandibQn koremeqeseke. Ew di 
xewe de bO O hişyar nekiribQn. Sere si
behimin nivisara xwe ji nOçegihane roj
nameya ULUS-e re, ku ji trena Atatürk 
derdiket, xwand.Winivisar ji min xwast. 
Min je re got "Çap na kin". Wi got "Ka bi
de". Bi dO re ew ji Şükrü Kaya 10 re 
xwandine. Wigotiye "Nabe". Di ve nav
bere de ji min re gotin ku Atatürk gazi 
te dike. Ez çQm ba, witaşte dixwar. Wi 
weneyek bi min nişan de. Gava ku Se
yid Rizadi sepiye de hilawistiye, wene
ya wi hatiye kişand in. 

- Ere serkare arnniyete ev w e ne çi ye, 
wi pirsi. 

-Age ha min je nin e, min le vegerand. 
- We çaxe diyar e ku tu ne hakimi 

kesen fermanberen xwe yi, got O do
mand: 

- ZQ here O negatiVa ve weneye bibi
ne, yen şOşti O d erketi ji imha bike! 

Ez çQm O li dO geriyam. Macar Mus
tafaye me, ku polise me ye sivil bO, ez 
ku ji wir veqetiyame Q bi şQn de wi bi 
xwe ew wene kişandibO. li ciheki ew 
daye şQştin O derxistin O bi dO re ew da
ye yawere Şükrü Kaya. Şükrü Kaya jf 
ew daye Atatürk. Ez ji we axaftina kurt 
tegihiştim, ku Atatürk van bOyeran bi 
ser O beri nizane. Ji van celeb bOyeran 
ji hez nake O herweha Atatürk mirove
ki xwedi tewren demokratik e? 

Minhemadi cih de cam O negatiVen 
we imha kirin. Ji wan weneyan du lib 
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hilgirtin. Ez çQm ba Atatürk. Min ji wan 
weneyan yek direjiwi kir. 

- Fermana te hat bi cih anin, min go
te. 

- Ma hemQ hatin imha kirin? 
- Bel e ez beni. Min bitenedu li b hila-

nin. 
- Ew ji çi re ne? 
- Eger destOre bidi, ez e yeke ji wan 

bidime cenabe te, yeke ji ji xwe re hil
dim. 

- Tu we çi biki? 
-He k e destura te he be, ez e roje n peş 

biraninen xwe binivisim. 
Atatürk got "Baş e. Ka ya ku te ji min 

re veqetandiye, bide min". Min jidaye. 
Di pey re Atatürk ji trene ber bi mala 
gel da re. Ew li otomob11a xwe ji swar 
nebQ. Di nav derpespiyan re derbas bQ 
Q çQ. Ez ji, desten min di beriken min 
de Q di herdu desten min de ji daban
çe, dimeşim. 

Derpespiji, beiku tiştekibibejin, kerr
ekerr le diniherin. He k e yeki gavek bia
vita, me de ber le bigirta. 

Her çi be, Atatürk bi saxi Q silarneti 
hate mala gel Q ji vir ji ber bi Pireya Sin
geçe da re. Ez jidi nav qef11eye de bOm. 
Vedid, serkare nivisgeha taybeti (Özel 
Kalem Müdürü) ye Atatürk, ji min pirsi, 
"Ma kare te heye?". Ji xwe behna min ji 
teng bQbQ. "Ma Atatürk te erza te şi
kand?" wi pirsi Q min ji got "Na". "Ma
dem w il o ye, ware em he ri n Xarpete, ba 
Arap Baba" wi got. Em çQn Q zQ vege
riyan. Atatürk ji ber bi evare ji Pireya 
Singeçe vegeriya. 

TE BiNi 
(1) lhsan Sabri Çağlayangil: Mirovdewletekl 

navdar y8 Tirkiy@ ye. Bi xwe heyanihadi qede
mey8n t8vel y8n blrokrasiya TirkiyA de wezl-

feyAn curbicur hildane ser mil@n xwe. Ji billwa
liliya li çend wilayetan, wl parlamenten jl kiriye. 
Di lnqilaba leşken ya 27 Gulan@ de, tevl 
parlamenter@n DP-yA (Partiya Demokrat) li Yas
sıadayA hatiye heps kirin. Di dewra huk0met8n 
Süleyman Demırel de bQye wezlr@ kar0bar8n 
derve. Demek8 serektiya senatoya Tirkiy@ kiriye 
Q ji lewre jl bQye clgirA serekkomar8 Tirkiy8. 

(2) Şükrü Sökmensüer: Herweklku li jor8 jlha
tiye gotin, ew di dewra Mistefa Kemal de serka
rA gişfiy@ emniyet@ bO. Wı'bi dijwana dilreqiya 
xwe nav daye. Bi xwe di demaşer de li eniya roj
ava seryawer@ erkan@ herb bO. Di wexta CHP-yA 
de parlamenten kir a demek8 jl bO wezlr8 karO
barAn hundinn. Ji bill v@ ew di nav CHP-y8 de jl 
ye k ji karbidest8n hen p8ş Q desthalatdar bO. 

(3) Pireya Şeyt8n: Di navbera Pert8g a Xarpe
te de ye. 

(4) Abdurrahman Paşa: Ev n av ne rast e. Nav8 
rast! Abdullah Alpdagan e. Abdullah Alpdagan 
di vebinna QoçglriyA de zabite Sakallı Nurettin 
Paşa y8 fermander@ sapaya navendl bO. Ev 
sapaya han, bi ten@ ji bo serkutkirina serlhildana 
Qoçglriy8 hatibQ danln. Abdullah Alpdagan di 
eynl wext@ de zav@ Sakallı Nurettin Paşa bO. wr 
li ber dest8 xwez0r8 xwe, xwe hlnl serbir'Ina Kur
dan kir a bi dO re wl ew peşeye xwe di ve bir'Ina 
D@rsim@ de bi kar ant Di dema serlhildana D8r
sim8 de hukQmete ew hem wek wall a hem jl 
wek fermander@ giştltaylnl 00rsim8 kiribO. Ji bi
ll vA, hukCimet@ erk a wezifeyeke din jl dabO wl. 
Ew jl mufetişiya gişfiya s@hemln bO. Heçl Sakal
lı Nurettin Paşa ye, ew bi xwe qesabekl destbi
xwln bO. Dest@ wl di xwlna bi hezaran Kurdl de 
heye. Ne bi ten@ Kurd, 1@ di yAn R0m8n PontO
s@ a Ereb a hwd de jl. Herweha ew ji şewitandi
na izmlr@ jl, ji ber ku fermander8 p8şln bO ku 
ketibQy@, berpirsiyar e. Namiroviya wl demek8 
gihlşte deraxeke hinde bilind, ku mecllsa Enqe
r8 naçar ma ku wl ji ser kar bi d Or xlne Ci bişlne 
hizOra dadgehA. LA paş8 ew bi allkariya Atatürk 
ji vA yek8 rizgar bO. L8 bel8 piştre navbera wl a 
Atatürk vebQ Ci ji lewre jl Atatürk di "Nutuk"-a xwe 
de gelek caran dev diav8j8 a wl ilham dike. Di 
dlrok8 de qesabiya Sakallı Nurettin Paşa bi van 
gotin8n wl y8n jMn ve jl alan daye: " Me li Tirki
yA koka kes8n ku digotin -ZO- qelandin. Ez @ jl 
koka kes8n ku dib8jin -LO- biqellnim." (Mebest 
ji "Zo" ~rmenl Q ji "Lo" jl Kurd in.) 

(5) Mufetiş@ gişfi: Ango "Müfettiş-i Umum-i". 
Ew di zeman8 şoreşa ŞAx Seld de li Kurdistan8 
hat damezrandin. Ç@krox@n w@ Atatürk Q bi tay-
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betl jilsmet lnönü ye. Navenda mufetişiya giştl 
Diyarbekir bO O cara pElşin jl Dr lbrahim Tali Ön
gören wek mufetiş@ giştlhatibO tayin ki ri n. Çend 
muşawir@n leşkerl, clwarl (lskan) O parastin@ (ls
tixbarat) jl wek alil<ar dabOn ber dest@n wl. Hu
kOmet@ bi riya qanOneke taybetl desthalat O 
selahiyatAn yekcar gelekimezin dabOn v@ mu
fetişiy@. W@ dikarlbO, b@lku ji meqam O dezge
hek@ biş@wire, di her warl de biryaran werbigire 
O wan bine cih. W@ çax@ hemO bajar@n Kurdis
tanabakur bi v@ mifetişiy@ ve hatibOn gir@dan. 
LA bi dO re ev parvekirin hat guhartin. Li Kurdis
tan@, li bajar@n Xarp@t O Erzirom@ navend@n nO 
y@n mifetişiya gişti ya s@ hernin O çaremin hatin 
damezrandin. 

(6) Rojhelat: Siyaseta "Babtali"-y@ her&ma 
Kurdistan@, ne wek Kurdistan, 1@ bel@ bi "Vilayet
ı Şarkiye" O sistema "Itti hat ve Terakki" jl ew bi 
"Şarki Anadolu" n av kir. Heçl ko mara Tirkiy@ ya 
nO bO, ku li ser kavil@n lmparatoriya Osman! ha
tibO damezrandin, nav@ Kurdistan O Kurd ji her 
tiştlderxist. WA dişOna wan herdu term O pirsan 
de du term@n nO "Doğu" O "Doğulu", ango "Roj
helat" O "Rojhelatl 1 ji Rojhel@t", afirandin O ew 
xistin zirnan O termlnolojiya resmi. Bi ya wan; ji 
ber ku Kurdistan dikete rojhelata Anatoliy@, ne
teweyekl bi n av@ Kur d tu ne bO (!) O he çi y@n ku 
j@ re digotin Kurd in, "Tirk@n çiyayi'' bOn ... 

(7) Her@ma çaremln: Ango herAma çaremin 
ya mufetişiya giştl. L@ bel@ di v@ yek@ de jlşaşi
yek heye. Ji ber ku di de ma şoreşa D@rsim@ de, 
OOrsim dikete herElma s@hemln. Navenda herEl
ma s@hemln ya mufetişiya giştl jlli bajar@ Xar
p@t@ bO O ev wilayet diketine nav tixOb@n w@: 
OOrsim, Xarp@t O ÇapaxçOr (Bingöl). 
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(8) Wisan xuya ye, ku Çağlayangil nexwasti
ye rastiy@ bib@je. Gotin@n dawln y@n Seyid Riza, 
ku bi kurdl O bi zaravay@ dimill gitiye, ji aliyE! pi
raniya gel@ Kurd ve qenc t@te zanln. Va ye goti
n@n Seyld Rizay@ nemir: "Ez 75 sali me. Niha 
dibim şehld, dikevim nav r@z@n şehld@n Kurdis
tan@. OOrsim bi bin dikeve. LA kurditi O Kurdis
tan d@ her biji. Ciwan@n Kurd d@ heyf O toley@ 
bistlnin. Bila bimrin zordar! Bila bimrin namerd 
O zOreker!" (Binih@re: M. Nuri Dersimli, Kürdis
tan Tarihinde Dersim, rO pel 290, Ani Matbaası, 
Halep 1952) 

(9) Kur@ Seyld Rizay@ nem ir y@ ku li vir j@ t@te 
ç@l ki ri n, Resi k Hus@n e(Kurd@n Di mili yE! n DE!r
sim@, dengE! "ş" ne wek "ş" 1@ bel@ wek "s" bi l@v 
dikin. Ji ber ku di kurdiya wan de dengE! "ş" tu
ne ye. Ango Reşik Hus&n). Çağlayangil nexwas
tiye rastiya gotin@n wl y@n dawln jl bibE!je. Ev 
şepal@ han, li ber kap@ s@piy@, li bav@ xwe vadi
gere O dib@je: "Bavo, bila netewey@ Kurd sax 
be!" (Her eynl çavkaniya di hejmar 10-an de, r0-
pel290) 

(10) Şükrü Kaya: Wezlr@ karObar@n hundinn 
yA w@ çax@. Ew, di sal@n pElşin yAn komar@ de, 
ji bo demeke geleki kurt berE! bO wezlr@ karOba
r@n çandiniyEl O bi dO re jlbQ y@ karObar@n derve. 
L@ wl b@tir di zaman@ wezlrtiya xwe ya karOba
r@n hundirln de deng da. Piştre demeke bO sek
reter@ partiya CHP-yE!. Çaxa ku Atatürk m ir, navE! 
wi jl di nav namzed@n muhtemel y@n serekko
mariy@ de derbas dibO. Di zeman@ beri mirina 
Atatürk de, ewi nedixwast ku lsmet lnönü xwe 
n@ziki Atatürk bike O bi vi rengi hewil b ide da ku 
nakokiy@n di navbera xwe O Atatürk de ji hole ra
ke. 
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SOSYALİST DEMOKRASiYE DOGRU MU 

1989 yılı dünya tarihinde az rastlana
bilecek hız ve yogunlukta degi§imlerin 
meydana geldigi bir yıl oldu. Seksen 
beşte oluşan Moskova kaynaklı rüzgar, 
bu yıl içinde kasırgaya dönüşerek tüm 
Dogu Avrupayı kasıp kavurdu. Onlarca 
yıllık iktidarlar ve onun da ötesinde an
layışlar büyük yıkıma ugradı bu fırtına
dan. 

Kapitalizmin birkaç yüzyıllık uygula
ma deneyiminin karşısında sosyalizm 
yetmİ§ yıllık uygulama geçmi§iyle henüz 
çok genç sayılır. Üstelik bu sürecin iki 
büyük dünya savaşını da kapsaması, bu 
ideolojinin serbest gelişme ve uygulama 
olanaklarını kısıtlamıştır. Birinci pay
laşım savaşının henüz sürdügü bir tarihe 
denk gelen 1917 devrimi, Rusya'da ve 
öbür geri kalmış orta Asya ve Kafkas ül
kelerinde savaş harabeleri üzerine ve sa
vaş korkusunun sürdügü bir tarihte, bu 
psikoloji altında şekillendi. Devrimin 
Avrupa'nın bu geri kalmış ülkesinde 
oluşmasının, onu yaşatmak ve geli§tir
mek için büyük sorunlar yarattıgı da 
hesaba katılınca, bu şekillenmenin ne
denleri daha iyi anlaşılır. 

Birinci dünya savaşından sonraki 
yıllar, dünyada büyük bunalımların şid
detlendigi yıllar oldu. Emperyalizm sal
dırgan anlayışını, daha da İ§tahlanarak 
sürdürüyordu. Üstelik gelişen teknigi de 
bu amacının hizmetine sunuyordu. 1929 
bunalımı emperyalist kampı daha da 
gözü doymaz bir saldırganlıgın içine sü
rüklüyordu. Dünya paylaşımındaki eşit-

M.Axasor 

sizlik, emperyalist ülkelerin şimdiki gü
çlerine denk düşmüyordu. Bunun yanın
da Ekim Devriminden etkilenen emekçi 
kitleler emperyalist ülkelerdeki yöne
timleri alabildigine zorluyordu. Onun 
için genç ve yoksul sosyalist Sovyet ülke
si emperyalizmin en başta gelen boy he
defi haline gelmi§ti. 

İşte bu koşullar, sosyalizmin ilk şe
killenmesini oluşturan dış koşullardı. 
Diger yandan, iktidarı elinden kaçıran 
sermaye sınıfı ve feodalite vardı ülkede, 
henüz direnme gücünü tam yitirmeyen. 
Bu nedenlerle devrim öncülügü, genç 
sosyalist iktidarı ayakta tutma kaygusuy
la sımsıkı, proletarya diktatörlügüne sa
rılmak ihtiyacını duyuyordu. 
Kısa süre sonra patlak veren ikinci 

paylaşım savaşında ise, Sovyet ülkesi, 
emperyalizmin azgın ve acımasız saldı
rısına fiziksel bir şekilde hedef oldu. 
Savaş yıllannda ve savaştan sonraki yıl
larda, gerek savaşı ve gerekse savaşın bı
raktıgı yıkımı hertaraf etme kaygusuyla 
sert ve zaman zamanyanlışlıklarada va
ran acımasız yöntemlere baş vuruldu. 

İkinci paylaşım savaşının getirdigi en 
önemli sonuçlardan biri de özellikle 
Dogu Avrupa'da yeni sosyalist ülkelerin 
oluşmasıydı. Ancak ne var ki bu ülkele
rin hiçbirinde devrim agırlıklı olarak iç 
dinamizmle olmamış, Kızılordu bu İ§te 
belirleyici rolü üstlenmi§ti. Yani devrim 
büyük ölçüde ihraç edilmi§ti. Şüphesiz 
ithal bir devrimin de sorunlan olacaktı. 
Kızılordu'nun müdahalesiyle oluşan 
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devrimler ancak uzun süre onun var
lıgıyla sürdürülebildi. Gerek genİ§ halk 
kitlelerinin devrime etkin bir biçimde 
sahip çıkmaması, gerekse emperyalist 
kampın sava§ sonrasında sürdürdügü 
soguk sava§, bu ülkelerdeki yönetimleri 
de proletarya diktatörlügü adı altında 
sımsıkı bir merkeziyetçilige itti. Üstelik 
kendilerine örnek olabilecek biricik ül
ke Sovyetler Birligi'nde de i§ler böyle 
yürütülüyordu. 

Ancak belki o dönemlerde bir gerekli
lik olan bu biçim, geçerliligini daha ne 
kadar sürdürecekti? 

Proletarya diktatörlügüne sıgınan 
sımsıkı bir merkeziyetçilik hangi sorun
lan yaratacaktı? 

İ§te kasırgaya dönÜ§en bu fırtınanın 
temellerini burada aramak gerekir ka
nımca. 

Birincisi, bu sımsıkı merkeziyetçilik 
parti üst yönetiminin parti tabanı tara
fından denetlenmesine engel oldu. Bu, 
zamanla bazı partilerde keyfi uygula
malara, hatta bazen yolsuzluklara bile 
neden oldu. Çünkü parti ll§agıdan yuka
nya denetlenemiyor, her §ey yukarının 
iradesiyle yapılıyordu. Böylece bir pro
letarya diktatörlügü yerine "parti dikta
törlügü"nden bahsetmek daha dogru 
oluyordu. Hatta "parti bürokrasisi dikta
törlügü" demek daha da dogru olacaktı, 
buna. 

Öbür yandan, parti üst yönetimi parti 
tabanı tarafından denetlenmedigi gibi, 
parti de emekçi kitleler, İ§çi sınıfı ve 
kısaca halk tarafından da denetlenemi
yordu. Bu dururnsa parti-halk bagını 
giderek zayıflattı. Partili olmak bu ülke
lerde bir avantaj haline geldi. Son geli§
meler sonucunda, bu parti üyelerinin 
çogunun aniden "komünist" olmaktan 
vazgeçmelerinin nedeni nasıl açıklanır 
yoksa? Tüm bu uygulamalar sonucunda, 
kilit noktaları, İ§letme yönetimlerini ele 
geçiren, zamanla palazlanan bir bürok
rat katman olU§turdu. Bu hantal kat
mansa kendi rabatı ve çıkan di§ında, ne 
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partiyi, ne İ§ çi sınıfını ve ne de bir bütün 
olarak sosyalizmin çıkarlarını dÜ§ündü. 
Bu durumdan zamanla üretici kesimler 
de etkilenerek, üretimin dÜ§mesine ne
den oldular. Partili bürokratların kapıp 
kaçırmalarını gören emekçilerde çall§
ma ve üretme §evki kalmadı zamanla. 

İkincisi, üretici güçlerin yönetim ve 
üretimle ilgili kararların uzagında tutul
ması, üretim artı§ının üreticilere aynı 
oranda yansıtılmaması, üretici güçlerin 
üretme şevklerini olumsuz yönde etkile
di. Buna, genİ§ sosyal haklar, İ§sizlik 
korkusunun olmaması, ucuz kira ve 
diger sosyal hizmetlerdeki rahatlık da 
eklenince fazla üretim için çaba göster
menin hiçbir anlamı adeta kalmadı. 
Nasıl olsa ülkenin var olan olanakla

nndan herkes rahatlıkla yararlanabili
yordu. Olmayan §eyleri ise para da olsa 
elde etmek olası degildi. Öyleyse neden 
fazla çalı§malı? 

Üst elik üretilen malların kalitesi ve 
ihtiyaçlara uygunlugu da tartı§ılabilir ni
telikteydi. Nasıl olsa üst katman bürok
ratlar ihtiyaçlarını kendilerine ayrılml§ 
özel marketlerde veya yurt dı§ından te
min edebiliyorlardı. Halksa buldugunu 
yemek ve giyrnek zorundaydı, çünkü 
onun ba§ka yolu yoktu. Bu durum ise 
halkta haklı olarak Batı mallarına kar§ı 
bir hayranlık yaratıyordu. Bürokratik tı
kanıklık çalı§ma §evkini, dolayısıyla üre
timin miktar ve kalitesini de etkilemİ§ti. 
Sosyalist ülkelerde üretilen malllar gide
rek çagda§ teknikten uzakla§ıyordu. Bu 
da Batı mallarına kar§ı hayranlıgı daha 
da artırıyor, hatta bunu batı hayranlıgı
na vardınyordu. 

Bunun yanında düşünce özgürlügü
nün rejimi koruma korkusuyla gereksiz 
ölçülerde sınırlaması, insanların yaratıcı 
gücünü köstekledi zamanla. Bu da sos
yalist ülkelerin teknik bakımdan gerile
mesine neden oldu. 

Üçüncüsü, emperyalist kampın soguk 
sava§ kı§kırtıcılıgı ve propagandalan 
Sosyalist Sistemi olumsuz yönden etkile-
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di. Bir yandan sosyalist ülkelere yönelik 
anti-propagandalar, çeşitli nedenlerle 
sosyalist düzenden (uygulanan biçimiy
le) hoşnut olmayan insanlan etkilerken, 
öbür yandan karşı kampın yarattıgı bu
nalımlar ve savaş kışkırtıcılıgımn yarat
tıgı korku, sosyalist ülkeleri büyük 
silahianma harcamalarına zorladı. Bu 
da halkın yaşama düzeyinin yükselme
sine karşı önemli bir engel oldu. Diger 
yandan sosyalist devlet, emperyalist 
devletlerin dünyayı sömürme ve bu sö
mürüden elde ettigi ganimetieri kısmen 
de olsa emekçi kesimlere yansıtma ola
nagına da sahip degildir. Bu da sosya
lizm için emperyalist kampla yarışınada 
olumsuzluk nedenlerinin başında gelir. 
Sosyalizm eşitsiz şartlar altında bir 
yarışınayı sürdürmekle karşı karşıyadır. 

Glasnost, perestroyka ve 
sosyalizmin geleceği 

Sosyalist dünya yukanda sayılan iç ve 
dış sorunlarla karşılaşırken, emperyalist 
kamp, seksenli yıllarda, kasalarını, dün
yada yarattıkları bunalımlar sonucu ge
lişen silah ticareti ve teknik üstünlügün 
kendilerine yarattıgı pazarlama olanak
larıyla, büyük karlarla kapadılar .. 

Bunun için reformlar sosyalist dünya 
için bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. 
Yani, ya reformları yapmak, sosyalizmin 
insan yapısına uygun, onu mutluluga gö
türen bir sistem oldugunu kanıtlamak, 
onu öyle bir düzen haline getirmek, ya 
da karşı kamp karşısında sürekli gerile
rnek ve zamanla çeşitli biçimlerde orta
dan kaybolmak ... Dogaldır ki sosyalizme 
inanan bir insan için, onun insanlara 
eşitlik ve mutluluk getirecek bir düzen 
olduguna inanan bir insan için, onun 
böyle bir düzen alınasını engelleyen ne
denleri araştırmak ve ortaya çıkarmak, 
yeni düzenlemelerle de bunları ortadan 
kaldırmak vazgeçilmez bir görevdir. 
Moskova'dan kalkan rüzgarın böyle bir 
haklılıgı vardır .. Yani: 

*Parti üst yönetimi tabamna hesap 
vermelidir; 

*Parti işçi sımfına, emekçi halka he
sap vermelidir, ya da halk ondan hesap 
sorabilınelidir; 

*Parti-taban ve parti-halk ilişkilerini, 
ve üretimi tıkayan yıllanmış, palazlanmış 
bürokrasi temizlenmelidir; 

*Daha fa.Zla ve daha kaliteli üretim 
için, rekabet ortamı yaratılmalıdır; 

*Kişi düşündügünü rahat söyliyebil
melidir; yazabilmelidir; 

*Kişinin hakiarım devlete karşı koru
yan kurumlar oluşturulmalıdır. 

*Ancak tüm bunlar kapitalizme yöne
lici bir dogrultuda degil, sosyalizmi 
pekiştirici ve gerçekleştirici bir doğrul
tuda olmalıdır ... 

İşte bu sonuncusu işin püf noktası dır. 
Reform rüzgarı sosyalist ülkelere neler 
getirdi, onlardan neler götürdü? Bunu 
saptamak için bu ölçüyü kullanmak 
gerekir. Doğaldır ki bunun istenilen so
nuçları getirmesi sadece sosyalistlerin 
çaba ve iyi niyetlerine baglı degildir. 
Içerdeki anti-sosyalist güçlerle, dış güç
ler de bunu büyük ölçüde etkileyebile
cege benziyor. Hele bu ılımlı rüzgarın 
Dogu Avrupa'ya gelinceye kadar dönüş
tügü fırtına biçimi bu savı daha da pekiş
tirmektedir. Çünkü fırtına yalmz çürük 
duvarları ve kuru agaçları degil, şiddeti
ne göre zaman zaman birçok yararlı, işe 
yarar şeyi de önüne katıp götürmekte
dir. Bundan çıkan en kötü sonuçsa, ne
ticede sosyalizmin suçlu sandalyesine 
oturtutma anlayışının gün geçtikçe yay
gınlaşmasıdır. Ortaya çıkan durumda 
sanki sorun sosyalizmin aksaklıklarının 
giderilmesi degil de halkla "ş u baş belası 
sosyalizm"in hesaplaşmasıdır. Anti-sos
yalist güçler bu durumdan yararlanarak, 
el çabukluguyla sosyalizmin mezanm 
kazmaya başladılar. Bir iki ay önce sos
yalizmin iktidarda oldugu ~azı ülkeler
de bugün o "Tu,kaka."oldu. Işçi sımfımn, 
devrimci ve komünist kişilerin uzun ve 
zorlu mücadelelerle elde ettikleri kaza-

121 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



rumların bazı yanlış uygulamalann fatu
ralanna karşılık, direnmesiz karşı güçle
re teslim edilmesine sevinmek, daha 
dogrusu böyle bir ortamın oluşturulma
sına sevinmek olanaksızdır. Öyle ki bir 
ay önce sosyalist olan bazı ülkeler ülke 
adlarındaki "Halk" sözcügünü bile çıka
racak düzeyde ileri gittiler. Olmaya ki 
"Halk" sözcügü insanların belleginde 
"komünizm" çagnşımı yapmasın. 

Diger yandan, daha bir iki aya kadar 
milyonlarca kişi tarafından sevgi göste
rileriyle karşılanan, çiçek yagmuruna tu
tulan bazı komünist liderlerin, bu gün 
onur kırıcı biçimde büyük "çamur atma
lara" hedef olmalan da ibret vericidir. 
Ola ki bu suçlamaların bir kısmı dogru
dur. Ancak bu kişiler daha çok, belli bir 
dönemin geliştirip yerle§tirdigi bir anla
yışın uygulayıcılarıdır. Üstelik bu uygu
lamalannda da tek başına degillerdir. 
Ama görünen odur ki bunları kitleler 
karşısında rencide etmek için abartmalı 
suçlamalara baş vurulmaktadır. Bu suç
lamalar, iç ve dış antikomünist çevreler
ce kapışılmakta, daha da abartılarak ve 
de çarpıtılarak yaygınlaştırılmaktadır. 
Kısacası bana kalırsa, iyi niyetli ve 

gerekli olan reformlarla başlayan geli
şmeler, bu gün Dogu Avrupa'da ve dün
ya kamuoyunda "Komünizmin" ya da 
"sosyalist düşüncenin yargılanması"na 
dönüştürülmüştür. Hatta denebilir ki 
yargılamadan öte, bu düşünceyle alela
cele "suçludur" hükmü giydirilmiştir. 

Üstelik reformlar, Sovyet ülkesinde 
de henüz olumlu sayılacak bir netice ve
rememiştir. 

Buna karşılık Sosyalist Sistem-ki 
bugün böyle bir sistemin varlıgından 
bahsetmek bile zor- karşılıksız büyük 
adımlar attı, emperyalisdere karşı. Em
peryalistlerse, bir adım bile geri çekil
mediler henüz. Daha bir kaç gün önce 
Amerikan askerleri küçük Panama dev
letini işgal ettiler. Devletin başkanını -
diktatör de olsa bu o ülkenin iç sorunu 
olmalı- sıradan bir Amerikan gangsteri 
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gibi tutuklayarak, eli kolu kelepçeli 
Arnerikaya götürüp tutukladılar. Vati
kan Hükümeti de tüm uluslararası hu
kuk kurallarını Amerikan yönetimiyle 
birlikte çignemekten geri kalmadı ve 
General Noirega'yı, Amerikan askerle
rine teslim etti. Amerikanın böyle bir 
operasyonu Romanya'daki iç ayaklan
malann meydana geldigi bir zamana 
denk getirmesi ise tesadüfi degildir. Ay
nca, dünyada bu olaya karşı tepkilerin 
sönüklügü de ilgi çekicidir. 

Yine sosyalist ülkelerdeki gelişmeler
den, emperyalist ülkelerin büyük lokma
lar kapmak istedikleri gözden kaçmıyor. 
Batı Alman emperyalizmi, Demokratik 
Alman Cumhuriyetini yutmanın hayal
lerini kuruyor. Hem de üstelik bunu, 
emperyalist kampın saldırgan birligi 
NATO'da kalarak gerçekleştirmeye ça
lışıyor. Tüm bunlardan Sovyetler Bir
ligi'nin başlattıgı yumuşama hareketinin 
emperyalistlerin nazarında nasıl deger
lendirilmek istendigi hakkında ipuçları 
vermeye yetiyor sanırım. 

Onlar bu hareketi, sosyalist sistemin 
çökmesi olarak algılıyor ve leş kartalları 
gibi olası bir durumda kapacaklarının 
hesabını yapmaktadırlar. 

Bütün bu gelişmeler ise "Reformlar ne 
zaman ve nasıl yapılmalıydı?" gibi yanıtı 
çok zor ve berrak olmayan bir soru geti
riyor, insanın aklına. 

Reformlar sosyalist düşüneeye yarar 
mı saglayacak, zarar mı saglayacak, 
uzun sürede? 

Bunun yanıtını sosyalist ülkelerdeki 
gelişmeler verecek. 

Sosyalizm, sosyalist demokrasiyi de
neme aşamasına gelmiş durumda. Bu 
deneme başarılı olursa, sosyalizmin eşit
llgi saglayıcı, insanlan mutlu edici, insan 
onuruna en uygun bir sistem oldugu ka
mtlanacaktır. www.a
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Bejndana edebiyata kurdf li derveyf 
welat fro ji nav qonaxeke dijwar Q çetin 
re derbas dibe. Gelek nivfskaren Kurd 
ji ber neçarfQ begaviye jiyfna xwe ji we
late dQr li Ewropaye didomfnin. Rewşa 
edebiyateke koçerf yan jf edebiyateke 
ku ji kok Q bingehen xwe dQr maye, ji 
mflyonan xwendevanen xwe xerfb keti
ye, fro li gelek welaten Ewropaye bfn Q 
nefesa xwe fireh digre, dixwaze ji eş Q 
janen gele Kurd re bibe derman Cı mel
hem.Le bele ev edebiyata ku dixwaze 
gul vede Cı bej n bide, be civfnen edebf, 
be rexistineke nivfskaran, be kovareke 
edebf, be teşwfq Cı mirov dikare beje be 
komen xwendevanan, ji xwe re cfh, star 
a fmkanen jiyfne digere. Di nav ve be
lavbQne Q van dijwariyan de edebiyata 
kurdfwek edebiyateke neteweyf,ew ge
le k qels, xizan Q belengaz dimfne. Dive 
edebiyata kurdf, ji ve jiyfna kavil, xopan 
Cı weran xwe bi xurtf bipareze. 

Çend nivfskaren Kurd di van sal en da
wfn de afirandinen xwe yen peşfn li der
veyf welat weşandin. Di nav van 
afirandin Q berheman de çend roma
nan kurdfyan jf"romanen li ser Kurdan" 
der çQn, wek romanan Memed Uzun, 
Bave Naze, NOri Şemdin, lhsan Ak
soy, Mahmut Baksi O Şahine Sorek
li. Bi rastf, di edebiyata kurdf ya nQjen 
Cı hevdem de hejmara romanan kurdf 
zede nfn in. Ev yeka han di nav edebi
yate de valahiyeke peyda dike. Nete-

Rengin BOTANİ 

weyekf wek gele Kurd ku ji bo azadf Cı 
rizgariya xwe rabQye li ser piyan, pe
wfst e ku per - basken xwe bi lez bigi
hfne her waren jiyfne, bibe edebiyat Cı 
bibe roman jf... 

Dema di sala 1984-an de romana 
Memet Uzun ya bi nave "Tu" hate 
weşandin, gelek xwedevanan ji roma
ne tu behrek gire neda Cı je serederiyek 
nekirin. Ji xwendevanan rexneyen cu
da- cuda hatin: "Ewi (Memet Uzun) çi 
nivisiye?", "Çi ye ev roman?", "Te ev 
roman xwend, çi dibeje?", "Mana 
peyva 'Tu' çi ye?" wek van pirsan ge
lek pirsen mayfn jf hatin pirsfn. Bi tay
betf bersiven van pirsan ji kesen ku 
roman nexwendibQn dihatin, piraniya 
bersivan ne bi nivfskf, bi devki dihatin 
gotin. Roman di nav van rexneyen bi 
devkf de raste - rast fetisf... 

Wek Memet Uzun, her nivfskarek di
kare di bin tesfr Q bandora nivfskarekf 
mayfn de bimfne, gelek nezfkf hunera 
wf yan jf we be. Ev tiştekf normal e. Ji 
aliye din de, di romane de "galeriya ke
san" tune. Merxasen romane wek Şer
van, Azad, Şoreş nehatine bi nav kirin. 
Tene ''Tu" heye. "Tu" kf ye? "Tu" navek 
e, navekf gramatik e, wek ez, tu, ew, 
em, h On, ew. Nivfskar, di her beşeke ro
mane de bi Keze re deng dike, Keze jf 
wek merxaseke romane dihesibfne, bi 
ve heywane re dipeyive. BOyeren ku di 
romane de şax vedidin, li d or serpeha-
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tiya ronakbireki Kurd berhev di bin. Ew 
te girtin, eziyet Q ladanan dibine. Nivis
kar (wek ez), bi wi re deng d ike, vi ro
nakbiri (wek tu), bi xwendevanan dide 
na sin. 

Romana "Tu" bi taybeti, di ware ede
biyata ledan, işkence Q rQhiyeta girtiye
ki de, afirandineke nQh Q bal k eş e. 

Xwendevan, car caran realiteten hu
neri diavejin aliki, pey realiteyen jiyine 
bi xwe dikevin, ev yeka han ji lingen 
xwendevanan dixin soleke teng. 

Romana MemetUzun ya bi nave "Mi
rina Kaleki Rind" de hevdunaskirina 
du ronakbiren Kurd heye: Kaleki Rind 
(Kalo) Q Serdar Azad. Kalo, li gor Ser
dar Azad keseki salbuhiri ye. Bi xwe ji 
bajare Diyarbekre ye. E w, li gel ek wela
tan maye, tim Q tim li ser edebiyat Q folk
lore mijQI bQye. Ew keseki neziki 
tebi'ete ye, bedengi, aramiQ biiQre hez 
dike, wek dewreşeki li pey şopa rindi, 
qenci, dilpaki Q tişten çe ketiye. Di def
tera wi de mirov nikare rasti peyva "xi
rabiye" be. Ji ber ve yeke peyva rind, 
wek tehreki rabQn - rOniştine Q jiyine di 
romane de te tam kirine, ne wek peyve
ke ku di ferhenge de mirov maneya we 
bibine. Dema roman derket hinek 
xwendevanan nave romane wek roma
na "Tu" zede ne eciband. 

Serdar Azad, pişti demeke ji sinor 
derbas dibe, xwe digihine welateki din 
Q paşe jile dixe d içe bajare Stokholme. 
Kalo Q Serdar Azad herçiqasiiji hevdQr 
dikevin ji, çawan di romane de te xuya
ne, ew wek dost geleki neziki h ev in. Ti
şte ku wan neziki hev dike, kurbuna 
fılozofiya Kal o ye. Kal o bi zanina xwe ve 
keseki renişander e. Serdar Azad, Kal o 
ji xwe re wek mamosteyeki jiyine dihe
sibine. 

E w ronakbire ku di romana "Tu" de te 
girtine, mirov dibeje qey ji girtixane der
ketiye Q romana "Mirina KalekiRind" de 
dibe Serdar Azad, armanc, bergeh Q 
menzflen nQh dane peşiya xwe. Herçi
qasii ev herdu roman wek du beş en ro-
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maneke nin bin ji, le bele ev herdu ro
man , wek du beşen niVbiyografiya ni
viskar ten xuyane.Di romana sehemin 
ya Memet Uzun de disan serpehatiya 
ronakbirekiKurd heye. Le bel e di ve ro
mana bi nave "Siya Evine" de edi nivis
kar cih Q dema bOyeren romane eş kere 
d ike. Di ve romane de jiyina welatparez 
Q ronakbireki, ango MemdCıh Selim 
Beg, heye. 

Dema mirov herse romanan Memet 
Uzun dinere, di ware binavkirina mar
xasan romanen wi de ji nezelaliye ber 
bi konkretbQne, berbiçavbQne peşketi
nek heye. Wek ''Tu" (naveki gramatik), 
Kal o yan ji Kaleki Ri nd (naveki nivmfto
lojik), le nave merxase romana sehe
min MemdQh Selim Beg naveki geleki 
zelal, eş kere Q dirokiye Q ji gelekxwen
devanan re nas e. 

Romana "Siya Evine", angori herdu 
romanen din (Tu, Mirina Kaleki Rind) 
zedetir berbiçav e. Herçiqasii di ve ro
mane de jiyina MemdQh Selim Beg he
ye ji, roman ji aliye din de pişti60 salan, 
serihUdana Agiriye ji (1930-1990) radi
xe ber çaven xwendevanan. Mirov di
kare ve romane wek romaneke 
nivdiroki ji bihesibine. Di romana "Siya 
Evine" de, bQyer li dora du faktoran ber
hev Q tir dibin: Yek pewendiyen Mem
dQh Selim Beg bi keçeke Çerkez ve, ya 
din ji pewendiyen wi bi serhildana Agi
riye ve. MemdCıh Selim di navbera du 
avan de dimine, em dimine dib9jin, le 
bel e ev nebiryari, begavi pişti demeka 
ji orte radibe. MemdCıh Selim, xwe wek 
perçayeki neteweye xwe dibine, le dixe 
diçe tevi hevalen xwe dibe, di nav te
koşine de clh digre. MemdQh Selim ke
ça Çerkez, dilketiya xwe yan ji ve keça 
bi du nav (Ferlha, Xezal) gel o çimali ba
jare Antaqyaye di hele, d içe tevi şer di
be? Bersiva ve pirse, bi rastidi nav 
bersiva pirseke din de veşartiye. Ev pirs 
ji ev e: Çi ye ew heza ku li sere çiyan, 
ewqas bi xurti vi ronakbiri ber bi xwe 
dikşine? Bersiv: Welatparezi, welathe-
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zi, niştimanperweri. Ev baweriyen mer
xase romane, li gor bOyeren ku di ro
mane de diqewimin, di qonaxeke 
dijwar re derbas dibin a jiyin ji bo wi 
sero- bino dibe. Ji ber ku ew dema ji 
sere çiyaye Agiriye vadigere te bajare 
Antaqyaye, edi dilketiya xwe Ferihaye 
nabine. Bave we keça xwe daye yeki 
Urduni. Ew evin Q gula ku demeka di 
koşka dile wide bejn dabQ, diçilmise ... 
Ji aliye din ew binketina çiyaye Agiriye 
ji, gelekiwidieşine a jiyana widi viwa
ri de ji diheje a te xware. 

Di rojen xwe yen dawin de, hevdu
naskirina wi a jineke Çerkez yeke bi na
ve Wıldan xanim ji, ji ve jiyina windabQyi 
re nabe çare. Di dawiye de, romana "Si
ya Evine", dibe guleke çilmisi. Ji der na
ve "Siya Evine", dema mirovve romane 
diqedine, dixwaze edi qala evine neke 
a romane bi nave "Gula Çilmisr• bi nav 
bike. 

Di ware şirovekirina peyva evine de, 
romana Bave Naze ya bi nave "Çiya
y~n Bi Xwin~ Avdayiwek romana Me
met Uzun ya bi nave "Siya Evine", 
bergeh a pencereyeke nQh li peşiya 
xwendevanan vedike. Di herdu roma
nan de jitQjbQna peşketina bQyeran lin
gen merxasen romanan dixin soleke 
gelekiteng a wan didehfinin biryargirti
neke: Ya evin, ya welatparezi. Ev tablo
yen ku di van romanan de hatine li dar 
xistin, trajediya ku gele Kurd iro di nav 
de ye, pişta xwe dane ve realiteye. 

Di romana "Çiyayen Bi Xwine Avdayr• 
de bCıyer li herem a deveren Çiyayen 
Omeriyan Q bajare "D"-ye derbas di
bin.Evina di navbera Çeto Q Gule de 
wek romana "Siya Evine" bi gelek nexş, 
motif a weneyen politik ve şax vedidin. 
Çeto wek xorteki geleki di bin tesira ku
ştina mamosteye xwe Siyabend de di
mine. Çeto pişti ve yeke dest pe d ike 
dixwine a dibe xorteki hişyar. Paşe ew 
d içe bajare "D"-ye, li wir tevi kare rexis
tin Q partiyen politik dibe. Di dawiya ro
mane de ew te kuştine. 

Di destpeka romane de evinadi nav
bera Çeto Q Gule de cihekifireh digre. 
Gule wek gelek jinen Kurd ji karen po
litik dQr maye. Çeto dixwaze çend ti
ştan je re şiroveke, le Gula reben, 
nexwendi za - za van tiştan tenagihe. 
Niviskar di ve beşa romane de dixweze 
herdu lingen Çeto ji texe fere soleke 
çep a teng. Ji ber ve yeke, evina Çeto 
Q Gule herçiqasi di destpeka romane 
de cihekifireh a germ digre ji, di nav ro
ma ne de ji ve evine edi tu deng derna
keve. Di hevdusaziya romane de, ev 
yeka wekvalahiyeketexuyane. Tenedi 
dawiya romane de Çeto difikire ku na
meke ji Gule re binivise. 

Di zike pewendiyen feodal de, nişa
nen pewendiyen kapitalist çawan li kur
distane bejn didin? Bersiva ve pirse bi 
taybeti di romane de, bi xebat, çalaki Q 
tekoşina Çeto ve eş kere dibe. Ji bo pi
rozkirina cejna karkeran ango Yeke 
Gulane Çeto, hevalen wi Q karkeren 
Kurd li bajare "D"-ye dest bi aktiviteyen 
politik di kin. Di romane de Çeto wek mi
litaneki çep be tirs a be xof xwe diave
je di nav agire şoreşe. 

Li Kurdistana Tirkiye, di navbera sa
lan 1960 - 1980-i de guhartin, nakoki a 
aloziyen politik mesafe Q reke berfireh 
bi de st dixin Q her d için tQj di bin. Roma
na "Çiyayen Bi Xwine Avdayr•, perçaye
ki ve jiyana politik e. 

Romana 1 hsan Aksoy ya bi na ve 
"Strana Kurdan" (Kürdün Türküsü) 
herçiqasi bi tirki hatibe nivisandin ji, ev 
romana li ser bOyeren van salan e. Di 
romane de serpehatiye malbateka 
Kurd heye. Herse lawen ve malbate 
Lezgin, Merxas Q Mirze qet rehetiyeke 
nabinin. Lezgin Q Merxas le dixin diçin 
bajare Stembole, Mirze d içe sere çiyan 
a rewşa ve malbate ji her diçe ber bi xi
rabiye dimeşe. Herdu lawen ve malba
te Lezgin Q Merxas li bajare Stembole 
ji aliyeki de ji bo xelasiya xwe, ji aliye 
din de ji bo rizgariya welate xwe tevite-
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koşineke civakiO neteweyidibin. Ll§ be
le bir O baweriyen wan ne wekhev in ... 

Di destpeka romana "Strana Kurdan" 
de, niviskar romane wek pirtOkeke et
nografik dihesibine O zanyariyen fireh li 
ser Kurdan rez d ike. Ev yeka ji romane 
gelek difetisine. 

Di romana NOri Şemdin ya bi nave 
"Zeviy~n Soro" de, tene tekoşina gun
diyl§n belengaz heye. Wek çend roma
nan din, di ve romane de mirov rasti 
xwendevanan, ronakbiran O karkeran 
naye. Gundiyen dever O herema gunde 
TendOreke, di ve romane de bi erd O 
axe re deng di kin. Ji ber be erd O be ax 
bOne, ew ni\tmiri ne. 

Osiv axa, pişti kokanina ~rmeniyan 
hemO erde wan dixe bin desten xwe O 
geleki dewlemend dibe. Pişti bikarani
na traktore, ve care bOyeren ku navbe
ra Osiv axa O gundiyan de fireh dibin, 
Osiv axa hildidin bin bandora xwe. Dez
geha Osif axa ji bini ve dest pe dike di
heje. Kure wi, şefere wi, traktera wi O 
ew bi xwe ji, ji ve rewşa nOh gelekizira
re dibinin. Cendirme, qaymekam, mele 
gund, Şukriye nobedar, muxbiren axe 
O sereke partiya nO h ji edi nikarin Osiv 
axa ji deste gundiyan xelas bikin. Ev 
eniya ku di nav xwe de wek hezeke zor
dest li diji gundiyen reben radiweste, di 
dawiye de bi ser nakeve. §ere gundi
yan her diçe mezin dibe. Usiv axa edi 
nizane çi bike. Di dawiya romane de 
çend giliyen nebaş ji deve wi derdike
vin, jehra hundire xwe de bi vitehridi
reje: "-Bira deyne hustiye min be. HOn 
ji min bixwazin. Heke ku ez de O jinen 
we nenim ... Bira ji min re Osiv axa ne
bejin ... "rOp. 313. 

Ev hezen zordest tene zordestiye li 
van gundiyen belengaz nakin, ew ji ali
ye din herweki ku di romane de jite xu
yane, çala xwe bi desten xwe dikolin. 
Di dawiya romane de herwekixwende
van ji dibinin, ev çala geleki kOr hatiye 
vekolandin. Bina Osiv axa geleki teng 
bOye. 
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Di romana "Zeviyen Sora" de, hev
saziya bOyeran, paqijiya marxasan (ni
viskar zede tevi kare wan nebOye, 
baweriyen xwe negotine. Tişteki baş ji 
kiriye), xurtbOna mesaja we, roman ge
leki neziki romane n n Oj en O hevdem ki
riY.e. 

fro li gel ek welaten biyani bi taybeti li 
welaten Ewropaya Rojava bi hezaran 
Kurd dijin. Derd O kulen wan, rewşa 
wan, pewendiyl§n wan bi gelen van we
latan re zede nebOne babeta romanen 
kurdi. 

Afirandina Bave Naze ya bi nave 
"Stokholm~ Te Çi Ditiye B~je" wek 
serpehatiyeke geleki direj (122 rOpel) 
ya ku mirov dikare ni\troman ji bihesibi
ne, di ve berheme de pişti kuştina se
rekwezire Swede, bi taybetişika polis li 
ser biyaniyan berhev dibe. Di nav ve 
çembere de keseki Kurd, bi nave Be
kes ji heye. Ji bo Bekes ji nav ve çem
bere xelasbOn ewqasine hesan e. Te ne 
di deste Bekes de tiştek heye: Gotinen 
diya wi, gotin yan ji benden peşiyan O 
tOjbOna tnozofiya gel. Bekes xwe d is pe
re ve dewlemendiya gel, defina bir o ba
weriyen sedsale. 

Le bele polis hertim li pey Bekes e. 
Sebra B ek es edinam ine, ji darbere xwe 
geleki aciz dibe, diheje O diqire. (Çi ma 
diya wi ji re ne gotibO: Beq nequre, de 
bidire). Dema ku Bekes O jineke Swedf 
di trenede li hemberi h ev rOdinin, bala 
ve pire hertim li ser Bekes e, Bekes edi 
bina witeng dibe O ji kerban diqire. De
ma ew diqire, ew jina Swedi di ber xwe 
de, bi xwe ji xwe re deng dike:"__D/ne 
me ne besi me bO n, de Ica yen biyani
yan j/ li me zede bO n." Ev gotinen pira 
Swedi nerehetiyen di navbera biyani
yan O Evropiyan de geleki baş diyar d i
ke. 

Li ser rewşa Kurden li derveyi welat, 
pencereyeke piçOk jidi romana "Helin" 
de vedibe. Di romana Mahmut B aksi de 
serpehatiya malbateke keçeke Kurd 
(Helin) heye. Niviskar, ev romana xwe 
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wek "romaneke ciwanan" nivisiye, zi
mane we sivik e. Roman bi xwe ji zade 
direj nine. Bave Heline pişti zordesti O 
zordariyen leşkerili ser gele Kurd li Kur
distana Tirkiye mecbur dibe, d içe Libla
ne, paşa ji bi zarakan xwe ve tevayi te 
derdikeve welateki wek Swede, biyani 
O dOr. Jiyina ve keça Kurd di ve rewiti
ye de çawan sera- bi no dibe, dema mi
rev romane dixwine baş te digihe. 

Jiyina li d or sinoran yan ji jiyina li paş 
sinoran ira di edebiyata kurdi de wek 
babateke nOjen cih girtiye. Ev yeka bi 
serpehatiya Kurdan bi xwe ve giredayi 
ye. Mirov dikare ve edebiyate wek "ede
biyata li ser sinoran" ji bi nav bike. Ev 
mirov bi ke de diherikin, dimeşin, ji ber 
çi li ware kal- bave xwe dileqin, zike erd 
O asiman diqel9şin, wisan bi lez xwe 
diavejin hembeza xeribiye? Bersiva ve 
pirse dive zade civatnasan, ekonomis
tan, siyasetkar O dirokzanan mijOI (xe
rik) bike. Niviskarek di vi wari de te ne 
dikare mesajeka bigihine xwendeva
nen xwe yan ji pewist e raberi wan bi
ke. 

Di romana Şahine Serekli ya bi na ve 
"WundabOn" de ev mesaja gelek zelal 
e: Nezanin. Di romana "WundabOn" de 
filozofiya dewr9şen ku li pey rastike ke
tine, heye. Ji ber nezaniye, befesaliye, 
serhişkiye mirov yan jiwek niviskar qa
la neteweyan dike, çawan winda dibin 
O koka wan te birine? Romana "Wunda
bOn" de, bersiva ve pirse bi çaveki ede
bi te dayin: Dema kes ek xwe li sere yekl 
din bike serdest, ew sOce ye serdest 
betir sOce kemasr o beçarebCma ye 
bindest e O kemasl ji kifikbOna mejl te, 
beçarebOn ji tunebOna tevdere" (rOpel 
98). Di ware mesaj gihandine de, pe
wist e bOyeren ku di romane de şax ve
d id in, ji xwendevanan re imkanan nOh 
biafirinin, ne baweriyen niviskar bi xwe 
direkt wek li jor te xuyane. 

Wek Bave Naze di romana "Stokhol
me Te Çi Ditiye Bej e" de xwe zade 
spartiye "gotinen diya xwe" O benden 

peşıyan, Şahine Serekli ji zade xwe 
spartiye jiyina heywan O dehban. Ev 
herdu afirandin ji, ji ber problemen xwe 
yen mesaj e geleki didaktik bOne. 

Di van romanan kurdi de, bi taybeti 
rewşajinen bextreş, di nav pewendiyen 
feodal de tu wext naguhire. Dest O pi
yen wan di van romanan de hertim gi
redayi mane. Ew, wek mala dine ten 
frotin O standin. Ev jinen Kurd carina ji 
bi zindi O jindar, ji ber ku xelas bin, di
bin mavane axa sar. Di romana Mah
mut Baksi ya bi nave "Gundik~ Dono" 
de Heci Zorav se jinen wi hene, serda 
ji dixwaze keçeke ciWan bi nave Aso ji 
xwe re bine. Tine ji ... Di romana Bave 
Naze ya bi nave "Çiyayen Bi Xwine Av
dayr• de Silernan Axa çar jinen wi hen e, 
jina pancan Zina ji, ji xwe re tine. Le Zi
na ji axe re jintiye nake. Bi dizika ve, ku
re axe o kura xulame axe re stOye xwe 
xar dike ... 

Ji ber perçebOna Kurdistane carina 
niviskaren Kurd, di ware tespitkirina zi
manen romanan xwe de, dijwari O çeti
nahiyen mezin dikşinin. Misal, romana 
Bave Naze cara p9şin bi erebi çap di
be, paşa rOsi, piştre bi kurdi te weşan
din. Romana 1 hsan Aksoy bi Tirki çap 
bOye. Herwekiniviskare "Zeviyen Sora" 
Nuri Şemdin, di peşgotina romane de 
dinivise, romana xwe cara peşin bi tirki 
nivisiye, paşa ew wergerandiye kurdi, 
disan niviskar dinivise ku eger imkan O 
mecal dest bidin, dixwaze ve romane bi 
tirkiji çap bike. Disan wek misal roma
na Mahmut Baksi ya bi nave "Halin" kur
diya we o swediya we ji hev cudatir e, 
hev nagrin. Ji aliye din de, di çapa swe
di de niviskar, niviskareke Swedi ji, ji 
xwe re kiriye hevkar (Elin Clason) O ni
viskaren romane bOne du kes. 

Bi kurti ev çend romane n ku hatine ni
visandin, çe O neçe bin ji, pewist e ku 
ben xwendin O ji gotObej, rexneyen hu
neri O edebi re imkanan nO h peyda bi
kin. 
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Nameyen Xwendevanan - Okuyucu Mektupları 

"Bergeh"in yayma başlaması üzerine degişik yerlerden mektuplar aldık. Dergi yazar
lan ve redaksiyonu derginin içerik ve yayınma ilişkin de ger/i görüşleri ileten bu mektup
lardan büyük ölçüde yararlanacaktır. 
Bazı okuyuculanmız da bizi özendirici mektuplan ile birlikte kendi görüş ve istemle

rini de i/etmektedir. Bu mektup/ann bütünlügüne zarar venneden bazı bölümlerini ya
yınlıyoruz. 

Bergeh. 

Sayın arkada§lar, 
Birlik İçin Deklerasyon'u ve Bergeh isimli dergiyi okudum. İkisinde de çok ciddi, 

zorunlu, zorunluluktan da öte ülkesini, halkım seven insanların tartışması gereken 
sorunları ciddi ve yürekli bir şekilde ele alması, Kürt insanına gurur verir. Sag olun. 
Benim anlamadıgım, Ermeni sorununa hemen hemen es geçilmesi. Sorun Ermeni 
ulusunun katledilmesinden öte, Batı Ermenistan'ında Ermeni ulusunun yok edilme
si, "vatansızlıga mahkum edilmesi" sorunudur. Sorunu şöyle de koyabiliriz, nasıl ki 
Kürdistan'ı sömürgeleştiren ülkeler Kürdistan sorununa çözüm getirmedigi için, Or
tadogu'da siyasi ve ekonomik çıkarlan olan tüm dünya ülkeleri, kendi çıkarları dog
rultusunda çözümler öneriyorsa ve de kontrol altında tutabiliyorsa, aym şey yarın 
niçin bizim ba§ırnıza gelmesin. Biz nasıl ki T.C. Devleti'nin işgal ettigi Kürdistan par
çasına Dogu Anadolu-Güneydogu Anadolu demesini kabul etmiyorsak, bizim de 
Batı Ermenistan'ına Kürdistan dememizi Ermeni hallorun kabul etmesi mümkün 
degildir. En dogal şey çocugu ismiyle çagırmaktır. Batı Ermenistan'ında bugün he
men hemen yok denecek kadar Ermeninin bilinen olayların sonucu kalmaması, bu
nun tersine Kürt halkımn kendisi sömürge oldugu halde, Batı Ermenistan'ında nüfüs 
yogunlugunu kazanması o bölgenin cografi isminin kalkmasına neden olamaz. Ne ka
dar Kürdistan Dogu ve Güneydogu Anadolu olabilirse, Batı Ermenistan da o kadar 
Kürdistan olur. Ben burada bu sorun için, herhangi bir çözüm önermiyorum. Sade
ce bu sorunun hiçbir şeyden çekinmeden tartışılmasım öneriyorum. Bu yazıyı oku
yupdasakın benim bir Ermeni oldugumu zannetmeyin. Kürdüm ve de bununla gurur 
duyuyorum. Özellikle Bagımsız Birleşik Demokratik bir Kürdistan' ı savundugum için 
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Ermeni sorununun bizzat biz Kürtler arasında tartışılmasını istiyorum. Başarılar, say
gılar. 

Bir okurunuz-Heval. Rinkeby,Stockholm. 

Konya'ya bağlı Kürl köylerinden bir okuyucu sekiz sayfalık bir mektup- belge kanşı
mı yazı göndererek Bergeh Dergisi'nin yayın hayatına atı/ışını kutladıktan sonra Orla 
Anadolu' daki Kürllerin bir bölümüne niçin "Gawestfyayt dediklerini merak ettiğini ek
liyor. 1943 yılında Şam'da çıkmış olan Hawar Gazetesi'nin 52. sayısındaki "Qedrt Ce
mtl Paşa" imza/ı Kürlçe "Gawestfyayt a Koçeren Kurdan" yazısını Türkçeye çevirerek 
mektubuna ekliyen bu okurnmuz, kendisinin de büyüklerinden duyduklannın makale
deki bilgilere uyduğunu söylüyor. 

"Konya/ı Bir Okuyucu", bu arada Osman Sabri'nin Hawar Gazetesi'nde Gawesttya
yfler hakkındaki yazısını da gönderiyor. Aynca tarihçi M. Emin Zeki'nin de bu konuya 
değindiği belirti/dikten sonra Tank Zafer Tunaya'nın Türkiyede Siyasi Partileradlı ki
tabından 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Kürdistan'dan Orla Anadolu'ya gelen Kürl göç
menler/e ilgili o dönemdeki yazışmalar mektuba eklenmiştir.Bu anlatımlannın başlı 
başına bir çalışma konusu olduğuna inanıyornz. Bu bilgilerin bir inceleme şeklinde ya
zılması için dergi redaksiyonunun bu çalışmayı sürdürdüğü anlaşılan okuyucu ile bir
likte çalışmaya hazır olduğunu iletiriz. 

Yeni Bir Adım V e Birlik Sürecine Katkısı ! 
Uluslararası arenada, Dünya demokrasi güçleri ve toplumsal ilerlemeden yana güç

lerin, kendi ülke gerçeklerinden ve sorunlarından hareketle başlatml§ bulunduklan 
tartl§ma ve dialogun yogun biçimde sürdügü bir dönemde, ülkemiz Kürdistan ulu
sal-demokratik güçlerinin de kendi özgüllerinde sorunlarının çözümüne yönelmele
ri, bunu da birlik bazında ele alıp bir tartl§ma-dialog sürecine agırlık vermeleri çok 
sevindirici ve olumlu bir adımdır. 

Ülkemiz ulusal demokratik güçlerinin en geniş birligini hedefleyen bir demokratik 
birlik platformu, kuşkusuz birlik sorununu yıllardır tartışma gündeminden eksik et
meyen, ülkemizin kurtuluşundan yana güçlerin arasındaki ilişkilerde önemli bir fak
tör olacaktır. 

Sömürgecilerin her geçen gün yogunlaşarak artan ve şiddetlenen terörü, baskı ve 
askeri saldınlarının sürdügü, onların agahabaları ABD ve Avrupa emperyalistle
ri,"politik iyi niyetlerle" ülkemiz gelecegine yönelik "çözüm formüllerinin" yavaş ya
vaş piyasaya sürüldügü günümüzde, Kürdistanlı ulusal-demokratik güçlerin ülkemiz 
gerçeginden ve onun bizlere yükledigi sorumluluktan hareketle, güçlü birliklerin ve 
merkezlerin yaratılmasına yönelmelidirler. 

Sömürge bir ülkenin, ulusal-demokratik güçleri, UDD'den yana anti- sömürgeci, 
anti- ilhakcı güçlerin en geniş birligini saglamadıgı sürece, güçlü bir denge ve caydı
rıcı güç haline gelemiyecegini bilmeliyiz ve görmeliyiz. 

Bütün bunlardan hareketle, şematik ve tabelacı mantıgın egemen oldugu birlik an
layışlarından vazgeçilm elidir. Birlik sorununu, bugünkü süreçte çözülmesi gereken 
en önemli sorun olarak kendisini dayatmaktadır. Birligimiz zaferimizi yakınlaştıra
cak, ulusal kurtuluş güçleri gerek ülkede, gerekse uluslararası planda önemli bir mev
zi elde etmiş olacaktır. 
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Geçoıİ§teki birlik çall§malan, kalıcı sonuçlar bırakmamasına karşın, önemli dene
yimleri içermesinden dolayı, bize yeni dönemde kaynak olmalı, birlik politikamızda 
daha samimi ve aktif-girişimci olmalıyız. 

Bundan dolayıdır ki, derginiz sayfalannda, Birlik Deklerasyonu'nda işlediginiz ko
nulan tek tek ele alıp tartl§maya açarsanız, bizce, daha geniş kitlelerin ve çevrelerin 
tartl§maya katılımını saglayabilirsiniz. 

Ülkemiz ve halkımızın sorunlannın çözümüne yönelik programlar ancak ve ancak 
en geniş yıgınlarla tartışıldıgı zaman gerçek biçimini alabilir ve yol gösterici olabilir. 
Çall§malannızda başanlar dilegi ile. 

Bahoz El- Ramane Mezo. Danmark. 

Son yirmi yıla yakın bir süreyi Dogu ve Batı Avrupa'da geçirmek zorunda kalan, 
Türk kökenli devrimci bir arkadaş olan Hasan Özgür de gönderdigi mektupla Ber
geh'i kutlamakta ve Kürdistan'ın geçirmekte oldugu döneme ilişkin yazdıgı bir şiiri 
de iletmektedir. 

Sorular. 
Adil mi, değil mi sorusunu 
İşgalci/er hiç sorar mı ? 
Tetiği çekebi/irler ancak. 
Doğru mu, değil mi sorusunu 
Zindancılar hiç sorar mı ? 
Güneşini çalabilirler ancak. 
Vicdana sığar mı, sığmaz mı sorusunu 
Hakimler hiç sorar mı ? 
Çabucak kalemi kırabilirler ancak. 
Insan haklan değil, 
Emirlerin yerine getirilmesi 
En geçerli olan kana bulanan Kürdistan 'da. 
Ama bu kadar değil, 
Çünkü köleliğin zincirleri hiç de kırılmaz değil. 

Avusturalya'dan Rıza Çolpan arkadaşın eleştirisi şöyledir, "Rexneyen min, rôpelen 
zimane dayike kemin, di ve hôn zimane dayike ji qasi e Tirki binivis inin. Ez bawe
rim hôn van kemasiyan kemkin ô "Bergeh"e her çetir ô qenc bikin." 

Viyana'dan Eski (ve hala) bir Dost, imza/ı mektuptan bir bölüm de şöyledir: "Ber
geh"in 2/89 sayısındaki yazınızda, "Bugün politik hareketlerde ciddi bir çözülme, 
aynşma süreci yaşanıyor. Buna neden olan etmenler ciddi olarak araştırılıp deger
lendirilecegine, olup bitenlerin tümünü (yılgınlık), (nefessizlik), (yorgunluk) ile açık
lamanın hiçbir ciddiyeti yoktur ... "(S.20-21) degerlendirmesini yaparak, (bunalımı 
aşmanın dinamikleri)ni anyorsunuz. 

"Bugün göçmen-politik hareketlerde" bir çözülme oldugu dogrudur. "Buna neden 
olan etmenler"i "ciddi" olarak araştırmak gerekiyor. Fakat olup bitenlerin tümünde 
degilse bile, önemli bir kesiminde ne yazık ki "yılgınlık", "nefessizlik" ve "yorgunluk" 
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önemli bir rol oynamıştır ...... Elbette "yeniden yapılanmadan" yana olmak gerekir. 
(Özellikle yıllarca bize örnek olarak sunulan Dogu Avrupa'daki gelişmelerden son
ra). Fakat bunun için örgütlerin tümünün kendilerini feshetmelerini isternek anlam
sızdır. Kaldı ki sizin de haklı olarak belirttiğiniz gibi, "zaman ve toplumsal olaylar, 
örgütlerin büyük çogunlugunu çoktan feshettirmiş tir". Zamana ve toplumsal gelişme
lere ayak uyduramayan bu örgütlere mensup kadroların bir araya gelip "yurtsever
devrimci" bir örgüt kurmamaları için bir neden yoktur. Zaten bunalım içinde olan 
örgütlerin hepsi de böyle bir ortak payda taşıyor. Böyle bir birlik "örgüt enflasyonu
nun" aşagı çekilmesinde hizmet eder. "Yeniden yapılanma" bence böyle anlaşılmalı
dır .... 

Dergimizin 2. sayısında yayınlanan "Kuştına Qasımlo ll çend pırsen gıring dı diro
ka me Kurdan de" adlı yazıda bazı eksiklikler üzerinde duran Berfin Roj en şu açıkla
mada bulunmaktadır: Yazı da belirtildiği gibi (sayfa 3) Qasımlo ve arkadaşları, İran'lı 
bir ajanın açtıgı kapıdan içeri giren katiller tarafından degil, bizzat toplantıya katı
lan İranlı "diplomatlar" tarafından kurşuna dizildi. Nitekim bundan bir süre önce 
toplantıya katılmış olan her üç İranlı hakkında geç de olsa tutuklama kararı çıkarıl
dı.(Bununla ilgili gazete fotokopisi ilişiktedir ). 

Yine yazıda belirtildigi gibi (sayfa 5) Dr. Fadıl Mala Resul'un cenazesi Viyana'da 
degil, eşi Dr. Susanne Resul tarafından dogum yeri olan Güney Kürdistan'ın Sı lema
ni şehrine götürülerek orada topraga verildi. 
Ayrıca belirteyim ki, "Perestroyka ve Glasnostun Kürt Perspektifi" ve "Türkiye'de 

Kronikleşen Militarizm ve 33'1er Olayı" başlıklı yazılar tek kelime ile super. 
En içten başarı dilekleriyle. 

Bana gönderdiğiniz Bergeh 2 için teşekkür ederim. Batı Avrupa'da çıkan Kürt der
gilerinin giderek daha kaliteli olması çok umut verici bir şey. Bergeh'in bu sayısını 
çok begendim. Kendi çalışınanızı okudum, tarih çalışmalarınıza devam edeceginizi 
umarım. 

Ben kendim hala Endonezya'da kahyorum ve daha çok Endonezya ile ilgili konu
ları araştırıyorum, fakat boş vakitlerimde Evliya Çelebi üzerinde çalışmaktayım, is
terseniz gelecek Bergeh'e bununla ilgili bir yazı gönderebilirim. Ayrıca Robert 
Dankoff adlı Amerikalı bir Türkolog Evli ya Çelebi Seyahatnamesi'nin Kuzey Kürdis
tan'daki bölümlerini inceleyecek ... 

Hollanda'lı Kürdolog Martin van Bruinessen. 

Aslan Biçen adlı okuyucu ise mektubunda birlik soronuna şöyle yaklaşıyor: "Alan 
Rona kardeşin birlik çagrısına katılıyorum. Örgütlülügün geregine inanıyorum, ama 
nasıl? Kiminle? Halktan soyutlanmış örgütlerle nasıl birleşilir? Çeşitli örgütler var 
ama hepsi dışarda, halktan habersiz, teorik olarak varlıklarını sürdürmeye çalışıyor
lar. Halkın arasına bir insinler bakalım, Kürdistan'da eski örgütler var mı yok mu? 
Birleşmeyi inşallah hendisi yapacaktır halk, kendi örgütü etrafında birleşecektir". 
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DINYA WEŞANAN 

Robert Olson 

The Emergence ofKurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion(lSS0-
1925) 

(Destpeka Neteweperestiya Kurdi u Seribildana şex Seid-1880/1925) 

University ofTexas Press, 1989, 256 rnpeL 
Niviskare ve lekoline Prof. Robert Olson di UniVersrta Kentuckye de li ser dfroka Rojhelata Navfn il fs

lamiyete kar dike. Ev cara yekemfn e ku bi zimanekf rojavayf li ser ve pirse lekolfneke weha te weşandin. 
Ji bo pirtilke, William F. Tucker destpekek nivisiye. 

M. S. Lazarev 

imperializın i Kordski Vapros 

(Emperyalizm u Pirsa Kurdi) 

Weşan.xana Nauko, 1989, Moskova, 328 rnpel. 
Pispore dfroka kurdf, di ve xebata xwe de politfkaya hezen emperyalist li Kurdistane, raçav dike. Bi tay

betf li ser bilyeren di navbera sal en 1917-1923 de disekine. Ev pirtil ka Lazarev, wek berdewama xebata wi 
ya ku di sala 1972-an de çapbilyfye. (Pirsa Kurdi-1891/1917). 

H annes Reichman/ Alexander Foggensteiner 

Den Kurdiska Knuten 

( Gireka Kurdi) 

Weşan.xana Tryckeriförlag, 1989, Stockholm, 169 rnpeL 
Ev pirtilka ku bi zirnan e swedi çap bilye, ji zimane alınani hatiye wergerandin. Kare wergera we Anna 

Helleskoge pek aniye. Çawa me ji bo dannasina çaııa almanf, di bejmara yekemin ya Bergebe de ji da bO 
kivşe, pirtOk bi taybeti li ser rewşa Kurden frane il fraqe hatiye nivisin. 

Sherko Bekes 

SmA Speglar 

(Neyniken Piçuk) 

Weşan.xana Kurdistan, 1989, Stockholm, 108 rnpel. 
Di ve berhevoka şerko Be kes de, gel ek helbesten wi yen sal en cuda cuda hatine nivisin, cih girtine. He

mil helbesten ku bi swedf çap bOne, van kesan ji zimane kurdf wergerandine zirnan e swedi': Om er şex
mils, Lena Hagerman, Erik Olsson, Agneta Şexmils. Li ser hunera helbesten şerko Be kes, di d espeka 
pirtilke de dannasfneke Lars Beckström jf cfh girtiye. 
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Hasan Y ıld1z 

Aşiretten Ulusalliğa Doğru - Kürtler 

(Kurd- Ji Eşirtiye Ber bi Netewetiye) 

Weşanen Heviya Gel, 1989, Stockholm, 203 rfipel. 
Niviskar di ve tekolina xwe de, bi perspektffeke ffiozofiya politik ve, civata Kurd di nav peşketina diro· 

ke de dide nasin. 

Nergiza Tari 
Kürtlerde Sanat(II) 

(Di nav Kurdan de Huner) 

Weşanen Aza, 1989, Leuven, 111 rupel. 
Çawa te zanin, beşa yekemin ya ve tekoline bi nave "Kawa Efsanesi" bere hatibO weşandin. Di ve beşa 

duhemin de, niviskar, di serdemen kevn de di nav Kurdan de li ser huneren destan disekine O zaniyariyen 
kurt dide. Di pirtuke de çend weneyan ji cih girtiye. 

Şex&keri 

IqdeDurfam 
WeşanxanaApec-Tryck, 1989, Stockholm, 203 n1pel. 
Niviskare ve pirtOke şex Eskeri di navbera saıen 1898-1952-yan de jiyaye. Niviskar di ve pirtOka xwe de 

çend çiroken kurdibi awaye helbestkf nivisiye. Zeynelabidin Zinar ew çirokji tipen erebiwergerandine ti· 
pen tatini O ji bo pirtuke ji peşgotinek nivisiye. 

Xelil Dihoki 

Gaziye k Ji Cerge Asya 

1989, Eskilstuna, 56 n1pel. 
Ji bili peşgotina helbestvan bi xwe, di pirtuke de arirandinen wfyen nuh cih girtine. Niviskar bi taybeti 

devoka herema Behdinan bi kar aniye. Helbest bi tipen tatini hatine nivisin. 
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