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Di ve hejmare de 

Xwendevanen Heja, 

Di v~ bejmara kovara Bergeh~ de çend nivisar, ji ber giringbuna krlza Iraq
Kuveyt~ çawa h un dibinin, li ser v~ babet~ hatine arnade kirin. Ye k ji vana 
bi nav~ kovar~ hatiye nivlsandin, ye k ji ally~ Xalit Sinan, ya mayin hevaleki 
ji Anqar~ §andiye. Ji ally~ din nivisareke roj namevaneki Sw~di-Anders Fors
ström j~ li ser v~ ~ri§a Iraq~, di kovar~ de cih girtiye. Em h~i dikin weki ev 
nivisarana di war~ vekirina "Dosya Iraq~" de, wek gaveke giring b~n hesi
bandin. 

Li Kurdistan~ merc~n p~kanina partike !ega! çi ye? Reva! Alan Rona di 
nivisara xwe de pey bersiva v~ pirs~ ketiye. Çawa t~ zanin isa! darbeya 12-
İlon~-1980 deh sallya xwe tiji dike, heval B.Ayaz di v~ hejmar~ de li servan 
deh sal~n rabihuri disekine. 

Ji xwendevan~n me Resen Yildiz li ser giringiya l~kolln~n diroki ı1 Mah
mud Ferhad ji, di derheqa helbestvan~ Kurd Cigerxwin de baweriy~n xwe 
di v~ hejmar~ de p~§k~§ dikin. 

Heval Nacl Kutlay di l~kolfneke xwe de wek dokumenleke diroki nave
roka du hejmar~n kovara Deng(1%3) anallz dike. Dokumenleke mayin ji, 
li ser berxwedaneke karker~n Kurd e, ku di sala 1914'an de bi dest~ Law
rence hatiye nivisin. 

Reva! Rahat, di l~kolina xwe ya diroki-edebi de prosesa p~khatina mati
va Kurdistan~ di nav berhem~n helbestvan~ Swecti Gunnar Ekelöf (1907-
1968) de, raberi xwendevanan d ike. 

Bergeh 
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Bu sayıda 

Degerli okuyucular 

Bergeh dergisinin bu sayısında gördüğünüz gibi Irak-Kuveyt krizinin öne
mi nedeniyle, birkaç yazı yer almaktadır. Bunlardan birisi derginin görüşü, 
birisi Xalıt Sinan tarafından kaleme alınmış, diğeri de Ankara'dan bir oku
yucumuzdan gelmektedir. Diğer yandan İsveç gazetecilerinden Anders 
Forsström'ün Irak'ın saldıganlığını ele alan bir yazısı da bu sayımızda yer al
maktadır. "Irak Dosyası" nın açılması konusunda bu yazıların önemli bir 
adım olacağını ummaktayız. 

Kürdistan'da legal bir parti oluşturmanın koşulları nelerdir? Alan Rona 
arkadaş yazısında bu sorunun yanıtını arama çabasında. Bilindiği gibi 12-Ey
lül-1980 darbesinden sonra on yıl geçtı, B. Ayaz arkadaşımız yazısında bu 
geçmiş on yıllık dönem üzerinde durmaktadır. 

Okuyuculanmızdan Hasan Yıldız tarihsel incelemelerin önemi üzerine, 
Mahmud Ferhad'ın Kürt şairi Cıgerxwin konusundaki düşünceleri ayrıca 

bu sayımızda yer almaktadır. 

Naci Kutlay incelemesinde 1%3 yılında çıkmış olan Deng dergisinin iki 
sayısının içeriğini tarihsel bir belge olarak incelemektedir. Diğer bir belge 
de Kürt işçilerinin bir direnişi üzerinedir, bu belge 1914 yılında Lawrence 
tarafından bir mektup olarak kaleme alınmıştır. 

Rahat arkadaş tarihi-edebi bir incelemesinde, İsveş şairlerinden Gunnar 
Ekelöf'ün (1907-1968) yapıtlarında Kürdistan motivinin oluşma sürecini 
okuyuculara sunmaktadır. 

Bergeh 
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KÖRFEZ BUNALlMI VE 
KÜRTSORUNU 

Irak'ın Kuveyti i§gal ve ilhak etmesi ile 
birlikte dünyamn gündemi de dogal ola
rak ciddi bir degi§iklige uğradı. Batılı 
ülke haber ajanslan ve basımmn Agus
tos ayına kadar sistemli bir tarzda 
körükleyip geli§ tirdikleri Sosyalist ülke
lerdeki sorunların yerini bir çırpıda 
"Körfez bunahmı"na bıraktıgı gözlem
lendi. Şüphesiz ki, Irak'ın Kuvey'te mü
dahalesi, emperyalist ülkelerin kanla 
çizilen 'tarihsel sımrlar"ına müdahale 
anlamına geliyor. Birinci ve İkinci Dün
ya Savaşlan'mn yarattıjiı koşullarda 
olll§an bir sürü 'yapay devlet"in varolan 
statülerini kaybetınesi, kendilerini Or
tadogu'da 'garantör" gören Batılı ülke
lerin ve başta da kendini 'dünyanın tek 
global gücü' olarak gören Amerika'mn 
bölgedeki çıkariarım 'tehdit' anlamını 
taşıyor. Bugün başım ABD'nin çektigi 
bölgeye yerleşme ve yayılma stretejisi
nin altında yatan ana etken budur. 

Ancak geli§melerin 'öznesi' durumu
na gelen Irak ve onun devlet b"§kanı 
Saddam Hüseyin ise, ülkede varolan bu
nahmlan aşmak için, 'dış düşmana" 
karşı saldırı stratejisini sürekli düstur 
edindiginden; İran'a saldırısı ve onu ta
kip eden on yıl sav3§ının getirdigi siyasi 

ve sosyal sorunları, yeniden saldırı ve sa
vaş stratejisi uygulayarak aşacagım he
saplamaktadır. 

Irak'ın Kuvey'te saldınsırun iki ana 
boyutunun oldugu muhakkaktır. Bun
lardan biri ekonomik. Irak, Kuveyt ve 
Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol 
üretimini arttırarak fiyatiann düşmesi
ne yol açtıklarını belirtiyor. Diger etken 
ise, iki ülke arasındaki toprak anlaşmaz
lıgı. Irak, Kuveyt'i kendi dogal bir par
çası saymaktadır. Nitekim i§gal ve ilhak 
taaruzundan sonra Devletü'l Kuveyt va
rolan statüsünden, Osmanlı döneminde 
Basra Vilayeti'nin bir parçası olduğu 
"şehir' konumuna düşürühnüştür. 

Bu iki belirleyici unsurun dıııında, 
Irak'ın bölgede güçlü, süper bir güç du
rumuna getirilmesi ve Saddam'ın da 
Arap aleminin güçlü yeni Nasır'ı ohna 
dürtüleri de kayda deger etkiler olarak 
kabul edilebilinir. Nitekim, Arap dev
letlerinin liderliği özlemini kuweden 
fiile çıkaran "tarihi adımı' atmış bnlunu
yor. 

Irak'ın işgal ve ilhak operasyonunun 
şimdilik başarılı oldugu; ilk tepkilerin 
giderek yerini daha uzlaşmacı, daha 
zaman alıcı bir ortama bıraktıgı gözlem-
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lenmektedir. Nitekim uluslararası plan
da kabul gören tez de, bir sava§ olasılığı
nı ortadan kaldıracak, 'diplomatik 
baskı'dan 'ekonomik cezalandırma" 
stratejisine geçmek §eklinde formüle 
edilebilinir. Her ne kadar Saddam, Ku
veyt'ten çekilmemekle direnirse savll§ın 
çıkmasının kaçınılmaz olduğu görii§ü 
egemen ise de, ABD Irak'a yapılacak bir 
saldınnın ABD-Irak savll§ından ziyade 
ABD-Arap savll§ı olasılığının giderek 
artacağı enıli§esinden çekinınektedir. 
Bu nedenle elden geldiğince bölgedeki 
askeri yığınağı çok uluslu bir güce 
dönii§türmeye çalışmaktadır. Özellikle 
de Arap ülkelerinin muhtemel bir saldı
nda kullanılnıası için çok yönlü diplo
matik-politik ilişkiler geliştirmektedir. 

Buna kal"§ın Saddamın, sömürge son
rası dönem ile çizilen sınıriann yeniden 
tartışılması ve ortaya çıkan kimi 'yapay 
devlet'lerin varlığına son vermek reto
riği ise, Arap halklarından beklenmedik 
ölçüde kabul görmektedir. Çünkü dün
yadaki petrolün oldukça önenıli bir ora
nına, ülkelerindeki servetin tamamının 
üstüne ailece tüneyen bu U§ak yönetim
lere ka!"§ı Arap emekçi kitlelerinin nef
ret ve kini tabminierin ötesindedir. 

Irak'ın Arap aleminin güçlü devleti, 
Saddam'ın da Araplann yeni Nasır'ı 
imajı ise giderek güçlenmektedir. Daha 
önceleri Iran'a kal"§ı 'Araplan saVlinan 
ve koruyan' Irak, bugünde' kutsal Arap' 
topraklannı 'hıristiyan'lann taaruzuna 
kaf§ı savunmaktadır savı; batılı askeri 
güçlerin Arap topraklarına yerle§me
sine kaf§ı yükselen Arap milliyetçi ha
reketiyle birlikte yükselmekle ve 
güçlenmektedir. Nitekim Arapların en 
radikal kesimleri, b8§ ta Filistin kurtulU§ 
örgütlerinin çoğu olmak üzere, açık bir 
§ekilde Irak ve Saddam'dan yana tutum 
takındıklannı açıklamada geçikiDediler. 
Saddam'ın, kendisini kU§atan ekono

mik, diplomatik ve askeri kU§atmadan 
kortarmak için daha ilk etapta sorunu 
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bir Arap-ABD, Filistin-İsrail-ABD ek
seninde tutma stratejisinde ısrar ettiği 
gözlenılendi. Arap halklan arasında 
derin yankılar uyandıran bu manevra, 
Arap yönetimlerini zor duruma sokan, 
'Arap Birliği'ni bozucu gelişmeler gös
termekte gecikmedi. Bunun farkında 
olan ABD, İsraili işin dı§ ında tutma ko
nusunda alabildiğine hassas davran
makta, sorunu, 'halklann özgürlüğü', 
'devletlerin hükümranlık lıaldan' ekse
ninde tutarak, olaya evrensel bir karak
ter vermek istemektedir. Ancak Batının 
sömürgeci devletlerinin bu birlikteki 
taaruzlarının argumanı fazla inandın 
değildir. B8§kalannın topraklanın işgal 
etınek ve egemeuliklerine son vermek 
geleneğinin kara lekesini alınlannda 
t8§ıyan bu ülkelerin§imdi bağımsızlık ve 
egemenlik kavranılanna bu denli sıcak 
bakmalannın inandıncılığı için insanın 
hafıza kaybına uğraması gerekir. Kaldı 
ki, bngün bölgeyi ve sorunlarını bir 
'arapsaçı" durumuna getirenler de biz
zat kendileri değiller mi? 

Kriz Yeni Dengeler 
Yaratacaktır 

Irak'ın Kuveyti işgal ve ilhakımn 
yarattığı uluslararası gerginlik, Orta
doğudaki bütün halklar açısından yeni 
gelişme ve araYJ§Iara neden oldu. Kürt 
ulusal hareketinin de bu gelişmelerden 
en fazla etkilenen unsurlardan biri ol
duğu muhakkaktır. Irak'ta otuz yılı 
ll§kındır özgürlük ve demokrasi için si
lahlı savll§ım yürüten Kürt olusal güçle
rinin, Irak ve onun kanlı diktatörü 
Saddama kal"§ı uluslararası planda orta
ya çıkan bu yeni durumdan doğrudan et
kilenmemeleri olası değildi. Saddam 
yönetiminin yıkılınası lıedefı, son on yı
lın Kürt hareketlerinin gündeminde ol
duğu bilinen bir gerçektir. Irak'ı ve 
Irak'ın işgalinde olan Kuzey Kürdistan'ı 
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baştan başa bir zindana dönii§türen eli 
kanlı bu diktatörün bütün yaptırımların 
arkasında, bugün ondan yakınan batılı 
ve doğulu ülkeler değil midirler? Ha
lepçe' de beş bin savunmasız kürdü kat
!eden bu zalime karşı, bir varil petrol 
için sus-pus olanların, kendisine benzer 
bir zalimi devirdigi için haykıranların 
uğultuları bir ikiyüzlülük örnegi degil 
midir? 

Yukarıda da vurguladıgınnz gibi 
sorun, bölgeyi kendi çıkar ve sömürüle
rine göre paylaşanların çıkar çatışması
dır. 

Ya bu gelişmeler yumagında en fazla 
'dikleş en' Türkiye ve onun gaspçı Cum
hurbaşkanına ne demeli? En azından 
Saddam kadar halk dii§manı, başka bir 
ulusu ezmede en az onun kadar hunhar 
olanların bu hayat numaralarımn kim
selerce yutulmadığı iyi bilinmektedir. 
ABD'nin bölgedeki fedaisi rolünü ' 
başarılı' olarak oynamaya soyunan bu 
tosuncukların asıl muradı ise yavaş 
yavaş depreşmektedir. Kürdistan'ın 
Türkiye için 'yumuşak karın" niteligi 
taşımasından ve bu nedenle şimdiye 
değin Irak'la iyi geçinmek; gerektiğinde 
Kürt ulusal hareketinin imhası için kar
şılıklı olarak, kendilerine ait olmayan, 
zorla işgal ettikleri "sınır"ları açmak, 
birlikte Kürtlere karşı askeri operasyon
lar düzenlemeler daha düne kadar sür
dürülen geleneksel TC politikasıydı. 
Acaba hangi köprülerin altından hangi 
sular aktı da TC için eski sadık dost he
mencecik post oluverdi. 

Körfez krizinin patlak verdigi andan 
itibaren, Türkiye, her ne hikınetse, yeni
den bölgedeki 'stratejik ve jeopolitik" 
konumu nedeni ile, dikkatleri hemen üs
tüne toplamaya başladı. Başkan Bush ve 
"başkan' Özal arasındaki telefon diplo
masisinin hatlarda yarattıgı sıkı trafık, 
Türkiye'y~ yeniden Batı'nın vazgeçil
mez dost ve müttefigi durumuna yük
seltti. 

Bu yeniden kazanılmış olan konum, 
Türkiye açısından ortaya çıkan kimi 'ta
rihi' fırsatların değerlendirilmesi için 
de önemliydi. Ne de olsa, bütün Türk 
"şahin'lerinin bir koro halinde' Kerkük
Musul bizimdir' nakaratı artık yeniden 
kulakları tırmalamahydı. İlginçtir; Kör
fez Bunabunudan bir hafta önce, eski 
başbakanlardan ve DYP lideri Süley
man Demire~ Milliyet gazetesinden Çe
tin Yetkin ve Uğur Özen'le yapnnş 
olduğu bir mülakatta aynen şunları söy
lemektedir: 

"H ep oldum olası Osmanlı Türk devle
tinin ve Türk aleminin bir parçası olmuş 
bulunan Kuzey ırak'taki ve Suriye'deki 
Türktak aleminin, Suriye'den Hatay'ın 
bize geçmesiyle önemli birkısmı bizim ta
rafımıza geçmiştir. Fakat hala öbür taraf
ta önemli merkezler vardır. Kuzey lrak'ta, 
yani Süleymaniye'den başlayıp Kerkük' e, 
yukanda Musul'a kadar gelen kesimde 
çok önemli bir Türk varlığı var.' 

'Biz bunlan k011uşmuyoruz. Politik ol
duğu için konuşmuyoruz. Çünkü biz hiç
bir zaman lrak'ı itmedik. Irak'ın itilmesi 
bizim aşağımızı fevkalade sıkıntıya so
kardı. Altımız, yumuşak kamımızdır. 
Irak'ı yanımızda tutmaya, onunla bera
ber falan olmaya çalıştık." 

'Açıkça söyleyelim: Bizim lrak'a karşı 
bir düşmanlığımızfalan yok ama nihayet 
Kerkük ve Musu~ Misak-i Milli hatlan 
içerisindedir.' 

Demirel, sözlerine bağlarken şöyle di
yor: 

'Ama Kerkük yıkıldı, çok haraplaştırdı
lar. Şimdi kim arkasında meselenin? 
Araplar ve Kürtler! ... Türkler orada Ara
plar ve Kürtler arasında sıkışıp ka/mış
tır .•. "(Milliyet,26.7.1990) 

Demirel'in görii§leri hemen hemen 
bütün Türk burjuva politikaalar tara
fından paylaşılmakta, Kerkük ve Musul 
hepsinin iştahını kabartmaktadır. Bu 
nedenle salt ABD ve diger Batı ülkeleri 
istedi diye Türkiye, körfez bunahnnnda 
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müdahaleci olmuyor. Ortadogu harita
sımn yeniden çizilmesi gerektigi, "Milli 
ve hayati" çıkarları bunu zorunlu kıldığı 
için taraf oluyor. Bu nedenle Irak'a ya
pılacak askeri bir müdahalenin ortaya 
çıkaracağı yeni olanaklardan ne ölçüde 
pay alınm plan ve projelerinin iyi izlenil
mesi gerekir. 

Kriz ve Kürt Ulusal Hareketini 
Bekleyen Olası Gel~meler 

Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhakının ya
rattığı uluslararası gerginlik, dolayısıyla 
Kürt ulusal hareketini de yepyeni bir ge
lişmeyle kat§ı-karşıya getirdi. Kürt u
lusal güçlerinin Saddam'ı devirme 
planlannın içerisine alınması ve bu 
amaçla gerçekle§en görüşmelerin kimi 
i§aretlerinin iyi değerlendirilmesi gere
kir. 

Birleş mi§ Milletler'in ekonomik bloke 
katan alması ve ABD'nin bölgede yüz 
bini "§kın bir güçle giriştigi askeri ope
rasyonun getireceği deği§ ikiikierin Kürt 
halkının geleceği üzerinde dogrudan 
doğruya etkilerinin olcağı muhakkaktır. 
Kürt halkının bu geli§melerden nasıl et
kileneceği sorununun yanında, gelişme
leri nasıl etkileyeceği sorunu da giderek 
önem kazanmaktadır. Daha dogrusu 
Kürtler bu tarihi olanaktan nasıl ve han
gi yararlan elde ederek çıkabilirler. 

Krizin nasıl bir noktada sonuçlana
cağı konusunda kesin yargılara varmak 
mümkün değil, hergün beklenmedik ye
ni gelişmeler oluyor. Bu nedenle Kürt 
yurtsever güçlerinin kendilerini tek bir 
pozisyonda kilitlemelerinin sakıncaları 
alabildigine fazladır. 

Kürt halkı açısından ABD'nin askeri 
haıulıklan ve BM kararının pratik 
uygulanışı yanında, Helsinki'de Bush
Gorbaçov görüşmelerinin kapsanu da 
önem kazanmaktadır. Sovyetler Bir
liği' nin, kumandanın ABD'nin elinden 
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alınıp BM' e verilmesi gerektigi önerisi, 
Kürt halkı açısından umut verici 
gelişmelere neden olabilir. Helsinki 
görüşmesinin ikinci önemli noktası, 
Gorbaçov'un tüm Ortadogu'ya yönelik 
çözüm önerisidir. Sovyetlerin, Orta
dogu ve Basra Körfezinin "geri kalan 
bütün çelişkilerini" çözrneğe çalı§acak 
bir konferans önerisi, Kürt sorununun 
otomatikınan bir politik sorun olarak 
gündeme girmesine olanak sağlayacak
tır. 

ABD'nin, böylesi bir konferansın, Ku
veyt krizini geri plana iteceği savı ile 
konferans önerisine kat§ı çıkışının altın
daki ana neden; İsrail ve Türkiye fak
törlerine dayanıyor. İsrail, Filistin 
sorununun güncelleşmesini engeller
ken, Türkiye, Kürt sorununun gündeme 
getirilmesine karşı alabildigine duyarlı 
ve tepkili davranıyor. Bölge halklan ta
rafından oldukça olumlu kat§ılanılan bu 
öneride, şayet Sovyetler Birliği kararlı 
davranırsa, Dünyanın en girift sorunla
nndan birini oluşturan Ortadogu so
runlarının çözümünde önemli adımlar 
atılabilir. Zira ABD'nin Filistin sorunu
nun "ılımlı" bir şekilde çözülmesinde 
Sovyetler Birliğine büyük gereksinimi 
vardır. 

ABD'nin, Kürt yurtsever güçlerini 
Saddam' a kat§ ı yönlendirmeye çalışır
ken, Kürt sorununu politik planda gün
deinle§tirmediği dikkat çekicidir. 
Irak'ın Kuveyti i§gali büyük çaplı propa
ganda unsuru haline getirildigi halde, 
Kürdistan'ın i§gali karşısındaki suskun
luk elbetteki anlamlıdır. Türkiye'nin 
krizdeki "önemli" konumundan kaynak
lanan kimi iki yüzlü politikaların deşifre 
edilmesi gerekir. Saddam'a karşı vurucu 
bir güç olarak öne çıkarılmak istenilen 
Kürt halkının, politik sorunlannın gün
deme getirilmemesi kabul edilemez ve 
bu oyunların mutlaka bozulması gere
kir. Elbette ki, Saddam'ın yıkılması Kürt 
halkı açısından bazı olumlu gelişmelere 
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neden olacaktır. Çünkü Kürtler açısın
dan bugün Saddam'dan kötüsü dii§ünü
lemez. Irak'ta bir iktidar degişikliği 
Kürtlere bir nefes alma olanağı verecek
tir. Ve zayıfbir IrakArap gücünün, Kürt 
halkının pozisyonunu güçlendirecegi ise 
muhakkaktır. Gerek kriz dönemi içinde 
olsun gerekse kriz sonrası, ne gibi yeni 
dengeler ortaya çıkacağı konusunda 
Kürt ulusalcı güçlerin alabildiğine dik
katlı ve duyarlı olmaları gerekir. Kesin 
olan bir şey varsa o da, bölgedeki den
gelerin artık eskisi gibi olmayacagıdır. 
Yani, yeni bir uluslararası durum ortaya 
çıkacaktır. Kürtlerin ortaya çıkan bu ye
ni durum kar§ısında tutumlan ne ol
malıdır sorusunu cevaplandırmak için 
henüz vakit erkendir. Çünkü, bunu 
degerlendirmek için, yeni dengelerin ve 
düzenin belirgin şekilde ortaya çıkınası 
gerekir. Zira Orta·dogu'nun kaygan ve 
kaypak zemini bir takım dengelerin he
saplamnasım alabildiğine güçleştirmek
tedir. Nitekim düne kadar uzlaşmaz 
dii§manlar görülen Irak ve İran, bir ge
cede tüm anlaşmazlıklanm 'çözdükleri
ni' ilan ettiler. Y ann buna benzer 
gelişmeler kimseyi şaşırtmamalıdır. Bu 
nedenle Kürt ulusal hareketi bu kar
maşada kendisini sıkıntıya sokacak an
gajmanlardan kesinlikle kaçımnalıdır. 
Başta ABD ve Batılı ülkelerin Orta
dogu'daki konjonktürel destekleri 
konusunda, tarihsel olaylar da hatırlan
dıgında daha bir dikkatli daha bir 
duyarlı olmak gerekir. Burada bir hatır
Iatmayı yapmada samnz sayısızyararlar 
vardır. Yaşamını Kürt halkının özgür
lüjiü yolunda veren Mustafa Barzani'nin 
1975 yenilgisinden sonra ABD Başkam 
Jinımy Carter'a gönderdigi mektupla
nnda bu konu alabildigine duygulu ve 
öğreticidir. 

• .• Biz Kürtler, ABD ve İran'ın şeref siJ
züne güvenerek düşmana karşı koyduk ve 
onunla savaştık. Bize mükafat olarak söz 
verilen özerklik nerede? 

... Sayın Başkan, biz dostlarımızın yar
dım vaadine güvenerek bir savaşa girdik, 
fakat ansızın, savaş alanında kendinlizi 
yanlız bulduk; Amerika ve İran yardımın
dan yoksun, arkamızda kapalı bir İran sı
nın ve karşımızda durmadan akan son 
model Sovyet silahlanyla donanmış Irak 
ordusu. 

... Biz düşmanlanmız tarafından askeri 
yenilgiye uğratılmış değildik. Dostlanmız 
tarafından yılalmi§tık. 

.. .Sayın Başkan, eğer Amerika'nın ver
diğ e söze tam olarak inanmasaydım, hal
kımı bugün içine düştüğü felaketten 
kurtarabi/irdim. Üst dereceli Amerikan 
yetkililerinin teminatı üzerine başka alter
natife iltifat etmedim, onun yerine, ABD 
ve Iran'la işbirliğini tercih etim.' 

Kürt halkı açısından esas önemli olan, 
kendi güçlerini hazırlaması ve kendi po
litik taleplerini sonabilmesidir. Kürt so
rununu gündemden çıkarınak isteyen 
güçlere karşı en büyük güvence budur. 
Gerek askeri planda olsun, gerekse dip
lomatik planda ustalıkla yürütülecek bir 
politika, Kürt ulusal sorununa adil bir 
çözüm getirebilir. Her iki planda da ha
zırlıklı olma gereği giderek kendisini 
dayatmaktadır. Güç yaratma ve siyasi
diplomatik önderlik kaçınılmaz bir 
şekilde Kürt halkım beklemektedir. Bu 
faktörlerin her birinin eksiklik ve yeter
sizligi Kürt halkının ulusal kurtuluşunun 
önünde ciddi handikaplar dogmasına 
neden olur. Diplomatik-politik önder
likten yoksun bir ulusal savaş tecrit ve 
kısırlaşmaya mahkum oldugu gibi, sade
ce diplomatik mücadeleye de kulak 
veren olmaz. Bunca dünya güçlerinin 
degişik hesaplar peşinde oldugu; son 
derece girift ve agır sorunlann aşılması 
büyük sorumlnluklar, usta bir politika ve 
çetin bir mücadeleyi dayatıyor. Irak kri
zinin sürdüjiü bütün bu süreç içerisinde 
aktif, müdahaleci bir savaşım geliştir
mek zorundayız. 
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ORTADOGU BUNALlMI VE KÜRTLER 

16 Mart 1988 tarihinde Kürdistan üze
rinde zehir li bulutlar binlerce Kürd'ü üç 
saniye içinde öldürüyordu. İran'la sür
dürülen sava§ sonrasında, sava§ tan güç
lü çıkan Irak ve lideri Saddam Hüseyin 
bütün güçleri ile Kürdistan'a ve Kürt 
halkına yöneldiler. Her birimde bütün
leşen ve 30 yıldır özgürlük savll§ım veren 
Kürt halkım dağıtmak, Irak için İran'la 
saVll§maktan daha zordu. Yüzbinlerce 
asker ve modem silahlan ile Kürt halkı
mn mücadelesini geriletemiyeceğini 

anlayan Saddam, bütün uluslararsı ant
lll§malan hiçe sayarak Kürdistan üzeri
ne kimyasal silahlan püskürtü. Böylesi 
bir uygulamaya hazırlıksız yakalanan 
Kürt halkı, büyük §ll§ kınlık içinde üç sa
niyede can veren binlerce ölüsünü geri
de bırakarak çeşitli yönlere dağıldı. 
İran'ın iç sorunlan m ve kanşıklığı fır

sat bilerek İran'a saldıran Saddam, sal
dırganlığının mükafatı olarak tüm batı 
devletlerinden, ABD'den, Doğu Bloku 
devletlerinden ve Sovyetlerden tahmin 
etmediği oranda destek alınca, yapa
caklannın ve hareketlerinin yanda§ı ola
rak kendisini destekleyen devletleri 
görüyordu. Saddam, bu konuma güve
nerek üretiminde Fransa, Almanya ve 
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Bir Yurtsever (ANKARA) 

Sovyetlerin bı~§ rol oynadığı kimyasal si
lahlar ile Kürt halkı üzerinde dünyada 
eşine çok az rastlanan jenoside ba§ladı. 
Saddam haklı çıkmıştı. Dünya devletle
ri Saddam' a "yürü ey kulum" diyordu. 
Birkaç pasif kınama dışında dünyadan 
büyük bir tepki gelınedi. Kürt halkı geç
mişinde ya§adığı pek çok örnekte ol
duğu gibi, çeşitli ülkelere dağıldı. 
Saddam dünyadan aldıgı bu destek ve 
cesaretle zafer naralan ve daha sonra da 
sava§ naralan atmaya ba§ladı. Saddam'a 
Irak dar geliyordu. Yıllardan beri çeşit
li Araıı liderleri tarafından hayal edilen 
Arap Imparatorluk liderligi Saddam'ın 
rüyalarında idi. Arap halklannın sem
patisini kazanabilmek için yıllardır düş
manlık beslenilen İsrail'e tehditler 
savurmaya ba§ladı. Saddam'ın İsrail'i 
tehdit eder boyntta güçlenmesi, Batı'yı 
ve ABD'yi tedirgin etmeye ba§larnıştı. 
ABD ve Batı devletleri bu duruma bir 
çözüm ararken Saddam onlara müdaha
le fırsatı yaratan hareketi yaptı. Sad
dam, Kuveyt'e girdi. İsrail'in tehdit 
edilmesini hazınedemeyen Batılı Dev
letler ve ABD Kuveyt'in işgalini bahane 
ederek Irak'a karşı harekete geçtiler. 
Saddam'ın binlerce Kürd'ü katietmesi 
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sonradanJıatırlatıldı. Zaliınliği ve hay
vani kişiliği anlatıhrken Halepçe katlia
ını örnek gösterildi. · 
Saddam'ın Kuveyt'i i§galinden önce, 

Irak'taki Kürt örgütleri topartarup ye
niden mücadeleye bll§la~lardı. Irak 
Kürdistanı'ndaki Kürt örgütleri bir ara
ya gelerek olU§turulan Kürdistani Cep
he, uluslararası devletlerin Kuveyt 
krizinden dolayı Irak'a kar§ı geli§tirdik
leri tepki, beraberinde Kürt Sorunu'nu 
da gündeme getirmi§ti. Kürdistani Cep
he, bu durumdan yararlanarak destek 
araYI§Ianm geli§tirerek, uluslararası 
planda Kürt sorununu da güncel duru
ma getirmeye çahştı. Kürdistani Cep
henin bu i§le görevlendirdiği Celal 
Talaban~ bu amaçla Batı devletlerine ve 
ABD'ye gitti. Ortadogu sorununda kürt 
unsuru tartışılmaya bll§landı. Banşın 
sağlanmasında Kürtler bir denge unsu
ru olarak tertışıldı. Kürdistan'ı sömür
geleştiren Türkiye, İran, Irak ve Suriye 
her dönemde Kürt Halk Hareketini et
kisiz kılmak için akıl almaz giri§imlerde 
bulunmU§Iardı. Kendi aralannda 
antlll§malar sağlayarak kendi dışında 

diğer parçalardaki Kürt hareketini kon
trol altında tutumak düşüncesiyle kısmi 
yardım sağlayarak ve Kürt hareketinin 
geli§tigi parçada deği§ik bahanelerle 
operasyonlar düzenleyerek, sürekli en
gel olmayı varlıklanmn bir nedeni saydı
lar. Talabani'nin ABD'de bulunması 
bütün sömürgeci devletleri tedirgin edi
yordu. Özellikle Kürdistanın en büyük 
parçasım elinde tutan Türkiye, yeti§tir
diği sadık elemaulan vasıtasıyla O'nu 
adım adım izletti. Talabani'nin ABD'de 
ki her hareketini büyük bir sadakatla iz
leyen dünün mar ksisti Cengiz Çandar, 
Türkiye'yi sürekli bilgilendirdi. Orta
dogu dengesinde önemli bir unsur hali
ne gelen Kürt halkım n olası kazançlarım 
engellemek için Türkiye'nin daha faal 

bir rol oynamasımn gerekliliğini yazıp 
durdu. Cengiz Çandar, 18 Ağustos 1990 
tarihli Güneş Gazetesindeki köşesinde 
şöyle diyordu:' _.ı. Türkiyenin bu krizin 
dışmda klılabibnesi imklınsızdır. 2. Tür
kiye, bu krizden enaz zararla, azami 
kazançla çıkma/ıdır.' Çandar'ın azami 
kazançla ne demek istediğini anlamak 
güç değildir. Musul ve Kerkük, Çan
dar'ın ve Türkiye'nin hayalini süslemek
tedir. 

Dünya devletlerinin Ortadoğu'ya ilgi
lerinin artığı bu dönemde, kaçuulmaz 
olarak Kürt Sorunu'nun gündeme gel
mesi bazı çevreleri karşı atağa kaldır
~tır. Özellikle i§gal güçleri bu 
durumdan oldukça tedirginlik duymak
tadır lar. Bu amaçla bütün kuruıniarım 
ve yedekgüçlerini harekete geçirmi§ler
dir. Bu güçlerin bazılan Türkiye'nin 
mutlaka savll§a katılmasım ve Sad
dam'ın yok olacağım düşünerek buna
bm sonrasında masaya 'güçlü oturma' 
hakkı elde ederek, Kürtler lehine ge
li§ecek bir durumu engellemek ve Tür
kiye'nin 'tarihi kayıplan'ın yeniden 
kazanmak gerektiğini belirtiyorlar. Ba
zılar ise, bunahm sonrası ABD'nin gali
biyeti sağlayacağım ve bu arada yeni 
olU§ turulacak denge de Kürtlerin de yer 
alacağım düşünerek; bu durumu engel
lemek maksadıyla mevcut statükonun 
korunmasımn sağlamlmasım istiyor ve 
buna bağlı olarak ablukanın kalkmasım, 
sorunun, yöre halklan arasındaki bir so
run olduğunu savunmaktadır. 

20 Ağustos 1990 tarihli Hürriyet gaze
tesinde Ertuğrul Özkök şöyle yazmakta
dır:'Şimdi mese/e şurada: Türkiye b/Jyle 
bir 'sulh masasında'yera/acak m~ abna
yacak mı? Bu soru, bu ülkenin vatandaşı 
olarak hepimizi çok yakından ilgilendiri
yor. Çünkü Irak, bizim de içinde yaşa
dıg ımız bir siyasi coğrafyaya ait. Burada 
olup biten herşeyin milli çıkarlanmızla 
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çok yalan ilişkisi var. 'Aman biz bu/0§
mayahm' tüyenler, yann IraJön kuzeyin
ik bir Kilit lkvleti kumlması fikrinin bu 
masaya gelmesi dummunda, Türkiye'nin 
bunu nasıl engel/eyebi/eceğinin cevabını
da vermeli/er.' 

Kendi varlık nedenini Kürt halkına 
kat§ı, sistemle birleşmekle gören, solcu
luk adına Kürt halkının her türlü haklı 
mücadelesini eleştiren, ispiyonlayan 
Uğur Mumcu, Özkök'ten farklı bir ba
kışla aynı sonucu yakalamaya çalışıyor. 
Mumcu, 23 Ağustos 1990 tarihli Cum
huriyet gazetesindeki köşesinde şöyle 
yazınaktadır:'Türkiye'de Onadoğu anık 

eski Onadoğu olmayacağ ına g/)re oluşa
cak yeni ik ngelerde benim etkinliğ im ve 
söz haklam olsun düşüncesiyle ABD'nin 
yanında yer alıyor. Saddam bu ambargo, 
abluka yada sava§ sonunda yılalırsa 
Irak'ta BAAS rejimi yerine Kiln/erin lks
teğiyle ABD yanlısı bir hükümet kurulur, 
yoksa Irak ikiye bölünür/k Kuzey Irakş'ta 
yineABD yanhsı bir Kilit lkvleti mi? Tür
kiye izlediği bu dümen suyu siyaseti yü
zünden birde bakacak ki sınırlannda bir 
Kilit devleti kumluvenniş.' 

Mumcu, 5 Eylül 1990 tarihli köşesin
de ise,endişelerini şöyle dile getiri
yor:'Bush, Irak sonınunu kanler ile 
birlikte çözmeye çalışıyor. Saddam son
rasıirak'ta Künler hiç kuşkusuz, çok da
ha eıkin roller üstlenecekler. Türkiye, bu 
etkin rolün olası sonuçlanndan yararlı çı
kabilir mi? 

' ... Hayır. Bugünkü bunalımlar bitsin; 
göreceksiniz ABD, ömeğ in Enneni ve 
Kilit sorunlannda yine Türkiye'yi 'desta
bilize' elkcek hertürlü karan almakta hiç 
duraksamıyacaktır.' 

Kemalist 'sol'un kalemşörlerinden 
Ali Sirmen ise, yandaşlarıyla yarıştreası
na şöyle kusmaktad.ır:' .• Gerçekıen CIA 
Irak'ta Saddam Hüseyin'e karşı girişe
ceği herlıangi bir harekatta kaçınılmaz 
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olarak Kiln/ere dayanmak zomndadır. 
'Kısacası diyeceğimiz odur ki ABD, is

ter Saddam'ı devinnek için olsun ister 
Saddam devri/dikten sonra Ona
doğuş'da daha kolay lknetleyebileceği 
yeni bir düzenlemeyi oluturnrken olsun, 
hep Kilit öğesine oynayacaktır.'(5.Ey
lül.1990,Cumhuriyet) 

Bu keramet-i kendinden menkul 
şovenierin kervanına katılan Uluç Gür
kan, 3 Eylül tarihli Güneş gazetesin
de:'Batı bu cepheyi (Irak cephesini) 
açabilmek için Kilit kartını oldukça silrp
riz/i bir biçimde oyrıayabilir. Saddam'a 
karşı mütefik sayılan Kanierin harekete 
geçirilmesi, Türkiye'yi açmaza düşürebi
/ir. Haklı olarak bu olaya müdahale ede
lim derken kendimizi doğnıdan Irak'ın 
karşısında bulabiliriz.' 

Yine Kemalist 'sol'culardan Cüneyt 
Arcayürek 17 Ağustos 1990 tarihli Cum
huriyet gazetesinde, Talabani ve ABD 
ilişkilerine değinerek, ABD'nin olası bir 
Kürt planına kal§ı Türkiye'yi uyarıyor. 

Sagcısı ile solcusu ile Türkiye'de bir 
çok kesim Saddam sonrası oluşacak 
dengelerde Kürt unsurunun yer alabile
ceğini düşünerek böyle bir ihtimali yok 
etmenin yogun çabası içindeler. Sosya
list sol da bu koroya katıldı. Hasan Yal
çın 'Saddam'a Hitler diyenler gerçek 
Hitlercilerdir.' diyerek kendisinin ve çev
resinin tutumunu çok iyi ömekledi. 
Dogu Perinçek Arap Birligi belirlemesi 
ile Saddam'dan yana tutum alırken 

ABD'ye karşı mücadele görüntüsü al
tında Kürt hallorun mücadelesinin 
önünde sarsılmaz bir bayrak gibi dur
duğunu gösterdi. Buna benzer örnekle
ri çuğaltmak mümkün. Gorbaçov'un 
ABD'de oluşu kintseleri rahatsız etmez
ken Talabani'nin ABD'ye gitmesi Türk 
egemen çevreleri, sag-sol çevreleri faz
lasıyla rahatsız ve tedirgin etti. Bu ara
da Kürt çevresinden bazıları da bu 
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rahatsızlıgım dile getirdi. Kürt unsurla
on böyle dii§ünmesi Kürt halkım §ll§ırt
tı. 

Nasıl dii§ünmeliyiz? Bu soruya doğru 
bir cevap bulmak için Kürt halkımn var
lığından rahatsız olan veya kürt halkımn 
olası baklar elde etmesinden rahatsız 
olan kesimlerin politikalannı iyi bilmek 
lazımdır. Bunlar nasıl düşünüyor? Yu
kanda örneklerini verdiğimiz kurum 
temsilcilerinin veya kişilerin görii§leri 
açıktır. Bu dii§üncelerin ikili yönü var
dır. Birincis~ statükonun mutlaka 
deği§eceğ~ yeni olU§turulacak statü
koda Kürtlerin olası haklar elde etmesi
ni engellemek için Türkiye'nin aktif rol 
oynayıp ABD ile ilişkilerini bu çerçeve
de güçlendirmesi; gerekirse aktif olarak 
savll§a katılması ve bu arada hayallerini 
süsleyen Kürdistan'ın petrol bölgelerini 
i§gal etmesini düşünmektedirler. 

İkincisi: Statükonun korunmasıyla il
gilidir. Bu kesimi de iki bölümde incele
mek laıım. İlki devlet mekanizması 
içindeki ki§i ve kurumlardır. Bunlar 
Türkiye'nin Kuzey Kürdistam işgal et
mekle bll§ına çok büyük belalar alacagı
m düşünerek, Türkiyenin temkinli 
davranmasını, Saddam'ın ayakta kalma
sım veya Saddam sonrası BAAS'ın gü
çlü iktidarının varhgını korumasım, 
böylelikle güçlü Irak yönetiminin Kürt
!ere biç bir hak vermeyecegini düşüne
rek bir bll§ka grubun düşüncesine 

katkıda bulunurlar. Bir de sosyalist ke
sim veya sol kesim var ki, bu kesim ola
ya enternasyonalist bir çerçevede 
bakmayı Kürt sol çevrelerine empoze 
etmeye çah§ırlar. Geçmiş yıllardan ka
lan alı§kanhklarım dünyadaki bütün 
deği§melere kar§ın deği§tirmeyen, Pro
letarya devrimi, devrim sonrası birlik ve 
C§itlik sloganlan ile Kürt Halk Hareke
tine daima çıkarcı bakan bu sol çevreler 
her dönem Kürt meselesinin önünde 

durmD§lardır. Bugün Ortadoğu'da Kürt 
halkının celladına kar§ı nlnslararası tep
ki gelişmi§tir. Bu geli§meden, bu cephe
den yararlanmak Kürtlerin en doğal 
hakkıdır. Saddam'ın bu sıkı§ ık dorum
dan kurtulmasım istemek, mevcut statü
konun devamını istemek, tek ifade ile 
§artlan Kürtler lehine dönüşme ihtima
line kar§ı durmaktır. Hangi gerekçeler
le olursa olsun böyle bir tutum kürtlere 
kar§ı bir tutumdur. 

Kürtlerin Ortadoğu'da "banşı' koru
ma diye bir sorunu yoktur. Ban§ı koru
ma Kürtlerin köleliğinin devamım ifade 
eder. Kürtlerin ulusal-demokratik bak
lan için savll§ı devam ediyor. Savll§an bu 
halk, uluslararası dengelerden yararlan
mak zorundadır. 'Düşmanımın düşma
nı benim dostumdur' sözü kürtler için 
gerektiğinde taktik olarak benimsen
mesi laıım gelen bir sözcüktür. Or
tadoğu'da Kürtler, yıllardır verdiği 
mücadele ile artık bir denge unsurudur. 
Her Kürdün bunu gönnesi bunu bilme
si laıımdır. Kürtler, ABD Ortadoğu'ya 
askeri yığmak yapmadan önce de sav ll§ ı
yordu. ABD geldiği için savll§ı bırakma
ları beklenemez. Kaldı ki, savll§ Kürtler 
yüzünden gündeme gelmedi. SaVll§ ihti
mali, Irak'ın Kuveyte girmesiyle günde
me geldi. Kürtler bu bunalımı lehlerine 
kullanmak zorundadır. Statükonun 
Kürtler lehine deği§mesi gerekir. Bll§ka 
türlüsü bunalımı ortadan kaldırmaz. 

Kürtlerin kar§ı kar§ıya bulunduğu du
rumu anlamak için Kürdistan'ın konu
munu çok iyi bilmek lazımdır. Kürdistan 
Türkiye, Suriye, İran ve Irak tarafından 
parçalaDIDI§, ilbak edilmi§ ve sömürge
le§tirilmiştir. Kürdistam sömürgesi ola
rak elde eden bu dört devlet dünyadaki 
birçok zengin ve büyük devletle çıkar 
ili§kileri bağı kurmU§tur. Bu dört devle
tin çıkarları büyük devletlerin çıkarlan 
ile çakı§mı§ durumdadır. ABD, Sovyet-
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ler Birliği ve Babmn büyük devletleri bu 
devletlerle ili§ kilerinde daima kendi bü
yük devlet çıkarlannı önplanda tutmak
tadırlar. Dolayısıyla Kürt halkının 
mücadelesi her seferinde bu devletlerin 
ve özellikle de nedense hep Sovyetler 
Birliğinin çıkarianna çarpmaktadır. Ay
nca bu dört sömürgeci devlet hangi par
çada Kürt hareketi gelişirse bu hareketi 
yokebnek için ittifaklannı elden bırak
nuyarlar. Yardım adı al b nda kendi 
~ındaki parçalarda gelişen hareketi 
kendi kontrollari altında tutmayı ihmal 
etmiyorlar. Bununla amaçlan; birincisi, 
sav3§ı "kendi" toprağı dı§ında tutmak, 
uluslararası dikkatleri kendinden uzak 
tutmakbr. İkincisi: Kürt örgütlerinin 
kendileri ~ında b3§ka devletlerle ilişki 
kurmasını engellemek ve bu örgüdere 
yaptıklan sınırlı yardımlarla verilen mü
cadeleyi belli bir seviyede tutmaktır. 
Üçüncüsü: Kürt halkının zaman zaman 
gelişen mücadelesini hep yenilgiye sü
rükleyip mücadele kararlılıklarını yık
mak ve kitleyi karamsarlığa sürükleyip 

, teslimyel göstermelerini sağlamaktır. 
Bu sömürgeci devletlerden herhangi bi
ri ile veya birkaçı ile, sınırlı da olsa itti
faklar kurup diğer bir sömürgeciye karşı 
verilen mücadelenin sonu yenilgidir. Bu 
dört sömürgeci devletin ablukasında ve 
dolayısıyla bu sömürgecilerin dayandıgı 
diger devletlerin kar§ısında Kürtler ne 
yapmalıdır? Kürtlerin nefes alabilecek 
bir aralığa ihtiyaçları vardır. Bu aralık 
nedir? Bunu çoi< iyi tespit etmek gere
kir. Bu aralık bu dört sömürgeci devlet
ten hiç biri değildir. Bu aralık, Kürtlerin 
Ortadogu'dagüçlenmesinde çıkan olan 
devletler veya kesimlerdir. İkincisi ulus
lararası koııullar çok önemlidir. Bugüne 
kadar birçok büyük devletin çıkan, Or
tadoğu'da mevcut statükonun devanun
da yatıyordu. Bugün durum sadece 
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Irak'la sınırlı dahi olsa farkhhk gös
termektedir. Uluslararası çıkarlar Or
tadoğu' da dengelerin yeniden 
kurulmasını gerektirmektedir. Bu yeni 
dengeyi kurmada Kürt halkı çok önem
li bir unsurdur. Bir denge unsurudur. 
Kürtleri gözardı ederek dengeyi sağla
mak güçlC§miştir. Bu dengede belirleyi
ci veya etkileyici bir unsur olmak bir 
nefes arahğıdır. Bugüne kadar Kürtleri 
fazla dikkate almayan büyük devletler 
arbk dikkate alınması gereken bir halk 
olarak görmek zorunda kaldılar. Bu çok 
önemli bir gelişmedir. Kürt halkı kendi 
özgücünü yıliann mücadelesi ile sağla
DU§br. Bir takım teorik belirlemelerle 
bu gücün gelişmesinin önünde durmak 
afedihnez bir hatadır. Kürtler birliğini 
sağlayıp bu tarihi fırsab degerlendirme
lidir. 

Sonuç olarak Kürdistan'ı sav3§ alanı 
haline getirecek olan Türkiye'nin sav3§a 
girmesine hayır demeliyiz. Böyle bir sa
Va§ durumunda hiçbir kürt gencinin as
kere gibnemesi, askerde ise cepheye 
gitmemesi, cephede ise sav3§maması 
gerekir. Saddam'a kar§! sava§an kürt 
pC§mergelerinin bu mücadelesini ge
liş tirecek ve Saddanu zayıflatacak her 
girişim desteklenmelidir. Kürtlerin, le
hine dönen uluslararası kO§ullan akıl
lıca kulanması lazımdır. Dünyada ender 
görülen bu uluslararası birliğin içinde 
hesaplanması gereken bir güç olmak pa
zarlık garantisidir. Kürtler Ortadogu'da 
ortaya çıkan bu birinci denge bunah
nundan güçlü çıkmak zorundadır. İkin
ci bunalım döneminde veya olası 

çözül~ sonucu dengelerin yeniden ku
rulması öngörüldüğünde Kürtlerin bu 
yeni yapılanınada dengelerde ağırlık 
ta§ıması lazımdır. Kürtler kendini şim
diden ona hazırlamabdır. 
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Körfez Krizi Üzerine 

Körfez Krizi'nin başladıgı Temmuz 
sonu ve Agustos başından sonra, Ber
geh dergisi için, bu konudaki dilijünce
lerimi yazmak istedim. Ancak, bölgenin 
karmaşık yapısı, ileri teknoloji ve krizin 
özelliği nedeniyle durum her saat başı 
yeni boyutlar alıyordu. Degi§imler, ba
zan tahmin edilemiyen bir yönde oldugu 
için, başta dilijündiigüın, olaylara daha 
da somut bir şekilde deginme yöntemi
ni gerçekleştirmek olanagım kaybettim. 
Böyle olunca, temel neden ve büyük glo
bal olasılıklar hakkında yazmak zorunlu 
oldu. Dergi yayınlanıp bu yaııyı okuma 
olanagım bnldugunuzda, birçok şey ay
dınlıga kavuşm~ ve yeni bir durum 
yaşanmakta olabilir. Büyük olasılıkla 

böyle de olacaktır. Eylül ortalarında ka
leme alınan yazıda sözü edilen olayların, 
bugünkü ve onu okudugunuz andaki ko
numlanmn gösterecegi birtakım ayrılık 
ve uyumsuzluklara bu gözle bakacagını
zı uınanm. 

ABD'nin başını çektigi kapitalist sis
tem, 21. Yüzyılın eşiğinde oldugumuz 
90'lı yıllarda, parlak dönemlerinden bi-

Nuri S emdin 

rini yaşıyor. Üst elik son üç yılda sos
yalist ülkelerde oluşan çöküntü, bu ka
pitalist ülkelere büyük üstünlükler 
sagladı. Özellikle de ABD'ye. 
Sıcak ilişkiler kurdugu günden beri, 

ABD, Ortadogu'da sürekli olarak kont
rolu saglamak istedi, ancak bu, o kadar 
rahat olmuyordu ve zaman zaman başa
rısız dönemler yaş andı. İsrai~ Suudi 
Arabistan, Mısır ve Türkiye gibi devlet
ler, ABD'nin bu denetimi saglama eyle
minde baş yardımcılarıydı. Fakat, bütün 
bunlara karşın, ABD, bölgeyi gönlünce 
denetim altına alamadı. Beyrut'ta ABD 
askerlerinin toplu öldürülnıeleri, 
ABD'li ve Batı'lı yurttaşiann rehine alı
narak kaçıniınaları ve benzeri olaylar
da, ABD, bilinen sert metodlarıyla 
müdahele edemedi. 
Ayrıntılara girmekten kaçıoarak degi

nelim; İsrail ve Arap anlaşmazlıgı, 
Arap'ların bir bölümündeki -net olına
sa da- antiemperyalist tavırlar, Filistin 
ve Kürt faktörleri başta olmak üzere, sı
ralandıgında görülecegi gibi bir dizi ne
den, bölgenin stabilitesini bozuyordu. 
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Sovyetler Birliği'nin bölgedeki ilişkileri 
ise bunlann ba§ında geliyordu. Kısaca
sı, ABD, bu bölgedeki 'gidişat'tan hoş
nut değildi. Oraya kuvvet kullanarak 
girmeyi ve istedigi 'huzur'u sağlamayı 
hep düşündü. Ancak bunu gerçekleştir
mek için açık ve kabullenebilir nedenler 
yoktu. ABD'ye çok uzak olan bölge, 
onun yalan ko lll§ ulanna benzemiyordu. 
Bölgede huzuru bozan ve onun yarar
lanın dolaysız bir şekilde engelleyen 
durum olmadı. Granada, Panama, 
Nikaragua' da yapııkiarım yapanııyordu. 
Ortadoğu'daki faktörler alabildigine 
kanşıktı. Kullamlacak 'kuvvetin' ne ge
tireceği kestirilemezdi. Ortadoğu, 
ABD'nin kolll§U ülkelerine benzemiyor
du. Dünya, ABD'yi haklı bulmazdı. Sov
yetler Birliği ve sosyalist ülkeler, birkaç 
yıl öncesine kadar çok büyük bir etken
di. ABD, uluslararası her olayda, 'Sov
yetler Birliği'nin tavn ne olur' 
faktörünü hesap etmek zorundaydı. Bu 
faktör büyük ölçüde yok şimdi. Vietnam 
Savaşı'ndan sonra, A'BD, benzeri olay
lara bulaşmamada oldukça duyarlılık 
gösteriyor. Şimdi, kamuoyu eskisi gibi 
kolay kolay evet demiyor. ABD' de, Se
nato ve Meclis'te, bu işin hem politik ve 
hem de ekonomik yönleri ele alınarak 
derinlemesine tartışmalar yapılmakta
dır. Özellikle ekonomide tamiri güç ya
ralar açıldığından, ABD Senato'su ve 
Meclis'i, Başkan ve yönetiminin bu tür 
eylenıleriDe evet demekten kaçımyor. 

Bu ve daha bir dizi nedenlerle ABD, 
bölgede kuvvet kullanamadı. İran'ın 
Basra'yı düşürme olasılıgı oldugu gün
lerde, ABD yöneticileri ciddi hazırlık
larda bulunmadılar degil. Ancak Basra 
düş m edi. 
Aynntılanna girmiyelim; 2 Agustos'ta 

Irak, Kuveyt'i işgal ve burayı 'eski bir vi
layeti" olarak Irak'a katınca, 'Körfez 
Krizi' dedigirniz durum olU§tU. ABD, 
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Kuveyt ve yine tehdit altındaki Suudi 
Arabistamn yamnda yer aldı. Birleşmiş 
Milletler aygıtım işleterek dünyanın he
men hemen tümünü yaruna alarak, böl
geye askeri güçler gönderdi. 

Unutmamak gerekir, bölgeye büyük 
ölçüde askeri yığınak yapmakta olan 
ABD'nin amacı, 'huzursuz' bölgeye gi
rip bazı düzenlemelerde bulunmak 
değildir. ABD, girdigi yerde kahnak, 
bölgeyi tam denetimde tutacak gücü 
bölgede bulundurmak üzere girmek is
tiyor. Bölgede "huzursuzluk'lar sona er
meyecegine göre, -ABD istedigi zaman 
nedenler bulabilir- ABD'nin yeteri ka
dar gücü sürekli olarak bölgede kala
caktır. Kalacagım açıkca demiyecek, 
ancak, orada kalmasım gerektirecek ne
denleri uzun süre bulacaktır. Dünyada
ki dengeler de buna uygundur. Artık 
etkin bir Sovyetler Birligi yoktur. Arap 
ülkeleri ise, birlik halinde degiller. Tu
tucu Arap devletleri ABD'nin yamnda 
yer alırken, dünün radikal ve bir tür sos
yalist olduğu söylenen Suriye'deki Hafız 
Esat yönetiminin de ABD'ye yaktaşma 
içinde olduğu ve Irak yönetimine karşı 
Suudi Arabistan'a asker gönderdigi bi
linmektedir. Radikal ve antiemperyalist 
oldugu iddia edilen bir kısım Arap dev
letlerinin bu özelligi için de çok şey 
söylenebilir. Halk deyimiyle; antiem
peryalistlikleri "paçalarından akıyor". 

Arap Birliği, etkinliği olmayan, sözde 
bir birlikten öteye gitmiyor. ABD'yi böl
geden uzak tutmaktan çok, tam tersine, 
yerleşmesine yardım etmektedir. 

Peki, iki yıl önce kendi yurttaşı binler
ce siıçsuz kadın, çocuk ve her yaştan in
sam zehirli gaz bombalanyla öldüren 
Saddam Hüseyin'i kim bu duruma getir
di? Fransa, en modern silahları sattı, 
Batı Almanya'mn bu gaz fabrikalarım 
kurdugunu hilmiyen yok. ABD hem si
lah ve hem de uydular aracılıgıyla elde 
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ettiği bilgileri Saddam'a vererek, ona 
yardım etmedi mi? Ya İngiltere ve Çin! 
Hangisini sayalım. ABD ve Batı'lı Dev
letler, dün binlerce Kürt insanını öldü
ren Saddam'a bu denli tepki 
göstermezken, bugün fdyameti kopan
yor. Sovyetler Birliği Halepçe kınınında 
susarken, şimdi en sert tepkilerin yanın
da yer ahyor. N eden? Çünkü sorun, 
"dünya enerji i§letimi"ne dayandı şimdi. 
Sovyet'lerin ise ABD ve Batı'dan ala
cagı krediler sorunu var ve son yıllarda 
gösterdiği deği§imlerin yarattığı görü
nüme gölge düşürmek istemiyor. Enerji 
sorunu, teknik bir konu ohnaktan çok si
yasi bir konudur. Ancak, "enerji" konu
sunun uzmanlık isteyen yanlarını 

yetkililerine bırakarak, birkaç cümleyle 
değinelim. Bu konunun uzmanlarına 

göre, her yerde olduğu gibi, Orta
doğu'daki petroller de bir süre sonra bi
lecektir. Bazılan ikiyüz yıl ve daha uzun 
bir süre hesaplıyor. Ancak kimileri de 
ikiyüz yıl dayanamayacak petrol bölge
lerinin olduğunu söylüyor. O halde, bu 
bölge insanlarının ikiyüz yıl sonraki 
kuşaklamon yararları, şimdiden alınıp 
Batı'ya aktanlıyor demektir. Bu bölge 
insanlannın mah olan petro~ satın alı
narak, halkın elinden alınıyor. N e var ki, 
bu gözden kaçınlıyor ve kimse bunu tar
tl§mıyor. Dünyanın petrol şeklindeki 
enerjisinin % 40 kadarını Batı'lı kapita
list ülkeler kullanıyor. Kaba görünümü 
ile, bu enerji oradan alıp ileri ülkelerde 
kullanılıyor demektir. İşte bu günkü 
kriz, Batı'nın yaşamsal yarariarına do
kunduğu için büyük tepkilere neden ol
muştur. Doğaldır, parasını ödeyerek 
satın alıyorlar. Bu paraların ancak çok 
önemli olmayan bir bölümü o ülkede ka
lıyor. Fabrika, yo~ hastahane vs yapı
mında kullanılan bu paralar o ülkelerin 
yaşam düzeyini az da olsa etkiliyor. An
cak ş u bir gerçektir ki, tutucu yönetici-

ler kanahyla bu paralann aslan payı, yi
ne Batı'lı ülkelerdeki yatırımlara ve ban
kalara gidiyor. Bunu bozmaya yönelik 
her olay, bu tür "kriz"lerin dağınasına 
neden olur. Saddam Hüseyin, anlatma
ya çahştığım mekanizmayı bozmak iste
yen biri değildir. Ne var ki, oyunun 
bozolabileceğini göstermesi bakınun
dan kötü bir örnektir. Yann daha başka 
ve m ekanizmayı bozma gir i§ imini düş ü
nen örnektemelerin gehneyeceğinin gü
vencesi nedir? Bu nedenledir ki, 
onlarca, Saddam cezalandınhnahdır. 

Kendi elleriyle büyüttükleri bu yarama
zı "idare" etmek zor değildir, ama, kötü 
olan, böyle örneklerin yaşayabihne ola
sılığıdır. Saddam ortadan kalkmah ki, 
bölgede, benzeri şeyi düşünmek, kimse
nin aklına gelmesin. 

Nüfus ve yerleşim alanı bakımından 
dünyada azınlıkta olan Batı'lı kapitalist 
ülkeler, parasını ödeyerek aldıklan pe
trolun kullanımında, kendi yarariarına 
i§leyen bir uygulama yaratm!§lar. Bu bo
zulmamalıdır, önemli olan budur. Bu 
paranın bir bölümü o ülkeye intikal edi
yor ama, daha çok fazlası Batı'ya gidi
yor. Örneğin, Kuveyt, göreceli olarak, 
oldukca ileri bir kent görünümünde, 
ama, Kuveyt Şeyhi'nin milyarlarca dola
rının olmadığı ülke yok dünyada. Tür
kiye'deki bankalarda bile büyük 
paralannın bulunduğunu gazeteler yaz
dı. Bu nedeule Batı'lı ülkeler kolayca 
yanyana geldi. 
Komşu Arap ülkelerini bile i§gal ede

ceği korkusunu yaratan Saddam Hüse
yin yönetimine son vermek için ABD, 
bölge denetimini sağlamayı üstlenirken, 
çok karmaşık bir durum ortaya çıktı. 
Saddam, bölgede ve dünyada saldırgan 
bir izienim yaratml§tır. İran' a saldırdı ve 
sekiz yıl süren savaşta bir milyon insan 
öldükten sonra, elde edilen yerleri 
İran'a gerisin geri verirken, akla birşey 
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geliyor; nedendi bu savaş? En açık şek
liyle bu haksız ve nedensiz bir savaştı. 
Saldırgan kimdi? Saddam ... Sonra Ku
veyt'e saldırdı. Suudi Arabistan, Suriye 
ve diğer Emirlikler korkanların başında. 
Bundan önce de Kuzey Irak'ta Kürdis
tan' ı yerle bir etti ve dört bin köyü coğ
rafyadan sildi. 

Bu psikolojik ortamdan yararlanmak 
isteyen ABD, bölge denetiminde başka
lanmortak yapmayı dÜ§ünmüyor. Onla
rın sınırlı askeri yardımlan yamnda, 
daha çok ekonomik ve moral destek ver
melerini arzuluyor. Sorumluluğu başka
larıyla paylaıımak istemeyen ABD, 
BirlC§mi§ Milletler'in desteğine gerek
sinin duyoyor, ancak, BirlC§mi§ Millet
ler Gücü veya BirlC§mi§ Milletler 
Komutanlığı gibi kurumlarda yönetim
sel bölÜ§üm ABD'nin i§ ine gelmiyor. Ne 
var ki, bunu açıkca dile getirmek güç ol
duğu için, süreci bu şekilde bir seyir al
maya zorluyor. Bu nedenle de, ABD 
yönetimi ve basını, "B.M.Kuvvetleri" ko
nusunda çok suskundur. Bilinçli bir sus
kunluk ... ABD, Ortadoğu'ya "düzen" 
verecek bir eylem ve yönetimin komu
tanlığını elinde tutmak istiyor. Bunda 
hiç kuşku yok. 

Ancak burada bir çeli§kinin ip uçları
nı yakalamaya çalışmahyız. Batı'lı kapi
talist ülkeler, hep, aralanndaki 
çelişkileri büyük ölçüde ön plana çıkar
mayan bir tavırla, Sovyetler Birliği ve 
Sosyalist Blok karşısında uyumlu olma
ya çalıştılar. Derin ayrılıklara varma
dan, birtakım ödünlerle ve karşılıklı 

"anlayışlı" davranışlarla bunu sağladılar. 
Şimdi, dünkü "tehlikeli' Sovyetler Bir
liği yok artık. Üstelik Sosyalist Blok di
ye birşey kalmadı. B u böyle oldu diye, 
Batı'lı Devletler'in çeli§kilerinin hemen 
su yüzüne çıkacağını beklemek sallık 

olur. Ancak bugünkü "uyumlu' tavırla
nnda bile, yarının i§aretlerini yakala-
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mak olanaklıdır. Dünün sosyalisı ülkele
rine, karlı yatırım giri§ imleri, krediler 
açılması, yeni verimli pazarlar olarak bu 
ülkelerle yaratılmak istenen ekonomik 
ilişkiler başta olmak üzere, pek çok ko
nu, sessiz bir mücadelenin nedenini 
oluşturmaktadır. Doğal olarak, bundan 
sonra da, her ekonomik ve siyasi olayda 
bu etkenierin izlerini göreceğiz. Nite
kim bu savaşıında, ABD, atak davrana
rak bölgeye asker çıkardı, BirlC§mi§ 
Milletler'de Batı'lı ve diğer devletleri 
yaruna almasım bildi. Sovyetler Eirliği, 
karşı tavır almamayı kabul etti. Batı 
Cephesi'nde ABD, diğerlerinin çok 
önüne geçti. İ lerde bu durumdan en bü
yük ölçüde yararlanmasını da bilecektir. 
Ortadoğu'da ABD'yi yalmz başına bı
rakmamamn gereğini Fransa, İngiltere 
ve Sovyetler Birliği iyi anlamaktadır. Bu 
ülkelerdeki muhalefeti de göz önüne 
alırsak, şimdilik bölgeye azırnsanınıya
cak silahlı güç göndermekle ve politik 
tepkilerinin tonunu yükseltmekle İngil
tere Başbakanı Tea ch er ve Fransa Cum
hurbaşkanı Miıterand, kendilerini 
amınsatmak gereğini duyuyorlar. Sad
dam Hüseyin'e en modern silahlan sa
tan, Irak'ı bir silah deposu haline getiren 
Fransa' mn ve İngiltere'nin davranışları
nı yalnızca "saldırı karşıtı' iyi niyetlerle 
açıklamak güçtür. Bir kez daha ammsı
yalım, bu, her yönüyle çok karmaşık bir 
olaydır. 

Bu karmaşık yanlardan birisi de, böl
gede belli ölçülerde olan anti-Ameri
kancı ve antiemperyalist bir dalganın 
boyut kazanmasıdır. Giderek yükselen 
bu dalga,._ister istemez ağırlık kazana
caktır. Günlük basın, televizyon ve rad
yo yayınları bu içerikteki gösterileri sık 
sık vermektedir. Ne var ki, Saddam gibi 
emperyalistlerin uşağı olan bir kişinin 
önderliğindeki anti-Amerikancılık ve 
antiemperyalist davranış zaafını bizzat 
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kendi içinde taşımakta ve ciddiyetten 
uzak olmaktadır. Saddam Hüseyin'in 
§imdilik bir silah olarak kullandığı ve 
kimseye güven vermeyen bu dalganın 
nereye gideceğini kestirrnek zordur. 
Saddam'ın kendisi ciddi deği~ ancak ol
gu ciddidir. 

ABD'ye eskiden beri sıkıntılar yara
tan Ortadoğu'nun, bu dalgalanmalar
dan ve krizden sonra, daha da baş ağrısı 
vereceği bir gerçektir. Hele bu kadar 
içine girildikten sonra, dağuracağı so
runların giriftliği de hesaba katıbnca, 
ABD 'nin bölgedeki sorunları giderek 
ağırlll§acaktır. Bu denli konflikti, ne öl
çüde bağdll§tırabilecektir? İsrail-Arap 
çelişkisi, tutucu ve kısmen radikal olan 
Arap yönetimlerinin çelişkileri, bölge
deki değişik halkların özgürlük ve de
mokratik mücadeleleri, Batı'b kapitalist 
ülkelerle Sovyetler Birliği'nin bölgeyle 
olan ilişkileri bu kadar ileri boyutlarda 
iken, bölgenin stabil obnası çok güçtür. 
Diğer ve çok önemli bir konu; ABD, sta
bilizasyon istiyor mu? 

Bu kriz, ister istemez en çok bölge 
halldarını ve devletlerini ilgilendiriyor. 
Hepimizin bildiği gib~ Türkiye bundan 
çok etkilendi. Süreçteki olayları yinele
meye gerek yok. Oybirliği ile obnasa 
bile, iktidar ve Cumhurbaşkanı savaş 
yanbsı bir tavır aldı. ABD'ye bu konuda 
söz verildiğine ili§kin belirtiler var. Mu
halefet ve solun tümü savaş kar§ıtı duru
mu önerdi. Soldaki dergi ve örgütlerin 
savaş kar§ıtı davranışlarında, daha çok, 
savaşın emperyalizmin işine yarayacağı 
ve bölge halklarının zararına olacağı 
vurgulandı. Bu arada Arap koM§uları
mıza ka'§ı tavır abnamn yanb§lığı belir
tildi. İslamcı görÜ§ler de buna benzer 
gerekçeler ileri sürerek, ABD'ye ka'§ı 
çıktı. Meclis'teki muhalefet ise, hükü
metin BirlC§rniş Milletler karanna uya
rak Irak'ı boykot eden tavrını olumlu 

bulurken, savaş yanhsı eğilimlerine kar
§1 çıktı. Sol muhalefet demekle, başın
dan beri marksist görÜ§teki dergi ve 
örgütleri, bu anla}'l§ta olup örgütlenıne 
girişimlerinde bulunan kişileri amaçlı
yorum. Evet sol muhalefet, ABD'nin 
bölgeye asker çıkarmasım elC§tirdi. An
cak bu elC§tirilerde kullamlan yöntem 
ve dil, kar§ı tarafın Saddam Hüseyin ol
duğunu adeta unutturdu. Hemen 
hemen bu husus u vurgulamadılar dene
bilir. Tartı§rnaların, olayın tüm yanları 
açıklanarak yapıbnası gerekirken, Sad
dam Hüseyin sanki antiemperyalist, ile
rici bir Arap milliyetcisi imiş gibi 
geçiştirildi. Daha doğrusu böyle nite
lendiribnedi ama, kendisnden söz etıne
mekle o kötü imajı gizlenmiş oldu ve bu 
da, sonuçta onun işine yarıyor. Kürt hal
kına saygısızbkla, Halepçe'de öldürülen 
insanlar göz ardı edildi. Saddam'ın kan
b elleri görübnez oldu. Olaylan yine, ya 
siyah ya da beyaz, anlaYI§ıyla açıklama
ya çalı§tılar. Olayın çok yanb olan ö
zelliğini, buna uygun yöntemle 
açıklamadıkca, bilerek veya bilmeyerek 
yanlı§ yorumlar yapmak zorunda kahm
yor. 

Buna kar§ılık savaş yanhsı iktidarın ve 
bazı milliyetçi kişilerin anlayı§larına 
değişik etmenler §eki! vermektedir. 
Bunların başında, ABD ve Batı'dan yar
dım beklentileri, Avrupa Ekonomi 
Topluluğuna alınma olanağını kolaylll§
tırma, ABD ve Batı'bların Kürt soru
nundaki haskılarına karşı daha rahat 
hareket etme olanağım elde etme ve 
Türk milliyetçilerince, Kerkük ve Musul 
petrol bölgelerinin elde edibnesi arznla
rı sayılabilir. 

Bu faktörler, Türkiye'nin beklentileri
ne ne ölçüde yanıt verir ve gerçekiere ne 
denli denk dÜ§üyor, bilemeyiz. Bekle
mek gerek. Abartmab beklentiler ol
duğunda kuşkular var. Yine de kısaca 
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şunu anunsatmak gerekir; Musul ve 
Kerkük konusu çok yazıldı ve tartışıldı. 
Bu bölgede çoğunluk Kürttür. Kürtler 
burada, Tllrkiye'deki Kürtlerıden ayrı 
bir konumdadırlar. Irak Kürtlerinin is
temlerini kaqılamaktan uzak, gerçek 
bir otonomiden çok, Irak yönetiminin 
anlayışına denk d li§ en ve merkezi hükü
metin tam kontrol ettiğ~ Irak yöneti
mine yakın Kürtlerce idare edilen 
göstermelik bir "Kürt Otonomisi', Kürt
çe radyo ve televizyon yayım ve Kürtçe 
basım diye bir olgu vardır orda. Tllrkiye 
ise, Kürtlerin varlığım kabul edemiyor. 
Bu denli deği§ik iki statüdeki insanlan 
bir araya getirecek olan, buraların Tür
kiye'ye kablınumn, yeni sorunlar yarata
cağı kaçınılmazdır. Türkiye'de Kürt 
sorunu yeni boyutlar kazanacaktır. Ay
nca Arap milliyetçiliğinin, Musul ve 
Kerkük'ün Türkiye sınırlan içine alın
masım kabullemniyeceği gerçeği i§in bir 
diğer yanıdır. Arap halklanndaki, Tür
kiye'ye kar§ı geçmi§ten gelen güvensiz
lik, yeni sorunlar yaratacaktır. Bu arada 
insanın aklı şu noktaya da takılıyor; 
ABD bu petrollerin Türkiye gibi ellibeş 
milyonluk, yan Avrupalı bir devletin 
elinde olmasım ister mi? Evet demek ol
dukca güç. Şeyhlik şeklinde kendisine 
bağlı devlet veya devletçiklerin elinde 
olınası ABD'ye daha uygun geliyor. Tllr
kiyede parlamento geleneği, demokrasi 
ve sosyal mücadeleler tarihi ve A vru
pa'dan etkilenme, Arap ülkelerinden 
ileri ve boyutludur, bu nedenle, ABD de 
bunu istemez. Daha birçok nedenlerden 
ötürü Kerkük ve Musul'un Türkiye'ye 
kabbnu, bazılannın dli§lerinden öteye 
geçemez, gerçekçi değildir. Şu gerçeği 
belirtmek gerekir, Türkiye burjuvazisi 
Kerkük ve Musul'un Türkiye tarafından 
alınması olayına sıcak bakmadı. 

Körfez Krizi söz konusu edilmi§ken, 
Türkiye'nin konumuna etkide bulunan 
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bir noktayı belirtmede yarar vardır. Bu 
kriz, burjuva partilerini, basınını ve eko
nomik örgütlerini büyük ölçüde rahat- · 
)attı. Moral bir etkide bulundu. Son 
yıllardaki genel yumuşama, Sovyetler 
Birliği ve Amerika Birleşik Devletle
ri'nin yakınlaşmalan, Türkiye'nin stra
tejik öneminin azalmasına neden oldu. 
Türkiye büyük ölçüde önem kaybına 
uğradı. Bu, Tllrk siyasi partilerinde, 
burjuvazisinde ve basımnda beklenıne
dik bir moral çöküntüsü yaratb. Psiko
lojik bir şok oldu. Türkiye kendini 
ortada. kalımş buldu. Henüz buna alış
mamış ve psikolojik bir huzursuzluk 
içindeyken, bu kriz nedeniyle ABD ve 
Batı, Irak'abaskı yapabilınek için Tür
kiye'nin kapısını çalınak zorunda kaldı. 
Irak'ın petrolu Türkiye'deki borularla 
Yumurtabk'a akıtılıyor. Bunun durdu
rulması, Irak yönünden yaşamsal bir 
tehlike !aşıyordu. Türkiye yeniden, bu 
kez başka bir nedenle, eskisinden de da
ha çok önem kazandı. Türk burjuva par
tiler~ basım ve ekonomik kurumları 
psikolojikınan çok rahatladı. Herkes se
vindi. Adeta bayram edildi, Yeniden, 
ABD ve Batı'nın güler yüzlü ziyaretleri 
başladı. Doğaldır, bu durum bir süre da
ha devam edecektir. Bundan sonra, iki 
taraf da bu konuda daha dikkatli olına
yı gözelecektir. 

Körfez Krizi'nin Kürt sorununa etki
ler~ biz Kürtler için yaşamsal bir önem 
taşır. Irak Kürtleri uzun yıllardır saygın 
bir otonomi için çarpışıyor. Irak yöneti
minin kabul ettiği sözde otonom~ Kürt
lerin yaşanunda deği§iklik yaratmadı. 
Ancak Kürtler de, modem anlamda ulu
sal kurtuluşen örgütler oluşturamadı. 
Yine de süreç içinde deney kazanıp gö
receli ilerleme gösterdiler. Bugün, bir 
ölçüde, dünden daha ileri parti ve birlik
lerden söz etınek olanakbdır. Ancak 
parçalı politik yapı son yıllara kadar de-
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da, bu 
uygulamaya koyan Kürt partile

rini. Bu konuya böylece deginip anım
sattıktan sonra, konumuzu sürdürelim. 
Ba§arı kazanan Saddam Hüseyin Irak 
Kürdistanı'nı yerle bir etmek üzere, dört 
bin Kürt köyünü ortadau kaldırdı, sayı
sız ki§iyi kiU§una dizdi ve zehirli gazla 
suçsuz insaniann binlercesini öldürdü. 
1988 Mart ayındaki Halepçe katlianu, 
bu uygulamanın au cak bir parçasıdır. 
Irak Kürdistan'ı boı;altıldı. Örgütleri 
marjinalleııti, geriye kalaolar da İran'da 
göçmen ya§anu sürdürüyor. Ciddiye alı
nan dünkü güçlerinden geriye çok az şey 
kaldı. Böyle olunca, Körfez Krizi'nde 
söyliyecekleri de sınırlı oluyor. İşlevleri 
de güçleri ile orantılı olarak azaldı. Irak 
Kürdistan'ı şimdi Irak askerleri ve silah
larıyla donatılnuş konumda. ABD, 
Kürtlerin dört milyonluk halkını Sad
dam karşıtı olarak devereye sokmak is
tiyor. Soo yıllarda, Kürtlerin insani ve 
yasal hakları konusuoda baıı giri§imler
de bulunan ABD, onbeıı yıl önce Irak 
Kürt ulusal sava§ ımının kınlmasının mi
marlıgını yaptı. Kürtler bunu unutmadı. 
İşte durum bu denli kanşık. Saddam 
Kürtleri öldürüyor, dört bin Kürt köyü
nü cografyadan siliyor ve Kürtlere karşı 
zehirli gaz kullanınada kılı kıpırdamı
yor. Bir milyon ki§inin öldüğü, İran ve 
Irak'ın yıkımıoa neden olan sekiz yıllık 
sava§ taki kazarumlarından bir anda vaz 

geçiyor. Ama, Kürtler konusunda taviz 
vermiyor. ABD, onbeş yıl önce, oldukca 
güçlü olan Kürt hareketinin yıkımını ha
ıırlıyor ve bugün de, Saddam Hüseyin' e 
karşı Kürtlerle ili§ki kuruyor ve yakınlık 
gösteriyor. Celal Talabani, Irak Kürt 
Cephesi adına ABD'de giri§imlerde bu
lunuyor. Batı basım ciA'nın Irak Kürt 
örgütleriyle temas ve silahlaudınlmala
nndan söz ediyor. İşin içinden çıkmak 
kolay değil. Çok, hem de çok karma§ık 
bir durum. Baıılan, bu fırsattan bağım
sız bir Kürdistan çıkar mı diye soruyor. 
Bu beklentide olaolar da var. Gerçekçi 
olalım. ABD'nin bağımsız bir Kürdistan 
tasanmı yok. Somut olarak, Kürtler böy
le bir örgütlemeden uzak ve oldukça 
güçsüzdür. Dünkü etkinliklerinden çok 
şey kaybetmi§ durumdalar. Türkiye ve 
İran devletleri, Irak Kürtlerinin çok ile
ri boyutlara varan kazammlanm ka
bullenmez. Ülkelerindeki Kürtleri 
etkiliyebilecek bir degi§iın, Türkiye ve 
İran'ı rahatsız edecektir. ABD, bu iki ül
keyle olan iti§kilerini bozacak davra
nışlardau uzak durmaya özen 
göstermektedir. Bu konudaki bir dik
katsizlik ABD'yi yeni sürtüşmelerle yüz 
yüze getirebilir. ABD yöoeticilerince, 
yeterinden çok karma§ ık olan ili§ kilerin 
şimdilik radikal müdahelelere taham
mülü yoktur. Ancak Kürtlerin insani ve 
yasal haklarının ve Irak'taki Kürt otono
misinin büyük ölçüde gerçek bir olono
miye dönüşmesinin koşullan vardır. Bu 
da Saddam'ın nasıl ve daha çok, hangi 
güçlerle uzakla§tınlacağı ve ardından 
gelecek yönetimin yapısıyla sıkı ili§kili
dir. ABD, bu istemde bulunabilir. Bir 
ölçüde de ABD'nin i§ioe gelmektedir 
bu çözüm. Ortadoğu karma§ asıoda ken
disinden yana yeni bir etmen bulma, 
ABD'nin arzuladığı bir şeydir. Objektif 
koşullar ise, Irak Kürtlerinin Saddam 
karşıtı konum almalarına denk düşmek-
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tedir. Basıoa yansıyan anlatımlar bu gö
rii§ümüze hak veriyor. Saddam, Irak'ta 
Kürt örgütlerinin belini kırdıgıoa inanı
yor, ananlmasına göz yummak istemi
yor. İşin bir yaşam sorunu düzeyinde 
oldugu çok açıktır. ABD ve SoyYeller 
Birliıi:i'nin Saddam Hüsevin karsısında 
elele verdigi bir dönemde durumu n 
Küı:tleri ilgilendıren özel ~nını göz ar 
dı e<Jlp, antıemperyiillst sloganiann ar 
jkasına sıgınıp Kürtlere Saddam karşıt 

' tavır almamalannı önerenlerin, Kürtle 
ri n mi yoksa Saddam Hüseyin'ın m 
\dostu olduğu üzerınde düsünmek gere 
~ Dogaldır, karanIrak Kürtleri ve ör 
gütleri verecektir. 

ABD, dünya kamuoyu istemlerini göz 
önüne alarak, Ortadogu'daki krallık, 
şeyhlik gibi parlamenter olmayan yöne
timlere daha yumuşak bir görünüm ver
mek isteyebilir. Bu ülke burjuvalannın 
uysal bir şekilde, yönetimlere katılımı 
dii§ünülebilir. ABD'nin hoo;lanmadıgı 
Arap radikalizmi de törpülenmi§ olur. 
ABD, ki§i ve aile yönetimlerine daha de
mokratik görünüm vermede yarar göre
bilir. Bunun koşullan var mı? Olabilirlik 
derecesi nedir? Şimdiden konuşmak er
kendir. 

Bölgedeki ilerici ve demokratlan, 
degerlendirmelerinde kuşkulu kılan, 
Körfez Krizi'ndeki kanşık yapıdır. Bir 
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tarafta, hep baskıcı ve güç knllanma yan
Iısı olmakla tanınan, dünyanın en büyük 
kapitalist ve emperyalist devleti olan 
ABD; diger yanda, her türlü dinsel, nlu
sal ve sosyal degerieri sömüren diktatör 
yapılı, eli kanlı, Kürt katili Saddam 
Hüseyin. Soguk kanlı ve çok yönlü yön
temlerle olaylara yaklaşımın geregi or
tadadır. Dikkate alınması gereken diger 
bir nokta da ş u; konu hakkında konuşan 
ve görii§ bildiren kimdir? Körfez Krizi 
sorununda, bir Kürt, ister istemez bir Fi
listin'li gibi dii§ünemiyor. Gerçekçi ola
lım; Saddam bunlardan birini öldürüyor 
ve digerini yanına alıp onu besliyor. Bu 
iki topluma ait insan, nasıl ayni şeyi 
dii§ünebilir? Slogancı degil, geni§ ve 
çok yönlü yorumlara ve önerilere gerek
sinim vardır. Bir Kürde sorsanız, Sad
dam'dan kötüsü yoktur der. Onu 
anlamazsanız, Halepçe'yi unutursanız, 
yanlış sonuçlara varma olasılıgı artar. 
Elbette duygusal olmamak gerekir. Bu 
herkes için geçerlidir. Emperyalizm ka
rşıtlıgı akla dayanmalı ve duygulan 
aşmalı. Yaş amın acı gerçeklerine da
yanmalı. 
Bakalım olaylar nereye gider? Belki 

bu satırları okudugunuzda, öne sürdük
lerimin bir kısmı, yaşanan olaylar tara
fından yalanianmış olabilir. 
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Ce vi ri 

KÖTÜLÜGE KİMLİK KAZANDIRMA 
SANATI 

Çirkin uluslararası oyun Saddam Hüseyin'i doğurdu 

Bir gazeteci olan Anders Forsström, bugün Ortadağ uyla ilgili gözlem ve görille
re yer veren yazılar yazmaktadu: Aynı zamanda Forsström, 1989 yılında lsveç ~e 
kurnlan Kürt Hallanm Haldannı Savunma Knmitesinde yan frofesyonal bir ça
lı:;ma da yürütmektedir. 

Fonısırörn 'ün aşağıda/d yazısı 15 Ağustos 1990 tarihinde !sveç 'in en büyük gün
lük sabah gazetesi "Dagens Nyheter''de yaymland~ Saddam'ı bizzat Batmm bu 
güne getirdiğini açıklıyor. llginç ve cesurca yazılmı:; biryazı olması dolayısıyla olaı
yuculanmıza sunuyornz. 

Irak lideri Saddam Hüseyin, 20 yıllık 
bir insanlık dışı yönetimi temsil ediyor. 
Bugün Batı Onu, dünyanın en zalim in
sanı olarak gösteriyor. Oysa Ortadoğu 
büyük krizine temel olan onun insan 
haklarını çiğnemesi değildir. 

Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i iıjgali, 
onun zalimlik örneklerinden birisini 
olıışturmuyor. Aksine, Kuveyt'in işgali 
Saddam'ın yaşamının en ıhmh bir ör-

Bergeh 

neği. Buna rağmen, krize yönelik yorum 
ve analizlerdeki kınama ve protestolar 
insan hakianna sahip çıkma duyguları 
altında işlenir görünüyor. Batılı insanın 
beynine sürekli olarak bu kötü insana 
kar§ı uluslararası güçlerin olumlu katkı
lan i§leniyor. Bu mistik ve ideolojik yö
rüngeli yayın araçları, islamcılığın ABD 
ve Batı Avrupaya kaf§ı geli§en kinini 
izah etmeden, bütün halka 'terörist" 
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damgasım wruyorlar. 
Fakat biliniyor ki Saddam türü bir 

devlet b~kam "birden bire' piyasaya 
çıkmadı. Aynca, kimilerinin belirttigi 
gibi BM, insan haklan savunucusu ola
rak fonksiyonunu güçlendirmedi. Aksi
ne Irak'a kar§t oluşturulan uluslararası 
bu birlik, fazla haysiyetli olmayan 'ortak 
çıkarlara" dayamyor. 
İran'a kar§ı sav~ı Saddam b~lat

ınıştı. Muhalefeti en barbar bir şekilde 
yine o bastırdı. Hatta, hükümet üyeleri
ni bile, kendi elimle sizleri dört parça 
ederim tehditleriyle yanında bulundu
ruyordu. Halepçe'de o kimyasal silah 
kuUandı ve bir kaç kez yüzü ~kın Kürt 
köyüne o kimyasal silah attırdı (ABD 
Kongre raporuna göre). Dörtbin kö
yü(çogu Kürt) yerle bir eden ve 50 ka
dar büyük yerleşim birimini harap eden 
oydu. 1,3 milyon Kürt zorla yurdundan 
sürüldü ve bunlardan çok sayıda Kürt 
Güney Irak'ın 'ölüm kamplannda' ka
yıp oldular. 

Bütün bunlara kaf§ı uluslararası gü
çlerin tutumu biliniyor. Dünya neden bu 
esas zalimlikler kaf§ısında suskun? Ne
den bunun için herhangi bir BM karan 
alınmıyor? 
Yayıniann suskunluklan çok yönlü. 

Neden kimse Irak'ın Kuveyt'le ilgili ta
leplerini, diger ulusların sınırsal sorun
Iann da ele ahndıgı gibi analiz etmeye 
yan~mıyor? Neden kimse Kuveyt'in ne
yin nesi oldugunu açıklaınıyor? Neden 
Irak askeri güçleri Kuveyt'te bu kadar az 
diremneyle karşıl~tı? Belirtilmiyor. 
Dünyanın birçok ülkesi gibi, Irak da 

dahil, Kuveyt'in sınırlan sömürgeci dev
letler tarafından çizildi. Bu güçlerin 
b~ında İngiltere vardı, onun yerini bu
gün ABD almış durumda. Kuveyt'te 
bugünkü yönetime 'kukla yönetim" de
niyor ve bu dogrudur da. Fakat daha ön-
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ceki Emir ailesi neden 'kukla' değildi? 
Neden Irak'ın dili, kültürü, halkı ve 

konumuyla bir ulus sayılan İran'a saldı
nsı Kuveyt'ten farklı olarak anlayışla 
kaf§ılandı? Neden BM'in en güçlü dev
letleri, halk kınını karakterindeki 
(Middle East Watch) uygulamalara göz 
yumdu da, şimdi kolayca halkiann hak
lan kartım oyun kagıtlarının arasından 
'the wild card' çıkanyor? 

Bugün Saddam'ın yerinde olmak ko
lay degil. Bu sadece söylendiği gibi onun 
'etrafının sanlmasından', 'sıkışmasın
dan" değil, dünyanın onu yargılamasın
dan kaynaklanıyor. Daha önceleri 
Saddam'ın halkiann haklarını çigneyişi, 
daha fazla kredi, daha fazla silah, daha 
fazla askeri bilgi ve 'know how" ile mü
kafatlandınhrken, şimdi Saddam ölüm
le cezalandırılıyor. Dün Saddam'ı 

besleyen gericiArap devletleri, Batı Av
rupa, Japonya, ABD, bugün Irak'a silalı 
yöneltmiş durumda. Hatta İsveç de ken
di çıkarlannı gözetmekle indirek Sad
dam savunuculugu yaptı. 

Irak'a kredi veren ülkelerin sayısı bir 
hayli. Sovyetler Birlig i' nden silah, Fran
sa'dan sav~ uçakları ve ro batlar satıldı. 
İngiliz, ABD ve Belçika firmalan 
Aka~ad ve Samarra gaz fabrikalannı 
kurdular. İ talyan Montedison ve Batı 
Alman Karl-Colb şirketleri Irak'a gaz 
üretme de yardımcı oldular ve 30 Sovyet 
teknikeri hazır kimyasal silah yapımına 
katıldı. Atom silah üretiminde ayıu tür 
bir 'Joint- Ventures' uygulanıyor. Söz ve 
davranl§ çok farklı bir çizgi izlemekte
dir. 1988'de gaz bombalan Kürdistan 
vadileri ve köylerine düşerken, W~ing
ton bunu bir yandan kınar görünüp öbür 
yandan Irak'a kredilerini iki katına çı
karml§tı. 

Ortadogu, dünyamn nasıl da ekono
mik çıkariara göre acımasızca yöneltil-
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digini gösteren az sayıda örneklerden 
biri. Dünya ekonomisi, Kürt katliamı ve 
İran savaşından büyük karlar elde etti. 
Biz batılılar, en usta soyguncular olarak 
kendimizi mutlu sayabiliriz. Savaşın 
durmasıyla hisse senetlerimizin değeri 

de dii§mekte. 
Irak'ın Kuveyt'i i§gali, bu paracı-çı

karcı anlayışla bir halkın haklarının çiğ
nennıesi olarak değil, bağı§lanmaz bir 
sadakatsizlik olarak görülüyor. Köpek 
sahibini ısırdı. Ekonomik çıkarlar ulus
lararası planda, ulusal haklara baskın çı
kıyor. Eğer, 5 milyon Kürt halkı, petrolü 

yüzde 20 karşılıksız sunabilseydi, belki 
de onların 80 yıllık baskı ve ezilmişligi 
daha fazla ilgi toplardı. 
Ortadoğu'daki bu yeni durum, batı 

kapitalizminin sömürgecilik sonrası su
çunun en çirkin yüzünü göstermelik 

kutsallığını ve gösteri§çiligini bir kez da
ha gözler önüne seriyor. 
Saddam'ın dii§ürülmesi, hiç değilse 

Kürtler açısından olumlu bir geli§me 
olacaktır. Fakat oynanan uluslararası 
oyunlar çirkeftir. Bugün, elindeki İsveç
lilerin de yaşamlannı tehdit eden Sad
dam gibilerini bu çirkeflikler yaratıyor. 

Cev; S, fennan 
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12 EYLÜL DARBESiNiN 10. YILI VE 
KÜRT SORUNU 

Kürt sorunuyla 12 Eylül Darbesi ara
sındaki i~kiyi daha iyi kavrayabilmek 
için kısaca, Türkiye'nin Kürt politikası
na ve Cu nt anın arnaçianna deg inmekle 
yarar vardır. 

Türkiye'nin Kürt sorunuyla ilgili poli
tikası, Kürt halkının varlıgını inkara da
yanıyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurulU§undan bu yana hükümeıeiere 
göre degişmeyen; hangi parti iktidara 
gelirse gelsin takip edilen değişmez dev
let politikasıdır. 1960, 71 ve 80 yıllann
da ordu eliyle gerçekleşen askeri 
cuntalar döneminde de, Türkiye'nin 
Kürt politikası yine ayın kalDU§tır. Yal
nız askeri diktatörlük dönemlerinde, 
Kürt halkı üzerindeki baskılar daha da 
yoğunlaşmıştır. Özellikle son iki cunta 
(12 Mart 1971 ve 12 Eylül1980) döne
minde Kürt halkına hayli acılar çektiril
di. 

Türkiye Cumhuriyeti, Kürt halkının 
varlığım inkar ediyor, böylesi bir "deve
kU§u politikası" izliyor, amaKürt sorunu 
da hiçbir dönem gündemlerinden çık
nuyor. Çünkü Kürt halkı, bu inkarcı,ırk
çı-şövenist politikaya boyun eğmiyor. 

24 

B.Avaz 

Gerçi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru
Ili§ undan sonra baş gösteren ayaklan
malar, kanlı şekilde bastınldı. Kürt halkı 
jenositlere uğratıldı, yerinden yurdun
dan sürüldü ve böylelikle geçici olarak 
"susturuldugu" dönemler oldu. Ama, 
her defasında birkaç yıl sonra yeniden 
direnme hareketleri ortaya çıktı. 1960'lı 
yıllardan sonra böylesi bir ge~me 
yaşandı. 60'lı yılların sonlannda Kürt ay
dınlan, Batı bölgesinde okuyan üniver
site öğrencileri çeşitli örgütler kurdular, 
Kürt sorununu propaganda ettiler. Bu 
mücadele, Kürdistan'da (resmi ifadesiy
le "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesi" nde) halk arasında da geniş destek 
buldu. Kürt halkı içinde ulusal bilinçten
me yükseld~ demokrasi ve insan hakla
rı için güçlü istemler ortaya çıktı. 

12 Mart 1971'de ordu iktidara el koy
duğunda, Türk demokrat ve ilerici güç
leri gibi, Kürt aydınları, öğrencileri, 
yurtsever köylüleri de tutuklanıp hapis
hanelere konuldu. Onlara ağır cezalar 
verildi.1974 yılında, bu kişiler, çıkanlan 
genel aftan yararlanarak özgürlüklerine 
kavuştular. 
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1974ten sonra Türkiye ve Kürdis
tan'da 4ı!!ıa güçlü faaliyetler ortaya çık
tı. Kürt aydınlan yayınevleri kurdular. 
Türkçe ve Kürtçe dilinde çok sayıda ga
zete ve dergiler yayınladılar. Bu arada, 
Kürt halkının haklarını savunmak üzere 
politik örgütler kurnldu. B u örgütler, 
yasal çalııjma olanaklanna sahip olma
dıklan için faaliyetlerini gizli sürdürmek 
zorunda kaldılar. Buna rağmen, Kürt 
halkının isteklerini dile getirdikleri için, 
halktan geniş destek buldolar. 1970'li 
yıliann sonlannda Kürt Hareketi he
men her yerleı;im merkezinde ciddi bir 
muhalefet gücüne kaVU§tU. 1977 yılında 
yapılan yerel seçimlerde başta Diyarba
kır olmak üzere birçok şehirde Kürt
lerin bağımsız adayları seçimleri 
kazandılar. 1979 yılındaki senato seçim
lerinde ise yine Kürt adaylar çok büyük 
miktarlarda oy aldılar. Bu yıllarda Kürt 
Hareketi, Kürdistan' da devlete kar§ ı bir 
muhalefet hareketi olarak toplumun 
tüm kesinılerini derinden etkisi altına 
almıı;tı. Ve gün geçtikçe de gelişiyordu 

Yine bu yıllarda bazı Kürt grupları, 
asker ve polis güçlerine kaf§ı yer yer si
lahlı hareketlere de başvurdular. An
cak, Türkiye'nin diğer bölgelerinde 
olduğu gibi, ırkçı-faşist MHP yanlısı si
lahlı çetelerle bazı illerde çıkan olaylar 
dıı;ında, yaygın bir şiddet hareketi söz 
konusu değildi. 

Askeri ve sivil çevreleri asıl rahatsız 
eden, birkaç ilde meydana gelen şiddet 
olayı değildi, Kürt Hareketinin halk ara
sında güç kazanmasıydı. Aralık 1978'de, 
MHP'li "Bozkurt'lann Kahramanma
raş 'ta çıkardıklan olaylar bahane edile
rek, Türkiye'nin batısındaki dört büyük 
ilde (Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana) 
ve Kürdistan'daki 9 ilde, sosyal demok
rat lider Bülent Ecevit'in başbakanlığı 
sırasında sıkıyönetim ilan edildi. Böyle
likle Kürdistan, yeniden askerlerin emir 
ve komutasına bırakıldı. 

Türkiye' de, Kürt sorunu ne zaman ak
tüel hale gelse, özgürlük ve demokrasi 
hareketi Kürt halkı arasında güç kazan
sa, hemen askerler ve katmerli devlet te
rörü devreye sokulur. Çünkü Türkiye 
Devleti, Kürt sorununa politik bir çö
züm bulunmasından yıına değil, aksine 
Kürt halkının üzerine hep terör ve bas
kıyla gider. Kürt hareketini ezmek ister. 

Batı'daki dört büyük ilde ve Kürdis
tan'da sıkıyönetim ilan edildiği yıllarda, 
aynı zamanda ordu içinde darbe görüşü 
de ortaya çıkmış ve üst rütbeli general
ler arasında bunun gizlice hazırlıkları 
yapılıyordu. 

Türk subayı, tüm eğitim-öğretim sü
resi boyunca özellikle şartiandınidığı 
için, Kürt sorununda oldukça bağnaz ve 
ırkçı düşüncelere sahiptir. 

Ordu içinde, Kürt hareketinin geli
şmesine kar§ı var olan telaş ve öfkeyi, 
gazeteci M.Aii Birand, 'U Eylül: 04.00" 
adlı kitabında şöyle dile getiriyor: 'Ge
nelkurmayda... özellikle terörün doğu 
bölgelerine kayması son derece derin 
kaygılar yaratmaya başlanuştı. Bu dö
nemde askerlerin sabit fıkir halinde 
duydukları en derin kuşku, bir Kürt 
ayaklanmasıydı." (Sayfa 63) 

Kürt hareketi gerçekten gün geçtikçe 
güçleniyordu. Ancak, iddia edildiği gibi 
ne bir ayaklaruna söz konusuydu, ne de 
generallerin ağızlarından pek düşürme
dikleri "Türkiye'nin bölüneceği tehlike
si" vardı. 

Kürdistan' da sıkıyönetim vardı, baskı 
ve zulmün her türü halka reva görülü
yordu. Ancak bu kadarı, orduyu tatmin 
etmiyor, Kürt hareketine daha sert dar
be vurmak istiyorlardı. 12 Eylül Cnnta
sı'nın geliş amaçlanndan önenıli birisi 
işte buydu: gelişen Kürt hareketini bas
tırmak; Kürt devrimcilerini, yurtsever
lerini ezmek, Kürt halkının gözünü 
yıldırmak ... 

25 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



12 Eylül Cuntası Kürt halkına 
neler getirdi? 

12 Eylül 1980 cunrasımn demokrasi 
kal'§ıtı bir diktatörlük olduğu açıktır. Bu 
konu, diger makalelerde degişik yönle
riyle işlenmiştir. Kürt halkımn askeri
fa§ist cunta döneminde Ya§adığı acıları 
da böyle kısa bir makalede yeterince di
le getirmek mümkün degildir. Bu konu
ları işleyen onlarca kitap yazıldı. 
Ya§ananların bir bölümünü, çok kısa 
ana ba§lıklar altında sıralayacagım. 

- Kürt sorununu konu alan tüm basılı 
yayınlar yasaklandı, ele geçirilen yayın
lar yok edildi. Sorumluları tutuklandı, 
yüksek cezalara çarptınldı. 

-Tüm yasal, demokratik Kürt dernek
leri, örgütleri kapatıldı. 

- Gözaltı ve tutuklama, Kürdistan'da 
yığınsal bir karakter kazandı. 

- Altı Kürt grubuna karşı toplam 19 
politik dava açıldı. Bu davalarda yak
laşık dört bin kişi yargılandı. Agır ceza
lar aldı. 

- Amnesty international'in verilerine 
göre işkencede öldürülen 218 olayın, 
89'u Kürdistan'da meydana gelmiştir. 
(Türkei-Folter und Tod in Haft, April-
1989) 

- Sadece Diyarbakır Askeri Cezaevin
de isi~eri tespitli 36 ölüm olayı vardır. 

- Oldürülüp ailelerinden habersiz 
çeşitli yerlere gömülenlerin sayısı da 
yüksektir. Sürt Askeri Garnizonu'nun 
yakımnda, şehir çöplüğü olarak kullanı
lan Kasaplar Deresi'nde 73 kişinin gö
mülü olduğu isinıleriyle birlikte gazeteci 
Günay Aslan tarahndan, 20.6.1989 günü 
Siirt Cumhuriyet Savcılıgı'na bildiril
miştir. Kamuoyunun baskısı sonucu, 
Savcılıgın yaptığı kazıda, çok küçük bir 
alanda 4 ceset çıktı. Askerlerin baskıla
rı sonucu, Savcılık kazıyı durdurdu. As
keri makamlar, dereye kum ve moloz 
döktü ve yasak bölge .ilan etti. 
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- Benzer bir toplu mezarın Şırnak'ta 
olduğu ihbar edildi. Kazı yapılmadı. 

- Diyarbalor Kolordusunun konuşlan
dığı Devegeçidi Barajı'nda çevre köy
lerdeki balıkçılar, bir ceset buldu. 
Bunun üzerine barajda balık avı ve sivil 
yöre halkımn bölgeye girişi yasaklandı. 
(Geniş bilgi için, Üniformalı Kasaplar, 
Güney Aslan, Pencere Yayınları) 

- Kürt köylüleri sistemli olarak göçe 
zorlamyorlar. Köylerini terk etmek iste
meyenler zorla çıkanlıyor. (Derebeşı, 
Amlmış köyleri) 

- Kürt a§iretleri, büyük aileler devlet 
yanlısı ve karşıtı olarak fışlenmiş, devlet 
yanlısı olanlar "köy koruculuğu" siste
miyle silahlandınlıyor. Böylelikle Kürt 
halkı kendi içinde, devlet politikasıyla 
birbirine düşman ediliyor; birbirine kır
dırılıyor. 

-Türkiye GenelKurmay Ba§kam Org. 
Necip Toruntay, Ağustos-1989'daki bir 
açıklamasında; bölgede sava§ hali ol
duğunu söyledi ve "terörist"leri (Kürt si
lahlı direnişçileri) ve onları destekleyen 
halkı Türkiye Cumhuriyeti düşmam ilan 
etti. Kürt halkı, potansiyel suçlu görülü
yor. 

- Kürdistan'da baskılar öyle bir boyu
ta ula§ mış k~ sivil halka bo k yedirme 
olayları bile (Yeşilyurt Köyü Davası) sı
radan uygulamalar haline gelıniştir. 

· Kürdistan' da askerlere "vur emri" ve
rilmiştir. Çok sayıda çoban, tarlasında 
çalışan köylü askerlerin açtığı ateş sonu
cuöldürülmüştür. (Geniş bilgi, Vur Em
r~ Gün Zileli, Kaynak Yayınları) 

- Kürçlistan'da, 1984'ten Nisan-1990'a 
kadar Kürt silahlı direnişçileriyle gü
venlik güçleri arasında meydana gelen 
çatışmalarda ölenlerin sayısı, resmi ma
kamlara göre toplam 1639 kişidir. Bun
ların 610'u PKK'li silahlı direnişçiler, 
579'u sivil halktan vatanda§lardır. Res
mi güçlerden ölenlerin sayıları ve görev
leri şöyledir: 25 subay, 24 astsubay, 238 
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er ve erbaş, 23 polis, 57 köy korucusu, 13 
muhtar ve 17 öğretmen. (Ugur Mumcu, 
10.4.990,Cumburiyet) 

• 1988.1989 yılında 52 Kürt köylüsü 
nedensiz olarak güvenlik güçleri tara
fından öldürüldü.· 

• Aym zaman süresi içinde 275 köy ve 
315 mezra zorla bo§altıldı. Bu yerle§im 
merkezlerinde oturan 150 bin dolayında 
insan zorunlu göç ettirildi. 

- Yasal ve idari yeni düzenlemeler: 
12 Eylöl cuntası, önceki askeri müda

halelerden belli ölçülerde farklıdır. 12 
Eylül'den sonra, Türkiye'nin temel hu
kuk, politik ve idari yapısı yeniden dü
zenlendi ve bunlann kolay kolay 
degi§tirilmemesi için önle,mler alındı, 
askerler bu i§in bekçiligine görevlendi
rildi. 

1982 Anayasasında ve diger temel ya
salarda (Siyasi Parti, Dernek, Sendika, 
Toplantı ve Gösteri Yasası) Kürt halkı
mn varlıgım inkar, dil ve kültürünü 
geli§ tirme hakkım n engellenmesi kesin 
ifadelerle belirtilmi§tir. 

Türkiye'de yaşayan herkes Türk'tür, 
azınlık yaratmak suçtur. Devlet dili 
Türkçe' dir. Türkçe dıııında yasaklanmış 
dilde düşünce açıklama, egitim ve yayın 
faaliyetleri sürdürme yasaktır. (Anaya· 
sa madde 3, 26, 42) 

Kürtçe dili, 14.10.1983 tarih ve 2932 
sayılı yasayla yasaklanmıştır. Böylelikle 
hukuk tarihine, 'yasaklı dil" kavramı da 
girmi§ oluyor. 

- Kürdistan'daki ll il 'Olaganüstü 
Hal Bölge V alilig i" adı altında, 

19.7.1987'den bu yana özel bir idari sta· 
tüye baglanmıştır. Türk Devleti, böy
lelikle, bizzat kendisi Kürdistan'ı 
Türkiye'den ayırmıştır! 10 Nisan 1990 
günü çıkanlan 413 sayılı yasa gücünde 
kararnameyle, Bölge Valiligi'ne Türki
ye'deki mevcut anti-demokratik yasala
nn da üstünde yetkiler verilmi§tir. Bölge 
Valilig i, İcraatından dolayı adli makam· 

!ara karşı sorumlu degildir. Bölgenin, 
yetkili tek adaınıdır. Kürtler haklı ola
rak ona "Sömürge Valisi' adım taktılar. 

• 1980' den bu yana bölgede sürekli as
keri yıjiınak yapılmaktadır. 1982'de Tür
kiye'nin İkinci Ordu'su Konya'dan 
Malatya'ya kaydınldı. Şu anda Türki
ye'nin iki ordusu (2. ve 3.) Kürdistan'da 
bulunmaktadır. Olaganüstü Hal Bölge 
V alilig i yetkisinde J andarına Genel Ko
mutanlıgına baglı yeni bir kolordu ku
rulmuştur. Bölgede 400 bine yakın asker 
ve polis gücü bulunmaktadır. Aynca 30 
bin kadar köylü 'köy korucusu' adı altın
da silahlandırılınıştır. Bölgede üç bin 
kadar 'Özel Tim' görevlisi bulunuyor. 

Körfez Krizi bahane gösterilerek, böl
geye yeni askeri ve modern silahlar sevk 
edilmektedir. (Kaynak, 10-20 Agustos 
1990, günlük gazeteler) 

· Olaganüstü Hal Valisi'nin verdigi 
bilgiye göre, Kürdistan'da 54 hastaha
neye karşılık 68 büyük cezaevi var. 1990 
yılı içinde 10 yeni E Tipi Cezaevi inşa 
edilecek. 

• Yine aynı kaynagın bilgisine göre, 
Kürdistan'da 664 karakol vardır. 1989 
yılında 177 yeni karakol inşa edilıniş. 
7.4.1990 günü, bu yıl içinde 200 yeni ka
rakolun daha 'hizmete"(!) sokulması ka
rarlaştırılmış. 

· Bir polisin İstanbul'daki maaşı 600 
bin T.L. dolayındadır. Buna karşın Kür
distan'da görev yapan bir polis, çeşitli 
yan ödemelerle birlikte toplam 2,5 mil
yon T.L. maaş alıyor. 

Tüm bilgi ve gelişmeleri birle§tirdi
gimiz zaman, Kürdistan'da 12 Eylül 
1980'den bu yana çok zor günlerin 
yaşandıgım belirtmeye gerek bile yok
tur. Operasyonlarda halkın çektigi acı· 
Ian, baskı ve zulüm karşısında Kürt 
toplumu içinde meydana gelen sosyo
psikolojik gerilimin artık dayarnlmaz 
noktaya geldiginin birçok i§aretleri var. 
Ye§ il yurt köylüleri, kendilerine zorla 
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bo k yedirildiğinde adeta ayaklandılar. 
Köyün ileri geleni Abdurrahman Muş
tak, 'Bize yapmadıklarını bırakmadılar. 
Bundan ötesi ölümdür. Ölümden de 
korkmuyoruz' diyordu. 

Kürt halkının dostu, değerli insan Dr. 
İsmail Be§ikçi, bütün bu gelişmeleri§öy
le ifade ediyor: 'Ne Kürdistan eski Kür
distan' dır, ne de Kürt insanı eski pısırık, 
korku duyan insandır'. 

Kürt sorununu amaçladıkları gibi bas
brabildiler mi, 10 yıl sonra Kürt halkı 
nereye geldi? 

12 Eylül1980'den sonra, cuntanın sal
dırılan kaC§ısında Kürdistan ulusal de
mokratik hareketi, önemli yaralar aldı. 
Yüzlerce bilinçli insan fıziki olarak yok 
edildi. Kürt halkı, bağrından çıkan 
bilinçli aydın, yurtsever, devrimci insan
lardan adeta boııaltılmak istendi. Kürt 
halkının, tarih ve toplum belleği, kültür 
birikimi silinmeye çalı§ ıl dı. Amaçları en 
az birkaç onyıl daha, Kürt insanının, 
ulusal ve kültürel kimliğine sahip çıka
mayacak §ekilde sindirilmesiydi. Bu 
amaca ul&§mak için akla gelmedik her 
türlü yöntemi sınadılar, hala bu uygula
malara devam ediyorlar. Temel yöntem
leri de devlet terörü, §antaj, hile, Kürt 
halkını kendi içinde bölme, birbirine 
dÜ§man etmedir. 

Bütün bunlar kar etti mi? Kürt halkı 
dize geldi mi? Bunu cevabını sayın i. 
Be§ikçi'ye bırakıyorum. 'Yoğun ve kap
samlı devlet terörüne rağmen, Kürtler 
ulusal ve demokratik haklan konusunda 
ısrarlıdırlar. Devlet terörünü göğüsle
yip, her türlü riski göze alıp ulusal ve 
demokratik haklarını kazanmanın mü
cadelesini sürdürmektedirler. Buysa 
devlet terörünün, yani terör politikası
nın iflası demektir. Çünkü devletin terö
rü artık, işlevsiz kalmaktadır. 
Türkiye'de devletin bundan b&§ka da bir 
politikası yoktur. 

Ortadogu'da son 8-10 yıllık siyasal ve 
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yoplumsal gelişmeleri izlediğimiz za
man bütün devletlerin bir Kürt politika
ları olduğunu görüyoruz. ( ... ) Çünkü, 
artık, Kürtler, Ortadogu'da siyasal ve 
askeri gelişmeleri etkileyen önemli bir 
dinamiktir.' (Devletlerarası Sömürge 
Kürdistan.s.1) 

Kürt ulusal demokratik güçleri, dar
beden aldıkları yaraları 2-3 yıl içinde 
belli ölçülerde sararak yeniden mücade
leye koyuldular. Kürt grupları arasında 
görÜ§lerinde ve mücadele taktiklerinde 
farklılıklar olsa bile her biri kendi anla
Yl§ında cuntanın amaçlarını boııa çıkar
mak için kararlı bir mücadele yürüttü, 
yürütüyor. 

Günümüzde Kürt halkı içinde yoğun 
bir propaganda sürüyor ve hızlı bir ulu
sal demokratik uyan!§ var. Üstelik 
1984'ten bu yana, kitlelerden belli ölçü
lerde destek bulan silahlı bir mücadele 
de söz konusu. Topyekün, Kürt kalkı 
kendisi için ulus olmanın, demokrasi ve 
insan hakiarım elde etmenin kararlı mü
cadelesini veriyor. 

Bir Kürt grubu (PKK), silahlı müca
dele yürütüyor diye, Türk Devleti, dev
let olma olanaklarını kullanarak, içerde 
ve dı§ arda, Kürt hareketini, 'terörist', 
'kanlı caniter hareketi' olarak göster
meye çall§ıyor. Bu propaganda motifiy
le, Türkiye'de demokrat Türklerin, 
d!§ arda da dünya demokratik kamuoyu
nun Kürt halkına desteğini engellemeye 
çall§ıyor. 

Türk Devleti, iki yüzlü, yalana daya
nan bir politika izliyor. Koca bir balkın 
varlığını inkar ediyorken, dilini kullan
masını, Kürt ana-babanın çocuğuna 
Kürtçe isim "'ktıyınasını engellerken, 
Kürt halkına kar§ı her türlü zorbalığı ya

. par k en, insanlara bo k yedirip, erkekleri 
cinsel organlanndan ipte bağlayıp ka
dınlara köy meydanında dol&§brırken, 
devlet terörünün her biçimini kullanır
ken, bütün bunları görmezlikten gelip 
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Kürt gerillalanm "terörü"nden söz et
mek, .bu insanlara "terörist" demek iki
yüzlülüktür, kendi yaptıklanıu gizleme 
çabasıdır. 

Kürt ulusal demokratik güçlerine, 
Kürt kimliğini açık savunmaları halinde, 
yasal düzeyde faaaliyet hakkı tamnma
maktadır. Bu insanlar tutuklaıuyor, on
lara ölümcül işkence ediliyor, uzun 
yıllar hapishanelere tıkılıyor. Durum 
buyken, ve üstelik devlet yasal ve de
mokratik hiçbir çalı§ma olanağı taıu
mazken, kim, Kürt yurtseverlerini gizli 
örgütler kurduklan ve silaha sarıldıkla
n için suçlayabilir? Hiçbir insan, hiçbir 
halk kan aksın istemez. Kürt halkı da is
temiyor. Kürt halkııu buna zorlayan, 
Türk devletinin politikasıdır. 
Avrupalı demokratlar, insan haklan 

savunucuları, Türk Devletinin politika
larına kanmaıualıdırlar. Mazlumu, ezi
leni savunma görevi söz konusu iset 
yeriniz Kürt halkının yanı olmalıdır. 

Türk Devleti, Kürt sorununda bir çık
mazdadır. Nisan-1990'da çıkardığı yeni 
kararnamelerle, yeniden devlet terörü
nü arttıran önlemler aldı. Ancak bu da 
çözüm değildir. Türk Devletinin bu po
litikası, artık bölgedeki çıkarlan nede
niyle ABD tarafından da eleştiriliyor. 
Batı Avrupa'nın tutumu da eleştireldir. 

Türk Devleti önümüzdeki yıllarda, 

politik bir çözümü gündeme getirmek 
zorundadır. Bunun belirtileri şimdiden 
görülüyor. SHP, baskılar karşısında 
Temmuz-1990'da Kürt halkımn etnik 
kimliğini kabul eden, buna uygun bazı 
önerileri içeren bir "Güneydoğu Rapo
ru" yayınladı. 

Kürt halkımn, kararlı direnmesiTürk 
Devletini, siyasi partileri derinden etki
liyor. Bu arada Batı Avrupa'dan, ulusla
rarası kurumlardan yapılan baskılar da 
Türk Devletini hayli sıkıştırıyor. 

Kürt halkının mücadelesiyle dayarnş
ma yükseltildiğinde, bunun bir parçası 
olarak Türk Devleti üzerinde değişik 
düzeylerde baskı yapıldıgında Kürt so
rununda yüzyılımızın son onyılında fark
lı bir gelişme gündeme gelebilir. 

Özgürlük ve demokrasi Kürt halkımn 
da doğal hakkıdır. Soğuk savaş yıllanıun 
geride kaldığı, nükleer savaş tehlikesi
nin büyük ölçüde ortadan kalktığı, in
sanhgın banş özlemlerinin güçlendigi 
ve hayata geçtigi şu son yıllarda, Orta
doğu'nun kanayan bir yarası olan Kürt 
sorunu da adil ve banşçıl bir çözüme 
ulaşmalıdır. Kürt halkının mücadelesi 
bunun dinamiklerini içinde banndın
yor. 

Kürt sorunu, Ortadoğu'da politik 
gündeme girmİijtir. Hiçbir güç ve inkar
cı politika, onu gündemden çıkaramaz. 
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"DENG" DERGisi 

1963 yılında, '1:7 Mayıs'ın getirdiği gö
receli özgürlük ortamında bazı Kürt 
gençlerinin İstanbul'da Türkçe-Kürtçe 
olarak çıkardıklan 'Deng' dergisini ta
mtmak ve bazı niteliklerinden söz etmek 
istiyorum. 

'Deng', 15 Nisan 1963 taribinde yayı
na başlaınJ§br. 'Deng' isminin altında 
daha küçük puntolarla, 'Doğunun sesi
dir' kelimeleri yazılıdır. 'Aylık, Siyasi, 
Sosyal ve Kültürel Dergi' olarak sunulu
yor. Adres olarak, Cağaloğlu, Türbedar 
Sok. Trakya İşham. No. 13jstanbul'u 
okumaktayız. Fiyatı 100 kurll§tur. 1. sa
yısımn kapağında çamaşır yıkayan bir 
Kürt kadımmn resmi ve resmin üstünde 
Kürtçe 'Heviya Rojhılat' belirlemesi ve 
altında da 'Doğuda Temizlik' yazısı var
dır. Sahibi Ergun Koyuncu, Yazı İ§leri 
Müdürü Yaşar Kaya ve Genel Yayın 
Müdürü ise Medet Serhat olan derginin 
arka kapağındaKürtçe 'ArmancaMe ... ' 
başlıklı, yayına başlama nedenini açıklı
yan bir sayfalık bir yazı yer almaktadır. 
Arka kapağın alt kısıınlarında solda 
Türkçe ve sağ da da Kürtçe olınak üzere 
dergi yöneticilerinin isiınieri vardır. 
Türkçesinde 'Deng Dogunun Sesidir', 
Kürtçesinde ise 'DengDenge Rojhılate' 
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NaciKutlay 

yazılıdır. 2. sayıda ise ayni adres, fakat 
bir önceki sayıda Trakya İ§ han No. 13 
iken bu kez No. 14 §eklindedir. 15 Ma
yıs 1963 tarihinde yayınlanan 2. sayıda 
Sorumlu Müdür olarak Celal Ergün'ün 
Yaş ar Kaya'mn yerini aldığım görüyo
ruz. 

Dergi ancak iki sayı çıkıııı§ ve üçüncü 
sayı daha basımevinde iken polisce el 
konulmll§tur. İki sayısı elimizde olan 
derginin, birkaç örneği polisten kaçın
lan üçüncü sayısım da, yöneticilerin yar
dımlariyle o tarilite okuma olanağı 
bulduysam da, ancak, aradan geçen 27 
yıl gibi uzun süreden sonra, bugün, bu 
sayımn içeriğini ammsamamaktayım. 

"Deng"in çıktıgı dönem ve 
ortam. 

Dergi, D)> :•nin askeri bir 'hareket"le 
yönetimden uzakla§tınldığı, 27 Mayıs 
1960 taribinden üç yıl sonra, sivil-asker 
karl§ımı bir dönemde yayına başlaiDI§
tır. Kürtlerin uzun yıllar süren sus
kunluklanndan sonra bazı Kürt 
entellektüellerinin (49'1ar Olayı) bir yılı 
aşkın tutuklu kalmalanmn ardından, 
burjuva demokratik özgürlüklerin yeni 
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boyutlar kazandığı, göreceli baskısız 
günlerde çıkllll§tır 'Deng'. O dönem ba
sım incelendiginde, demokratik ve sol 
araYI§lanii'henüz başladıgı ve bundan 
ötürü de çok yönlü. deneyiınsizliklerin 
göze çarptı ğı görülmektedir_ Bu ortam
da baıı Kürt gençleri bir takım a
raYI§Iarda bulunuyor ve 'Deng"i 
çıkanyarlar. 'Deng'i yönetenlerden Ge
nel Yayın Müdürü Medet Serhat ve ı. 
sayıda Sorumlu Yaıı İ§leri Müdürü 
Yaşar Kaya, 49'1ar Olayı'nda tutuklu bu
lunan iki kişidir. Yaşar Kaya İktisat Fa
kültesi ve Medet Serhat -o zamanki 
Medet Yöı- Hukuk Fakültesi ögrencisi, 
Igdır'lı iki helll§ehridirler. Derginin sa
hibi Ergun Koyuncu ve 2. sayıdaki So
rumlu Müdür Celal Ergün ise onlann 
üniversite çevresinden arkadaşlan olan 
iki Diyarbakır'lı genç. Yani yöneticile
rin tümü ögrenci durumunda olan bir 
avuç o zamamu 'Dogulu' Kürt genci. 
Ekonomik olarak zayıf olan ailelerinden 
gelecek olan parayla geçinen, -Medet 
Serhat dışında- bu dört idealist genç, 
böylece boyutlanm hesaplamadıklan 
büyük bir işe girişiyor. Gerçekten de, bu 
zorluklarla karşılaşmaları için uzun sü
re beklemeleri gerekmiyor. ı. sayıdan 
sonra Yaşar Kaya ve ardından da Celal 
Ergün tutuklanıyor. Fakültelerini bitir
meleri gecikiyor ve C. Ergün ise üniver
siteden aynimak zorunda kalıyor. 
Şimdi, derginin ı. ve 2. sayılanndaki 

yazılardan söz edelim ve daha sonra ise 
genel degerlendinnelere varmaya ça
lışalım. 

1. sayı. 

'Çıkarken' başlıklı birbuçuk sayfalık 
yaıı 'Deng" imzasım taşıyor. Derginin 
amacı açıklamrken, Dogu'nun geri kal
llll§lıgında yöneticilerin yeri, bunun or
tadan kaldınlmasında aydınların rolü ve 
bazı ekonomik çareler sıralandıktan 
sonra, çoıiunlukla Kürtçe konuşulan 

Dog u Anadolu insamna yönelik ve on
lann kendi dili olan Kürtçe ile yayın yap
mamn önemi vurgulamyor. 'Deng' 
dergisi, Cumhuriyet döneminde, bu ko
nuyu ele alan ilk Türkçe-Kürtçe dergi 
oldugunu belirtiyor. Kürtçe yazmamn 
ülke bütünlügü bakımından, zarar degil, 
tam tersine, büyük yararlar sağladıgı be
lirtiliyor. 

2. sayfada "Türkler ve Kürdler' yazısı 
yer alıyor. Ziya Gökalp'ın bu yazısı "İçti
maiyat"tan alınnuş. Birbuçuk sayfadım 
oluşan yaııda Türk ve Kürt uluslanmn 
karşılıklı ilişkileri, Misak-i Milli'nin 
Kürt ve Türklerin oturmakta olduklan 
yer leri içerdigi belirtildikten sonra Kürt 
Beyleri'nin Osmanlı imparatorlugu'na 
geçişleri ve daha önceleri Selahaddin-i 
Eyyubi'nin İslamiyete hizmetleri sırala
myor. Sonunda, 'Kürdleri sevmeyen bir 
Türk varsa Türk degildir, Türkleri sevme
yen bir Kürd varsa Kürd degildir.' cümle
si ile yaıı son buluyor. 

3. sayfada "Siloya Mektuplar" üst baş
lıklı ve 'Sılo' diye başlıyan, 'Aslanoglu' 
imzalı bir yazı var. 3. ve ı3. sayfalarda 
yer alan, akıcı ve yer yer söylemek iste
diklerini sembollerle anlatmaya çalışan 
yazar, bazan da çok katı oluyor. Duygu
lu bir anlatımı vardır. On ara bölümden 
oluşan mektuplarda, on ayn somut ko
nuyu dile getiriyor yazar. Daha çok sos
yal eşitsizlikleri ustaca dile getiren 
• Aslanoglu', insanlar ve bölgeler arasın
daki dengesiz gelişmenin birbirleriyle 
olan bağlantısım kunnada başanlıdır. 
• Aslanoglu' daha sonraki yıllarda Tür
kiye sosyalist hareketinde başarılı işlev
ler yüklenmiştir. 

4. ve 5. sayfalarda, Mardin yöresinde, 
ümeryan aşireti arasında derlenen 'Xe
rabo' türküsü yer alllll§tır. Halkın ara
sında bugün de yaygın olan Xerabo' dan 
alınan aşk, Kürt adet ve göreneklerini, 
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sosyal yapısını dile getiren bu duygulu 
dizeler iki sayfaya yakın bir yer tutuyor. 
Ayni sayfada "Keleş Xeme• türküsüne 
de raslıyoruz. 

6. sayfada • Ahmet Kemal" imza lı, 
"Memur" başlıklı yazı, "İro Here Sube 
W ere" üst başlığı altında veriliyor. Me
murların halkın dertlerine karşı ilgisiz
liği ve bunun özellikle de "Doğu"daki 
yansıması anlatılıyor. Bu yazım n altında 
çerçeve içine alırup dikkate sunulan kü
çük bir yazı var. Bunda, dönemin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakarn Sayın Dr. Yu
suf Azizoğlu'nun Ankara'da düzeule
nen Doğu Folklor Gecelerine katıldıgı 
ve önemli konuşmalar yaptığı bildiril
dikten sonra, derginin yazarlarından 
Dr. Sait Kırmızıtoprak'ın konuşmaları 
gelecek sayıda değerlendireceği söz ve
riliyor. 

7. sayfada "Portreler" üst başlığından 
sonra, "Kemal Badılh • konu ediliyor. 
1923 yılında Urfa'da doğan Kürt yazar 
ve o yıllarda Yeni Türkiye Partisi Urfa 
Milletvekili olan Kemal Badılh' dan söz 
eden bir sayfalık yazıda, kendisinin 
eserleri sıralandıktan sonra bir de şiiri 
yer alıyor. Buradan öğrendiğimize göre, 
Türkçe İzalılı Kürdçe(Kürmanci) Gra
mer; Türkçe Açıklamalı Kürmanci Lü
gat ve Kamus; Kürtlerin Sosyolojik 
Dururuları Hakkında İlmi Bir Etüd ve 
Kürmanci Şiirler, yapıtlan vardır. An
cak özel olarak bildiğim kadarİyla Ba
dıllu'nın, gramer kitabı dışındakiler 
yayınlanmadı. Yukarda söz ettiğim yazı
da buna değin herhangi bir bilgi yoktur. 
K.Badıllı'mn "Deng" dergisi tarafından 
yayınlanan şiiri daha sonraları, Av. M. 
Ali Aslan'ın çıkarnıakla olduğu "Yeni 
Akl§" dergisinde yeniden yayınlandı. 
Başka herhangi bir yerde çıktığına 
değin bilgim yok. K. Badıllı'ya saygım
dan ve şiirini sizlerin de seveceğinize 
olan sezilerimden ötürü buraya alıyo
rum. 
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Şıv@n ra 
Şıvaniy, doş tb biy best-il diyaran 
Na biniy qe rfıye derd-a xedaran 
Şa dı biy tu her gav bı ber.x:-il kararı 
lı wan berxan yek ji ez bflma xwezi. ... 

şaşti te tb/€ xwe ji tevine 
Kış tbkiy keriye xwe ça:ra şevine 
ra dıbiy hevale tb/ u evine 
/ı hevalan yek ji ez buma xwezi. 

••• 
Pıf dıkiy bıl/ure tb şevhı tari 
Çı dıbey wanra bı ki jan zari? 
Kom dı bm dor te dı km güdari 
lı gühdara yek ji ez buma xwezi. 

"Deng" dergisi şiirin Türkçe çevirisini 
de sunmuş. Ancak bugün kullandığırmz 
Kürtçe yazınıla az farklılıklar gösteren 
şiirin dergideki yazıhş şekline dokunma
dan, "Yeni Akış"taki ile karşılaştırdım, 
herhangi bir fark bulmadım. Bu sayfanın 
sağ alt köşesinde "Musa Anter"in yaz
dıgı "Kırml" adlı kitabın "Deng" idareha
nesinden, üç lira karşılığında elde 
edilebileceği bildiriliyor. 

8. ve 9. sayfaların tümünü kaplıyan 
"Musa Anter" imzalı, "Kürdlerde Din" 
yazısı, gelecek sayıda da sürdürülecek
tir. (M.Ö. 3000 senesinden zamamrmza 
kadar Kürd tarihinden bazı notlar) be
lirlemesinden sonra taribi bir inceleme 
yazısı sunan Anter konuyu zenginleşti
ren bir yaklaşım sergilemektedir. 

10. ve 11. sayfalarda "Henek" üst baş
lığı ve "V arta Tarihi"başhğım taşıyan bir 
yazı vardır. "Rahşan" imzahdır. Günü
müzde bu konulan daha yetkin bir şekil
de basında sergileyen Musa Anter'in 
kullandığı loiı- imzadır 'Rahşan". 1947 
yıllannda "Varto Mektuplan"nın ve bir
kaç kez Hükümet ve Türkçü-Milliyetçi 
kurumlar tarafından yeni baskılan yapı
lan "Varto Tarihi" kitabının yazarı Meh
met Şerif Fırat'ın oğlu Atilla Fırat, 
babası gibi Kürtleri karalamak için olur 
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olmaz zamanlarda ortaya çıkar, özbeöz 
Türk olma savıyla, Kürt olduklannı söy
liyenleri suçlamaktadır, Bu durunıla 
alay ederek, hayali bir konuı;mayı kale
me alan yazar, o zaman bu konuda Atilla 
Fırat'la poleınige giren Dr. Sait Kırnu
zıtoprak'la Atilla Fırat'ı ka!'§ılıklı ko
DU§ turmaktadır. Konunun daha iyi 
anla§ılabilmesi için yazının giriş bölü
münü aktan yorum: 

"-lı ki zaye, gı ne bezaye- Dr. Sait Kır
mızıtoprak Yön Mecmuası'nın 40. sayı
sında (Kimler için çan çalıyor) başlıldı 
bir etüd yazısı ile Dünya gazetesinde çı
kan Avni Doğan'ın yazı/anna cevap ver
mişti. Bu sefer de 1 Kasım 1962 tarihli 
Yeni İstanbul gazetesinde Atilla Fıra4 Dr. 
Kırmızıtoprak'a güya cevap veriyor. Ve 
çok daha evvel, 6 Kasım 1947'de A
tilla'nın babası Mehmet Şerif Fırat'ın 
(Vaıto mektubu) başlıklı biryazısı Hüse
yin Cahid'in Tanin gazetesinde çıkmış, 
tıp la oğlu gibi o da masum Doğu yu jur
nal etmi§ti." Bu yazının altına gelen bö
lümde yine Musa Anter'in "Kınul" adlı 
yapıtının bu kez Kürtçe ilanı var. Kınul 
şürinden de iki nusra ahnnuş. "Bı çiya 
ketım Lo Apo- Çiya metal bun rebeno." 

14. sayfada "Geçen ay Doğu için neler 
dendi?" ba§lıklı bir yan var. Milliyet ga
zetesinde yazar Necmi Onur'un "Mezar
larında Y 8§ıyanlar" adlı seri yazısından 
söz edilmektedir. Batman ilçesinin 
"Şikeftan' köyünün dertlerini dile geti
ren yazar Dogu'nun geri kalnuşlığını ve 
yöredekilerin Kürtçeden ba§ka dil bil
mediklerini örnekleriyle sunmuı;. İstan
bul'da çıkan sağcı "foprak" dergisinin 
15. sayısında Darendelioğlu İlhan Ege
men'in "Doğu" diiıjmanlığı yaptığı, Dic
le-Fırat gazetesindeki Kürt edebiyatı, 
Kürt tarihi konulanna olan tepkisi anla
tılnuştır. Yine "Yön" dergisinde -o dö
nemin ünlü sosyalist haftalık dergisi- 27 
Mart 1963 tarihinde "Doğu meselesinde 

yanılan kim?" baıjlıklı yan ele alımyor. ( 
Yazar Hayrettİn Uysal Köy Enstitüsü çı
kışlı ve uzun yıllar CHP milletvekilliği ve 
yöneticiliği yapnuştır.B.N.) Dr. Sait 
Kırnun toprak'ın daha önce Yön'de çı
kan bir yan sı konu alınarak Kürt dilinin 
var olmadığı ve bu nedenle Doğu'lu va
tanda§lara kendi dilleriyle hitap etme
nin bilimsel olmadığı öne sürülmiiıj tü. 
Yine Milliyet gazetesinde Yeni Türkiye 
Partisi Tunceli Milletvekili Mehmet Ali 
Demir'in 'Doğu'nun geri kalmışlığı ko
nusunda Mecliste Genel Görüşme açıl
ması istemı~ dile getirilmiş. İstanbul 
Radyosunda tekrarlanan Şıkeftan Rö
portajına değin olan ilan dergiye akta
rılınıştır. İlan şöyle: "Dikkat dikkat sayın 
vatandaşlar: 20. asırda DoğuAnadoluda 
toprak altında mağara hayatını yaşıyan 
vatandaşlanmızın acık/ı hayatını yannki 
Milliyelle okuyunuz." 

15. sayfada "Beş yıllık kalkınma planı 
ve Doğu" ba§lığı altında, ilk 5 yıllık kal
kınma planının 8. bölümünde 'Bölge 
Planlanması ve Kalkınması"'mn "Doğu 
ve Güney Doğu'yu ilgilendiren" kısımla
rı incelenmiştir. Yatırımların verimli 
alanlara yapılması, coğrafik dağıhşın 
gözetilmesi, Dogu'ya nitelikli memurla
rın gönderilmesi, Keban Barajı Proje
si'ne özel önem verilmesi gibi konular 
işlenmiş olup, "Devanu gelecek sayıda" 
denmişse de bir sonraki sayıda bu konu
ya raslamadık. 

Arka kapakta, 'Armanca Me ... " b8§
lıklı, derginin amacım belirtmeye ça
lışan Kürtçe bir sayfalık yan, "Deng" 
imzalıdır. Ancak2. sayının 2. sayfasında, 
Ya§ar Kaya savcılıktaki gelişmeleri an
latırken, bu yazıyı Medet Serhat'ın 
yazdığım öğreniyoruz. Yazıda, 27 Ma
yıs 'tan sonra özgürlük ışıklannın görül
meye başlandığına i§aret edildikten 
sonra, uzun yıllar Kürtçenin yazılmadığı, 
latin harfleriyle okuyup yazmanın olma-
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dığı bir diJnemde biJyle onurlu bir giJrevi 
de yüklenen derginin, bu çok zor giJrevin 
başan/abilmesi için okuyuculardan des
tek beklediğ ine işaret edilmektedir. 

İkinci Sayı: 

Ön kapakla "Kurukenger (Keramber) 
Toplıyanlar." yazısımn üstünde kuru di
ken toplıyan iki Kürt köylüsünün resmi 
ve resmin üst kısmında "Şewqa Rojbılat" 
yazısı vardır. ı. sayıdaki mavi renkli ka
pak 2. sayıda yeııil renktedir. Kapağın iç 
sayfasında, "Deng için" h"§lığından son
ra okuyuculardan gelen mektup veya 
şiiriere yer verilmiştir. Bu sayfada "Ni
yazi Okaygün"ün yazısı (Dersimlidir 
B.N.), Silvan'dan "İsa Şans"ın Kürtçe bir 
şiiri var, dergi bunun yanına Türkçe çe
virisini de koymuş. Şiirin yazan dini 
öğrenim görmüş, eski "tarih düşme" me
todlanm bilen bir ki§ i olınalı, "Kürdvari 
tarix" b"§lığını kullanarak şöyle b"§la
nuştır: 

Ez sond buxwım, beje yeqin. 
Aş na gere la ne ke çeqin 
Dı panzde Nisane Deng derket 
Dı b isı u yeke hat e F arqin. 

Eroh'tan Mehmet Tirim im~b! 
"Deng"in yayınından duyduğu sevıncı 
dile getiren "Pesne Jı Dengra" şiirini 
göndermiş. Dergi bununda Türkçe çevi
risini birlikte yayınlamaktadır. 

ı. sayfada "Deng" imzalı, "Sevmek İçin 
Bilınek Lanm" b"§lıklı bir yazı vardır. 
Bu, b"§makale olınalı. Çünkü, "Bll§ma
kale" üst ha§ lığı bir önceki sayfada oku
yucu mektuplan bölümünde, yanlışlıkla 
yer alıyor. Derginin ideolojik ve düşün
sel yönlerine değinirken bölümler ala
cağımız b"§makale, genellikle dergi 
kadrosunun düşünsel yapısını sergile
mektedir. "Ülkemizde konuşulmasına 
tahammül edilmiyen sosyal bir gerçeği 
ortaya atmak'la çıkışla bulunan dergi-
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Din, daha henüz i§in b"§ında iken, ko
pardığı fırtınaya yer verildikten sonra, 
"Tel"§ neden?" ara b"§lığı ile, bu konu
nun konuşulmasına kat:§ı çıkan kurum 
ve kişilere genel olarak değinilmektedir. 
Daha sonra yetkin bir şekilde, insanla
rın ana dillerini kullanabilme haklan be
lirtiliyor, din, dil ve ırk farklanlun 
normal görülınesi gereği vurgulamyor. 
"Bizden uzak tarih" arabli§Iığında, geno
cide -insanlığa karşı cürüm- deyimini 
kullanan dergi şöyle demektedir: "Bir 
grupun, zümrenin haiz olduğu dil, dini 
inanç, kültar gibi değerlerini de yoketmek 
genocide'dir." Bl!§ makalenin "Çözüm yo
lu" bölümünde, ekonomik önlemlerin 
yamnda demokratik bir ortamda bütün 
dertlerin dile getirilınesi ve özellikle 
farklı dillerin konuşulınası gereği vurgu
lanmaktadır. Dergi, "Yeni zihniyet"i be
lirleme anlayışında devletin, "Doğu'nun 
geri kalnuşlığına parmak basmasım, Beıı 
Yıllık Plan'da "Doğu"ya öncelik tamn
masım olumlu bulmaktadır. 'Aydınlan 
uyarma" bölümünde ise genellikle yazar 
ve aydınlann bu konudaki görevlerine 
dikkat çekiliyor. "Kürtlük ve Kürtçülük" 
arab"§lığı ile Kürtçe okuyup yazmamn 
ayınıncılık olmadığı ileri sürülürken 
"Kürt asıllı vatanda§lanmız' deyimi kul
lamlmaktadır. 2. sayfada "Kelepçeli Ba
sın Mensuplan" b"§lıklı haber-yorum 
kanşımı bir yan var. Sağ köşede Yll§ar 
Kaya'mn küçük bir fotoğrafı da yer alı
yor.ı. sayıda Sorumlu Yazıi§leri Müdü
rü olan Y ll§ ar Kaya'nın tutuklanışım ve 
Genel Yayın Müdürü Medet Serhat'ın 
2000 -ikibin- lira kefaletle, tutnklanma
sının red edildiğini bu anlatımların ara
sında buluyuruz. Medet Serhat'ın ı. 
sayıdaki "Deng' imzalı, "Armanca Me ... " 
yansımn yazan olduğu da burada yer al
maktadır. 

3. sayfada "İro Here Sube W ere- Bu
gün Git, Y ann Gel' başlıklı ve Ahmet 
Kemal imzalı yazı, sayfamn yansım tutu-
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yor. Kulp ilçesinin R~ikan, Havre Ma
mikan ve Malagarve köylerinde jandar
maların yaptıgı baskılar anlatılıp, bunun 
Anayasaya aykırı olduğu dile getiriliyor. 
Ayni sayfamn diğer yansım kaplıyan 
'Hadise yaratan dergi' yazısı var. 
Deng'in daha ı. sayısında büyük yankı
lar yaptığı, istihbarat Örgütlerinin, Milli 
Güvenlik Kurulunun, Bakanlar Kurulu
nun gizli toplantılar yaptığı belirtiliyor. 
Basındaki yansımalardan örnekler veri
liyor. Örneğin Cumhuriyet gazetesinde 
Ecvet Güresin, (Yok demekle yok olmu
yor) başlıklı yazısında, "İster Kilıt, ister 
Üçok, ister kuıt diyelim Türkiyede bun
larla ilgili mese/e vardır ve bu mese/e gün
begün önemini aza/tmadan devam eder 
gider .... 'diyordu 22 Nisan 1963 tarihin
de. 20 Nisan 1963 tarihli Milliyet'te ise, 
şu cümleleryer alıyordu: " ... Kilıt mesele
sini ele almak daima tehlikeli bir konu 
addedilmiş ve bu alanda yayın yapılma
ması istenmiştir ... Anlaşıldığına göre söz 
konusu yayın organlannın kapahiması 
ve adı geçen grup/ann sıkı bir şekilde ta
kibi diişilnülmektedir. Ancak bu tedbirler 
Kaıtçülak davasını kökünden halledecek 
çareler değ i/dir. M eseleyi cesaretle ele al
manın ve gerçekçi tedbirler düşünmenin 
zamanı gelmiştir ... ' Yön, Sosyal Adalet 
haftalık dergilerinin yaklaşımlarının da 
benzeri olduğu işaret ediliyor. Sağcı 
yazar Ahmet Kabaklı, Tercüman, Son 
Havadis, Yeni İstanbul gazetelerinin 
şiddet önerdikleri, ancak Bakanlar Ku· 
rulo'nun sırf Kürtçe yazıldığı için suç 
kabul edileıniyerek, suç zanlı yazıların 
kovuşturulmasım önerdiğini yazan der· 
gi bu anlaYI§ı memnunlukla karşılamak
tadır. 

4. sayfadaİsmet Nizami imzalı 'Doğu· 
nun Kaderi' yazısı, 'Şarklı'mn İstiklal 
Sav~ı'nda çarpıştığı, vatam kurtardığı 
ancak şimdi yokluklar ve mahrumiyeder 
ülkesinde y~adığı dile getiriliyor. 
'Şark'lımn evlatlarımn' uyamp derileri-

ne son vereceği özlemi aulatılıyor. 
Turgut Boran'ın 'Ayşoya Mektuplar' 

adlı Türkçe şiiri 5. sayfadadır. Aynca 
Kığı yörelerinden derlenmiş "Baxçe Ke
mal P~a' adlı kısa bir Kürtçe türkünün 
dört beyit tutan sözlerinin altında, çer
çeve içine alınan 'Tekamül Nazariyesi' 
b~lıkh küçük bir yazı var. Bn, Tercü
man gazetesi yazan Ahmet Kabakh'mn 
'Kürd demek, kurd demektir' sözünü 
ele alıp Darvin'in Evrim Teorisi'ni 
ammsatan, A. Kabaklı ile alay eden bir 
yazıdır. Evrim Teorisine göre bazan in
san konuşan hayvan olur, Kürtler'in 
kurttan gelmesi gibi, bazan da bir bitki
den gelir, Ahmet Kabaklı'mn 'ka
bak'tan geldiği gib~ deniyor. 

6. ve 7. sayfalarda 'Çirok-Hikaye' üst 
b~lığımn altında 'Siyabende Sılivı~ b~
lıklı yazı vardır. Siyabende Sılivi hikaye
sinin Kürtçesi ve ardından Türkçesi 
verilmiştir. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile 
Şirin, Romeo ile Jülyet, Pol ile Viıjini gi
bi Batı ve Doğu'nun ~k, sevgi üzerine 
kurulu klasiklerine benzediği söylenen 
hikayede, Miyafarqin -Silvan- dolayla
rında Xece, Siyabend'i sevdiği halde 
b~kası ile ni§anlandınlır. Sevdiğini ka
çıran Siyabend, Süphan Dağı'nın e
teklerine varır. Süphan Dağında, 
uçurumun kenarında yabani bir erkek 
geyiği vurduktan sonra, çırpınan geyiğin 
Siyabend'in dengesini kaybetmesine ne
den oluşu ve uçurumdan ynvarlamrken 
bir kuru sakız ağacımn Siyabend'in göğ
süne saplanması sonucu ölmesi ve on· 
dan ayrılmayı göze alamıyan Xece'nin 
kendisini uçurumdan atıp öldürmesi an
latılır. Hikayenin bu varyasyonu Kürdis
tan'da ünlüdür. 

7. sayfamn sağ yarısında Halim Yağ
cıoğlu'nun 'Anzelha' adlı uzun şürin
den bir bölüm yer alıyor. İzmirli 
öğretmen H. Yağcıoğlu'nun 'Anzelha' 
isimli ş ür kitabından alınmış tır. (Kürtle
ri isyana kışkırtıyor diye H. Yağcıoğlu 
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1950'li yıllarda yargılanmıştı.B.N.) 
8. ve 9. sayfalarda 'Kürtler ve Kürtçe' 

yazısı var. 'Kemal Badıllı- Urfa Y.T.P. 
Milletvekili' imzasını taşıyor. Kürt dili
nin dünya dilleri içindeki yeri, Ziya Gö
kalp'ın Kürt dilini incelerken ortaya 
koydugu tasnif verildikten sonra Kur
ınançcanın yazıhşı için 38 lıarfli Kürt al
falıesinin aniatınuna geçiliyor. B u 
bölümde zengin ömeklemelere yer veri
yor Badıllı. A vrupah bazı dilbilimcileri
nin isimlerini ve yapıtlarını belirtirken 
dipnotu şeklinde birkaç satıda Zaza'lar
dan da söz etmektedir. 

10. sayfada 'Portreler' üst başlığının 
altında, Faik Bucak'ın yaşamı dile geti
rilirken, 'Gazın Jı Xwede" isimli Kürtçe 
şiiri ve sol kli§ede resmi sunulmaktadır. 

AVUKAT FAIK BUCAK 
1919 yılında Siverek'te doğan Faik Bu
cak, Istanbul Hukuk Fakültesi'ni bitir
meden önce Dicle Talelıe Vurdu'nun 
kuruculuğunu yapar. Çok ünlü bir folk
lor ustası olan Bucak, İstanbul'da folk
lorik gecelerin düzenlenmesinde 
bulunur. 27 Mayıs Devrimi diye anılan 
askeri yönetimin D .P .'yi devirip yöneti
me gelmesinden sonra, ağa olduklan sa
vıyla sürülen 55 Kürt'ten biri olan Faik 
Bucak'ın kitap halinde yayınlanmamış 
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şiirlerinden söz edilen yazıda 'Gazin jı 
Xwede' şiirinin "Deng" tarafından yapı
lan Türkçe çevirisi de sunulmuş. (Bu şiir 
daha sonra Yeni Akış ve Demokrat der
gilerinde yayınlandı. Yeni kuş ağa ulaştı
rılması yeteri kadar yerine getirilemedi. 
Şiiri bir kez daha sunarken saygı değer 
Faik Bucak'ın 1965 yılında Kürdistan 
Demokrat Partisi'ni kurdugunu ve ilk 
genel sekreterligini yaptığını anımsata
lım.B.N.) 

Gazın Jı Xwed~ 
Ne nane, ne dane, ne şiv a la§t€ 
Ho rebiyo! ev qas derd a bela jı ku ıe 
Dewlemendf h me gırt Mm em bwıe xezon 
H ll sere me da nema, beli, mane g€j a 

nezan 
Çavan ji bıgre bıla rohnayf bibe zulmet 
Çı bı/am pışka derda xama para me ket 
Ma nıftr h me buye kes pigar nabe mera 
H eva/ sılav nadın pırs na/an bav a bıra 
Re lı ber me mında bu mzanun kuda bıçım 
Rebfl T'ına beecim sekınine h ber Çem. 

Bu yazının altında, ondan ayn olarak, 
'Urfa, Özel' başlığı altında, 55'lerden 
Faik Bucak'ın Urfa'da İsa Reco adlı bir 
ağa tarafından evleri yıkılan Akçakale 
ilçesinin Hırbetli Salih köyü halkının da
vasını alelığına değin küçük bir haber ya
zısı vardır. 

11. sayfada 'Kürd Lisanı' başlıklı bir 
yazı, 'devam edecek' notunu taşıyor. 
Degerli dilbilimci 'Kemal Badıllı'nın il
mi notlarını esas alan bir seri yazının ilk 
yazısı olarak sunuluyor. Dünya dil guru
plan ve sonra bunun içinde Kürd dilinin 
yeri ve tarihsel evrimi ele alındıktan son
ra Kürt Alfabesi bölümüne geçiliyor. 

12. ve 13. sayfalarda 'Henek-Şaka' alt 
başlığı altmda 'Açık Olurum: Kürdün 
Kökü' başlıklı ve "Rahşan" imzalı uzun 
bir yazı var. Yukarıda belirtmiştik, bu 
imza Musa Anter'in zaman zaman kul
landığı bir imzadır. "Hayali' bir açık otu-
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rum düzenliyen yazar, aşağıdaki ki§ile
rin katılımianın sağlıyor. 

Ba11§ Dünyası Mecmuasından: Ah
met Harndi Başar. 

Milliyet Gazetesinden: Abdi İpekçi. 
Cumhuriyet Gazetesinden: Ecvet Gü

resin. 
Dünya Gazetesinden: Falih Rıfkı 

Atay. 
Tercüman Gazetesinden: Ahmet Ka

baklı. 
Son Havadis Gazetesinden: Mümtaz 

Faik Fenik. 
'Kürtlerin Kökü" adlı raporun müver· 

rihi Mehmet Fahrettin Kirzioğlu. 
Deng Mecmuasından: Anter. 
Yön Mecmuasından: Dogan Avcıo

ğlu. 
Yeni İstanbul Gazetesinden: Gökhan 

Evliyaoğlu. 
Sosyal Adaletten: Turhan Tüke! 
Oturumu idare eden: Ralı§an. 
O güne dek bilinen dii§ünceleriyle, 

onlara bazı çözümler söyletiyor yazar. 
Genellikle A.H.Başar, E.Güresin, 
Aİpekçi, D.Avcıoğlu, T.Tükel ve Anter 
Kürt gerçeğini kabul edip daha insancıl 
önerilerde bnlunurken, F.R.Atay, 
A.Kabaklı, M.F.Fenik, M.F.Kırzioğlu, 
G.Evliyaoğlu ise Kürtlere kar§ı haskıla
nn arttınlıp seslerinin kesilmesi gerekir 
diyor. 

13. sayfanın sağ yansını "Kara Çadır" 
başlığı altında, orijinah derginin arka 
kapağında yer alan "Kone Re§" adlı 
Kürtçe, "Doğu'dan derledigimiz" notu
nu taşıyan şiirin Türkçe çevirisi yer al
maktadır. Göçebe yaşanıını dile getiren 
lirik bir anlatım vardır. 

14. sayfada "Degmez Ama" başlıklı ve 
"M-U" imzah bir yazıda, Kürtçe yazıları 
da içeren "Deng"in yayını üzerine bazı 
dergi ve gazetelerde sert tepkilerle kar
şılaştıklannı, "Kürtçülük propagandası 
yaptığımızı iddia ettiler." diyerek dile 
getiriyor. Ancak bunlardan Yeni İs tan-

bul gazetesinde bir okuyucu mektubu
nun terbiye dışı küfürlerle dolu olduğu, 
mağara yaşamından kurtulmak isıiyen 
Doğu'luya kominist diyen Yeni İstan
bul'un anlayışı sergilenirken soğuk kan
lı bir yöntem öneriterek böylelerinin 
yanıtianınaya degmediği de yazılmakta
dır. Bununla Hintili olarak, yazının he
men altında, çerçeve içine alınan Farsça 
bir beyit Türkçesi ile birlikte verilmi§tir. 
" Çu ayni ki bexti in, ne şekle menest. W e 
lekın kalem der kefe düşmenest.-Çizilen 
bu çirkin tasvir, benim şek/im degildir. 
Lakin kalem, k6tü niyetiiierin elindedir." 

15. sayfada Musa Anter irnzah 'Kürd
lerde Din" başlıklı, geçen sayıdan sürdü
rülen tarihsel inceleme yazısı vardır. 

16. sayfada ise "Türkiyede çıkan gaze
te ve mecmualar" başlıklı kısa, Milli Eği
tim Bakanlığı Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme Müdürlüğü'nün 31 Aralık 
1962 tarihli istatistiklerini içeren bir ya
zı yer alıyor. Tüm dillerde çıkan gazete 
ve dergilerin sayılan verilmektedir. Bu
rada belirtildiğine göre, "Süryanice, 
Kırgızca, Kürtçe-Türkçe ne§riyata ras
Ianmaktadır." cümlesi de orada yer al
makatadır. Ayni sayfada çerçeve içinde 
"Özür" başlıgı altında Dr. Sait Kırmızı
toprak'ın yeni görev yerine gitmesi 
nedeniyle Dr. Yusuf Azizoğlu'nun ko
nuşmalanna değin yazılan ancak dergi 
hasıma verildikten sonra ellerine ulaş
tığı belirtilerek özür dileniyor. Yine 16. 
sayfada Kahta ilçesinden Abdullah Tu
ranlı'nın noter kanaliyle "Deng"e baş 
vurdugunu, derginin kendisine gönde
rilmemesini istediği yer alıyor. 

17. sayfa yine okuynculara aynhmş. 
Lice;den Bahri Koçkaya, Ankara'dan 
İ.Nizıi.ıni ve nereden gönderildiği be
lirtilıniyen Saffet Aykut'un Türkçe, 
Beytii§şebib'den Seyfeddin Kuri M.za
de'nin Kürtçe kutlama mektuplan var. 
Diyarbakır'dan Salih Akgül, Türkçe 
mektubunda hem Deng yöneticilerini 
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kutluyor ve hem de Dicle-Fırat, Banş 
Dünyası, Deng dergilerinin okunmama
sı için baskıda bulunan Ahmet adlı jan
darma çavuş unu şikayet ediyor. 
Siverek-Urfa'dan Hacı Ali Bucak, 
Türkçe olan mektubunda dergiye abone 
olduğunu yazdıktan sonra, 1. sayıda 
"Portreler"de söz edilen kilapiann nasıl 
elde edilebilece_ğini soruyor, ödemeli 
olarak 'Türkçe Izahlı Kürtçe Gramer" 
kitabını rica ediyor. Yine 17. sayfada da
ha önce Anzelha isimli şiirinden söz et
tigimiz Halim Yağcıoğlu'nun "Doğu 
Kalkınması" adlı şiirine yer verilmiştir. 
Doğu Kalkınması 

Biti larmak için göz 
Toprak için baraj lazım 

Yollazım 
Işık lazım 

Dillazım 

Lafta yüıümez peynir gemisi 
Nutukla yüıümez 

Ana yurdu baştan başa 
Palavrasız sevmek lazım. 

Aynı sayfadaki, Hazro dolayianndan 
derlenen Kürtçe "Eman "Eman" türküsü 
temiz bir köylü aşkını dile getiriyor. Sağ 
alt köşede Sümerbank ve Ziraat Banka
sı reklamını yapan Türkçe-Kürtçe kısa 
bir şiir ve slcıgan vardır. · 

Derginin arka kapağındaki Kürtçe 
"Koni! Reş" şiirluin Türkçe çevirisinin 
13. sayfada yer aldığını ve "Doğudan 
derlendiği"ni belirtmiştik. 

Deng Dergisi'nin düşünsel 
yapısı ve ideolojısı. 

Dergi yi sizlere kısaca tanı tııktan son
ra hemen eklemeliyim, yalnızca iki sayı
sı çıkan bu derginin ideolojisi ve 
düşünsel yapısı hakkında çok şey söyle
mek elbette zordur. Öncelikle eldeki 
materyal bunu kısıtlıyor, ya21lann çeşit-
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lilikleri henüz öyle bir aşamaya varmış 
değil. Ancak bütün bunlara karşın bm 
ipuçlarını bulmak da olanaklıdır, buna 
çalllj acağız. 

İlk bakışta, akla gelen, bu görünümüy
le derginin geleneksel Kürt ulusal istem
lerinin ve anlaYilJının 1960'lı yıllardaki 
bir yansıması olduğudur. Bunu doğal 
görmek gerekir. O güne dek Kürt kim
liği üzerindeki baskılar zaman zamanje
nosid sınınna getirilmek istenmiştir, bu 
nedenle de her Kördün aklına gelen ilk 
şey, "varlığımn" kaybolmamasıdır. 
Yaşam ve Kürdistan'daki baskılar, Kürt 
yurtsever ve aydınlannın geniş çerçeve
li düşünmelerini sınırlamıştır. AraYilJla
nmn çok boyutlu olması olanaklan 
kısıtlı olmuştur. Dönemi anımsayalım, 
tarihsel birikim yetersiz, Türk entelleji
yansı Kemalist ideolojiye sım sıkı bağlı 
ve bunun sonucu olarak, Kürt varlığım 
bile kabul etmiyor, yönetim ise alabil
diğine baskıcı. Bu koşullarda yaşlan yir
mi cıvannda olan bir avuç üniversite 
öğrencisi Kürt genci bundan daha yet
kin bir yayın çıkaramazdı. Kaldı ki, o dö
nemde Türk demokrat ve aydınlannın 
yayınlan da çok ileri sayılmazdı. İnsaflı 
olınak gerekir. "Deng', bu durumu ile 
büyük bir aşama olarak kabul edilıneli
dir. Çok dikkatle değerlendirildiğinde, 
iki sayıda da Kürt ağa ve beylerine ve 
onlann anlaYilJlanna ödün verilme
miştir. Bunda büyük bir kararlılık var.l. 
sayımn Sorumlu Müdürü Yaşar Ka
ya'nın, yeni bir kadro ve anlaYilJın yayı
na soktuğu fakat aynı ismi taşıyan 
-Deng- derginin Ocak 1990, 2. sayısın
daki söyleşisini okuyunca, bu tespitimin 
doğruluğuna olan inancım arttı. Kendi
lerinin daha sağında bir dünya görüşü
ne sahip olan Ziya Şerefhanoğlu ile 
dergi konusunda anlaşanuyorlar. Ancak 
dergi sola açılmaktan da çok korkmak
tadır. Y ml ann konulan ve anlatım bi
çimlerinden kolayca anlaşılıyor bu 
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ürkeldik. Kürtler arasında sosyalist veya 
komünist olarak tamnma korkusu, tecrit 
olunma korkusu ve bütün bunlara baglı 
olarak başansızlık korkusu. Doğrusu o 
dönemde dikkate alınması gereken bir 
durum. 

Derginin ideolojisine dair. 

Dergiyi çıkaraniann sosyal konumlan 
çok belirgindir. Kürdistan'ın orta halli 
ailelerinden gelmiş öğrencilerdir tümü. 
Tipik küçük burjuva unsurlar. Türki
ye'nin göreceli olarak özgürle:ıme döne
minin insanlan. Irak Kürdistam'nda 
Barzani'nin önderliğinde gelişmekte 
olan bir Kürt ulusal hareketi var. Bu 
Kürt gençlerinin bir bölümü bir iki yıl 
öncesine kadar, 49'lar Olayı nedeniyle 
tutukevindeydiler. Bu psikolojik faktör
ler de, göz önünde bulundurolduğunda 
dergiye egemen olan atmosfer daha iyi 
aulaşılır. Dikkat çekicidir, bu küçük 
öğrenci grubu akıllı şeyler söylüyor. 
Ekstreme kaçnııyorlar. Maceracı de
ğiller. Yaşlanndan beklenıniyen bir ol
gunlukla olaylara yaklaşıyorlar. Daha 
çok Kürt burjuva-demokrat bir çizgide 
yürümek istiyorlar. Bunda da başarılı 
oluyorlar. İki sayı gibi kısa bir yayın 
yaşanunda, değişik Kürt çevrelerinde 
yankı buluyorlar. Y.T.P.Milletvekili, dil 
bilimci Kemal Badıllı burada yaıı ya
ııyor. Daha sonralann yetkin bir sos
yalisli Aslanoğlu dergiye etkinlik 
kazandınyor. 1965 yılında Kürdistan 
Demokrat Partisi'nin kurucu ve genel 
sekreteri olacak Faik Bucak dergiye çok 
sıcak bakıyor. Kürdistan'ın politik şekil
lenmesi çabalannda, daha sonralan yer 
alacak Dr. Sait Kırnııııtoprak'ın yaııla
n yok ama, dergi, yayınını sürdürebil
seydi, onu da okuyabilecektik. Derginin 
iki sayısında da kendisinin yaıılannın 
yayınlanacagı okuyuculara duyurul-

maktadır. Musa Anter'in varlığı ve ya
ıılanyla dergide önemli bir etkiulikte ol
duğu aulaşılmaktadır. Belli ki, dergi 
momenti iyi yakalamış. Kürt demokratik 
istemlerini güncelle:ıtirmek, onu Türk 
aydınlanna ve demokratianna da be
nimsetmek ... Otuz yıl sonra bile sürekli 
olarak tartışılan bir konu. Ne ölçüde 
başarılı olunduğunu hem Türk ve hem 

• HtviYA ROJHILAl 

, ........... -...... _,,_,.,.._ 
-~,.,--

--"""""" """""--

de Kürt aydınlan tartışıyor. 
Örneğin, o zaman 'Türkiye halkı" de

yimini kullanarak, Kemalist ideolojinin 
katı ve herşeyi 'Türk" gözlüğü ile gören 
anla~ına karşı baıı Türk aydınlarını 
yumuşatmak ve onlan bu konuda 
düşünmeye yöneltmek istemişler. Nite
kim sonraları "Türkiye halkı" deyimini 
kullanan bir kısım Türk ilericilerine, 
çoğu Kemalist ve Türkçiller şiddetle 
karşı çıkml§lardır. Bu deyimi derginin 1. 
sayısının "Çıkarken' yaıısında bulmak
tayız: "Ve, mesele/erimizin Türkiye halkı
nın ortak malı oldugu noktasından 
hareket etmektedir.' 

Birçok küçük burjuva aydın hareket
lerinde olduğu gibi 'Deng" çevresi de 
aydınlara büyük bir işlev yüklemiştir. 
Hem bulunduklan çevre ve hem de po-
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litik deneyimsizlikler onlann bu roman
tik düşünce biçimlerini öne çıkarmakta 
etken olmalıdır. Aynca, Osmanlı sosyal 
ve düşünsel Yll§amında da aydınlan n 
özellikle etkin olduklan örnekleri, böy
le düşünmelerini etkilenıi§ olabilir. "Çı
karken"de " .... Ve, bütün davalanmızın 
geniş fikir/i aydın/ann ve hür kalemlerin 
gayreti ile olumlu şekilde sonuçlanacağı
na inanıyor ... Toplumumuzun denlerine 
ışık tutmuş, köklü değ işiklik/ere dayanan 
göriiş sahibi aydınlara duyulan hasre/in 
giderileceğine bağlı ümidimiz her gün bi
raz daha kuwetleniyor ... " cümlelerinin 
yamnda halkın, işçinin ve köylünün öne
ınine değinilmemesi bu yargıya var
mamda yardımcı oldu. Yine ayni 
düşünce tarzı Türk aydınlan için de sık 
sık kullanılırken, Osmanlı ve Cumhuri
yet dönemlerinin sosyal yapıları ve ta
rihsel gelişimleri göz onune 
alınmamıştır, buna değin belirlemeler 
yoktur. O dönemlerin kabalıatı da Türk 
aydınlannayüklemniştir. Örneğin, 1. sa
yı, !.sayfada geri kalnıışlığı belirleyen 
nedenlerin başlıcası şu şekilde ifade 
edilmi§ tir: " •. Neden bugüne kadar 
Doğu, kaderinin pas/ı çemberinde yaşa
ma mahkumiye/inden kurtulamamı
ştır? .. Bu mevzuda çok şey söylenebilir; 
biz, sadece aydınlanmızın, ülkemizin 
moifolojik ve sosyolojik yapısını bilme
diklerini ve hallan dertlerine gereken ilgi
yi gösterernedik/erini beline/im .... " 

Dogu'nun Geri Kalmı~lığı. 

Kürtlerin özellikle geri bırakılmışlığı 
"Doğu" deyimi kullanılarak dile getiril
nıi§. Sımrtı olan dergi sayfalannda bu 
konu iyi işlenmiş. "Kürdistan" deyiminin 
o dönemde büyük bir anla)'l§sızlıkla 
karşılaşacağım düşünen "Deng" yöneti
cileri, Kürdistan kelimesini coğrafi an
lamda da, kullanmamışlar. O günleri 
anımsıyanlar, bu tutumu anlamakla güç-
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lük çekmezler. "Kürtler" yerine de sık sık 
"Doğulu" dennıi§ ama yerine göre bunu 
aşan deyimiere raslıyoruz. Örneğin, 2. 
sayıdaki başmakalede; bazan "etnik go
rup", bazan "unsur" ve bazan da "Kürt 
asıllı vatandaşlanmız" deyimi kul
lanılmış. Bu arada "Millet" olgusu ele 
alımrken belirgin olmıyan, kanşık ifade
lere raslıyoruz. Belli ki, günün koşullan 
ile dergi yazarlanmn söylemek istedik
leri ve birikimleri uynmluluk göstermi
yor. Örneğin, 2. sayımn başmakalesinde 
şu anlatımı buluyoruz; " ... Kaldı ki çağı
mız b uluş/an ve teknolojik ilerleme millet 
unsurlannın muhafazakar perdesini in
dirmiştir bugün. Önemli olan insan ve in
sanlık/ır; kan ve dil değil ... " Klasik 
sosyalist ulus aula)'l§ına değin hiçbir işa
ret yok dergideki yazılarda. Ancak, bir 
ülkede dil, ırk ve din bir liğinin olmama
sının doğal olabileceği vurgulanmakta
dır sıkca. Bunu aşan çözümlere 
yaklaşım yoktur. Bu durumu da çok 
doğal buluyorum. "Deng"çilerin daha 
ileri şeyleri söyleme olanaklan var mıy
dı? Güçleri, anla)'l§ları ve Türkiye'nin 
koşullan bu ka dan na bile uygıın değil
di. Nitekim iki sayıdan fazla çıkamayan 
derginin yöneticileri de tutuklandılar. 
· Doğu'nun geri kalmışlığı o dönemde
ki bazı demokrat nitelikli yayınlarda yer 
atmaktaydı. Milliyet'te Necmi Onur'un 
Şıkeftan köyünü anlatan "Mezarlannda 
Yaşayanlar" yazı dizisi gibi. Deng dergi
si bunlan öne çıkarmakta ve Doğu'nun 
ancak eşkiya Koçero'nun ismi geçince 
radyolardan duyulduğunu yazmaktadır. 
Bölgeler arası dengesizlik ellerinden 
geldiğince öne çıkarılmıştır. Kürt ger
çeğinin - o zamanki adıyla Doğu- dile 
getirilmesine "tahammülsüzlüğün" ne 
denli etkin old~u şu cümlelerle karşı
mıza çıkıyor: " U/kemizde konuşuiması
na dahi tahammül edilmeyen sosyal bir 
gerçeği ortaya atmakla Deng vatansever
lik ve milli birlik için gereken en büyük 
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hizmeti yüklenmiş bulunuyor. Deng'in 
yarattığı tepki Tarkiyemiz gerçeklerinin 
nekadar bilinmediğ inin çok iyi belirtileri
dir .... 

Sosyal Konutann İ§leni§i. 

Yukarda da belirtmeye çalıştığını gi
b~ feodal toplumu "§an, modern bir 
burjuva anla~ı ile olaylara yakl"§mak 
isten~tir. Dergide, sosyalist önerme
lerin işaretlerini, belirgin bir şekilde 
bulamıyoruz. Ancak, 1. sayıdaki,' Asla
noğlu'nun yazdığı 'Sıloya Mektuplar'la 
yazar, sosyalist bir d~ünce aula~ını 
dergiye t"§ımak istediği izlenimini ver
mektedir. Yer yer sembollerle bezen~ 
bir şekilde Kürdistan'ın -Doğu'nun- ve 
oradan yetişen aydıuların karşılıklı ola
rak yabancıl"§tıkları anlatılırken tarihi 
determinizm hatırlatılarak bunun "§ıla
cağı umudu verilmektedir. Sılo'ya 2. 
mektubunda, üstü b"§ı lime lime köylü 
ile özel araba sahibini karşıl"§bnrken, 
bu ezilenin genellikle Kürt olduğunu us
tahkla anlatmaktadır. 3. mektupta, tek 
inegini satarak 40 kilometrelik yolu, 
karda kışta , karısı Zeyno'yu sırtında 
t"§ıyarak hastahane kapısına getiren 
köylüyü tanıtıyor yazar. Ancak hastaha
neye yalıramadığı karısı sabaha karşı 
otel odasında ölüyor. Önünde kansının 
cesedi ve köyünde öksüz çocukları ... Ya, 
bari çocuklannu okutayını diyerek ken
te göç eden köylünün, işsiz kalan oğlu
nun afyon satıcılarının elinde nasıl 
perişan olup hapislerde yattığını anla
tan 4. mektuba ne demeli?. Tüm mek
tuplar birbirinden güzel 5. mektupta 
jandarma dayağı ve yöneticilerin vur
dum duynıazlığını, 6. da r~vetsiz iş ya
pılmadığım okuyoruz. 7. de eş ki ya 
olmaya mahkum olaniann y"§amı var. 8. 
mektupta radyodan 'Evdale Zeynıke' 
türküsünü dinlerken karakola götürü
lenler anlatılıyor. Sınır boylannda çar-

pışıp madalya alauların daha sonra gö
mülecek kadar topraklan olınadığı dile 
gelir 9. mektupta. 10. ve son mektupta 
bütün zorluklardan sonra Sılo'ya git
mek, ona ul"§mak isteyen yazar diyor ki: 
• •. İşte yıllarca uğraştım bu yoldan sana 
gelmek için. Set/erçektilerönUme; vurdu
lar, ezdiler beni. Ama durduramadılar. 
Şimdi bu yoldayım. Sana yak/aşıyorum. 
Kin~ öfkeyi bırak, sahte samimiyetiere 
değ il, imanlı sevgi/ere inan. Sen de bana 
doğru gel. El ele verip çalışalım .• .' 

Tümü de sosyal dengesizlikleri içeri
yor ve romantik de olsa güzel ve tatlı bir 
yakl"§ım var mektuplarda. Biraz roman
tik olurunadan yeı;ıilikler olmaz demiyor 
muyuz çoğu kez. Insan, • Aslanoğlu'nun 
aydınlara özgü romantizmini seviyor bu 
satırlarda. Mektuplan yazan genç, son
ra, bilınem bu söylediklerini gerçekleş
tirmek için ne yaptı? 

Yeri ııelınişken söyliyeyiın, 'Deng' 
çevresi lstanbulda Süleymaniye Ca
misinin yanındaki Kürtlerin kah
vehanelerine sıkca gittikleri ıçın, 
'Süleynıaniyeliler' diye anıldılar. Ban
larının üniversite yıllan uzadı, yeniler 
geldi, ama o "hava' uzun süre y"§adı. 
Bunlann çoğu bugün Kürdistan'da dok
tor, avukat, hakim, savcı ve değişik mes
lek sahibidir. Genellikle yurtsever, 
ileriye açık bir çizgiyi sürdürdüler. Kür
distan' daki ulusal mücadelenin ön safla
nnda bulunanları az oldu, devrimci 
kadrolara sempati duydular ama içleri
ne girmediler. Tanım yerindeyse, kendi
lerine özgü bir işlevi yerine getiren birer 
'Deng'ci oldular. Bugün onlara daha 
çok gereksinimi var Kürdistan'ın. 

Kürt dili üzerindeki 
çalı§malar. 

O dönemdeki en yetkin kalemlerin 
Kürt dili üzerindeki çalı§malarının der
giye yansımasına önem veril~tir. Ke-
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mal Badıllı ve Musa Anter bunlann 
ba§ında geliyordu. Kürt folkloruna, ta
biat, a§k, sosyal yll§ama ait derleme ve 
şiiriere yer vermeleri çok olumlu olmuş
tur. Slogancıhktan uzak, Kürt öz değer 
yargılarını öne çıkarma ustalıkla yürü
tülmüştür. Kürtçe yazıp okumanın milli 
bütünlüğe zarar değil, onu pe~tirdiği, 
derginin iki sayısında da işlenıniştir. Gö
nül birligi gereği vurgulannuştır. Bunu 
en çok ı. sayı ı6. sayfada ve 2. sayı ı. say
fada yoğun olarak görmekteyiz. Kürtçe 
yazılann oranı ve seçimi genellikle içe
rikle uyumlu olmuştur. Bazı yazım yan
lışlan o günün tekniğindeki gerilikten ve 
bu arkadll§lann Kürtçe okuyup yazma
daki eksiklerinden kaynaklandığı tah
min edilebilir. 

Atatürk ve Kemalizm konusu. 

'Deng' yazarları Kemalizm ve Ata
türk'e değin görüş belirtmekten genel
likle kaçınnuşlar. Örneğin, 1. sayıda 
'Çıkarken" yazısı. " •. Cumhuriyetimizin 
kll1ucusu Atatürk 'Ttlrkiye Devleti bir bü
tündür, parçalananı az' vecizesi ile bütün
/ügümüze göz diken dış tesiriere set 
çekmi§tir.Bu görüşün kuweti Kurtuluş 
Savatını yaratmışhr. Ancak bu veeizenin 
toplum hayahmızm ekonomik, sosyal ve 
kültürel kesimlerinde gereg i gibi uygulan
maması biiyük kunancmın asıl gayesinin 
gerçekleştirilmedigi veya anlaşılmadıgı 
sonucunu gösterir .. ." 'Deng" kadrosu
nun, Cumhuriyet dönemindeki asimi
lasyoncu ve baskıcı uygulamalann 
sorumlulanni nerede aradıklannı dergi
deki yazılardan çıkaramadım. Yukan
daki satırlan değerlendirmede güçlük 
çekiyor insan. Koyu Kemalist bir dö
nemde, geçmişe değin aksaklık ve yanlı
şlıkarda Atatürk'ü tartışmalann dışında 
tutmayı uygun buluyor lar. Dönem hükü
metine karşı çok yumuşak eleştiriler var, 
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hatta yer yer eskiyle ka~ılll§ tırarak 
memnunluk belirtiliyor. Beş Yıllık 
Plan'la Doğu'ya öncelik tanınması, yeni 
dönemde daha ileri burjuva demokratik 
değişimierin varolması, 'Deng' yöneti
cilerinin bir süre önce 49'1ar Olayı nede
niyle tutuklu olmalan bu tavırlan 
takınmalannda etken olabilir. 

Diger bazı özellikler. 

Değerlendirmemizde okuyuculann 
istem ve konumlarına da değinmek ge
rekir. Doğal olarak 1. sayıdan sonra 
okuyucu mektupları geliyor ve derginin 
3. sayısı da yayından ahkonuluyor. Bu 
nedenle söyliyeceklerimiz sımrh olmak 
zorundadır. Dersim, Silvan, Eruh, An
kara, Siverek, Diyarbakır ve Lice gibi 
çok değişik yörelerden mektuplar alın
mıştır. Bunlardan ismen tanıdıklannuz
dan bazıları daha sonra da Kürt ulusal 
demokratik çalışmaların yanında yer al
dılar. 

Türk kökenli demokrat ve ilerici kişi
lerin görüşlerine de, olanaklar oranın
da, yer verilmiştir. H. Yağcıoğlu'nun 
şiirleri yayınlannuş, Cumhuriyet, Milli
yet, Yön, Sosyal Adalet ve Banş Dünya
sı'ndaki demokrat ve ilerici yazarlardan 
söz edilmiştir. Ziya Gökalp'ın "Kürdler 
ve Türkler" yazısı onun bu konudaki en 
olumlu yazısıdır. Kürt ve Türklerin Kur
tuluş Savll§ı döneminde elbirligi etmele
rinin dayalıcı bir gerek olduğu anlayışı 
kendisine egemendir. Dikkat edildiğin
de yazıda Kürdler ve Türkler ayn ayrı iki 
ulus ofarak gösterilmiş, ancak birlikte 
yll§amalarının zorunlu olduğu belirtil
miştir. Varlığı unutturulmak istenen 
Kürtleri yeniden aktüelleştirmek için, 
Türkçü ve Turancı Ziya Gökalp'ın Kürt 
ulusunu kabul ve saygıya değer bulan 
söz konusu yazısını derginin birinci sa
yısına almışlar. 
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REFORMEK PEWİST E 
Hin bir ô bizren li ser pirsen reziman 

ô rastnivisina kurdi 
(V) 

14) Li ser pirsgireka tewandina navderan 

ReşozfLAN 

Herweki t~e zanin, di zaravay~ kurmanci de navd~r. zayenda we çi dibe blla 
bibe, divıi ll gor rewşa 'X!Ne ya di hevok~ de b~te tewandln. Jl ber ku di zarava
y~ kurmanci de zayend hene, pirsa tewandina navdliran ji bi guman dibe plrs
glr~keke bi ser~. Gava ku mlrov rewşa zaravayA kurmaneT dlde ber çav~n 'X!Ne, 
mlrov dibfne ku ew nemaze di visedsala dawfn de h Ind ik hatiye nivfsandln. Her
çendi ji aliy~ hejmar kurmanciax~v de kurmanci mezintirfn O sereketirfn zarava
y~ zlkmakfy~ Kurdan be ji, ewi jl ber ho O sebebAn siyasi keys O delille nedll: ku 
cewhera 'X!Ne bireje ser kaxezan. Ll Mleke din ji, heke em rewşa perçebQna Kur
distan~ bldln ber çavan, ew jl hemQ zaravayan biitir perçe perçeyi bOye. Ji ber 
ku Kurden kurmanciaxev, be rf her tişti, di navbera çar dewleten koloniyalist de 
hatine dabeş klrin. Gel ek jl wan li metropolen van dewletan Q ll derveyitixOben 
Kurdistans dljfn. Hejmareke ne hlndlk ll Sovyetıstane tararnar in O herweha hin 
ji wan li LlbnanA Q hlnek1\n ne Kurd lA kurmanciax1\v ji li fsraM bl cih bOne. Her
yak ji van welatan 'X!Nedi sistemeka taybeli ya slyasf, aborf Q civakf ye. Ew jl all
yA zirnan de jf 'X!Nedi zlmanekf taybeti Q serbi'X!Ne ne. Ji bili Sovyetistan Q fraqe, 
kurdili her deri hatiye bend O qedexe kirin. Bl ser de, dlve mlrov p1ikhatlna cl
vaki Q abori ya elvata kurdi jf ji bir neke, ku w1i ji kurmanciaxev bl t~ra 'X!Ne be
labelayi kiriye O ew jl hev bl dOr xlstlye. VA Q çendih sebebl!n din tesfreke mezln 
ll ser zaravaya kurmanci kirine Q bOne sedeml! tl! de peydabOna ciheti O defor
masyonl!n mezin. 
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fro mlrov van ciMtf Q herwisan h in deformasyonan bl awayekf berbiçav di pir
sa navd~r Q tewandlna navd~ran de jf dlbfne. Bo nimQne, di pirsa navd~ran de 
guhirfna zayandan derdikevin meydan~. Navderen ku li cilılna xwedf zayendlln 
ml! ne, mlrov dibine ku ll hlndek cihan din eynf navd~r dibin xwedf zayendeke 
ner. W ek: Kursf, qunclk, wext, çax, silıg, qeder, xeber, xatlr Q hwd. Yan jf berva
jly~ ve, navderen ku li cilıina xwedf zayanden ner In, li hindek cilılın din eynf nav
dllr dibin xwedfzayendeke me. Wek: Por, tlşt Q hwd. Heçfhln ciMtly~n di ware 
tewandina navderan de ye, em e wan ll ve jerll bibilıin. 

Di zaravaye kurmanerde navder Q peyvan ku wek navder tene bl kar anın, pi
ranlya bernavan, hln rengder O herweha naven cilı, kes, tlşt O hejmaran hemO 
tewangbar In. Tewanga we ır ı ı se halan p~k !et: Hale klrdeyf, halil terkerf O hale 
bangklrlne. 

1. Half kirdari 
Navder, zayend O hejmara wA çi dibe bila bibe, di hale kirdariyll de forma xwe 

ya mlsoger yan ır ya blngehilı diparAze. Çu pirtik bl wan ve nahen girıldan cı ew 
nakevln formeka din. Jl vf half re "rek!Os" jf!Ate gotln. DI rewşeke h ol ll de ew nav
dllr, ango klrdar, lldf di awayll binavklrf de ye. Bo nimOne: 

A. Navdira bi zııyenda nir u yekhejmar 

NMhat 
Pismam diMje 

B. Navdira bi zııyenda mi u pirhejmar 

Bizin ket 
Dotmam diliZe 

C. Pirhejmara herdu zııyendan 

N§rfhatin 
Pismam diMjin 
Bizin ket/n 
Dotmam dilfzin 

Herwekf xuya dibe, mlrov dizane ku zayenda ni! rf Q plsmam, nl!r Q ya bizin O 
dotmamA ır. ml! ye. Gava ku mirov lllekere, bl taybetf ır li d'awilıatina i eker~ di
niMre, pir bl reheti dikare j~ derbixe ku ka kirdar yekhejmar e yan pirhejmar. 
Ango di hall! klrdariyA de ya ku rola herf mezin Q girfng dilize, dawfhatina leke
re ye, ne ku kirdar bl xwe ye. Jl ber ku kirdar bl xwe her yekser pirhejmarbOn 
yan jfyekheımarbOna xwe, bl tena sere xwe bi me nfşan nade. Le bele,liikerwe 
yek~ bl awayekf pir zelal, bi riya paşpirtiken xwe, berpllşf me d ike. 
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2. Hale terkeri 

D~ hall! tl!rkerlyl! de hem O peyvl!n tewangbar, ango dikarin bene tewandin, ku 
bi rolaterkeri yan jitemamkeriyl! radibln, cih digirin. Heçi peyvAn tewangbar In, 
ango yl!n ku bl riya lllkerekl!, nav yan ji daçekeke tene idare kirln, dive piştre 
b.:ln raber klrln. Ji vi half re "oblil<Os" jft.:lte gotin. Ev In çend paşplrtiken hall! tl!r
kerlye: 

A. Ji bo navderen bi zayenda ner u yekhejmar: ·1 (·yi) 

Ez barani di bini m 
Ez pismami dibinim 
Ez mirovf dlbfnim 
Ez Hesent dibfnlm 

B. Ji bo navderen bi zayenda me u yekhejmar: -e (·ye) 

Ez mfh{! dibfnim 
Ez dotmir{! dibfnim 
Ez bDk{! dibinlm 
Ez Gulçin{! dlbfnlm 

C. Ji bo pirhejmara herdu zayendıın: ·an (·yan) 

Ez beranan dibinlm 
Ez plsmaman dibinim 
Ez mirovan dibinim 
Ez Hesenan dlbfnlm 
Ez mfhan dibinlm 
Ez dotmiran dibfnlm 
Ez bDkan d/bin/m 
Ez Gu/çinan dlbfnim 

Di hin devokan de pirhejmara herdu zayandan ne ku bi -an (-yan)-.:1, le bela bi 
tene bi -a (-ya)-yll dawf tfnin. W ek: 

Ez berana d/bin/m 
Ez pismama dlbfnim 
Ez mirova dlbinim 
Ez Hesana dlbinim 
Ez mfha dlbinim 
Ez dotmira dibfnlm 
Ez bDka dlbinim 
Ez Gulçina dlbfnim 
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Ji aliyG rastnivfslhl! de divA mirov sadiqf qafdeyl!n rl!zimanf be O pOte nede 
axaftina devakGn tl!vel yan jfzimane axaftine. U milekidin jf, pirhejmar ne bi te
nA di hemO zaravayAn zlmanA kurdf de. le di gişt zlmanen franf de ]fbi -an (-yan)
e dawf tOn. Mirov nlkare jl bo xatlrll devoka keriyekf piçQk 1 gele Kurd, qafde Q 
qanQnlln hevbeş yen zlmanı~ kurdf Q herwisan jf yen zimanlln eynf kome pe pes 
blke. Jl ber ve çende jf, d ivil mlrov di nivfsina kurdf de, pirhejmara navderen di 
awaye bireser yan jf hale terkeriyil de bi -an (-yan)-0 Q heçfraweya blnavklrfye, 
bl -en (-ylln)-1! dawf blhe. Ango di herdu rewşan de j1 divll tipa -n-yi! bllte nivf
sandln. 

Heçftewanga navdllrGn bl zayenda ner Q yekhejmar e, di hemQ devoklln kur
manci de ne fena hev e. DI vfwarfde mlrov dikare bllje, ku kurmancfaxllv ji bilf 
qafdeya jorlh navdGren bl zayenda nAr Q yekhejmar bi du awaylln din d~ewlhln. 
Ew jfev in: 

a)- Tewanga navd~r~n bi zayenda n er u yakbejmar ya bei 
tewandin: 

Ez beran diblnim 
Ez plsmam diblnim 
Ez mlrov dibinim 
Ez Hesen dibfnim 

Herwekf xuya dibe, di hale terkeriye de, hi n devaklın zaravayll kurmanci nav
dGrl!n bl zayenda nl!r Q yekhejmar hiç natewlhin. Navdllran, bGf ku paşplrtlkekll 
10 zllde bl kin yan j1 di fonemen navderan de tişteki blguhirlhin, her wekf xwe bl 
kar tlhln. Ev yeka han, jl gel ek aliyan ve, ji zimanll kurdi re xerfb e. Ji ber ku pek
hatina hevokll, ne pl!khatlneke hale tllrkeriyll ye. Hale terkeriye mercekf d ide ber 
me, ew jf mercll guhartin Q tewandina terkar e. Divll di terkerde guhartinek bi
qewlme, tiştek bllte serG terker. Heke nebe O tiştek nehllte serf, jl aliye hale ter
keriye ve kemaslyek diafire Q wll çaxll jf naveroka hevokll nabe xwedf kam Q 
merema ku hale terkeriye berpllş d ike. Ango weke ku mirov di ş Ona hevoka "Ez 
baran diblhim" de blbeje: "Ez tu diblhim" (di ş Ona 'Ez te dlbfnlm' de) yan jf "Ez 
ew diblhlm (di şOna 'Ez wf/WG diblhim' de), Ez em dlblhlm (di şQna 'Ez me dibf
nlm' de). Ez hQn d ibihim (di ş Ona 'Ez we diblhim' de)". 

Heke mlrov nlmQneyan bi alfkariya hin bernavOn pirsiyarfylln rengdllrf, berna
vlln ~şker yen rengderf, navGn hejmaran yan jf bi rengdiıran nebinavkirf dew
lemendtlr bike, de rola tewanga hallltllrkerlyll1ıaştlr bllte xuya kirin. Ma gel o 
mlrov dikare blbllje: 

"Ez k1jan baran dibfnim?" 
"Ez vf pismam dibfnim" 
"Ez sih mirov dibfnim" 
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"Ez tu(çu) Hesen nabinlm" cı hwd. 

Na, heçf bl vf awayf gotin Q axaftln e, ne ll gor zimanl! kurdf ye. Mirov her di 
kl!llka plişln'de dibfne Q ferq d ike, ku ev eel eb peyvfn, peyvfneka xwar Q şlkestf 
ye. Lll ji dili ve, mirov weha dibl!ıe: 

Ez kljan beranf dibfnim? 
Ez vf plsmamf dibfnlm 
Ez silı mlrovf dibfnim 
Ez tu( çu) Hesant nabfnim cı hwd. 

Gelo ev çi bi me nfşan d ide? Herweki dlyar e, di hevoka "ez kljan beranr dibf
nim" de, bernaveke plrslyarfya rengdl!r heye. Ew ır "kijan" e. Ev bemava pirsi
yari ya rengdl!r hevokl! dll!xe hall! tl!rkeriyl!, an go oblll<Os. "Kijan" d ivil navdllra 
ku ew qesd dike, bitewfne Q lll de guhartinekl! ll dar billxe. Vl!ca navdllra ku di 
vi! hevokll de ye, "baran" e Q navdllreke nl!r e. Bemava berpirsiyarf ya rengdllr 
jf ew tewandlye Q kiriye hall! tl!rkeriyl!, ku "beranr• ye. Herweha, di hevoka "ez vi 
pismamr di bini m" de ır. bernavaka plişker ya rengdl!r heye, ku ew jr ''Vi" ye. VA 
bernava pl!şker ya rengdllr ır navdl!ra ku wl! ew qesd klriye, ango "pismam" ku 
navdereke ner e, lawandiye Q exlstlye hale tllrkeriye, ku "plsmamr• ye. DI hava
ka "ez sih mlrovr· dibfnlm de ır. nave hejmareke heye, ku ew jf "sih" e. DI zarava
yil kurmanci de, wek navder, heımara sih (30), çll (40), pl!ncr (50), şest (60), heM 
(70), heştl! (BO), nod (90), sed (100), hezar (1 000), lek (10 000), klrOr (500 000) 
Q milyon (1 000 000) xwedf zayenda nl!r In. Di tewandinl! de ew wek navdereke 
nAr Q yekhejmar te ne tewandin. Jl b ili ve jf, d Ivil em taybetmendlyeke din ya van 
naven heımaran ylln rengderf ı1 bir nekln. Gava ku ew ıene pllşlya navdereke, 
bef ku ll zayenda we biniherln, we navdere ll gor zayenda xwe Q wek yekhejmar 
ditewfnin. Bo nlmQne: 

Ez penc gol/kan dikirim. 
Ez pi!mcf go/ikf dikirim. 
Ez penc bizinan dibinim. 
Ez pencf bizinf dibfnlm cı hwd. 

Herwlsan di hevoka "Ez çu Heseni nabfnlm" de, "çu" ku hevmaneya '1u, çi" ye, 
rengdl!reke nebinavkirfye Q hatiye pl!şlya navdl!reke ner, ku "Hesen" e. "Hesen", 
tevf ku navder e, serenav e jf, ango navll mlrovekf ye. Ev rengdera han ya nebl
navkirf, di ve hevoke de navdl!ra ner ıewandlye O ew kiriye hale terkerlyl!, ku 
"Hesenr• ye. Tiştl! ku em ll vir bal Q dena xwe bldlnl!, ew e, ku dlvll em navdera 
"Hesenf' ıev ll rengdera "hesenr• nekln. Ew du tlştl!n ji hevQdu geleki dOr In. Jl 
ber ku yek navdl!r e, yak ır rengdl!r e. 
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b)- Tewanga navderin bi zayenda ner u yekhejmar ya bi guhartina hin 
dengdaran: 

DI h in devokl!n zaravayl! kurmancf de, lewanga hi n navdl!rl!n bl zayenda nl!r 
O yekhejmar bl riya guhartina lfpa "a" bo "ll" yan jf "e" bo "1!"-yl! pl!k ll!t. E w de
vok "a"-ya ~flı ya hi n navdl!rl!n yekkileyf dikin "ll". W ek: 

Ga gl!: Wl bi ço li gl! d/x/st. 
Ba bl!: Genim/i xwe dan ber bt!J. 
Aş l!ş: Mendo bi wan re çO l!ş. 
Ar l!r: Ew li /ir berf zevlya me b/din. 
Mal ml!l: HukOmet§ dest daniye ser m/il. 
Ard l!rd: Em fırd jl aş§ Zoro d/kir/n. 
Kaş kiş: Wl beri! otomobili! da ber bi kl!ş. 
Nan ni! n: Em bl ten/3 di taştl! de nen dixwin. 
Dar dl!r: Nazdarl! sere der danf ber bireM. 
Çav çl!v: Destl! wl! ll çev ket. 
H esp hl!sp: Min cl/ek avet ser pişta hl!ısp. 

Herwisan, ew devok "e"-ya pllşfn ya h in navdllren yekkileyf dikin "ll" O bi vf ren-
gf lewanga h in navdllren bi zayenda nlk O yekhejmar pek lflıin. Bo nimOne: 

Dev dllv : Day1na dergOşfJ xwarin da diN. 
Dest dllst: Min qelem da dest, ku binivfse. 
Şer şl!r : Çelengl!n gund bi meranf ket/n şer. 

Heke di hin navderlln nl!r O yekhejmar yen jl du kileyan pl!k half de bi lenl! di 
kileya pl!şflı de "a" hebe, we çaxll ew "a" dibe "ll". Wek: 

Xani xllni: Xon derket/n ser xl!nf. 
Agir l!gir : J/ bfr meke, figir vemirfne! 
Xalid XAIId: Ez 1! her/m serdana Xelid JT. 

L{i eger di hin navdl!r{in nllr O yekhejmar yfiiı ji du kileyan pfik half de bl lenl! 
di kileya pl!şflı de "e" hebe, h ingil ew "e" dibe "ll". Bo nimOne: 

Deri diri: Belgfn dM d lg/re. 
Seri sl!ri: Wl bi sfJrf gl n O kaş kir. 

Heke di h in navdl!rlln nllr O yekhejmar ylln jl du kileyan pllk hatf de bl lenll di 
kileya duhemflı de "a" hebe, hingll ew "ıl" dibe "ll". Wek: 

Bira biri! : 
Çiya çlyA: 
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Beran berlin: 
Diran dirin: 
Kevan kevin: 
Şivan şivin: 

Diwar diwir: 

Min giya da ber beren. 
Ez ll di ren tip biklm. 
T1r fl keven derket. 
Kes şiven nabfne. 
Sere wl! li d1Wer ket. 

Zirnan zimin: Em kiren wfttntn zimen. 
Kulav kuliv: wrxwe li ser ku/ev vezeland. 
Xulam xulim: XatDne gazfxulem kir. 
Derman dermin: Ma tu dermen naxwi? 
Bostan bostin: Diz ketiye bosten. 

Heke di kileya dawin ya hln navderen ner O yekhejmar de de "e" hebe, hingll 
"e"-ya di kıteya didwan de dibe "e". Wek: 

Axe/axa ax4!: Gundf ji axe ne razr ne. 
Paşe/paşa paşll: HemOyan ll paşe diniherr. 
Zave/zava zavi: Ka ez zave nabfnim. 

Eger di hi n navderen ner O yekhejmar yen Jl du kileyan pek hatf de, di herdu 
kıteyan de ji "a" hebe, we çaxe bi ten e "a"-ya di kileya didwan de dibe "e". W ek: 

Gavan gavan: Gundf ji gaven hez d/kin. 
Bajar bajer: Em ll hevDdu ll bajer blbfnin. 
Karvan karven: E w dixwaze di gel karven here. 
Savar saver: Ew saver ji gund didin anrn. 

Herweki li jore jf ı ete dilin, hi n devoken kurmanci hale terkeriya navderen nı!lr 
O yekhejmar ne ku bi alikarlya paşpirtika "r', le belı!l bi alikarlya guhartina hin 
dengdaran pı!lk tfnin. Heçf ev eel eb pekanına hale terkeriye ye, du pirsan derdi
xe p~berf me. Ji wan ya yekemfn ew e, ku ev qaide ji bo her heşt dengdaren 
zimane kurdı derbas na be. Bl te ni! ]i bo "a" O "e" ye. Yen ma yın, ku "e, i, ı, o, u, 
0" ne, nakevin ber vı!l qaideye. Çlre? Em nizani n. Ma ya mantlqf ne ew e, ku ma
dem haleterkerlya navdenin n er yen yekhejmar bi riya guhartina dengdaran pek 
tı!lt, dive yan hemO dengdar yan jf bl kemani dengdarı!ln ji yek tofe blkaribin bi 
wıi role rabin. Lı!! beli!, em dibinln, ku di van devokan de bi tene dengdaren "a" 
O "e" dikarin bene guhartin da ku hale terkeriya navderen nı!lr O yen yekhejmar 
li dar keve. Heçı dengdarı!ln "a" O "e" ne, "a" direj O "e" jf kurt e. Ango herduk jf 
ne jl yek tofe ne, ku mlrov bikaribe bibeje ev fonksiyona han rolekil dili:ze. Pirsa 
didwan jf ew e, ku di wan devokan zaravaye kurmanci de hem O navderen ner a 
yekhejmar, heke di wan de dengdaren wek "a" O "e" hebin jı, bi van awayen jo
rfn nahen guhartin a nakevin hale terkeriye. Gelek navderen ner O yekhejmar 
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awarte tene dilin O heslbandin. Çi ma? Em we jf nlzanin. Gel o ev guhartoya han 
ya hale terkerlya navdllren ner O yekhejmar ne kurdfye? Gelo ew di bin banda
ra zimanen gelen cfnar de hatiye pişaftln yan forma wl! ya rastfn, ya ku xas kur
diye, wlnda bOye O nemaye? Bllfsparteken dfrokfO nlmOne~n Jl zimane me ye 
kevn yA nivfsandf, di vfwarfde hukmek dayfn yan jffdfayek klrln, ne di cfh de ye. 

Her çi be, jl allyil rezimanı ve, ya rast O durist ew e, ku dlvli navdliren nAr O 
yekhejmar di hall! terkeriyil de bene tewandln. Bef tewandin pekanma hall! ter
keriyil ne rast e. Tewandlna hemO navdeiren nar O yen yekhejmar ya bi riya hin 
dengdaran, herwekf me ll jorll jf dilibO, ne çu rlyek e. Dimfne tewandina bi rlya 
paşplrtika "f'-ye. Heçfev re ye, rasttırin re ye. Ew hem jl aliye rezimanfve O hem 
jf aliye zaravaylin din yen zlmane kurdi ve rasttir dixuye. 

15) Rastnivisina l~ker~n hevedudani y~n di raweya negeroki de: 

Dema ku em di raweya negeroki de lekereke hevedudanf bi kar tfnin, dive em 
bala YJNe bidin qafd eye n rastnlvfsfna lekerAn hevedudanf. DI ware ve yeke de, 
me di xala 12-an ya vii benda de nMsfbO. Jllewre pewfst nake ku em ji nO ve je 
kat b lkin. Bi kurtebi rf: DI raweya raweya negerokf de jf divt'l em Ilikeren hevedu
danf, yen ku mlrov nikare Mmanen ew je pek hatf clhe binivfse, di gel h ev bini
vfse. Nabe ku mlrov wan ji hevOdu veqetlne. Lll belli, dive em lekeren 
hevedudanf, yen ku mirov dikare Mmanen ew je pek hatf ciM binMse, bi tena 
serA YJNe O cihe blnivfse. Nabe ku mirov wan bl hevOdu re binlvfse. Bo nimOne: 

N!Visara te tete wergerandin. 
Duhf kovareke nO hat weşandin. 
Ava ku te anl'bO, nehat vexwarin. 
Agir hat vexlstin. 
MehfOra we klribO, de Mte raxistln. 
Tskana çaye tete dagirtin. 
DarsfJv ji kokfJ ve hat hilklrin. 
MaffJ dengdana wr jfJ nehat stand in. 
Deyn(J we /e hat vegerand/n. 
wr ew pe da kuştln. 
Xanlye me dfJ bt'lte boyax kir/n. 
WT rewşa te bi min da pirs kirin. 
E w dabaş nehat bincil kir/n. 
Rewşa welet jl hev hat derxlstin. 
KerpfçfJn ziwabOyF dan ser hev. 
Ew e fl gund neMne bl dOr xistin. 
HDrOmOren ma/e hatin berhev kir/n. 
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SHP'nin Güneydoğu Raporu 

Geçtigirniz temmuz ayında, SHP, par
ti yöneticilerinden oluşan bir komisyona 
hazırlattığı 'Güneydoğu Raporu'nu yet
kili organlarında kararl3§tırdı ve ardın
dan kamuoyunun tartışmasına sundu. 

Rapor, Türkiye kamuoyunda geniş 
yankı uyandırdı. Körfez'deki geli!jmeler 
nedeniyle, konu ilk günlerdeki güncel
liğini yitirmekle birlikte, etkisi hala sü
rüyor. 

Raporla b3§layan tartl§malar, yurt
d!§ında, özellikle Batı Avrupa'da henüz 
yeterince duyulmadı. Bunun bir nedeni, 
Batı Avrupalılann §U sırada ilgi merke
zinde Türkiye'den çok Dogu Avru
pa'mn olması; diger bir nedende bilgi 
akı§ıdır. Ancak, bir süre sonra Batı Av
rupalıların konuya ilgisi artacaktır, ka
msındayım. Çünkü SHP raporunda 
tartı§ılan konular, getirilen öneriler, Ba
tı Avrupalıların görÜ§leriyle çak!§ıyor. 
Batı Avrupa ve ABD, Kürt sorununa §U 
3§amada 'insani boyut"larda, ulusal ve 
kültürel kimlik düzeyinde yakl3§ıyor. 
Hatta Türkiye'ye, bu yönde bazı bakla· 
rın tamnınası 'empoze ediliyor". 

Türkiye'de Batı'mn Kürt sorunuyla il
gili görÜ§lerine sempatiyle bakan güçler 
vardır. Ancak bunlar §imdiye degin, bu 

A.Azad 

görÜ§lere politik düzeyde, SHP'nin söz 
konusu raporla ortaya koydugu açıklık
ta sahip çıkamadılar. Basındaki kimi 
tartı§rnalar ise cılız kaldı ve bunlar, 
MAli Birand'ın mahkeme önüne çı
karılmasında oldugu gibi, genellikle 
boguldu. Şimdi Batı, Türkiye'de görÜ§
lerini savunan ve iç kamuoyunda buna 
taraf olan bir müttefıge sahiptir. Bu ne
denle SHP'ye, belli düzeyde gelenekçi 
devlet politikasıyla b3§lattıgı tartışmada 
destek verecektir. Diger yandan 
SHP'nin görÜ§ ve önerileri ise, bundan 
böyle Batı'da daha çok dikkate alıncak
tır. 

SHP raporu, içerigi, zamanlaması, iç 
ve d!§ politikaya ve Kürt ulusal hareke
tine etkileri bakımından ciddiyede 
degeriendirilmesi gereken önemli bir 
politik geli!jmedir. Konuya slogan düze
yinde yakl3§mak yanlı§ bir yöntem olur. 
Bu görÜ§lere yamt olabilecek, tarihi ve 
sosyolojik bilgilere dayanan, dünya ve 
Ortadogu'daki konjonktürel duruma 
denk dÜ§en tezler ve politikalar geli!jtir
mek gerekir. Degilse, özellikle uluslara
rası düzeyde, Kürt sorununu "insani 
boyut"larda tutarak siyasi bir çözümü 
engelleme çabalarım; bu anlamda Kürt 
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hareketinin önüne dikilecek handikap
lan aşmak pek kolay olmayacaktır. 

Irak'ın Kuveyt'i ilhakıyla Ortadogu'da 
yeni bir konjonktürel durum ortaya çık
mıştır. Diger yandan SHP raporunun 
ardından, (gelişmeler nasıl bir seyir iz
leyerek önümüzdeki aylarda göreceğiz) 
Türkiye iç politikasında Kürt sorunu ile 
ilgili yeni dengeler oluşmuştur. Kürt ha
reketi, bu degişioıi Kürt halktmo çıkan
na etkiliyebilmelidir. Tabi bu, dogal 
olarak şu sorulan da beraberinde gün
deme getiriyor: Bu gelişmeler olurken, 
Kürdistan ulusal demokratik güçleri 
hangi görüş, öneri ve projelerle ortaya 
çıkacaklar? Bu görüşlerini içerde ve 
dışarda ciddiye alınacak, gerçekten 
Kürt halkım temsil gücüne sahip hangi 
örgütsel biçim ve yogunluklarla yapa
caklar? Bu sorular karşısında tek tek ör
gütler, hatta kişiler, döneme denk düşen 
düşünceler ürettiklerini, buna uygun bir 
mücadele içinde olduklan iddia edilebi
lir. Bu iddialann, Kürdistanlı grupların 
birbirlerine göre göreceli farklılıklan 
için belki bir anlamı olabilir. Ama yeni 
durum karşısında Kürt halktmo genel 
çıkarları açısından pek bir değeri yok
tur. Bu konuya daha sonra değine

ceğim. 
Günümüzde, Kürt sorununu anlat

mak, (Kuzey Kürdistan bakımından) 
nispeten kolaydır. Sorunun insani bo
yutlan, dil ve kültür üzerindeki baskılar . 
kolay anlatılıyor ve geniş destek bulu
yor. insani boyutun ötesinde, siyasi 
çözümün öne çıkacağı önümüzdeki dö
nemde, Kürt sorunu, bugünkünden çok 
daha açık biçimde bölge ve uluslararası 
güçlerin "temkinli' yaklaşımlanyla yüz
yüze gelecek, Ortadogu'nun jeo-politik 
özellikleri nedeniyle uluslararası planda 
'kurtlar sofrası"nın çetin bir çekişme ko
nusu olacaktır. Güney Kürdistan'daki 
durum, bu bakımdan öğreticidir. Irak, 
Kürtlerin varlığım kabul ediyor; ne ka-
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dar uygularuyar bir yana, orada bir oto
nomi de sözkonusu. Ülkemizin bu par
çasında, daha çok siyasi bir çözüm 
ara~ ı öndedir. Halkımız, bölgede ve 
uluslararası planda yeterli destek bula
mıyor. 'Kurtlar sofrası'nda ha bire 
boğaziarup duruyor. İlginçtir, dünyada 
Kürt halkımn kaderini özgürce belirle
me hakkım resmi düzeyde açıklamış, bir 
biçimiyle dekiere etmİ§ hiçbir ülke, ili
kelerarası kuruluş yoktur! 

Son gelişmeler her bakımdan tart~
mah, dogru sonuçlara vanlmalıdır. Bu 
görüşler, bir merkezden yöntendirilen 
ortak çabalarla, ülkede ve yurtd~ında 
etkili biçimde anlatılmalıdır. 

Bu yönüyle, SHP raporu ve onun ulu
sal demokratik mücadelemize olası et
kilerini değerlendirmek önemlidir. 

SHP'yi Kürt Sorunu'yla İlgili 
Zorlayan Faktörler ve Güney

doğu Raporu 

Türkiye Cumhuriyeti, Kürt halkının 
varlığını inkara dayanan bir politika iz
liyor. Buna uygun olarak, her türlü araç 
ve olanak kullaıularak, Kürtler ve azın
lıklar Türkleş tirilmeye çalışılıyor. T .C., 
Kürtleri hep yok saydı ama gündemin
den de hiç çıkmadı. Çünkü Kürt halkı, 
bu politikayı hiçbir dönem kabul etme
di. Kırıldı, sürüldü, kam akıtıldı, ama 
hep direndi. Belli sesizlik dönemleri 
oldu, fakat sooradan Kürt halkı daha gü
çlü çıkı§larla yaniden direnmeye koyul
du. 1945'lere kadar uzanan katliam ve 
yığınsal sürgüolerin ardından, 1960'lı 

yıllarda Kürt hareketi yeniden canlandı. 
Güçlenerek, 70'li 80'li yıllarda Türki
ye'nin en önemli sorunu haline geldi. 

12 Eylül Darbesi'nden sonra da ben
zer bir süreç yaşandı. Üstelik bu kez, kit
leler içindeki yogun propaganda ve hızlı 
uyan~ la birlikte, işin içine, giderek Kürt 
halkından belli düzeylerde sempati bu-
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lan örgütlü şiddet unsuru da katılmı§ bu
lunuyor. 

Diger yandan, dünya ve Ortadogu'da
ki bazı gelişmeler Türkiye'nin aleyhine 
gelişiyor ve Kürt sorununa sempati artı
yor. Türkiyenin müttefikleri ABD ve 
Batı Avrupa bile, Türkiye'nin Kürt poli
tikasını geri buluyor ve onu, "çajidaş" bir 
politika belirlemesi için "sıkıştırıyorlar". 

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle, son yıl
larda, Kürt sorunu, Türk devletinin bi
rinci( iç sorunu haline geldi. Sorun, 
doğal olarak diger tüm kurum ve kuru
luş lan, özelliklede siyasi partileri etkili
yor. SHP'deki iç tartışmalar, ihraçlar, 
istifalar göz önüne alındıgında, Kürt so
rununun en çok bu partiyi etkiledigi söy
lenebilir. SHP, ayın zamanda Batılı 
Dostları tarafından da sık sık eleştirili
yor. 

SHP'yi Kürt sorunuyla ilgili yeni belir
lemeler yapmaya zorlayan çok çeşitli iç 
ve d~ faktörler var ve bunlar birbirlerini 
tamamladılar. Ancak kanımca, SHP'nin 
böyle aceleyle görüşlerini bir rapor ha
line getirip yetkili organlarında kararla
ştırması ve kamuoyunun tartışmasına 
açmasında, üzerinde durulması gereken 
üç önemli neden rol oynadı. 

Bunlardan en önemlisi ve birincisi: 
SHP'nin Kürdistan'da karşı-karşıya 
bulundugu durum, kitlelerin partiden 
uzaklaşması dır. 

İç tartışmaların ardından 7 milletve
kilinin ihracı ve 10 milletvekili ile ço
gunlugu Kürdistan'da olan parti 
örgütlerinin istifaları, SHP'yi Kürtler 
arasında zayıflattı. Öyle ki, SHP'nin 
Kürdistan'da varlıgı-yoklugu tartışılma
ya başlandı. İnönü ve beraberindeki 
parti yetkilileri mayıs ayı başında ger
çekleştirdikleri, Diyarbakır'dan başla
yıp Van'da sona eren 5 günlük gezileri 
sırasında bu gerçegi bizzat gözlemledi
ler. 

Gezi sırasında halk, SHP'ye ve Lide-

rine eskiden oldugu gibi pek ilgi göster
medi. Y ıgınlar, hatta henüz partiden ay
nlmanuş birçok SHP'li daha çok Kürt 
ulusal hareketine ve ihraç edilen millet
vekilierinin sürdürdügü "geniş tabanlı 
sol parti" girişimine sıcak bakıyordu. 

Geziye katılan gazeteciler ve diger 
gözlemciler, İnönü ve beraberindekile
rin yaptıklan tespitlerin, SHP'nin "
Güneydogu Politikası" na etkide 
bulunacagında birleşiyorlar. Nihayet 
İnönü'nün Ankara dönüşünde, "Güney
doğu Sorunu"yla ilgili rapor gündemleş
ti. Bunun için gerekli adımlar atıldı. 

Bununla baglı olarak SHP'yi acele 
davranmaya zorlayan bir neden de, bu 
arada, kendilerinden ayrılan milletveki
li ve diger partililerin HEP'i (Halkın 
Emek Partisi'ni) kurmalan oldu. SHP, 
Kürt sorunu nedeniyle partiden yeni 
kopmalan önlemek ve partiden yüzünü 
çeviren Kürtleri yeniden kazanmak, hat
ta mümkünse ayrılanların HEP' e gitıne
sini önleyerek onları geri partiye 
çekmek için elini çabuk tutmak istemiş
tir. 

İkinci etmen, SHP'ye, özellikle Batı 
Avrupa sosyal demokrat partilerinden 
ve diger uluslararası kuruluşlardan 
yöneltilen eleştirilerdir. SHP'ye, bu ku
rumlardan yöneltilen eleştirilerin 
önemli bir bölümü basına yansıdı. 

Malatya Milletvekili Ihrahim Ak
soy'un ve daha sonra 7'lerin ihraç olayı, 
SHP'nin uluslararası ilişkilerini ve pres
tijini hayli sarstı. SHP hayli eleştiriidi ve 
Kürt sorunuyla iligili yeni bir tutum al
ması için daha çok sıkıştırtlmaya başlan
dı. Bu yılın başlarında, bir Alman Sosyal 
Demokrat partisi Milletvekili, SHP'nin 
tutumu hatırlatıldıgında şöyle diyordu: 
"kardeş partiyi biz de e/eştiriyoruz, ancak 
kısa sürede politikalannı degiştirecekleri
ne inanmıyoruz". 

Dış faktörler bakınundan önemli bir 
nokta da, raporun İnönü'nün ABD ge-
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zisinden (Mesut Yılmaz'la birlikte yap
tıklan ziyaret) sonraya rastlamasıdır. 
ABD'nin görüş ve önerilerinin SHP'nin 
tutumunu etkiledigi k~kusuzdur. 

Üçüncü faktör de, Türkiye' de Kürt 
sorunuyla ilgili tartııımalann vardığı dü
zey. 

Kürt sorunu, toplumun tüm kesimleri
ni sarmış durumda. Konuyla ilgili resmi 
düzeyde ve genel olarak kamuoyunda 
çözüm arayııılan ve canlı tartııımalar söz 
konusudur. SHP, bu konuda arayııılara 
cevap üreten, etkili bir parti olduğu ima
jı vermek ve ABD ile Batı Avrupa'nın 
onayını almııı öneriler paketiyle, bu doğ
rultuda düşünen ekonomik ve politik 
güçlerin, bürokraliann beğeni ve des
teğini kazanmak amacındadır. 

Resmi devlet politikasının iflas ettiği, 
günümüzde hemen herkes tarafından 
kabul ediliyor ve bu politikanın yerine 
yenisinin ikamesi artık devlet katında bi
le tartışılıyor. Hatırlanacağı gibi geçen 
yıl sonbahar aylannda devletin yeni bir 
Kürt politikası ol~turmak istedigi ba
sında da tartışıldı. Ancak Nisan ayında 
Kürt halkına yeniden, yoğunlaştınlmııı 
militarisı çözümler dayatıldı. Mevcut 
uygulamalara rağmen, devletin birçok 
üst yetkilisi ve Hükümet üyeleri farklı 
düşünceler taşıyorlar. Bunun son bir ör
neğini Dııı~leri Bakanı Ali Bozer verdi. 
Türk Özel Sektörünün Avrupa Toplu
luğu ile ili§kilerini düzenleyen İktisadi 
Kalkınma Vakfı'nın 27. genel kurul to
plantısında yaptığı kon~mada, A.Bo
zer, "AT'nın hassasiyet gösterdiği Kürt 
meselesine, "azınlıklar denilen konulaı" 
diye atıfta bulunarak, (bu konuda) dün
yadaki yeni akımiann izlenınesini öner
miştir.(19.7.90,Hürriyet) Belli ki yeni 
akım, AT'nın önerileridir. 

SHP, devletin bugünkü resmi politi
kasıyla içine girdiği açmazı görmekte
dir. Kürt sorununda verilecek tavizlerin 
zamanlamasının gelip geçmekte olduğu 
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fikri, kanımca, Parti Yönetiminde ağır
lıklı bir eğilim haline gelmiştir. Yine 
devletin de, Batı tarafından kabnl göre
cek bir politika değişikliğine gideceği 
var sayılıyor. SHP, bu konuda iç ve dış 
koşnilann olgunlaşmııı olduğunu tespit 
etmi§ ve bu yeni eğilimin öncülüğüne 
soyunm~tur. Böylelikle mubtemel bir 
iktidar için Batı'nın desteğini alacak 
adımlar da atmııı oluyor. SHP'nin hazır
ladığı ikinci Raporun konusunun laiklik 
olması bu varsayımı güçlendiriyor. 

İngiliz Financial Times gazetesinde 
yer alan bir haber yorumda, ABD 
Savunma Bakan Yardımcısı Paul Horo
witz'in Ankara ziyareti sırasında Türki
ye'nin demokratik ve laik bir model 
ol~turarak, bölgede önemli bir rol oy
nayabileceğini belirtıigi hatırlatılıyor. 
Aynı yazıda, Türkiye'nin bu rolu oym

yabilmesi için, insan haklan konusunda, 
özellikle Kürt sorununda olumlu adım
lar atması gerektiği vurgulanıyor. (akta
ran, Günaydın,20.7.90) 

SHP Raporu'nun İçerigi ve 
H edeneri 

Rapor, devletin, hükümetin ve resmi 
politikaya bağlı gerici çevrelerin sert 
tepkilerine yol açtı. SHP'yi "bölücülere 
çanak tutmakla' suçlayanlarda oldu. 
Oysa gerçekte, SHP, tam tersini hede
flemektedir. Bu konuda en doğru teş
hisi, Metin Toker ve M.Aii Birand 
koyuyorlar. 

M.Toker, 'Rapor, Anayasadaki de
yimle 'Türk milletinin bağımsızlığı ve 
bütünlüğü, ülkenin bölünmezliğinin' 

Güneydoğu Anadolu'da nasıl bir tutum 
takınılmasıyla daha iyi sağlanılacağı hu
susunda bir teklif, bir görüş getinnekte
dir .. ' diyor.(Milliyet,21.7.90) 

M.Ali Birand ise, 'SHP bu rapoıuyla, 
iddia/ann aksine, 'Türkiye'nin toprak bü
tün/ağ ünü' koıumak ve bölücü güçleri et-
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kisizleştirme yolunda son derece Onemli 
bir girişimi baş/almaktadır.' diyor.(Mil
liyet,21.7.90) 

Gerçek olan budur. Yoksa SHP'nin 
Kürt halkına özgürlük getirme diye bir 
derdi yoktur. Sorunu bu çerçevenin 
dışında tartl§mak, SHP'nin niteligini ve 
hazırladığı raporun bedellerini saptır
mak olur. 
Raporşun ana hedefı, Kürt Sorunu'nu 

Misak-i Mini'yi koruyarak, uniter devlet 
çerçeveci içinde 'çözmek' olmakla bir
likte, getirilen görii§ ve öneriler, devle
tin yürürlükteki resmi politikasından 
önemli ölçüde farklıdır. SHP, bu görii§
leri kararlıca savunup parti tabamna ve 
kamuoyuna mal edebilirse, Kürt Soru
nunda devletin şu anki politikasından 
iyice uzaklaşmış olacaktır. 'Güneydoğu 
Raporu'nun parti organlannda karar 
altına alınması ve kamuoyunun tartış
masına sunulmasıyla bu süreç başlamış 
durumdadır. Bu yönüyle, SHP'nin bu 
adımı, önemli politik bir gelişmedir. 

SHP Raporu'nda resmi politikadan 
ayrı olan görii§ler hangileridir? Bunları 
ana baş lıklar altında sıralayalım. 

-Türkiye etnik bakımdan çoğulcu bir 
yapıya sahiptir. 

-Türk kökenliler dışındaki diğer etnik 
gruplar dil ve kültürlerini geliştirebil
melidirler. 

-Devlet, dil, din, mezhep ve etnik fark
lılıklan zorla ortadan kaldıracak bir po
litika izlememelidir. Zorla asimilasyon 
girişiroleri devlet politikası olmaktan çı
karılmalıdır.(Bu görii§ Rapor'da vurgu
lanmalda beraber, Türkçe'nin resmi dil 
ve zorunlu eğitim dili olması da önerili
yor. Bu ciddi bir çelişkidir.) 

-Kürt ulusal kimligi kabul ediliyor. 
Kendilerini 'Kürt kökenli" sayanlar bu 
kimliklerini özgürce ifade etme olanağı
na sahip olmalıdırlar. 

-Anadil yasağı kaldınlmalı; insanlar 
anadillerinde serbestçe konuşabilme, 

yazabilme, öğretebilme ve kültürel faa
liyetlerde bulunma haklarına sahip ol
malıdır. 

-Devlet, Türk dili ve kültürü dışında
ki dil ve kültürlere müdahale etınemeli, 
destek de olmamalı; sadece bunlar, 
Anadolu Medeniyeti'nde zengin bir 
çeşitliliği oluş turduldan için akademik 
düzeyde araştırmalı, bu araştırmalar 

devlet eliyle oluşturulacak araştırma bi
rimleri ve enstitüler tarafından yapılına
lıdır. 

-Bölgede ekonomik ve toplumsal geri
lik, devlet eliyle bir "bölgesel kalkınma 
plam' temelinde giderilıneli. Bölgenin 
uniter devlet içinde ekonomik ve sosyal 
entegrasyonu böylesi özel bir planla da
ha etkin bir tarzda gerçekleş tirilmetidir. 
-Olağanüstü Hal Bölge Valiligi veKo

ruyuculuk Sistemi kaldınlmalı; yumuş
ama ve kimi demokratik-kültürel 
hakiann verilmesiyle yığınlar devlet sa
fına çekilmeli; "bölücü" örgütler izole 
edilme!~ silahlı mücadelenin yığınsal 
bağlan kopanlmalı, ordu dışında, böl
gedeki halka 'şirin görünen" özel anti
terör güvenlik güçleri eliyle 
'teröristlerle" mücadele sürdürülıneli
dir. Kürt örgütlerinin dış destekleri, et
kin diplomatik girişirolerle 
kurutulmalıdır. 

-Bütün bunlar, "Avrupai bir tarzda' 
demokrasi(!) içinde gerçekleştirilmeli
dir. 

-Türkçe, resmi dil olarak eğitim ala
nında kullanılacak, toplumun ortak (siz 
zorunlu anlayın) dili olarak tüm vatan
daşiara öğretilecek. 

'SHP'nin Doğu ve Güneydoğu Sorun
Ianna BakiŞI ve ÇOzüm Önerileri' 
başlıklı rapordaki ana fikirleri böyle sı
ralamak mümkün. Bunlara alt başlıklar
la daha başka eklemeler de yapılabilir. 

Rapor, kendi mantığı içinde bir çok 
çelişkilerle doludur. En büyük zorluk, 
konuya ulusal bütünlük ve uniter devlet 
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yapısı içinde çözüm aramaktır. Etnik 
çoğulculuğu kabul ediyorsanız, (tabi 
·sorunu Ankara Etnografya Müzesi'nin 
aksesuarını zenginleş tir me tarzında 
almıyorsanız!) konuyu ulusal bütünlük
ulusal bütünlüğün korunması çerçeve
sinde çözüm getiremesiniz. Çünkü etnik 
grup, çoğunlukla bütünleşmeyen, ortak 
di~ ırk, milliyet ve kültür bağına dayalı 
kendi içinde birlik olll§turan bir bll§ka 
toplumsal gruptur veya nüfus kategori
sidir. Onun sorununu, nası~ zaten bü
tünleşmek istemediği (daha doğrusu 
içinde erirnek istemediği) çoğunluğun 
veya egemen ulusun bütünlüğü içinde 
çözersiniz? Bu açık bir çelişkidir. Çağın 
koşuUarına denk dii§en, halkların özgür 
iradesiyle belirlenmiş siyasal çözüm ve 
kurumlarla olll§turulmadığı sürece et
nik çokluğu uniter devlet içinde de tuta
masımz. 

İnönü, bir açıklamasında diyor ki:" ... 
Çoğulculuk içinde bUtUn/UğU konırnak 
istiyonız. Yani uluslararası literatiirde 
çokluk içinde bütünlük" çözümü önerili
yor. Ama bu yaklll§ım çağd3§ bir bakı§ı 
gerektiriyor. O da, serbest nzaya daya
nan, tarihi ve sosyolojik gerçeklerle 
uyumlu yerel özerklik, federalizm veya 
uluslann kaderlerini özgürce belirleme
nin özgün b3§ka biçim ve kurumlarıyla 
olur. SHP Raporu'nda bu konu tartl§ıl
mıyor. 

Y almz bir yerde, ne anlama geldiği 
pek beUi olmayan elastiki bir ifade var. 
" .. .cumhuriyet, l!zünde bir siyasal bilinç 
cumhuriyeti olarak kunı/muştur." Bu 
cümlecikten önce aktanlan dii§ünceler
den çıkardığımız: bununla T.C.'nin ırk 
esasına dayanan bir devlet olmadığı söy
leornek isteniyor. Bir an için öyle kabul 
edelim; T.C. 'şanlı Türk ırkına" değil, 
bir siyasal bilince dayanıyor. Bu hangi 
siyasal bilinçtir açıklanmıyor. Biliyoruz 
ki, bu Kemalizmdir. Peki sizce, "çağdll§ 
Avrupa toplumunun bir parçası olmaya 
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çah§an ve soruolarımzı onun demokra
sisi içinde ll§maya çall§an' sosyal de
mokratlar olarak, Türkiye'de bugünkü 
'etnik çatl§malar-soruular", cumhuriye
tin dayandığı siyasal bilinç tanıelinde 
çözülebilir mi? Bu 'siyasal bilinç", Türk
leri, Kürtleri, Ennenileri, Arapları, 
Rumları bir arada tutabilir mi? Tutabi
liyorsa, T.C.'nin kurulll§undan bu yana 
yll§anan bütün bu sorunlar ne anlama 
geliyor? 'Cumhuriyet'in dayandığı si
yasal bilinç", bugünkü sorunlara cevap 
venniyorsa, bu siyasal bilince hangi 
değişiklikleri öneriyorsunuz? Sizin ikti
dannız döneminde, Cumhuriyetin da
yandığı siyasal bilinç, kurum ve 
politikalar değişecek mi? Etnik gruplar, 
özgür iradeleriyle o yolu seçerlerse, 
cumhuriyetin dayanacağı bilinç, kurum 
ve politikalara ne ölçüde ortak olabi
Jecekler? B u sorulara net cevaplar o
IU§turulur, kamuoyunun tartl§masına 
sunulursa, o zaman SHP'nin eklektik bi
çimde ordan burdan, üstelik sadece kav
ram düzeyinde topladığı bazı bilgi ve 
önermelerin anlamı olur. Bugünkü ha
liyle, önerilerio önemli bir bölümü Batı 
Avrupa'nın görii§leriyle çakl§masına 
rağmen, rapor siyasal bir çerçeve olarak 
Batı demokrasilerindeki yakl3§ımlarla 
da tam çakışmıyor. Kaldı ki, Kürt ulusu
nun sorunu, salt etnik bir konu değildir. 
Kürt halkının sorunu, (şu veya bu biçim
de çözer bu kendi iradesinde bir konu) 
kendi kaderini özgürce belirleme; siya
sal özgürlüğü ve ülkesinin bağımsızhğı
nı sağ lama sorunudur. 

Öz itibariyle SHP raporu, Kürt halkı
nın ve azınlıklann sorunlannı çözmek
ten uzaktır. Rapor,T.C'nin olll§um 
sürecinden gelen devlet ve resmi ideolo
jinin genel olarak politik yll§am, özel 
olarak devleti kuran bir parti geleneğin
den gelen ve onun izlerini henüz tll§ıyan 
SHP üzerindeki etkileri nedeniyle çağ
dil§ bir özellikten yoksundur. 
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SHP'nin raporu, esas olarak Sosyal 
·Eieınokrasi'nin tarihsel rolü ve özeDiğy
le nynınludur. Sosyal Deınoratlar, halk
Iann ve · emekçi sımilarıo zorlu 
mücadelelerle elde ettigi, burjuva dev
letin esas çıkarianna ters düşmeyen ki
mi hakları programlaştırarak, sosyal 
adeJet ve demokrasi yanlısı olduklarım 
gösterip kitlelerin desteğini kazanmak 
isterler. Diger yandan, toplumsal ve po
litik geli§meleri önerileriyle sımrlaya
rak, halkiann ve emekçi sırnilann daha 
ileri mevziler kazanmasım ve sermaye 
d~ ında emekçilerden yana bir çözümün 
önünü tıkarnaya çal~ırlar. Bu haliyle 
SHP, Kürt sorununda öyle görünüyor 
ki, bu rolünü oynamaya devam ediyor. 

Devlet İdeolojisi, Siyasal De
mokrasi ve SHP'nin Güney

doğu Raporu 

SHP raporunun Kürt ulusal mücade
lesi açısından hedeflerini bundan önce
ki bölümde belirttik. Getirilen öneriler 
Kürt halkının özgürlük mücadelesine 
etkide bulunacak, ama onun çözüm al
ternatifi degildir. Konunun bu yamnın 
açıga çıkarılması, bilinç kar~ıklıgımn 
önlenmesi önemli. 

Diger yandan, SHP raporu, demokra
si ve devlet ideolojisi açısından önemli 
bir geli§meyi içinde banndırıyor. Buna 
kısaca deginelim. 

Rapordaki görüşlerin önemli bir bö
lümü, devletin yürürlükteki politikasıyla 
çeli§iyor. MAli Birand'ın bir makale
sinde haklı olarak vurguladıgı gibi, 
'SHP Raporu, bugiln Türkiye'de bu ko
nuda uygulanan tüm yasalara her yi!nüy
le aykındır. İçinde, yazarlannı 
mahkemeye verdirecek, haklannda yüz
lerce yılı bulacak hapis ceza/anna çarptı
nlacak bölümler vardır." Bu görüşte 
bence abartma yoktur. 

SHP Raporu'nda belirtilen görüşler
le, devletin yürürlükteki politikası ana 
hedefte ayın: Kürt sorununu ulusal bü
tünlük ve uniter devlet çerçevesinde 
'çözmek'! Konuya b~ açısı ve çözüm 
önerilerinde ise, SHP ile devletin yoUa
rL§U anda en azından teorik düzeyde
birbirinden ayrılıyor. 

Devletin resmi ideolojisi, T.C.'nin ku
rulll'Jundan bu yana, Kürt halkının ve 
Lozan Antiaşmasında statüleri belirlen
mi§ olanların ~ındaki azıniıkiann var
lıgını inkara dayamyor. Milliyetler 
sorunu, 1924,1961 ve 82 Anayasalanmn 
hepsinde, diğer yasalarda, kurum ve ku
rulll'Jlann i§lev, politika ve hizmetlerin
de daima bu inkar politikasına göre 
belirlenmi§tir. Bu politikamu özünü, 
Başbakan Akbulut, tar~malar sürer
ken yaniden çok özlü vurguladı. 

"Kürt yok, Türk var. Bu topraklar üze
rinde yaşayan herkes Türk'tür. Türk 
olmak mecburiyetindedir. Bunun müca
delesini veriyoruz.( .. .) Politika bakın ne
ler yaptınyor. İnsaniann gözünü 
kapatıyor. Rey için, sandalye için, insan
lar neler yapıyor, hayret. Biz bunlara izin 
venneyiz. Bu bir savaşsa, biz bu savaşa 
vanz. '(Milliyet,l.8.90) 

Bu görüşler, 1924Anayasası'nda 'mil
liyetçi devlet", 61 Anayasası'nda "miUi 
devlet", 82 Anayasası'nda 'devletin ül
kesi ve milletiyle bölönmez bütünlügü" 
ifadeleriyle tek ulus (Türk ulusu) tek ül
ke tanımlamalan ile förmüle edilıni§, 
Türk olmayanların varlıgı inkar edil
mi§tir. Bu görüşler, bilim ve kültür ku
rumlanna, devlet ideolojisi olarak 
sunulmllijtUr. Onlar da bu uygun görüş
lerle kamuoyunun bilincini o dogrultu
da Olll'Jturmaya çalı§m~lar. 
Şimdi 1990 yılında, hangi nedenlere 

dayandıgım daha önce açıkladık, kendi
ne sosyal demokrat diyen bir parti, çıkıp 
bir raporla, Türkiye'nin etnik bakımdan 
çogulcu bir yapıya sahip oldugunu, 
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Türklerin dı§ındakilerin de dil ve kül
türlerini kullanabilmeleri gerekligini 
belirtiyor ve iktidara geldiginde buna 
uygun bir politika izliyeceğini ilan edi
yor. SHP bu söylediklerinin arkasında 
durabilecek mi, bu girişim ve dii§ünce
ler hukuksal engellere takılır mı, bunlar 

"Böylece son defa bir hesaplaşmaya gi
dilir ve bu çağdışı politika yenilgiye uğrar. 
Serbest tartışma dönemi başlar. 

"SHP bu ülkenin beklediği bir atılımı 
gerçekleştirmiştir. Bundan sonra hepimi
ze g6revler düşüyor. "(Milliyet,21. 7.90) 

önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. Görüldügü gibi bir "hesaplaııma"dan 
Ancak eğer bu tartı§ ma sürer ve kamuo- bahsediliyor. Birand, ertesi günkü ma
yunda destek bulursa, SHP bunu karar- kalesinde, SHP raporunun ortaya çıkar
lı ca savunursa, devlet ideolojisi çok dıgı görevleri "beceremez ve kısır bir 
büyük bir yara almış olacaktır. kavganın içine düşer, birbirimizi ihbarla-

SHP'yi Kürt halkına umut olarak sun- ma yanşma girerse/c, işte o zaman tam bir 
ma yaniışına dii§meden, bu tartışmada karanlığa gömüleceğiz" diyor ve ekliyor: 
devlet ideolojisi ve resmi politikanın ye- "Ülkenin kederini tartışma olanağım 
nilgisi için tutum takınmak gerekir. kaçıracak ve 'etkin güçler' haklı olarak,· 
Çünkü bu sorun, Kürt halkının çıkarına- bıralan bakalım, biz bildiğimiz gibi yapa
dır. Bu nasıl yapılmalıdır, ayn bir tar- lım. Zira siz beceremiyorsunuz' diyecek
tlşma konusudur. Bu konuda dikkat lerdir." 
edilmesi gereken nokta, Kürt ulusal de- Türkiye'de Kürt sorunu, siyasal de
mokratik hareketinin birlik ve bütün- mokrasinin temel sorunlanndan biridir. 
lügünü gözetmektir. Bu tür önerllerin ve Bu konuda çagdaıı, politik bir çözüm bu
çözümlerin özünü açığa çıkarmak, lunmadıkça, Türkiye'de Batılı ölçülerde 
te§hir etmek. Ama ayuı zamanda bunun bile bir demokratik rejim kurulamaz. 
yarattığı tartı§malan, çelişkileri derin- Birand, bu gerçeği görüyor. SHP rapo
·ıe§tirici bir tutum takınmak. Bu partile- ruyla baıılayan tartışmayı, Batılı ölçüler
rio kontrol ettiği milyonlarca insanın, de siyasal demokratik bir geli§me için 
yaklaııık yetmiş yıllık ırkçı-şoven şart- derinle§tirmeyi öneriyor. Bu becerile
landırmayı kırması, devletin onlara mezse, Türkiye'de demokratik gelişme
şınnga ettiği "Kürt dii§maru" propagan- yi güdükle§tirecek Milli Güvenlik 
dalann etki alanından-belli ölçülerde Kurulu'nun bugünkü "klasik politika
de olsa- çıkması, küçümsenmeyecek po- sı'nın baııarı kazanacagını vurguluyor. 
litik-sosyolojik bir degişim olur. Tartışmalar, bogulup siyasal demo-

SHP Raporu'yla bir kez ortaya çıkan kratik gelişme "karanlığa mı gömülecek" 
Türkiye'deki bu çekişme, siyasal de- yoksa Batı'nın istediği doğrultuda bir 
mokrasinin önemli bir konusudur. Bu politik açılım mı beraberinde getirecek 
çatışma, burjuva demokrasisi planında, bunu önümüzdeki dönem hep beraber 
ona karşı olan 12 Eylül rajimini savunun "' göreceğiz. 
güçlerle, giderek dünyadaki politik 
degişimlerin daha çok etkisine giren Ba
tı Avrupa yanlısı güçler arasında bir si
yasal çekişmeyi de ifade ediyor. Bunun 
izlerini M.A.Birand'ın satır aralarında 
yakalamak mümkün. 

'Umanz DGM ve Bölge Valiliği hare
kete geçer ve raporu mahkemeye verir. 
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Kürt Sorunu ve Sosyal Demok
rasi'nin Tutumu 

Türkiye'de temel burjuva siyasal eği
limlerin (muhafazakarlar, sosyal de
mokratlar, liberallerin) Kürt sorunuyla 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ilgili politikaları genellikle aynı ol
m~tur. Bu güçlerin gör~erine devlet 
ideolojisi kaynakbk etmektedir. . 

Türkiye'de kendilerini sosyal demo
krat politikanın takipçisi olarak gören 
hareketin, kendine özgü tarihsel bir geç
mişi ve biçimleurnesi vardır. Türk sosyal 
demokrat hareketi, Batı Avrupa'da ol
duğu gibi işçi hareketine dayanmıyor ve 
dÜ§ünsel-ideolojik bir birikime ve geç
mişe sahip değildir. Kendilerini sosyal 
demokrat olarak tanımlayan SHP ve 
DSP, devletin kurucusu CHP'ye dayanı
yorlar. CHP'nin de siyasal kültürü, fikir 
ve ideoloji kaynağı, lllahat ve Terak
ki'ye, Jön Türklere, Kemalizme dayanı
yor. Türk sosyal demokrasisinin Kürt 
sorunuyla ilgili görÜ§leri işte bu kaynak
lardan besleniyor. Bu da kısaca, ırkçı 
milliyetçilik, şovenizm ve asimilasyon
culuktur. Kürt isyanlarını kana bulayan, 
Kürt halkım kırımdan geçiren CHP ol
m~tur. M.Kemal'in ve CHP'nin mima
rı olduğu devlet ideolojisinden, bu kanlı 
geçmişten sıyrıhnak, halklar meselesin
de çağ daıı bir tutum izlemek, geçmişle 
bağlantıbbu kimliği redetmeyi ve devlet 
partisi çizgisinden uzaklaıımayı gerekti
riyor. Türk sosyal demokrat akımının bu 
hesapiaşmayı yaptığı söylenilemez. He
le Kürt sorununda devletçi kafa ağır 
basmaktadır. 

DSP(Ecevit), Kürt sorununda etnik 
faktörü kabul etmiyor. Ona göre Türki
ye'de yaııayanlar, hangi etnik kökenden 
gelirse gelsin, hepsi birlikte Türk ulusu
nu ol~turuyorlar. Türk'ün adı, bir ır kın 
adı değil, bir ulusun adıdır. Bu nedenle, 
etnik farkbhğı çağrıştıracak yaklaııımla
rı şiddetle eleşiiriyor. Tarihi ve toplum
sal gerçeklere, bilime ters dÜ§en bu 
bezeyanı tekrarlayıp duruyor. Doğru
dur, yerküreınizde değişik etnik grupla
rın kaynaıımasından ortaya çıkan uluslar 
vardır. Örneğin İngilizler: Normanların 
ve Saksonların karışımıdır. Veya Ame-

rika ulusu. Ancask İngiliz ulusu, ne tek 
baııına N orman, ne de Sakson'dur. Ece
vit'in formülü ise açık: Türk-Kürt-baııka 
etnik gruplar= yine Türk(!). Türk halkı
nın, ırk, dil, kültür bağlarıyla birbirine 
bağ h, taribi geçmişe sahip bir topluluk 
olduğu bilinir ve bu, dünyaca kabul edi
lir. Ecevit'in tanımlaması zorlama ve 
saçmabktır. Sağın 'hepimiz Türk'üz, 
Türk olmak zonmdayız' görÜ§Ü, sosyal 
demokrat Ecevit'in görÜ§Ierinden daha 
'dürüst'çedirl 

Ecevit, temel sorunu bölgesel ekono
mik ve sosyal gerilikle görüyor. Bu gide
rilirse, problemin çözüleceğini iddia 
ediyor. Bay Ecevit, bu görÜ§Ieriyle dev
let adamhğına yakışır bir edayla resmi 
ideolojinin takipçiligini yapmaya devam 
ediyor. 

Bu bakımdan SHP Raporu'ndaki gö
rÜ§ler,DSP-Ecevit'in görÜ§Ierinden gö
receli olarak 'ileri' dir. DSP bağnaz bir 
devlet partisidir. Kürt sorunu bakınun
dan "Tülk milletinin ve devletinin bölün
m ez bütünlüfiü" esas şiardır. 
Şimdiye kadarki politikaları, uygula

maları ve liderliğinin özellikleri itibariy
le, SHP'nin, devlet partisi çizgisinde 
olduğu da açık. Parti'nin, bu son adımıy
la, kimliğinde bir değişme olacak mı? 
SHP'nin salt Kürt sorunu bakımından 
değil; Türkiye'de politik yaııanun sivil
leş m esi, devlet kaynakh militarisı etkile
rin azalması, Batı Avrupa ölçülerinde 
siyasal demokratik bir değişim için dev
let devlet partisi çizgisinden uzaklaııma
sı gerekir. Böyle bir kimlik değişimi 
olumlu olur. Ama bu, çok zor görünü
yor. 

Sonuç Yerine 

Kürt sorunuyla ilgili, Türk siyasal 
yaııamındaki-ister sosyalist, ister burju
va güçlerde olsun- değişmeler, daima 
Kürt ulusal hareketinin kendisini dayat-
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masımn ürünü olınll§tur. Siyasal tarihi
miz bunu kamthyor. Bu baglamda, önü
müzdeki dönemde Kürt sorununa 
yakla§ımlan, yine agırhkla Kürt Hare
keti'ndeki değişmeler belirleyecektir. 
Onun içinde, "çuvaldızı ba§kasına batı
nrken, iğneyi de biraz kendimize batıra
hm". Kürt ulusal hareketinin derlenip 
topadanması ve bölgedeki politik-di
plomatik gelişmelerde sadece potansi
yel olarak gözeiilen değil, reel ve 
dinamik bir güç olarak taraf olabilmesi 
için uygun politik ve örgütsel atılımlar
da bulunmak gerekir. Bunun için de, 
kendi grubu, biricik particigi için politi
ka yapmaktan kurtularak, ulusal düzey
de kabul gören, kitlelerin destegini alan 
görüş ve politikalar oluşturulmalı ve bu 
politikalar uygun örgütsel yapılada 
(ulusal otorite,konsey,cephe,adına ne 
derseniz) temsil gücüne ula§tınlınalı, 
hayata geçirilmelidir. Kürt sosyalistleri
nin, yurtseverlerinin yoğunla§ması gere
ken önemli bir konudur bu! Ulusal 
harekete önderlik, öncülük, liderlik kav
raınlan, Kürdistan ulusal demokratik 
hareketini toparlama, ulusal düzeyde 
temsilini ortaya çıkararak onun gücünü 
dosta, düşmana gösterecek politik bece
ride, ustalıkla anlamım bulur. Bir parti 
veya grup, istediğ i kadar kendisini öncü, 
önder ilan etsin, o ancak kendi yanda§· 
lanmn önderidir. Kürt ulusunun, ulusal 
demokratik hareketinin önderi olamaz. 
Bugünkü tablo budur. Bu durum, Kürt 
Hareketi'ni oldukça zayıf düşürüyor. 

Günemüzde, Kürt sorununu T.C.'nin 
birincil iç sorunu haline getiren, tek tek 
örgütlerirnizin, sosyalist ve yurtsever in
sanlarımızın verdiği mücadelenin yar at-
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tığı potansiyel güç; bunun devlet üzerin
de olU§ turdoğu baskı dır. Kürt Hareketi, 
bu konuda sevindirici bir gelişme katet
ti. D !Iş ünün ki, dagımk kanallarda süren 
bu mücadele ulusal düzeyde ortak bir 
yönetim ve temsil gücüne ulaştı, bunun 
yaratacağı olumlu etkiler sayınakla bit
mez. O taktirde, Kürt Hareketi tarihinin 
yeni bir a§amasına geçmiş olacaktır. Fi
listin ve Güney Afrika'da çağda§ em
sallerinde olduğu gibi, dünyada, 
Ortadoğu'nun vazgeçilmez dinamik bir 
gücü olarak herkes tarafından dikkate 
alınmak zorunda olur. Kürt Hareketi, 
bu a§amaya geçmenin ihtiyacı içindedir 
ve karnınca bunun sancılarım ya§amak
tadır. Bu gelişmenin önündeki ideolojik, 
politik ve örgütsel engeller, her kürt sos
yalistinin, yurtseverinin, deyim yerin
deyse, uykusunu kaçırmaiıdır. Böyle bir 
gelişme, Kürdistan'ı aralannda pay
la§an devletler üzerinde de, SHP gibi 
burjuva siyasal güçler üzerinde de, Sol 
ve demokratik güçler üzerinde de derin 
etkilerde bulunacaktır. 

Kürdistan ulusal hareketi içindeki, 
önerusediğim ama Kürt ulusunun genel 
çıkarları karşısında yapay bulduğum, iç 
sorunları yakın süreçte çözümsüz gören, 
bu nedenle de yukarıda belirtilen düzey
de bir birliğe dudak bükenierin varlığı
na ve etkilerine rağmen, bu görüşlerde 
ısrar etmek dışında bir yol yoktur. Bu 
düşünceler, kimilerine göre "a§ın bir 
iyimserlik", hatta "hayal" olarak görölse 
bile, derim ki, Kürt sosyalistler~ yurtse· 
verleri bu "iyimserliği" elden bırakma
mllı; gerçeğe ebelik eden bu "hayal"den 
vazgeçmemelidirler! www.a
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Legal Parti Ve Sorunlar 

Bugün Türkiye'de ve Kürdistan'da 
ilerici, devrimci güçler, dün oldugu gibi, 
yeniden bütün boyutlanyla örgütlenme 
sorununu tartışıyor. K11§kusuz sömürge
ci sistemin bütününe ve sömürü meka· 
nizmasına karşı verilecek etkin bir 
mücadele, bu siyasi olgunun yaratılma
sına bağlıdır. Ve dikkat edilirse tartış
maların yasal-yasal alınayan eksenini bu 
sorun oluşturmaktadır. Kitlelerin belli 
siyasi ve toplumsal hedefler etrafında 
organize edilınesi, yetkinleştirilmesi ve 
daha ileri düzeylere götürülınesinin an
cak bu sorunun çözümü ile mümkün ol
dugu görülınektedir. 

12 Eylül yenilgisinin her iki ulusun ile
rici güçlerinde yarattığı sarsıntı, 12 Ey
lül öncesi belirli toplumsal ve siyasal 
fonksiyonlara sahip olan örgütlerin ya 
hepten ya da önemli oranda işlevsiz kal
malanyla bütünleşince, ilerici güçlerin 
yeni arayışlara yönelmesi bir zorunluluk 
haline geldi. Bu gelişmelere bağlı olarak 
Legal Parti sorunu da, siyasi güçlerin 
büyük bir bölümü tarafından gündem
leşıirilıniş oldu. 

12 Eylül terör ortaınının kısmen kınl
masının hemen ardından, özellikle Türk 
sol kesiminin büyük bir ekseriyeti, legal 
partileşme sorununda kendini alabil
diğine yoğunlaştırdı. Özellikle de 1984 

AJanRona 

yılından bu yana ş u anda sayılannı hatır
lıyaınıyacağımız oranda, açık olurum, 
konferans ve panellerde sorun kitlelere 
açık bir tarzda ele alındı. Aynca sorun, 
bu kesimlerin yayın organlarında alabil
diğine tartışıldı sayılır. Sosyalist Par
ti'nin kuruluşuyla başlayan süreç, TBKP 
(Türkiye Birleşik Komünist Partisi)'nin 
legalleşme-meşruiyet kazanma girişim
leri yanında, ayrı bir çalışma da, Kuru
çeşme toplantılanyla devam etmiş; 
soruna ilgi duyan kesimler yayın organ
lannda bu tartışmayı sürdürmüş; aynhk 
ve birlik noktalan nı kendilerince netleş
tirmişlerdir. Buna bağh olarak belli 
perspektiflerde anlaşanlar yeni legal sol 
bir parti oluşturma hazırlıkianna başla
mışlardır. Örneğin: "Sosyalistlerin Bir
lik Partisi" adı altında yürütülen 
faaliyetin yanısıra, bir kesimde "Devrim
ci Blok" adı altında bir bloklaşmaya git
miştir. 

Legal partileşme sorunu, Kürt ilerici 
kesimlerinde ise, bir belirsizlik ve karar
sızlık şeklinde tezahür etti. Özel olarak 
Kürt ilerici kesimlerinin kendi özel (ör
gütsel-teorik-siyasi) sorunlannı, Türk 
Solu'na benzer legal platformlarda tar
tışma olanaklanndan yoksunlugu yamn
da; genel olarak ilerici hareketin 
yetkinsizliği ve kitleler açısından fazla 
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anlam ifade etmeyen subjektif tepkiler 
her zaman olduğu gib~ bu sorunu da 
alabildiğine kısır ve verimsiz bir sürece 
itmiştir. Dikkat edilirse Kürt solu, birbi
rini dinleme, birlikte tarlı§ma, birlikte 
sonuçlara varma düzeyini dahi yarata
mamıştır. Örneğin: Bir grubun yasal 
parti sorununa olumlu yaklaşırnma 
kaışı, diğer bir başka grubun hiçbir cid
di argüman sunmadan sorunu, ihanet
ajanlık gibi safsatalarla değerlendirme 
yaklaşımını nasıl izah etmek gerekir. 
Kanımca bunun albnda yatan asıl etken, 
kitleleri ilgilendiren bu önemli sorunla
ra dar pratik gözlem ve akıl yürütmeler 
düzeyinde bakma olgusu kaynaklık edi
yor. Yoksa bir bütünsellik oluşturan ör
gütlenme olayının bir yanını kulsayı p, 
diğerini "şeytan gibi taşlama'nın bir an
lamı var mıdır? 

Burada elbette yasal parti sorununda 
Kürt ilerici yurtsever kesimlerin tümden 
ilgisiz ya da bu alana duyarhhk göster
medikleri; teorik ve ilkeli yaklaşımların 
hiç olmadığını söylemek istemiyorum. 
Bu konuda özellikle ülkede çok sınırh 
olanaklara kaışın, gerekli ilgi ve çalıayı 
sarfeden insanlar olduğu muhakkaktır. 
Ülke d!§ında da politik grupların yu
kanda belirttiğim çerçevede farkh 
yaklaşımlan olmuş ve değişik perspekti
flerde sorun bazı yayın organlarında 
değerlendirilmiştir. 

Burada,yasal parti sorununa yak
laşımları itibariyle bazı eğilimiere kısa
ca da olsa değinmekle yarar görüyorum. 

Kürdistan'da belli bir eğilim, özellik
le Türk burjuva parti deneyimlerinden 
gelen ve kendisini riske etmekten özen
le kaçınan "sigortalı' eğilimdir. Bu kesi
me, Kürdistan gibi düşmanın "aZgın 
saldırı ve terörünün olduğu bir ülkede, 
gerekliliği tartl§ılmayacak olan yasal ol
mayan savaşımı kabul etiirmek en azın
dan bu aşamada güçtür. Ayrıca bu 
kesim ya da eğilimde, vazgeçilmez bir 
tutku da parlamentarizm tutkusudur. 
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Bu amaca varmak için de Türk siyasi 
sistemiyle fazla çatl§nıayacak bir yapı
lanınada yer almak gerektiği inancında
dırlar. Kısacası böylesi bir çal!§ma 
bunlar için "heışey"dir. 

İkinci bir eğilime göre ise yasal parti, 
yasal çall§nıa sıfatları başlıbaşına bir 
olumsuzluğu hatta bir sapınayı ifade et
meye yetiyor. Bu düşünceyi taşıyan kimi 
siyasi kesimler, yasal planda yapılabile
cek çalışmaları yorumlarken, bu alanın 
sömürgeci devletin ve onun işbirlikçile
ri konumonda olan çevrelerin bir oyunu, 
onun, devrimci, özellikle de "komünist" 
hareketi manipüle etme aracı olduğu 
inancındadırlar. Bu kesimin yasal plan
da bir beklentisi yoktur. Onlar mantık 
olarak kendilerini "illegalite"ye mah
kum etmişlerdir. 

Bu iki eğilim dışında asıl üzerinde du
rulması gereken, her iki eğilimi de yan
lış gören ve legal olanakların ulusal ve 
toplumsal mücadelemiz açısından gün
deme getireceği kazanınıların bilincin
de olan kesimdir. 

Mevcut gelişmeler iyi gözlenılen
diğinde, özellikle de yasal parti konu
sunda ortaya çıkan başlıca eğilinıler 
bunlardır. 

Yapılması Gereken Nedir 

Çağdaş devrimci-yurtsever, sosyalist 
ya da burjuva düşüncenin temel sorunu, 
hiç şüphesiz ki, örgütlenme yani parti 
sorunudur. Bu sorun reel anlamda çözü
me kavuşturulmadan, toplumsal, ulusa~ 
siyasi, ekonomik ve kültürel amaçlara 
varmanın mümkün olamıyacağı; hem 
dünya hem de ülkemiz pratiğinde an
lamlı bir tarzda kanıtlanmıştır. Bu ne
denle, somut olarak hem Türkiye hem 
de Kürdistan çağdaş tarihine bakıl
dığında parti sorunu, her iki ulusun ile
rici güçlerince sürekli olarak gündemde 
tutulmuş ve çözümü için de farkh alan 
ve anlayışlarda çabalar sarfedilmiştir. 
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Ancak bütün bu çabalara rağmen, top
lumsal ve siyasal etkinsizlikleri ve marji
nalikieri nedeniyle, kurulan mevcut 
partiler, toplumun temel reel istemi 
olan parti sorununu gündemden çıkara
maıııJ§ tır. Bu sorunun ülkemizde ulusal 
kurtuluştan yana olan güçlerin ne dü
zeyde örgütlü oldugu yönüyle irdelen
diğinde daha net görüleceği kesindir. 
Örneğin: Bugün Kuzey Kürdistan'da 
yaşayan onbe§ milyona varan Kürt hal
kının yüzde kaçı örgütler (Kürt örgütle
ri) tarafından partile§tirilmi§tir. Bu 
rakamiann onlar ya da yüzlerle ifade 
edilebilecek bir düzeyde oldugu muhak
kaktır. Bu gerçek dahi olayın vahameti
ni göstermeye yeter samnm. 

Çok açıktır ki, mevcut yapılan n hişbi
ri- göreli olarak birbirlerine göre etkin 
olsalar da- toplumu ulusal kurtuluşa se
ferber edecek konum ve etkinlikte deği
llerdir. Bu olayın yasal olmayan yönü. 
Olayın diğer yönüne yöneldiğimizde, 
yani yasal (legal) yönüne. Yukanda da 
izah ettiğimiz gibi Kürt ulusal güçlerio 
legal planda politik örgütler kurma ola
naklannın olmaması nedeniyle, balkın 
geni§ kesimleri sömürgeci güçlerin par
tilerine kanalize olmuş ve onlara güç 
katmaktadırlar. Ve d~man halkımız
dan aldığı bu güçle kendi sistemini sa
ğlamlaştırmakta; ülkemiz üzerindeki 
hegemonyasım önemli oranda bu po
tansiyelle sürdürebilmektedir. İşte bu 
olgu, ulusal ve toplumsal gerçekliğimi
zin paradoksunu oluşturuyor. 

Son dönemlerde tartışma gündemine 
bir kez daha giren yasal parti sorununu 
bu bağlamda değerlendirmek gerekir 
kanısındayım. Açıktır ki, yasal planda 
ulusal güçlerin kendi toplumları üzerin
de etkinlik sağlama araçlanndan biri 
olan yasal parti sorununa kayıtsız kal
mak ya da inisyatifin yeniden tasvibi 
mümkün olmayan güçlere devrinin sa
kıncalan ortadadır. 

Bugün Türkiye ve Kürdistan'da ken-

disini belirgin bir şekilde gösteren olgu; 
yasal siyasal planda daldurulması gere
ken bir b<>jluğun olmasıdır. Dikkat edi
lirse bu nedenle, sınırlı da olsa belli 
politik kesimlerin kurulan ya da kurula
bilecek yasal bir partinin ilkelerini ve 
zeminini gündemlerine getirdikleri gö
rülmektedir. Aynca halk kitleleri de 
artık bugüne değin destek verdikleri 
mevcut sömürgeci burjuva partilerin
den bir uzaktaşma ve yeni bir arayış 
sürecini yaşıyor. Özellikle de sosyal de
mokrat SHP ve DSP'nin giderek daha 
ileri boyutlarda devlet düzeniyle siyasi 
ve ekonomik bir entegrasyona girmele
rinin -bu sosyal demokrasinin evrensel 
karakteri dir-, kitlelerin yükselen muha
lefetinin yeni kanallar aramaya yönel
mesinde bir faktör olduğu muhakkaktır. 

Halk kitleleri, giderek agırlaşan top
lumsal ve siyasal bunalım ortamında, 
doğal olarak mevcut burjuva düzen 
partilerinin dışında daha savaş kan daha 
radikal örgüilere gereksinim duymakta
dır. 

Bu somut gereklilik nedeniyle, bugün 
ülkemizde ilerici güçlerin karşıkarşıya 
olduklan görevlerin başında; bu talep
ler doğrultusunda yükselen kitle hare
ketine örgütsel bir yapı kazandırma 
işlevi geliyor. Şüphesiz ki, sorunu salt 
kitlelerin talepleri baglamında ele alma
nın yanlış olacağını; sorunun, kitlelerin 
talepleriyle birlikte, tarihsel ve siyasi ge
reklilik planında görülmesi gerektiğini 
aynca belirtmekte yarar var. Çünkü 
Kürt ulusal demokratik mücadelesinin 
bugün olmasa dahi, yann legal planda 
partileşme ve buna bağlı olarak değişik 
ulusal kurumlaşmalan gündemine geti
receği muhakkaktır. 

Bu nesnel k<>jullar nedeniyle, Kürdis
tan ulusal güçleri için legal parti sorunu 
bence, bir yasa, bir hukuk sorunu çerçe
vesinden çıkarılıp daha çok politik bir 
sorun olarak tartışma platformlarına 
taşınabildiği ölçüde anlam kazanabilir. 

63 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Açıkçası bugün yasal olmayan düzeyler
de "me§ruiyet" kazanan Kürt politik ör
gütlerin, yasal planda da bu toplumsal 
ve politik me§ruiyeti kazanma sürecine 
aktif olarak katılmalan gerekir. Daha 
düne kadar Türk sol kesimleri, Kürdis
tanlı politik güçlerin kendi ulusal örgüt
lerine yönelmelerini hep "milliyetçi", 
"gerici", "Bundçu" sıfatlamalarıyla 
değerlendirmişlerdi. Ne zaman ki, mü
cadelenin zorlu dönemlerinde, Kürt ör
gütleri tarihsel ve toplumsal bir rol 
oynamaya başladılar; onların "meşrui
yetleri" ve bağımsız örgütlenme "haklı
lık"lan da kabul edilmiş oldu. 

B ugün de Kürt ulusal hareketi yasal 
planda, kendi siyasi talepleri doğrultu
sunda ulusal örgütlerini yaratabilmeli
dir. Yeter ki, böylesi tarihsel bir görevi 
yerine getirebilecek koşullar sağla
misın. Bunun ciddi bir mücadele ve 
özveriyi gerektirdiği kuşkusuzdur. Gü
nümüzdeki gelişmeler dikkatle gözlem
lendiğinde, bir anlamda bu sürece 
girileceğinin işaretleri giderek artmak
tadır. Unutmayalım ki, sosyal gelişme
nin dinamiği her türlü subjektif etkeni 
eninde sonunda aşar. 

Legalleşmenin Güncel 
Sorunlan 

Legal partileş me sorunu Kürt devrim
ci-yurtsever kesimlerde, doğrusu, SHP 
içindeki gelişmelerle birlikte aktüalle
şti. Yoksa Kürt solu ya da diğer bazı ke
simlerin legal planda kurulacak bir 
partiye fazlarağbet ettikleri yoktu. Çün
kü bugün soruna fazla duyarlılık göste
reuler-en azından çoğunluğu- bir 
dönem öncesine kadar SHP ile birlikte 
davranan kesimlerdi. 

SHP Yönetimi'nin Paris Konferan
sı'na katılan yedi Kürt kökenli milletve
kilini partiden alelacele ihraç etmesi ve 
buna tepki olarak da parti te§kilatında 
meydana gelen yığınsal ayrılmaların ar-
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dından, bu kesimlerde bir arayış başla
dı. 

Devletin resmi ideolojisi ve politikala
rımn temsili konusunda birbirleriyle ya
rışan merkez sol partilerin (SHP-DSP), 
özellikle de Kürt ulusuna karşı yürütü
len baskı politikalarımn sadık bir uy
gulayıcısı olına durumları -son SHP 
Güneydoğu Raporu'nu farklı bir bağ
lamda değerlendirmek gerekir-, doğal 
olarak bu partilerde çalışan Kürtleri 
düşünme ve bir tutum alınaya zorladı. 
Yedi milletvekilinin ihracına bir tepki 
de, SHP yönetiminin tutumunu benim
semeyen kimi türk ve kürt kökenli mil
letvekillerin partilerinden ayrılması ile 
oldu. Ayrılan milletvekillerinin sayısın
daki artış-mecliste grup kurma beklen
tisi- kamuoyunun dikkatlerini bir anda 
yeni bir oluşumun üzerinde odaklaştır
dı. Ve bilindiği gibi "Yani Oluşum" adı 
altında başlayan parti!!:§ me süreci "Hal
kın Emek Partisi" adıyla kurulan parti 
ile noktalandı. 
Şu dönemde !ega! planda sosyal de

mokrat partilerden ayrılanlar ve diğer 
ilerici kesimlerin en fazla ilgi duydukla
rı ve tartıştıkları parti, Halkın Emek 
Partisi' dir. Her ne kadar program ve he
defler planında merkez sol bir konum
dan kendini kurtaramaDU§ da olsa, 
mevcut diğer merkez sol partilerden da
ha radikal söylemli ve toplumun günde
minde olan kimi siyasi sorunlardaki 
tutumu nedeniyle daha aktif görünmesi, 
HEP'i diğer partilerden ayırabilınekte
dir. Burada bir noktanın altıru çizmekle 
yarar vardır: HEP bir Kürt partisi değil
dir. Kürtlerin çoğunlukta olmasına 
rağmen, kürt-türk demokrat, ilerici, 
yurtsever kesimlerdem ·oluşan bir yapı
lanmadır. 

Bugünkü konum ve yapısı itibariyle 
konjonktürel bazı durumlara bağlı ola
rak kurulan HEP, bir geçiş partisi görü
nümündedir. Daha açıkçası, yukarıda 
belirtilen nedenlerden dolayı bir tepki 
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hareketidir. Zira mevcut burjuva par
tiler dışında kurulan bir partinin nasıl 
bir dünya görüş üne sahip olacagı, ne tür 
bir programla politik arenaya çıkacagı 
önemlidir. 
Halkın Emek Partisi'nin prograrmnı 

diğer sosyal-demokrat partilerin pro
gramlarından ayıran temel görüş fark
lılıklan fazla belirleyici bir nitelik 
taşımamaktadır. HEP'de, kendini dü
zen içi mekanizmatarla sınırlayan bir 
görünüm sergilemektedir. Çünkü şu 
aşamada !ega! bir part~ kendisini mev
cut yasalar çerçevesinde biçimlendirme, 
hareket etme gibi bir kıskaca sokarsa; 
bu, doğal olarak hukuksal-yasal sorun
ların sürekli gözetilecegi bir sürecin ka
bulü demektir. 

Bütün bu sınırlı yasal çerçeveye rağ
men, sosyal demokratlardan daha solda 
bir siyasi partinin acil bir ihtiyaç olduğu, 
birleşik yığınsal bir partiye bir an önce 
ulaşmak gerektiği perspektifinden ha
reket eden kimi siyasi kesimlerin, dogal 
olarak önlerine koyınuş olduklan parti 
kurma projesinde iradi bir tutum içinde 
olacaklan muhakkaktır. Zira bu kesim
ler için, mevcut kO§ ullarda siyasi yaş ama 
müdahale etmek, toplumsal muhalefete 
öncülük etmenin başkaca bir yolu yok
tur. Bu nedenle önemli bir kesiminin 
mevcut sosyal demokrat partilerden ko
pup yeni bir 'alternatif" oluşturmaları 
anlaşılır bir olaydır. 

Burada asıl üzerinde durulması gere
ken sorun, geçmişte ve günümüzde fark
lı politik alanlarda mücadele eden 
devrimci kesimin tutumudur. Devrimci 
kesimin !ega! parti karşısında ki tutumu
na bakıldığında genel olarak, Kürdis
tan'da değişik sol kesimlerin bu konuya 
ilişkin perspektifleri alınakla birlikte; 
bu alanda ki gelişmelere gerekli müda
haleyi yapıp işin öznesi olma durumuna 
gelememektedirler. Dikkat edilirse he
men hemen her kesim ya da partinin 
kendini angajmanlardan sakınan bir 

bekleme politikası yürüttügü görülüyor. 
Bunda etkin olan faktörlerin başında, 

hiç şüphesiz ~ Kürdistan yurtsever 
güçlerin kendi aralannda bir birlikten 
yoksun oluşları geliyor. Bütün alanlarda 
ki dagınıklık ve otoritesizlik, bu çalışma 
alanında kendisini daha da belirgin bir 
şekilde gösteriyor. Bunun dışında 'Bu
gün kO§ u! lan yoktur', "legalite Kürdis
tan halkının mücadelesini dumura 
uğratan bir manevradır" mantığından 
hareket eden, içinde bulunduklan kü
çük etkisiz grup ya da "parti" ler içinde 
faaliyet gösterıneyi yeterli gören, pers
pektifsiz, çapsız bir 'profesyonel politi
kacı' eğilimin tutumu vardır. Bunlar 
düşünce üretıneve yeni senteziere var
ma yeteneklerinden yoksun oldukla
rından, 'küçük olsun benim olsun' 
"memnuniyet"inden bir türlü kurtula
mamaktadırlar. 

Legal Parti Gerekli midir? 

Bugün ülkemizde alabildigine dina
mik bir süreç yaşanılıyor. Kürdistan'da
ki toplumsal dinamikler agır da olsa 
artık harekete geçrneğe başlanuştır. Bu 
nedenle egemen ulus burjuva partileri
nin düzen içi ı:ı;ıekanizmalan yaratarak 
yükselen muhalefeti yeniden kendileri
ne kanalize etme çabaları karşısında, 
yurtsever ilerici güçlerin !ega! planda 
kendi alternatiflerini oluşturmalan bir 
zorunluluktur. Bu boşlugun doldurul
maması, kitlelerin kontrol erkini e
gemen güçlere bırakınakla özdeştir. 
Çünkü Kürdistan'da kitleler henüz Tür
kiye' deki mevcut çarpık parlamenter 
sistemin etkisinden kurtulmuş değildir. 
Bir seçim platformu dahi, kitleleri ala
bildiğine hareketlendirmekte ve onlan 
yeni ara~lara rahatlıkla seferber ede
bilmektedir. 

Bu nedenle !ega! parti sorununu sıra
dan değerlendinnelerle geçiştirmenin 
doğru bir tutum olanuyacağını kabul et-
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mek lazım. Aksine, bu alanda atılacak 
adımiann anlann, niteliği ve boyutlan 
üzerinde ciddiyetle ve derinlikle dur
mak gerekir. 

Legal bir parti hiç şüphesiz ki, ulusal 
kurtuluş savll§ınnz için nihai bir örgüt
lenme olarak algılanmamalıdır. Bu cid
di, çok yönlü gelişen bir sürecin 
olgunlll§ması bağlamında ele alınmalı
dır. Legal parti bu olgunlll§maıun bir 
unsuru olarak değerlendirile- bilinirse 
ancak, bir anlam kazanabilir. Yoksa 
Kürt ulusal hareketi, kendini düşmana 
tümden hedef durumuna getirebilecek 
bir anlamsızlığa asla düşmemelidir. 

A ynca, legal planda yürütülecek tüm 
faaliyetlerin, ülkemizin özgül durumun
dan kaynaklanan açık olmayan örgüt
lenmelerin -etkinlikleri bir yana- ulusal 
kurtuluş savll§ınnzın gerekli bir unsuru 
olduklan bilincini tll§ımalan gerekir. 
Çünkü tarihsel ve toplumsal koş u ll arın 
bir gerekliliği olan bu örgütlenme tarzı, 
gerek ideolojik, politik hedefler itiba
riyle olsun; gerekse lagal bir partinin 
nesnel koşullar nedeniyle sahip olann
yacağı özel fonksiyonlar düzeyinde bir 
mücadele geleneğine sahiptir. Bu ger
çekliği görmezlikten gelen herhangi bir 
açık siyasi faaliyetin güvencesi olamaz. 
Buna karşın, bugün pratik olarak güncel 
duruma gelen yasal partiye, mevcut açık 
olmayan hareketlerin program ve nihai 
hedefleriyle yüzde yüz örtüşnwdiği ge
rekçesiyle karşı çıkmakta önemli bir ya
ıulgıdır. 

Yasal parti, bugün somut talepler dü
zeyinde hangi politik işlevleri yerine 
getirebilir bağlamında tartışılırsa, bir 
anlam kazanabilir kaıusındayım. Yoksa 
varolan koşullarda kurulan ya da kuru
labilecek bir legal partiyi nihai oluşum
la eş sayan ya da öylesi bir beklenti 
içinde olmam n mantığı reel ve tutarlı bir 
mantık değildir. 

Yasal bir partinin fonksiyonlan her ne 
kadar sııurlı da olsa, -ülkemizin özgül-
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lüğü bakınnndan- doğal olarak çıkış 
noktası, ülkenin ve toplumun gündemi
ne ilerici-yurtsever güçlerin müdahale
sinin etkinleşmesinde yardımcı bir rol 
oynamak olmalıdır. Parti bu doğrultuda 
somut olarak önümüzdeki sürecin poli
tik gereksinimlerini tespit etmeli; her 
düzeyde politika üreterek önüne koy
duğu siyasi amaçlarla uyumlu kararlı bir 
mücadele yürütmelidir. Ancak bu şekil
de gelişmelere aktifbir tarzda müdaha
le eden part~ toplumun, ulusal ve 
toplumsal kurtuluştan yana en geniş gü
çlerine ul&§mayı b&§ararak onlan legal 
mücadelenin araçlarına sahip kılacak ve 
mevcut baskı ve zulüm sistemine karşı 
tutum alma konumuna getirebilecektir. 

Somut olarak: bu amaçlar doğrultu
sunda kurulan yasal bir partinin günde
mi ve önündeki hedefler de hemen 
hemen bellidir denilebilir. Bu partinin 
birincil derecede, rejimin Kürt ulusuna 
karşı açıkça, yasalarla, kararnamelerle 
ilan edilmiş olan savll§a karşı durması 
gerekir. Bununla birlikte rajimin faşist 
uygulamalanna, 82 Anayasasına ve 
onun bütün siyasi-ekonomik-kültürel 
sonuçlarına karşı direnmes~ rejime 
karşı giderek büyüyen toplumsal muha
lefete legal planda öncülük etmesi ve 
mücadele yürütmesi ş arttır. 

Bu görevleri yerine getiren legal ileri
ci bir parti, siyasal planda belli tabularıo 
kınlması, buna paralel olarak, özellikle 
de, Kürt ulusal sorununda yasal olanak
lann zorlanarak kullaıulabilmesi ya
muda, ciddi dinamik bir muhalefet 
yürüterek ülkenin temel ve acil sorunla
nnda etkileyici olabilir. 

Gerçekçi davraıuldığında, legal ileri
ci bir partinin hassas bir dengeye otur
tulma zorunluluğu ortadadır. Bugünkü 
koşullarda böyle bir partiye ulusal-to
plumsal-sımfsal mücadelenin tüm gö
revlerini yüklemek mümkün değildir. 
Ancak, legal parti olayını pratik bir so
run, basit bir aygıt olarak algılamaıun 
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sakıncalan yanında; kimi çevrelerin, 
kendi "parlamenter misyon" Ian için bir 
'kapı" olarak görmelerinin de sakıncala
n alabildigine büyüktür. 

Lagal ç~ma alanlannda üzerinde 
önemle durmaınız gereken konu, geli· 
şmelerin politik içerigidir. Öneellikle 
kurulan ya da kurulması düşünülen par· 
tilerin ülkelerimizin toplumsal yaşamın
da nasıl bir rol oynamak istedikleri ya da 
bu dogrultuda çaba harcayan kesimle
rin, politik amaçlanyla nasıl bir parti ya· 
ratmayı hedefledikleridir. Bunlar bir 
partinin,· isteryasal ister yasal olmayan· 
tarihsel ve toplumsal misyonu bakımın
dan önemlidir. 

Legal planda kurulan ya da kurulacak 
bir partinin, ülkemizin toplumsal ve si
yasi dinamikleri dikkate alındıgında, 
dogal olarak toplumun çok degişik ke· 
simlerini kucaklamak zorunda ola
cagından, sözkonusu partinin ideolojik 
yapısı homojen olamaz. Çünkü işçi sını
fı esasına göre kurulan bir parti degil 
(bugün ne Türkiye ne de Kürdistan to· 
plumu için, bir işçi sınıfı partisi, güncel 
bir sorun degildir}, geniş yıgınlara ses
lenen, onları örgütleyecek bir parti ol
ması gerektigi nedeniyle, partinin birligi 
içinde yer alan farklı toplumsal kesitie
rin özgül taleplerini dikkate almak, on· 
ları bu yönde örgüdeyip seferber etmek 
durumundadır. Legal partinin bütün 
görüş yada nüans ayrılıkianna ragmen, 
bütün ilerici, yurtsever kesimleri kucak· 
laması şarttır. Burada önemle üzerinde 
durulması gereken nokta: işlevselligi 
düşünülen yasal bir partinin aslında bir 
uzlaşma partisi olması gerektigidir. Bu 
anlamda yasal partinin programı, ilerici 
ve degi§imden yana olan kesimlerin üze
rinde anlaşabilecekleri ortak noktaları 
ihtiva etmelidir. Ayrıca bu sürecin nar· 
mal akışına yardımcı olmak için de, !e
ga! parti yapısı içinde yer alabilecek 
siyasi egilimlerin kendi yapılarını kon· 
solide etmemeleri, tersine uyumlu, 

kollektif bir çalışma mekanizmasının 
yaratılmasına yardımcı olmalan gerek
lidir. Sorun, kitleseleşmeyi amaçlayan 
yasal ilerici bir partide mutabakat 
saglayanlann artak paydalan yaşama 
geçirmede kollektif bir irade yaratabil· 
meleridir. Yoksa farklılıklar ve nüanslar 
temel ilkeler düzeyine çıkanlıp, parti bir 
tartışma klubüne çevrilirse, bir uzlaşma 
niteliginde olması kaçınılınaz olan böy· 
lesi bir partide, aş ın tutum ve inat· 
laşmalar bu süreci kısırlaştırma ve 
etkisizleştirmeye neden olabilir ve belli 
bir egilim gösteren kitleleri bu plat· 
formdan uzaklaştırabilir. 

Bu nedenle de ilerici, yurtsever kesim
ler var olan legal olanaklan deger
lendirmek için, güçlerini birleştirip 
toplumun önüne programlarıyla, mesaj· 
larıyla, projeleriyle aktif bir güç olarak 
çıkmalıdırlar. Bu birliktelik mümkün
dür ki, toplumumuzun önünde ciddi bir 
sorun oluşturan, ancak, çözümü henüz 
başarılmayan "birlik" olayında da etkili 
bir rol oynasın. Ayrıca, bu tür örgütlen
meler, kitlelerin ve karlrolann deneyim 
kazanmasında önemli bir fonksiyon da 
İcra edebilirler. 

Sonuç olarak: Legal parti sorunu, 
Kürt halkı için ne tek alternatiftir ne de 
bir ihanet çizgisidir. Öneellikle kendi
mizi bu sapiantıdan kurtarmaınız gere· 
kir. Ulusal kurtuluş mücadelesi yaşamın 
her alanını dolduran bir bütündür. Ulu
sal kurtuluş politikası, her olanagı 
degerlendirebilen bir ustalıktır. "Dev· 
rimci olmak ve genelde sosyalizmi savun
mak yeterli değ i/dir . ... her an zincirin var 
güçle kavranacak halkasının nasıl bu/u· 
nacağım bilmek gereklidir.' Hele hele 
diger ulusal kurtuluş hareketlerinin ola
naklanyla karşı karşıya getirildiginde, 
Kürt halkının ulusal savaşıını adına ha
reket eden siyasi güçlerin, bu "halka'yı 
yakalamaya daha fazla ihtiyaçlan ol
dugu bir gerçektir. 
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Bageren Bizansi ô Tradejiya "Welate Dengbejen Kor" 

Ll SER HELBESTVANİYA "MİM KURD" 
•• 

GUNNAR EKELOF" 
(1907-1968) 

RO HAT 

Dema min di çavkanl'yil Swildf de pilwendl'yen Kurdan O Swool'yan bl çavekf 
dfrokf raçav dlklr, dlkoland, çend pilwendl'yen edebi O huneri gelek bala min 
klşand. Bl ıaybetinOneril edebfyata Swooi ya nOjen Gunnar Ekelöf (1907-1968), 
tema rohllate di nav helbesıvanl'ya wf de zooetir ez di bin bandOra xwe de hfş
tlm, çawa plrsa Rohllatil, Bl'zansil O Kurdan ll ser Ekelöf bandOreke bingehfrı 
hiştl'ye. 

Di navbera sal en 1965-1968'an de, pişti helbestlin wi yiln ku bi tema Kurdf ve 
xemilfne halin weşandln, di nav niviskar O rexnevan,lekolfnevan O muhMn ede
bi de bl van helbestan ve girooayf gelek raberzfn-muneqaşeyen bl karhali pek 
halin, rewşa Kurdan bala gelek Swedl'yan kişand. Le bele qasf Swedl'yan, Eke
löf bala Kurdan ewqas neklşandl'ye li ser xwe, ne herdu pirtOken wf yen li ser 
Kurdan bl zlmanll Kurdi der çOne, ne li ser niviskar l!lkolfnek hall'ye çe ki ri n, ne 
jf helbestek e wi wek em pe dizanin bl zlmanil Kurdf hall'ye weşandin. Ev rewşa 
paradoksal bl kemanftekoşfna "Mir!ln Emgionll" dide ji bfr kirin O me xwendeva
nan ji çanda cnıane dOr dlxe. 

Bl taybeli tema Kurdan sıl sallin wi yen dawfn de çawa wek blrOskeke fthame 
di huner O helbestvanl'ya Ekelöf de peyda bOye. ~-jana Kurdan çlma ewqas ew 
llşandl'ye? Bers11ta vA plrsA ewqas ne hesa ye, ev yeka bi çend faktoran ve gire
dayl'ye, bers11! ten!! bl alikarfya pelekaneka (derince) çar gavfn ve dikare zelal bi
be: a) ZanebOna wfya ll ser welatAn rohilatll, b) Dfroka Bisanse, c) Şere Kurda 
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ye jibfrkirf di sal en şestf de, d) Faktere tenemayfne di ji'yfna Ekelöf de. Guhdarf, 
bal O evfna wf ll ser rohllate di çend barhemen wf de, ll dora Kurdan berev bO
ye, tfr bOya O formeka berbiçav, konkret werglrti'ye. Bi taybetf rewşa Kurdan, 
xwexweti'ya ve rewşe ya balkeş O ji'yfna Ekelöf dema mlrov dide ber hev gelek 
wekhevf O n~ikayf di navbera wan de hane. 

Bi Kurdan Ve İ denlilikasyon 

Ekelöf di sala 1907'an de te dine, di sala 1916'an bave xwe wunda dike, havf
na we sale j1 di'ya wf bl "bavekf mayfn" re dibe nas, de ma ev cote teze dixwaze 
here Norveçe ji bo gere, Ekelöfe heyşt saif jf, di otelekazarokan de dihelln. Ev 
mot1\ia tenemayfne, begavi'ye, wek Kurdan bl netewekf di nav çar agiran de ma
ye, dibe yek. Ekelöf di çarçeveka edebf O hunerf de klncen Kurdan xwe d lke O 
dibe mfrekfKurd xwe dlgihfne kOraya sedsali'ya yanzdan. Ev identllikasyona ba
la çend kesen ku ll ser efirandinen Ekelöf kar klrlne, kem-hindik kişandi'ye. Cari 
Olof Sommar ye ku llser ji'yfna Ekelöf bfografike here mezin arnade klri'ye, ew te 
de dibeje ku: "Dfwana Mfre Emglone ya ku di dawfya meha Oktobra asla 
1965'an de der çO, bOyeren xortaniya Ekelöf O salen paş bl hevra gire di
de" 1. Derheqa mot1\ia tenemayfne de, em dikarin bejin ku, ew di gelek barhe
men xwe bini'ya re O bi jana tenemayfne ve şer d ike. Di helbesteka xwe de wek 
Kurden koçer bestar ma ye, citıe wf ne li erde, ne jf ll ezmanan heye: 

Kesa ku J1 ali)te min de te hi!Jz kir/n 
dibeje helbestilan 
ew di navbera Achriat Busraye dimfne 
du cihen ku tune ne 
tu çemen ku bi hevra nakişin. 
Kasa ku jl ali)te min de te h~ kirin 
li tu welatekf namine 
ne li ber aveke ji du çeman pek til 
ne li ve cihan{! 
ne li Vi ezman1. 
Belki di navbera 
ban D kubeye. 
U qell"şteka 
Rohilatiı cı rojavayiı. 
Jl ber ve yeM ez 
parçeki gele koçer im. 

Derheqa ve tenemayfne de, di lekolfneke xwe de Anders Olsson wuhan dibe
je: "Ew kese tenemayf ku bekok- awa deng d ike, bl hisani Kurden blndest 
a koçer ve xwe dlke yek"2. Lekolfnvanekl mayfn Bengt Landgren ye ku li ser 
huner O efirandinen Ekelöf de xebateke doktoraya pek ani'ye, di ware plrsa te-
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n~mayin~ de bi Olsson ve hemfikir e: "Ten6mayin wek rivaçQyfneke jiyin6 li 
bal Ekelöf bilşik roleke gelek mezin listiye'.:ı. Ekelöf di helbesteka xwe dev~ 
ten~mayih~ awa tlhe zimlh: "Ez li vi welati xer1b im, li ev welata di hundiri 
min de xer1bek nine'"'· Ev r!§zana gelek manekOr O r~nlşandar in. Motiva "We
lat~ XalibOyr• di realita Kurdistan!§ de lfadek e zor giring e. Welat!§ ku bi h!§z!§n dij
mln, neyar O biyanf ve tiji be, an ır p~wendfy!§n nemlrovi, sar, ne pak ll wi welatf 
beın bidin, wl§ çax!§ mana peyva "xerfbfy~" bl xwe zelal dibe. 

Çawa em~ paş~ ır bi bini n, bi taybeti efrandin~n wf yAn bl nav!§ DiiNana Mfre 
Emgion, Part~ur O helbestAn wiy!§n din de, bi Kurdan ve idenlflkasyona wfxurt
tlr dibe, ew dibe mfreki Kurd, t~ girtin, di girtfgehe de bi salan dlmlhe, eziyeteki 
mezin lA dibe, çavl!n wf t~n derxistin O paşA ı i fstenboiA r~ dlkeve,ber!§ xwe di
de Kurdistan~. 

Evina Rohilat@ 

Her çlqas flhama ll ser Kurdan li bal Ekelöf piştf gera wf ya fstenbole di sala 
1965'na de teqfyabOye jf, welatAn rohilat~. zlman-edebfyat, çand Q diroka wan 
di xortanfya wf de, di sala 1926'an de Ekelöf berbl xwe kişandfye. Di sala 1926 
ew d içe fngflterl! weki rohilatnasfy!§ di xwendegeha School of Oriental Studies 
de blxwlhe, ew ll wira terminekıl berdewam dlke, paşA t~ Universila Uppsala di 
beşA Zlman!§n Rohilat!§ de lerizimanA Farisi dibe. Ew li ber deste rohilatnasl! 
navdar H.S.Nyberg derheqa rohilat~ de zanfyarfy!§n xwe peşta dibe, ew wusan 
ır dlçe ParisA. DI nameka xwe de ew vA destp!§k!§ wek "Evina min ya rohilati" 
(Min kArl ek till Osterlandet) bl nav dike5. U sal~n pl!ş ev eviha rohllate, ll ser hu
nera helbestvanfya wf de bandOreke flreh dih~le. 

Piştfxwendlna xwe ya rohllatnasfyA, ew bl taybatili ser edebfyata rohllat!§ ba
la xwe gel ek kOr dlke. DI viwarf de plrtOka Muhyi'ddin lbn AI-Arabi (1165-1240) 
ya bl nav~ Tarjuman EI-Aswhaq (Tercuman~ DaxwazlyA) bandOreke gelek me
zin ll serwidiMie aıA istifade dlke6. Ekelöf dema diiNana xwe ya li ser mfre Kurd 
di sala 1965'an dlweşlhe, çend xet~n vA pirtOke jf, di rOpel~ pl!şlh de cilNar dike 
wek prologeke AI-Arabi: 

Ev helbeste min M kafi'ye ye 
ez tene cf'o/ar1 WA dikim. 
Peyva "WA" armanca min e 
D naxwazim qebDI b/kim pevguhastineke din 
ji''Bide" D "Bistfne" zAdetir. 

Jl alfy~ din Ekelöf di r~ça resama SwAdi Ivan Augell (1869-1917) de meşfya
ye, ew gelek eclbandfye. Jl ber ku Augell tema rohllatA di hunerA xwe de xistfye 
babeteke balkl!ş, Erebf baş zanlbfye, gel ek salan ll Misir~ O li welaten mayiha 
ma ye. Çawa N.S.Nyberg dll!§kolineke xwe ya ll ser wi de dfyar d ike ku, Augeli, 
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AI-Arabl jl xwe re ''Şixeki Mezln" hesab kir1'ye7
• Bi kurti Ekelöf bl alikarl'ya Ivan 

Augeli, AI-Arabl jl xwe re klri'ye mamoste, bl vi tehri Ekelöf bOye peykati'yi Ivan 
Augelıl' O AI-Arabl. Lı!kolineke mayin ku Ekelöf bı!tir jA hez klri'ye, jl xwe re çav
kanike giring heslbandi'ye, derheqa rohllatA de, jA re deriki nOh veklrfye, IAkolf
na Prof. Karl Krumbache~ ya bl navA Diroka Edebi'yata BIZansiye (Geschlchte 
der byzantlschen Litteratur). Bi laybetf deslana Digenis Baslleios Akratis gelek 
bala Ekelöf kişandi'ye. BOyerı!n ku di vA deslana marxasi'yi de cfh girline di dew
ra Bizanside ll dorberi çeme Dicle O Flrate derbaz di bin, ll ser marani'ya Dige
nis Akrilas de hali'ye gotin, ev efrandineke folklorik te heslbandln 10

. Ekelöf dema 
dl'wana ll ser mfre Kurd nlvfsi'ye, gel ek tişt ji ve deslanA wergirti'ye. Digenis Akrl
tas bi xwe Yunan (grek) bOye, ji bo parasina sinorAn BizansA ll rohilatA ll hem
beri muslimanan şer kirfye. Ew ji ali'ye bav de Ereb bOye, bav din guhirandi'ye, 
di'ya wfYunan bOye. Deslana Digenls Akrltas wek SiranAn Roland ll FrensA, Hel
besten El Cid li fspanyA, Nibelungenlieds ll Almanyıl bi motiven marxasi'yi O li 
diji muslumanan ve xemili'ye. 

Çawa tA xuyani Ekelöl, ev deslana Bizansi ji bo barhemen xwe yen ll ser Kur
dan wek bingeh O çavkanike fthame wergirti'ye. Bl laybetfdl'wana Ekelöf, berhe
mı!n berdewama we O deslana Digenls Akritas, jl ali'yi cfh, dem O tehrı! bOyaran 
de gel ek nezikf hevln. Ekelöf, di not ek e xwe de behsa lladeke dike: "Çanda Tev
lihevbOyl"( Bland Kultur). Ew dlbı!je dA O bave gelek sinorparAzan ji netewen 
cuda bOn, ew di navbera interesen politik yen nelihevhati de westi'yabOn. Eke
löf derheqa Mire Emgione de dlbeje ku, di giyane wl de ramane n Yunan!, Erebi 
O franf dlglhejin hev, ew n11!-xlrlst1'yan bOye. Ekelöf çend cihAn mayfn de di'yar 
d ike ku, di nav mozofi'ya ji'yina Miri EmglonA de ekletlZma bawerfyen dine cuda 
de roleke mezln jf, dine Man! (ManfşelZm, bi Swedi:manlkelsmen) lfsti'ye. Kur
dan serdernAn kevn de gelekfbaweri'ya xwe vfdfnfanine. Ji ali'ye din Ekelölxwas
ti'ye merxasekf wek MirA Emgione jl ıanatlZme d Or blmine. Ev bir O baweri'yen 
humanfter, ev Mfre Kurd jl ramanan pro-fslamf d Or hiŞti'ye, nezikftekoşina nav
bera Ormus O Ahrfman, pakf-nepaki, ronahf-tari'ye kiri'ye, ew ll dljf ejderha bQye 
şovalyekf. 

Ji ali'ye marxasi'ye de, Ekelöf di Divana Mira Emgione de van herdu marxasan
Mira Kurd O Digenis Akrttas- bl hev dlde nasfn, mire Kurd sllaven germin dibari
ne: 

Ji pişt ve, dizfka ve kuştin 
karA min nine, bi min nake. 
Ez bi xwe ji pişt ve hat/m girlin 
D min Mdl-hedi 
ge/ek giran dikujin. 

Egerez rastira bihatama Digenis 
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m~ çek-silah danl'ya erelll 
D hev hem{jz bikira 
D havra dDr-direj deng bikira 
li ser Ili tişte ku meyil i'ro li ser şer derxista 
D f1 bo xatirxwestine meye hev hem{jz bikira. 

Ekelöf heyla xwe ya tenllmayihe di zaroktiya xwe de, di sallin dawin de ji ge
ren rohilate wek Tunls, Tirkiye Q weiatlln EwrOpfyen ku bl rohilate ve pewendf
yerı dfrokf pek anihe, wek ftalya, Yunanisıane ji van weiatan derxistiye. Ekelöf 
çOye welaten mayih jf. Ev koçerra rewitfdi Jiyiha wide bOye kare roje. vf fakto
rf di helbestvaniya wi de pekhatina motiVa bekesiyil, belengaziyı'l Q li dijf ve jiyf
na tal-tirş zemiheke serhildane amadekiriye. Ji bo nivfsiha helbesten protestoya 
pey rı'lça rastfyll ketiye. Bi taybetf geren wi yen li ftalyll (1952) Q Yunanfstanll 
(1960) zaniyariyen wfli ser imparatoriya Romaye, nemaze ır zaniYariyı'ln li ser sr
norıin ve rmparatoriye li rohilate yen ku ji Kurdan re tene eş Q jan peyda kirine, 
gelek firek kiriye. Ekelöf ji bo ku van zaniyariyen xwe hin ır pi!şta bibe, di sala 
1965'an de çQ Tirkiye, paytexteve fmparatoriya kevn Konstantihopele (fstenbul). 
wr rewşa rohilate bi çaven xwe ve dıt11 . 

Bi taybetf ertşen Romaniyan di sedsaliyen kevn de li rohilatA geleki hersa Eke
löf aniye. Derheqa mijOiiya xwe ya ll ser dfroka Bizanse wusan dlbeje: "Ji bo 
wA, mijOiiya min geleki intensfv e, ji ber ku ez ji wA nefret dikim. Ji meto
den Yunan i nefret dikim, yAn Bizansı nefret dikim. Dixwazim seı'i hildim. U! 
belA tu hllbijartinek tune ye, dewlet hertim Bizansı ye, dixwaze sazumanl!
qaydeyan li ser piyan bigre"12

. 

" Bele Ez Niha Li Vira Kurdistane Me" 

HE!rs, rik, kih Q naireta Ekelöf geleki m ezln e. Le bele ji destil wi tlştek naye. 
TenA hundlre xwe li ser rOpeiAn sipf dlreje Q di sala 1965'an de pirt O ka xwe ya 
bl navA Diwana Ser Mire EmglonA (Diwan över Fursten av Emgion) dinivfse 13

. 

Ev gera fsıenbole çawa em dlbihin dibe kakil O bingehA ve di\Nane, ya ku li ser 
jiyiha mfreki Kurd hatiye inşa kirin. Mfr, di sala 1071'an de tA giıtin, Btzansrwr di
bin fstenboiA dixin glıtigehe, azi'yetan le dikin, paşe jrçaven widerdlxin. Berrku 
Ekelöf ve dfiNanA çap bike, derheqa kare xwe de, ji weşanxana Albeıt Bonnler 
Förlag AB re namekA dinMse, name ji bo Georg Svennson hatiye şandin, di na
mA de te gotin ku ew jo amadeklrina "Eziyeta li MirA Kurd bOyr• (Tortyren av 
den Kurdiske fursten) hewcedari se helta ye. Ekelöf bi van peyvan ve naveroka 
pfrtOka xwe ji eşkere d ike. wr flada "Eziyeta li MirA Kurd bOyt• ji bo piıtOka xwe 
ya heia hA wan ro jan çapnebOyi bi kar aniye. PirtOk plştr çend mehan, çawa me 
bere ır gotibO, bi nave DIWana Ser MirA Emgione der çO. Derheqa vA babete de 
ew wusan kOr Q konsantre dibe ku, di beşeka ve nama xwe de diMje ku; " Be-
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10, ez niha li vira Kurdlstani me"14
• Ev nama 26-7-1965 ji Karlstor~ haıtye 

ş and in. 

ett ensamt barn (lingbent) och det iir nog nynigt för henne att triiffa 
fo lk. 

Jag kommer att ha 3 veekor üll förfogande för tortyren av den 
kurdiske fursten, fa se hur der gir. Har iinnu inte tdiffat Olof men pa 
hans intresse och högaktning verkar det som om Nelly Sachs skulle bii 
en !iten (?) bok pel W&W. Det :lr krafteri rörelse med ett lotteri, p3 
grund av de senila. 

Nii, nu iir jag har i Kurdistan. V ad jag far fardigt :1terst3r att se. 
Konvalescent fortfarande, men dessutom behövs nervkr~fter att mota 
kiiringar (bland vilka inte min akta hiilft, som faktiskt ar halva jag) i 
grir,.den! 

Jag vet inte om jag i ett ticligare brev beskrev den som jag tycker 
vackraste viigen. 

Men jag liher höra av mig pr Box 161 senast den 20 aug. Var ime 
riidd: alir gir lugnt till: en sup, ett glas punsch, krafror ur Slafsan, som 
ar den friskaste biieken har. Halsa alla jag kanner, dock man adress. 

TilL G. 

Originalet i Albert Bonniers förlags arkiv 
Brever skrivet fr:in girden Karlstorp i Vi:isrergörland, sam Ekelöfs 1965 för
vi:irvat som sommarsri:ille 
tortyren av den kurdiske fursten, syftar p;i fiirdigsriillandet av diktsamlingen 
Diw.in över fursten av Emgiün 
Olof, Olof Lagercrantz 

Nama ku Ekelöf t~de xwe li Kurdtstane dihesibfnc 

Pişti gera Ekelöf ll fstenboli, tema rohllatll a Kurdistan~! bandQreke xurı ll ser 
wintşan da. Di dawfya meha dehan di sala 1965'an, pirtOka wfya bl nave DIWa
na Ser Mirl! EmgionA, ll Stockholmi der çQ. DI pirtOke de 58 helbest hane. DI 
dawfya pirtOkA de jf çend peyvl!!n biyani hatine şlrovekirin. Di beşi diWanA yi 
yekemln de helbest ji devA mirl!! Kurd derdikevln, beşi duwemfn de bl taybeli 
stranl!n şfnO Q çend destanen ku li ser vf mfre Kurd hatine gotin, cih glrtlne. DI 
navbera van herdu beşen blngehfn de jf, helbesleke ku jl devi! wezirekl Bfzansi 
d erketi heye, helbeslll ser enlnivfsa mira Kurd e, wek beyaneka resmitil xuyan: 

Mfr(J Emgion 
ll v/ra çar an ji ~ne sala ma. 
Ew mireki sinorpar~ bD 
wusan Ji baweri ~ nedihat. 
Şik hebD wekf sempatl)la wi hebD 
bi partfya Vasllevs RomanostJ mehkOmbOyf re. 
Jina wi an 11 dibe keça wi be rica kir/n 
bi dil Dean. 
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DI nav nerehetfya beri ketina Nikitoros Votaniates 
ewberdan 
pi1Jtf ku ça~n wl derxistin cara peştn. 
E w bO goriy~( qurban) xeletfya zlhni)teta dfn~ Manf. 

Ekelöf bl hunerffmkaneke mezln dide mirA Kurd, ji bo ku mlr jan O ~An xwe, 
hi!ivf O daxwaziy~n xwe jl dil, jl hundir ve, bi şewat bfne zimfn. Dest, guh, poz O 
zirnan ll şuna çav dlgrln, gelekfxurttir dibin, pencerey~n nO h di alikf gezeb, m~
jO O dilili mlr de peyda dlbln an jf Ekelöf peyda d ike: 

MTr~ Emgion(ı 

ml"rekiKurd 
ll Vlacheme girtf ye 
Aglr(ı te dide ~ xeberdan~: 
Keçika bakira ya ku xweaıyrı w~ tune 
ya ku xweaıy~ tiştekf nlhe. 
Dif(ı min gote min 
ku ez ll dlj1 wan serfrakimi 
Herçlqas n/ha k el~ min 
ll ser mixeki derge be }7. 

DI dl'wani!i de dostaniyetf, havalif O moti\111 alfkariyi!i b6 sfnor e. VA keçlka ba
klre, em§ çawa paşll jf blbfnln wek "dayfka herkesr• bl mirA Kurd ve tevayf ava 
kaniya "ÇiyayOn Merhameti" vexwariye . Tema dl'wanll ya bingehfn ll ser vi!! 
hevaltiya Mmfsal-e. Derheqa vi!! yeki!i de nMskar Björn Julen di rojnama Svens
ka Dagbladet de awa dlbl!je: "Dfwana Ekelöf payA pirin li ser ve hevduditlnO 
ye, wusan ji ll ser wf ye, dema ew paltoyA bA mil yA mfri Kurd xwe d lke, 
palloyA ku ji aliyA din de xemll-bedewiya wf hijayf payedantyi ye"15. 

DI helbestvaniya Ekelöf de, motllia çav, korbOni!i, neditini!i, tariyi!i, tfri!ij, ronahf 
O ni!irfni!i cfhekftaybetf digre. Her çiqas Bi:zansiyan herdu çaven mlr derxistine jf, 
Ekelöf fmkaneke ni!irfni!i, dil:ini!i jl mlr re peyda klriye: ango ni!irfneke ll hundir zl
vlrf (lntrovert). Ev ni!irfna hundirf, ni!irfna zelal, paqij O dewlemend mirA Kurd ki
riye dengbi!ijekf bl dil şewat. Ekelöf bl rastf di vA babetA de helbestvaniya xwe 
gfhandiye dereceke gelek bllind: 

Dama wan pOşi ji sere te rakir 
çi ça~n te yen defa/ hebOn dllbera min. 
Ew reş bOn yen tap reşik 
1§ bel!§ derna wan pOşt jl sere te rakir 
ll wir zer hebO di ye reşik de. 
wrı çlrOska nas 
ez tu wext fl bl"r nakim 
her çiqas ez n/ha nikarim biblhim jf. 

74 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çavı}n te y~n reş hane hevela min. 
Çavı}n reş, çav& here xweşik 
~n bl çlrDslıek agir ve ne 
~n hele M ez dikarim bibihlm. 

Di diiNanıl de, ev hovftfO lAdanAn li mfr~ Kurd dibin cfhekfflreh dlgre, ji bervA 
zulmA bi devA MfrA Kurd, Ekelöf Kurdistan~! "Welati DengbtjAn Kor'' (De biin
da sAngarnas land) bi nav dike: 

Barbar ez bardam wekf j~ bikim bav~jim 
ji çav& min çi ber maya 
Ci blşewitlnim Mma birih~ 
bi hesin~ sork/If ve. 
Eve wela~ dengMj& kor e. 
Ji y& wusan ge/ek hebCJn. 

Di diWani mfr gelek bedhal e, çawa tl! xuyanl! ew gel ek ~and ine: "Celat xwin 
ji min berda, min ji dernexlst", "Romanfyan, Selçukiyan ez bl sekbav nav 
kirim" O "Min hidi-hidi dikujin". 

Mfr naxwaze zl!de ll van deran bimfne, ji fstenboll! nefret dlke, sond dixwe we
kf careke din piy~ xwe nevAje fstenbola "Ji binf ve şewitr' O dlxwaze zOtirekA 
here welati xwe ( .•. hem, aldrig till Constantinlja) ... 

Evina Be Sinor 

Ll xeribiyl! derdi! tenAmayfnA vi mfrA Kurd ji gezebl! birfndar d lke, lA belA ew 
xwe dispire tnozofiya evfnl!, derya bt!! sero-bino: 

Ez zanlm ev yeka rast e 
wekf bedewf çek-sflahek e 
ya ku mfran li erde dixe. 
Tavizandine çiqasf bajo? 

Cari na jfev hezkirin, evfn O d ilavanidi helbesten Ekelöf de wek k4lrek an jfxen
çereke tO] e: 

Evih cerrahek e 
ew dikare te qut-quti blke wek k§rek~. 

Çawa di helbestlin Ekelöf de tl! xuyanl! vfmfrt!! Kurd gelek ji tebiyeta Kurdista
nl! hez kiriye, evfna çfya-baniyan, deşt, zozanan O çayfran, robar O çeman ew 
gl!j kiriye. Jl aliyil din maşoq4! heywanl!n Kurdistan4! bOye, wek clvikan, hespan, 
bizin O nl!riyan ... Gôran O. Eriksson derheqa wf de dibl!je ku 16 :" Ew dineki 
hes pan, Kurdeki mirA sinoran bOye" (Han var en hiistgaien kurdisk griinsfurs-
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te .. ). NMskarekf mayfn Lasse Söderberg awa baweriy~n ll ser vi mlr~ Kurd d1-
yardlke 17: "E w Kurdeki ll ser hespan O çayiran evindar bOya- Patişahl! şiva
nan bOya" (Han var en Kurd med kiirlek 1111 hiistar batesmark er -en konung över 
herdar). LA derd~ wl yA herf m ezln ew e wek1 careke din ni kare vA bihuşta (cen
net) bl!hempa blbfne. DI straneke ku li ser wf hatiye lorandin, şewitandin wek 
şina wiye, tl! de ev hesreta wl gelek xurt e: 

Deslana li ser evfna kesl! korbOyf: 
EwmfrekbO 
ge/ek tiştan hez dikir. 
Ltı beltı ztıtlr Wl ji hespan hez dikir. 
Bi vf tehrf çavfın Wl halin derxistin 
bi derztytın sorkirf ve. 
Wi got: Min tu caran ronahfke wusan mazin necllr 
ji vfı soraytı mezlntlr. 

Di helbesleke mayin de j1, çay1r-ç1rnem'!n Kurdistanl! dibe sembola jiyfna Kur-
dan: 

Ez niha hela hfı ll Konstantlnlja dijim 
eger mirov vfı yektı J7Yfn bi nav blke. 
Jl mirtın Kurdan 
yekf eşfra Wl// dora Wantı 
çayir-çimentın wan hene. 

Gunnar Ekelöf, deftereka xwe ya destnlvisartın helbestan" Kesl! ku bizin hati
ye dini!" (i<urdlsk getaboren, Geta-boren) bl nav kiriye 18

• Çima bizinlin Kur
dan? Çawa me beri! ji gotibO, 1dentfflkasyona Ekelöl bl mfrl! Kurd O bi gişt1 
Kurdan ve gelek xurı bOya. Bizin çawa tl! zanfn jl serbestiyl! hez d lke, ll vira bO
ye nişana azadiyl!, Ekelöf xwe wek bizinekli dihesibfne. Di helbestil wl yen ma
yfn de mirov wek misal rast! nl!riyan (getabock) j1 tl!. Çawa tl! zanin neri bi 
xurtbOna xwe ve tekaşeriye temsn dikln, tirsil nizanin. Derheqa ve yeke de de
ma me bl ]ina wilngrit Ekelöf re sohbet diklr, we got ku, mera min wek neriyan 
bO, neditirsiya. Di dawiyll de wl! bl serbillndi go ku: "Ew wek Kurdan merxas 
bO" (Han var tapper som en Kurd). 

HemO helbesten ku di vii diiNane de cih girtine, Ql naverok bl hevra girlldayi
ne. DilNan bl tevayi ll ser jiyina Mirl! Kurd e, wek efrandineke biyograflk dikare 
bfı heslbandln. Bl mercan diroki ve hunand1, nitirandi wek tabloyeke sedsaliya 
yanzdan li hl!la gola Wanll, dorberl! robarl!n Dicle O Firat O Kurdistana ku we de
ml! meydana şer bO, tfne ll ber çavan. 
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Ur FURSTENS AV EMGHION 

(ca. 1200 e. Kr.) kvnrl~tenskap, 

troget översatt av Gunnar Ekelöf 

fran de~ kurdiska originalet. 

Surete deflereke destnivi'sa~n Ekelöf 

Ki Ye Ev Mirı! Emgione? 

Ekelöf çawa di noteke dawlya pirtOke de d ide klvşlll wekf Mirı~ Emglon jl eşire· 
ke Kurden frane te: "JI ber hin sedeman, ez dikarim tevi we baweriye birn 
weki MirA E. ji nav eşireke Trans bakur te, eşiren Kurd ll gelek aıtyen Tmpa
ratoriya Bizansı hebOn, le beli beri her tişti li deveren çiyayen ll darbere 
Gola Wani, ew bi Ermeniyan ve tevayi dijiyan". Çawa erne paşa jf bibinln, ev 
m ir Ekelöf biJe.Ne ye, ten e wi di helbesten Je.Ne de cilen Kurdan yen rengin Je.Ne 
klri'ye. Ji bar ve yekl! ji, ewi ll vira n!şana" M iri E." ( E. kfye gelo, Ekelöf e, an Em· 
gion e) bl kar ani'fe. 

Di çend helbesten ku beri 1965'an de çapbOne ji em rasti mirA bi nave Mira 
EmglonA ten, wek pirtOka Non Serviam de {1945) helbestA Havstema O di plrtO· 
ka lmpos Ineert um {1959) de helbestA Ensam,Ensam . Ev nava çawa jina wi di
de klvşe wek tesadu1eke di xortani'fa wf de peyda bOye. Ev nav maneka we ya 
dirokftune ye, wek realiteke zlmanf O edebi Ekelöf jl ber xew derxlsti'fe, eflradi
ye, wek tictionekA bl kar ani'fe. Le bel e van xemn-xeyal O xewnerojan pişta Je.Ne 
s partine çe nd realltan, ew ki dibe bira bi be, ew kes jl eş O janen Kurdan re hev
kar e, derman e. Bl kurtf Ekelöf rewşa Bizanslll, Kurdan O perişanıva Je.Ne ya za-
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rotlYA daye ber çavlln xwe, jl xwe re mo!!rxasekf dllpaqlş eflrand!ye , dema ew 
gazi hevala xwe dike wekf here welati!! xwe Kurdistan(!, ev paqljf kakih'l hl!ıv!ya 
aşıtıyıı pAk tfne: ''Tu kes me blrfndar nake O em tu kesf birfndar nakin". 

Ekelöf, berf ku dl'wana xwe çap bike, ji bo sernlvfsara pirtOkili çend pi!!şneyar 
flklriye, di nav destnlvfsari!!n wf de pi!!şn!yari!!n balkAş hene. Çawa til! xuyanll Eke
löf ev efrandina wek efrandineke Kurdf heslband!ye, bl xwe jf tercumeyf ziman@ 
SwAdf klriye. Jl van pAşneyaran yek awa e: "Hel best ji Diwana Miri Emgion6-
Ji Kurdi. Ji aliyt G.E"19. Dfsa di nivfsareke neçapOyfde diMje ku, ji der ve df
wanA, baqeke (demet) sıranan jf li ser vi mArxasA Kurd yA berxwedanA heye. 
Rast!ya van peyvan ll alfkf ,bi fantazf O xewneroji!!n xwe ve Ekelof hertim li ser 
''şemfga RastfyA" dlhat-dlçO. Ekelöf bl van peyvan ve çi xwest!ye bi!!je? Dema 
min ev yeka jl fngrit Ekelöf plrsf, wA got ku Ekelöl bl van peyvan ve xwest!ye bi
be ''tercumani!! rastiy6", ni!!zikipirsa Kurdan be, jl i!!şa wan re re bibe hevkar. Wi 
wekformeke metafori! dil kir!ye bl van lfadan ve tazibOna reallla Kurdistan~! niŞan 
bide, ne wek efrandineke "Ekeiöf". Ji al!ye din çawa me beril jf gotibO Ekelöf ji 
elrandina AI-Arabi ya bi navi! Tercumanil Daxwaz!yA gelek hez kiriye, ihtimal e 
ku, Ekelöf di bin bandQra vi navi de jf ma be. Ekelöf bi xwe Kurdf nizanibOye. 

Bageren Bizansi 

Her çlqas ev deverAn (heri!m, navçe) di dedsal!ya 11 'an de, di bin Mşi!n Bi
zans, Ereb O Tirkan de bin jf, mirlln Kurd bl eşirlln xwe ve tevayiangoriiro bl nfs
pfserbest bOn, lA belilll van deveran hertim şer-dew heba, welat "Welatt b&kes", 
" WelatO b6xwedt' bO. MirAn Kurd di navbera çar agiran de rnabOn, carlna jf, jl 
ber ku xwe blpari!zin, tevi ord!yi!n alikf dlbOn, xwe dlspartine Mzi!n wan, ll hem
beri ordike mayin mecbOr bO n şer bi kirana wek rojlln iroyin. Ew di bOne parez
karen sfnoran. Mira Emglone jf bOya goriyi!! vi!! tradej!ya Kurdan. Beri hatina 
Tirkan ll Anadoliyi!!, Kurd bi nispi di nav aşlt!yi!! de, bl gelo!!n mayin re hevra diji
yan2o. 

DI sala 1071 'an de ll deşta Malazgirti!! (neh!ya Muş i!!) di navbera ordl)<An BiZan
sf O SelçOkf de şerekf mezln teq!ya, serok~! ord!ylln BiZansf Romanos IV. Dioge
nes ji al!yi!! Alpaslan de tA dft (esir) klrin. Alpaslan wf nakuje, angorfpeymanekA 
wf serbest ber d ide, ew lll dixe d içe paytextili welati!! xwe fstenboli!!. Ev zan!yari
yi!!n dirokf ll alikf, çawa Ekelöf di dl'wana xwe d!yar d ike sempat!ylln m iri! Kurd, 
derheqa Romanos Dlogenes de hebOye. Mirll Kurd di vf şeride tA girtin, wi di
bin fstenbolll dixln girtfgeM. E w deh sala ll wir di mine, pişti text guhastlnA ew 
sala 1081'an de jl girtigehi!! derdikeve, beri ku serbest dibe herdu çavi!!n wfti!n 
derxistin, kor dibe. 

Di van salan de, li paytextili BiZans~! darbe, kontra-darbe, ş eri!! hundir, dek-do
iav, fend-fl§l O lfstlki!n gel ek mezin pAk dihatin. U dor sinorAn welllt yi!!n d Or xa
yfntf, xwefiroşf O nepak!yi!n billhem pa her berdewam bOn. Bi kurtf BiZans "Serfki 
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bt beden" bO. Prof. Aif Henrikson, di xebateke xwe ya ll ser diroka Bizans§ de, 
tablayeka gelek balkllş radixe pllşıya xwendevanan, ew dibllje ku: "Ji 107 h u
ku mdaNin lmparatoriya Romaya Rohllat tent 34 kes bi ecell xwe mirine. 
Kesl ku interesıı wi ll ser reqııman heye, dikare hesab bike weki 65 toret 
di demlm cure-cure de çt bOne O jl patriıırkl!n cih bilind yOn Konstııntino
poli 140 kes bl zor ve hııtine belav kirin, 41 kes bl daxwııza xwe kar berda
ne, 3 kes bl ]ehri hatine kuştln, du kes bl xençerl, yek stQ hatiye JOklrln, 
yek hatiye kor klrln, yek hatiye darda kirln O yek ji hatiye xeniqıındln'.21 . 

Motiva • Dayika Herkesi" 

Çawa çavlln Romanos Dlogenes Uln derxistin, çi hatibe seri! wi, tl! seri mil'll 
Kurd, Mil'li Emgionl! jf, eninlvisa wan wek hev e. 

Gunnar Ekelöf 

Angori Ekelöf dema çavin mil'll Kurd te derxistin, piştfve yekll ew ji girtfgeh§ 
derdikeve, bi hesret, şewateke kOr ve dixwaze here welate xwe Kurdistan~!. Le 
bel e Ekelöf ji vimil'i!l kor re hevalekll peyda d ike. Ev hevala keçek e, dil kati, xwfşk, 
dayik O dostek e. Her çlqas ew bl keçikeke bakil'e-azep (Jungfru) til nav kirln jf, 
Ekelöf bi vf navfve dixwaze, billndiYa paqijiYil, paqijıya dil, hundir nfşan bide, ew 
dosteka dllovan e, "Dayfka herkesr•ye, destil tu kesf, destil pfs vll xwedaya me
zin neketıye. Ji aliYe din ew tekoşer, alikar O dosteka Kurd e ku bi tenikiYa mo
zoliya jiyina Ekelöf ve hatiYe rObare vll dinyaye, ew tarıva ber çaven mil'§ Kurd 
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belav d ike, dest4! wl digre, wf berbl Kurdistan~ bi r~ dixe O dibe "Dayfka herke
st• (Modern At alla). Derheqa v{J dayik~ de, Doç. Raldar Ekner y4! ku di war4! hu
ner O efrandln4in Gunnar Ekelöf de gelek ltlkolih O xebat ptlk anıye, bawer!Ytln 
xwe wusan d!Yar dike: "Di helbestan de t{J gotin ku mir ji eşireke Kurdan, ye
ke serihildayi t{J. Paşnlvis O gelek cih~n mayin de Ekelöf rola wl wek te
koşereki ll diji rejima jlhevçOyi tine b er çavan. U bei{J ev motiva sembolik, 
ya ku eninlvisa mir pik aniye, zide nAzik di berevoki de nehatiye nişan
din. Ew ronahiya muhteşem ku li dora şahsiyeta xweda-keçlk{J heye, ezi
yet, hoVıtiya mezin, tevkuştina (jenosit) dewra hilweşina patişah{J Bfzans{J 
O taıiya ku parçeki jiyina mir pAk tine, belav dike"22

. Cara peşih Ekeiöf de
ma di sala 1965 'an li fstenbol~ digere, rastfsOreteke HezretfMeryem (VIacher
ne-madonnan) t{J, ya ku di hemtlza wtl de zarokek heye, Ekeiöf geiek ]tl hez 
kir1ye, ev sOreta paştl bOye kakil O bingeh{J elirandina dost O hevaia mfr{J Kurd, 
ew li fstenbol~ di qesra Vlacherne de rastf kopya v~ suret~ hat!Ye. Hunera fko
nan gelek bala Ekelöf klşanctıye, ]tl hez kiri\'e. 

Çawa di diWan{J de ttı xuyane ev dosta mira Kurd, dest~ wf digre ji fstenboie 
wl dibe fzmlrtl, Manfsaye, bajarekf kevnare Sardes~ O heta Qonyay~ bl wl re he
vaıııye d ike. (W ek navçeytln ku Ekelöf di sala 1965'an 1~ ger1yaye). Mfr, Ji wirare 
dikeve berbl Kurdistan{) dimeşe. Dema ji Qonyay~ derbaz dibe, jl d Or ve tentl bi
na Kurdistan§ t{J vf mir{J çavnabihe: 

ji wira disa berbi jor 
ll welatlı min, berbl Sterka ll ezmin 
di nav zivistaneke nD de. 
Ez dixwazim li wir çem btldeng bin 
çemen ç.l)ran 
tentljo bo ku careke din lema-lema wan be guhe min. 

Ev stl!rka ku Ekelöf "StOrka ll ezmin" (Stjarnan som flnns bag en) O "StOrka li 
paş çiyan" (Stjarnan pa and ra sidan bergen) bl nav d lke ,di helbestlin wide wek 
nişana Kurdistan~ hatiYe bl kar anih. 

Zordestiyen BizansiLi Kurdistana İroyin 

Gunnar Ekelöf plşti çapbOna d1Wana xwe, bl Swen Thiessen re li ser navero
ka v4! efrandin4! O li ser rewşa Kurdan hevpeyvinektl ça d ike. Di vtl heypeyvine 
de Ekelöf diblije: "M ir ez bi xwe me, mirA Tmparatoi'iya rizyayi, jihevçOyi. Pir
tOk ji bo formdayina eninivisareke Bizansiye O helbestvaniya berxwedanA 
ye". Derheqa Kurda de ji, di beşeke vtl heypeyvihtl de di\'ar d ike ku: "Wan her
tim li hemberi hAzin iktidarA seri hildane, ew serhildana ji salAn 1000 vir 
de berdewam e" 23

• Çawa me destpeke de ji gotibO, Ekelöf xwe ji parçeki Kur
dtln tekoşer hesab kiri\'e. Ev ident1lfkasyona di navbera saltln 1965-1968 hertim 
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be navbirf ajoti\'e. Ji ber ve yek4! jl gel ek rexnevan Q nMskaran nav4! pirtOke ye 
orjinal Diwana Mlre Emgione kirine "Diwana Gunnar Ekelöfe Emgloni". Bi vi 
tehrl Ekelöf bQye mir, bQye Kurd Q aliYe BiZansiVan de eziYeteki mezin ditıye. 
E verı Taube dengbej O nivlskare Swediye populerwi"Ekelöfe Emgloni" bi nav 
d ike O dema dixwaze s pasi diwana Ekelöf bike, ew bl serbil indi: "S pas ji bo mi
re ku he)ayf poezfke awa giranbiha ye"24 dlbeje. 

Armanca nMsandina Diwane O helbesten mayfn jl bo Ekelöf ne tene nfşandl
na roje bihurfO zordesti\'l!n BiZansi ne. Jl ali\'41 din ew bi alikarfyadiroka van ro
jan tarf, dixwaze rewşa mirovatiYe ya froyfn rexne bike, bala xwendevanan 
blkşfne li ser problem4!n iroyfn , zordestf, ledan, kuşlin O işkenceye hevdem O 
n Oj en. Ulf Thomas Moberg dllekolfneke xwe de Ekelöf "Mirovekf Berxwedane" 
bl nav dike O dibeje ku: "Bizans wek neynlkeke li jor girti ye derheqa JiYana 
me xwe ya civaki O politik! de"25

• 

Diwana Mfre Emglon4! di sala 1966'an de xelata here mezln ya edebi li fskan
dlnavye wergirt (Nordiska R~dets uneratur Pris). Gunnar Ekelöf gelek xelaten 
mayfn jiwerglrtlne wek xelaten Beli man, Fröding, xelata mezln ya AkedemiYa 
Danimarkf. Ekelöf, Jl aliYe din, doktore hurmete ye AkedemiYa Swedi bO. Plşti 
wergirtlna ve xelata dawi, di nameke xwe ya spasdariYe de ew erfşfzordesti, le
dan cı neheqiYa roj en froyfn d ike Q xelate w ek xelateke ku ji mira Kurd re hatiYe 
dayfn, hesab dike: "Ev xelata para min ket )i bo Diwana Mire Emgloni ye. E w 
O berdewama we, serhUdana li dijiiktidare, berxwedan, evin, canfedayi, ezi
yet O hAdi-Mdi mirine dide nasin". Ekelöf, berdewambQna neguhastina 4!§-ja
na mirovatiYe jf, awa tfne zlmfn: " ... neheqfke batedavi pek hat, hertım pek te, 
hema niha pek te, de pek be ır· 

Bi rastrGunnar Ekelöf di ware edebi\'ala eziYet O zordesiYe ll ser Kurdan efran
dlneke naverok ter-tiji peşk4!şixwendevanan kir. Ji sala 1071'an vlr de hata sa
la 1965'an gele Kurd di navbera nezkaya van hezar salan de çi eziYet Q zordasıl 
diti\'e, wi serpehatiYe ve direka reş nivisiYe .E w dixwaze, BiZanse, bi taybeli lis
tiken Bi:zansf, yAn ku iro dest guhlrandine. jl aliYe Tirk, Ere b Q Farisan de ten ajo
tin rOreş O mahkum blke. DI ve çerçeve de niviskare Sw4!diGöran Palm naxwaxe 
zlnclren duh-fro biqetfne, ew di n lvisareka xwe de TirkiYa iroyin Q Rohilata BiZan
se jo bo Kurdan wek hev dibine26

• Wek Göran Pal m çawa difikire, bl rasti pişti 
van hezar salan di ware zordestiYa li ser Kurdan de tu guhartinek tune ye. Her 
çiqas niha çaven miraKurdna yen derxistin ji, le beli! can e wan te derxistin. Der
heqa diwana Ekelöf de, dema Evald Palmund baweri\'en xwe eş kere d ike, ew 
dibeje ku ev zordesti\'en li mira Kurd dibin, zordasiiYen li zfndanen NaziYan Q 
girtigehen Fransi ll Cezayiretine bfra mirovan27

. 

Pişti ku diwana Ekelöf hat e weşandln, gel ek niviskaren Swedi di roj name, ko
var Q lekolinl!n xwe de bir Q baweriYen xwe jf li ser Kurdan gotine. Ji vana yek jf 
Gösta Agren e, ew di nivisareke xwe de, zadetir bala xwendevanan dikşfne ll ser 
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rewşa froylh ll Kurdistan~ .Ew, tekoşlha geli! Kurd jl bo serxwebQnll: ''Ş eri Jl
birkiri" (Del glörnda kriget) bl nav dike Q navll plrtQka Ekelöf jf, ,ji nO ve datlhe: 
"MirA Kureli EmgionO" (Kurdlske fursten av Emgion". Ew di v~ nivfsara ıcoNe de 
bala ıcoNendevanan dlkşlhe ş erli Kurdan ll Iraq ll Q plrtOka Ekelöf di nav vf "Ş ere 
Jlbfrkiri" de wek mudahaleka akluel diblhe28. 

Di sala 1966'an de pirtQka Ekelöf ya ku ll ser tema rohilatl! şax vedaye, bi na
vA Çiroka Ll Ser Fato (Sagan om Fatumeh) çap b029. Ev pirtOka wek berdewa
rna Di'Nana Mire EmgionA te xuyanl!. Her çlqas navl! mfr direk nayA dayltı ji, 
gelek parelleli, nAzikf navbera herdu efrandinan de heye, v~ care li şuna Mfrl! 
Emgionl!, Fato di haremek~ de te glrtin. Tema glrtln-ll!danl! wek sarbana pewen
dl'yAn mirovf di van herdu pirtOkan de jf hev-naverok e. Beri mlrina ıcoNe, di sala 
di sala 1967'an de plrtOka sAwemın30 Ekelöf di vA rl!zA de bl navA Rehberi! Bi
nA Erdi (Viigvisare till Underjorden) weşand. Bl vftehrfev hersil pirtOklin Gun
nar Ekelöf wek si! beş~n diWanekl! jf dikarin bA hesibandln, carina ev hersil 
efirandin bl diwana sOseri- Trilogl O Akrttcykel tl!n naslh, lA bel~ her yek jl alikf 
de bl naveroka ıcoNe ve ji hev cuda dibin. 

Mire Kurd Di N av Erd u Ezmin De Stareke Digere 

Ew helbestAn ku beri ml ri na Ekelöf li tu ciheki çap nebibOn, plştf mlrina wi, di 
sala 1969'an de jl all'yA ]Ina wf de, bi navA Partitur wek pirtOkeka bl seri! ıcoNe ha
tin weşandin31 • Di vA berevokA de çawa em dibfnin ku, Mfre Emglonll ango mi
re Kurd jlhdar e. li dijizordestf, nepakf O rOreşl'yA bl xurtf radlweste, berxwe d lde. 
Di destpl!ka Partitur de dengl! qfrin O qijina wezfran Q bardevkAn wan ll Kurdis
tans şewitf de bilind dibe: 

Ez niha ll watata xwe me. 
Her çiqas ez z{Jde nikarim çi)tayen xwe bibTnim fl 
ezdibiMm 
xeberen ku wekrtl!n tataran tfnin: 
-Xweli)ta Kurd/stana şewiti b/din min 
xwe/i)ta BexdayA. 
Siclin min xwina Ermenistan§. 
Jl one rak/n gola Wanl!. 
Xweli)ta Peloponessose bidin min. 

Gunnar Ekelöf van ceilatan bl "SeqeU!n tirsonek'' (!ega krympllngar) Q "Paşa
yOn siboçik " (paschor av trenne svansar) nav dike, lA beli! mfrA Kurd hl!vfdar 
Q binflreh e, ew optfrni:zml! dibarlhe: 

LA balA kaça min di[1 
D kaçiken we ji. 
dA zarakan bTnln. 
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O keçikim w§ J7 
d€1 hev hez bikin hev bin§rin 
bllfn€Jn binndaran bip{Jçln 
D dest€1 koran b/gr/n b/bin mal. 

PlrtOka Part~ur wek Dilliana Mlrll Emgionll bl evineka germin ve tljf ye, Ekelöf 
di ve plrtOkll de ll Kurdlstane ye, di hemeza tebiyete de ,ji XoNe re starek ditiye. 

Ol lşqa çav€1 mm 
berde w§ çaıce ez razem 
di hem§za te de. 
Ji bir neke kerty§n min 
heywan§n min. 
Berde b/ra ew biçerin 
li çi}tay§n te de. 
Av§bidewan 
di çem§n te de. 

Ev xewa kOr wek nefretklrlnekll , Mrseke jl vi cihane dikare bil hesibandln. 
Hllrsa wi besinor e. Ji ber vll yekll jf diXoNaze ji ve "Cihana pfs" bar bike. Ekelöf 
ll ser koç, barkirina vf mirA qenciyll straneke şfnll jf nlvfsiye: 

Flrara mir€1 Emgionl!: 
Dema sala p{!nca tip bD 
ll çll;aki Kurd mir rabD . 
Derheqa korbDna paıfşah de westi)ta bD 
ji hundir ve t§r bD 
bi alikarf)la xizaneki 
w1 xwe avfte derva nav erş-ezmrn. 
Tu k esr piyen wl nedit. 
Ten§ sisarkl! keçelek 
Ji ber ku cfh awa hatibD hilbijanln. 

Bengt Holmqvlstvl! plrtOka bl nave Part~ ur w ek kurtenlvfsareke li ser mlre Kurd 
O rojen wfyen dawfn dihesibfne. Di Dilliana Mfre Emgionll de mlr jl fstenbole re 
dikeve, di Partitur de ew li Kurdistane ye. Holmqvlst dlbeje ku ev mire korbOyi 
per-baska wi ş kesti dema te Kurdistane, di ve baweriye de ye: "E w hevfya ke
tlna Konstantlnopoles il qezaylln mayin e. Ew li ser hernil zordestan netre
ta xwe dibarfne. Ew bi nave hernil kole-belengazan il kesen eziyet dibinln, 
ll diji ve" diroka" rezil, kepaze deng dike"32. 

Ji der pirtOken Ekelöl, di hebesten wf yen tu pirtOkeka wi de çapnebOyf de Jf 
em rastftema Kurdan ten. DI helbesta bl navll "Lettres Suedolses" de bl tevf kil
maniyen maylh, belengazıya Kurdan li meydana Tehrane til zlmin33.Ekelöf na-
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vii plrtQka Montesquieu "Lettres Persanes" ani'ye guhlrandi'ye, xisti'ye navi! vi! 
helbesta xwe. 

Gunnar Ekelöf, di van efrandinen xwe de bl çave mirekf Kurd ve ll rewşa ci
hane nlheri'ye. Wf matilla B!Zanse wek nişana zordesti'ye di barhemen xwe de 
cfh klri'ye, ev nişana ku Kurdan hertim je nefret klri'ye , iro jf di kin. Eva-Lisa Len
nartsson dlllikollheke xwe ya ku li ser hunervani'ya Ekelöf de plik ani'ye, ll wir di
blije ku : " Mfrl Kurd yi Emgionl , welatl xwe yi ku di nav çiyan, sinoran 
de ye, li diji zordestan diparlze" Q paşa ew ser da zlde dlke, diblje ku , miri! 
Kurd nişana berxwedana li dijf van roj en ku iro em di nav de nin, van rojlin xl
rab e34

. 
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BiR ANI 
Altmış beş Yıl Önce Diyarbakır'da Ermeni 

Kıyı mı 

Bir olayın tarihi, ona ait yazılı belge, 
anlatım ve olayı yruııyanlann gözlemleri 
gibi verilerin bir araya getirilişiyle zen
ginlik ve güvenirlik kazanır. Bu nedenle 
tarihbilimciler, sık sık, önemli olayların 
tanıklanna, "bildiklerinizi ve anılannızı 
yazınız" önerisinde bulunur. Bu anlatım
lardaki çelişkiler ve uyumlar o olayın 
"tarihsel" yerini belirlemede yardımcı 
olur. Böylece tarihsel eserler "güçlü, 
doğru" veya "kuşkulu, zayır' sıfatlar 

truıır. Aynca, bu konum, tarihsel doğru
lan bulma bağlaınında herkesi bir ölçü
de sorumlu kılar. Bilinenler açıklanmak 
istenir. Bunu yerine getirmek sanki bir 
yükümlülük olur. 
Yakın tarihimizde, Kürdistan'da 19. 

yüzyıl sonlannda ve 20. yüzyıl bruıların
da Ermeni kıyımlan yruıannuştır. Bu 
kıyımlar büyük incelemelerin konusu ol
duğu gibi, günümüzde de, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun devann olan Türki
ye'nin uluslararası ilişkilerinde büyük 

N. Divarbakırlı 

bir handikap olmuştur. Bu nedenle, ta
rihi kaynakların aynntılı bir şekilde ser
gilendiği günümüzde bu konuda roman, 
şiir, tiyatro ve tilimieri sık sık görmek 
olağandır. Hatta geçen yıl İsveş'te de 
gösterilen "Tillbaka till Ararat" filmi, 
özellikle bu konuyu işlemişti. Sultan 
Abdülhamid, Jön Türk, Pantürkisı yö
netici, Türk, Ermeni, Çerkez ve Kürt 
halklarının bu olaylardaki rolleri ve pay
ları günümüzde de tartışma konusudur. 
Bazılarınca Sultan Abdülhamid'in po
litikasına uyum gösteren Kürtler, özel
likle de ağalar, beyler ve Hamidiye 
Alayları Ermeniterin kıyımlarında aktif 
bir rol oyna~lardır. Diğer bir görüşe 
göre ise bazı yerel Kürt ağa ve beylerinin 
Osmanlı yöneticileriyle birlikte uygula
dıkları yerel Ermeni öldürülmelerine 
karşın, Dersim ve Hakkari bölgelerin
dekiler bruıta olmak üzere, birçok Kürt 
önde gelenleri Ermenileri korumuş ve 
onların kıyımdan kurtulmalarım sağ-
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lama eylemlerinde Osmanlı yönetici
lerinin i§kencelere varan baskılanyla 

karşılaıımışlardır. 
Amacım bu tezleri irdelemek değil

dir. İlk paragrafta belirttiğim anlayış, 
bana çok mantıklı geliyor. Bu nedenle 
insaniann duyduğu veya bildiği ve 
önemli saydığı bazı bilgileri aklarması 
gerektiği kamsındayım. 

Konunun özelliği bakımından, okuyu
cuya bazı bilgileri kısaca hatırlattıktan 
sonra, asıl somut olaya gelmek istiyo
rum. 

Diyarbakır ilinde, 1. Dünya Savaııı yıl
Ian ve öncesinde, ora miUetvekiUiğini 
yapan Pirinççizade Fevzi ve Zülfü 
Bey'ler koyu birer İttihat ve Terakki'ci 
olup geniş toprak sahibi 'eşral"tılar. Sa
Va§ yenilgisi üzerine İttihat ve Terakki 
iktidardan uzaklaıımış ve önderler ülke
den kaçmışlardı. Ermenilerin göçürül
mesinde, kötü işlemler görmelerine 
sebep olduklan gerekçesiyle Fevzi Bey 
15 Ocak 1919 ve Zülfü Bey 17 Ocak 
1919'da tutuklandılar. Daha önceleri de 
Fevzi Bey, Diyarbakır'da Ermenilere 
yapılan haskılann dile getirildiği Os
manlı Meclisi Mebusanı'nda, kürsüdeki 
Ermeni kökenli milletvekiliyle sert tar
tışmalara girmişti. Diyarbakır'lı ünlü 
şair ve yazar Süleyman Nazif, Mehmed 
Sait Paııa'nın oglu olup Bağdat valiliği 
yaptığı dönemde Barzan'daki yerel baş
kaldında MoDa Mustafa'mn ağabeyini 
idam ettiren bir kişiydi. Ünlü Türkçü ve 
Turancı, İttihat ve Terakki Partisi ideo
log ve önderi Ziya Gökalp ise anası ta
rafından Pirinççizade Fevzi ve Zülfü 
Bey'lere akrabadır. Bu dört Diyar
bakır'lı Kürt, Ermeniler konusundaki 
suçlamalardan ötürü 28 Ocak 1919 tari
hinde Malta'ya sürüldüler. 

Bahsedeceğimiz olayın geçtigi 1. 
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Dünya Savaşı yıllannda Diyarbakır vali
Jiğini yapan Dr. Reşit Bey ise İ ttihat ve 
Terakki'nin sertlik yanlısı ve Enneni 
dii§mam kanadımn ünlü isimlerinden
dir. Çerkezdir. Diyarbakır valiliği yap
tığı dönemde, Enneni göçürülmesinde 
binlerce kişinin öldürülmesine neden 
olan uygulamaların sorumlusu olarak 
suçlamnca, 18. Ocak'ta teslim olduktan 
sonra 25 Ocak tarihinde ünlü Bekir Ağa 
Bölüğü'den kaçtı. Polisler tarafından 
aranan Diyarbakır eski valisi Dr. Reşit 
Bey, kurtnlamıyacağım anlayınca, kıs
tırıldığı Beşiktaş sırtlannda, 6 Mart 
1919'da intihar etti. 

Diyarbakır'lı dört Kürt, Ziya Gökalp, 
Süleyman Nazif, Fevzi ve Zülfü Bey'ler 
Ermenilere yaptıklanndan ötürü Mal
ta'da 1921 yılı Nisan sonlarına kadar 
sürgün kaldılar. Kürt karşıtı, Osmanlı ve 
daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin 
bölgedeki en güvenilir adamlan olarak 
ün yaptılar. 

Olayda ismi geçen, diğer bir kişi de 
Diyarbakır'lı Yasinzade Şevki Efen
di'dir. 2.Meşrutiyet döneminde Diyar
bakır'da sözü geçen bir 'Kürt eşrafı"dır. 
Hamidiye Alayı paşalarından Milli'li 
İbrahim Paşa'yı Sultan Abdülharnid'e 
şikayet eden telgraflara imza atmıştı. 
Oğlu Mustafa Ekinci, 1950'de Diyarba
kır ilinden iki dönem Demokrat Par
ti'den milletvekili seçilmi§ti. Şeyh Sait 
İsyam'ndan sonra Batı Anadolu'ya 
sürüldüler ailece. Mustafa Ekinci, şair 
Ahmet Aririo övey annesinin de akra
basıdır. 1943 yılında Van'da 33 kişinin 
sorgulanmadan kurşuna diziliş ini Tür
kiye Büyük MiUet Meclisi'ne getiren 
kişidir. Bölgede Kürt ulusal haklanmn 
mücadelesini yapan bir kimse olarak ta
nınırdı. 
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Gelelim aktarmak istediğimiz 
olaya 

Diyarbakır Tüccarlar Külübü'nde za
man zaman b!~§ kanlık ve yönetim kuru
lu üyeliği yapan, değerli insan Av.T.E. 
ile Ermeni kıyımlan hakkında konU§ur
ken, bizzat dinlediği ve şimdi bana, V .Z. 
ve S.İ.ye aktardıklannın günün birinde 
yayınlanabilmesini de olumlu bulmU§tU. 
Av.T.E.'den diniiyelim gerisini: 
Diyarbakır'da ya§lı, avukatlık mes

leğini sürdüren, ancak davalarının sayı
sı az olan, Hani ilçesinden, Av. Sabir 
Karaozan vardı. 1964-65 yıllarında ara 
sıra Tüccarlar Külübü'ne gelirdi. Sakin 
ve efendi bir ağabey ve meslekta§ olarak 
hepimiz saygı duyardık. Külüb'ün kala
balık olmayan bir gününde, tenha bir 
masada çay içip sohbet ederken, söz es
ki günlere ve Ermenilerin kıyımına gel
di. Sordum: 

- Sabİr ağabey, neydi o Ermeni kıyım
lan, nasıl oldu? Siz o zaman hakimdiniz, 
iyi hatırlamamz gerekir. 

- O zaman gençtim. Hergün duyardık, 
birçok köyde, değişik yerlerde, Enneni 
ve Müslümanlar birbirini öldürüyor di
ye. Ancak önceleri o kadar çok değildi. 
Birgün bir köylü ile birlikte onun köyü
ne keşfe gidiyordum. Şimdiki gibi oto
mobille veya jiple köye gitme olanağı 
yoktu. Atlıydım. Diyarbakır'ı geçince, 
Dicle'nin öbür tarafında, kuzeye doğru, 
şimdiki Silvan ve Lice yolu yönünde, yol 

kenarına dizili 7-8 cenaze gördüm. Şev
ki Efendi de oradaydı. Yanında bazı 
köylüler vardı. Cenazelerin kafalannda 
din adamlarının sardıklan sargılar dik
katimi çekti. Giyim ve kU§amlan, insana 
sanki özel giydirilmiş, müslüman görü
nümü verilmek istenen Ermeniler ol
dukları şüphesini veriyordu. Bunlar kim 
diye sordum. Şevki Efendi; 'yakın köy
lerden müslüman köylüler ve din adam
larıdır lar. Ermeniler dün gelip bu hale 
getirmişler. Halk görsün diye buraya ge
tirdik' dedi. Tra§ları ve biçimleri içime 
bir kU§kU koymU§tU. Yoksa bu yol üze
rinde sergilenmelerinde ne anlam var
dı? Bu korkunç tablo karşısında 
yanımdaki köylüyeartık köye gidip keşif 
yapamıyacağınu, başka bir güne ertele
diğimi söyledim ve atınu bu kez Diyar
bakır yönüne sürdüm. İçime bir kurt 
düşmüş tü, birşeyler çevriliyor olmalı di
yerek, her hangi bir felaketi önlemek 
amacıyla geri dönüp valiyi haberdar et
mek istedim. Vilayete gittim, vali Dr. 
Reşit Bey' e olayı anlattım, kU§kularınu 
da ima ettim, ilin en büyük yöneticisine, 
olabilecek bir kötü durumu önlemek 
amacıyla geldiğimi söyledim. Vali çok 
ciddileşt~ bir hakim olduğumu da unu
tarak: 'Bana anlattıklarını ne gördün ve 
ne de bana geldin. Buyrun gidin' dedi. 
Ya beyim, Diyarbakır'daki Ermeni kı
yımları ve göçü böyle gerçekleştiriliyor
du. 
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Kürt ve Ermeni Edebi ilişkileri 

Kıwaze İbrahim 

Kiıfkııs halklan arasındaki kıırşılıkh toplumsa~ siyasa~ ekonomik ve kültürel 
ilişidier konusunda yapılan inceleme ve araştuma/ann Kiüt ve Tıirk okuyucuia
nna ulaşabilenlerinin sayısı oldukca azdır. Bölgede yaşıyan Gürcü, Ermen~ Azer
baycan ve Kürt halklannın kültürel düzeydeki ilişkileri, özellikle edebi ilişldleri 
koiUlsunda çalışmalarıyla tanınan Kınyaz Ihrahim Mırzoev'in son yıllarda yap
tığı inceleme ve araştumalar, bu tarihi ilişldlere büyük çapta ışık tutmaktadır. Ha
çador Abovyan Pedagoji Enstitüsü'nünAzeri Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışan 
ve ayni zamanda kürsü başkanı olan Kinyaz Ihrahim Mırzoev, 1988 yılında, Kürt 
ve Bölge Halklannın Edebiİ/işid/eri ve Sonın/an, konusunda doktora yaptı_ Kın
yaz ihrahim Mırzoev'in başlıca araştumalan şunlardır: Kürt-Azerbeycan Edebi 
lıişldleri Tarihinden, 1978, Erivan; Ulusal Edebiyadar ve Edebi lıişldler, 1985, 
Erivan; Edebiyatın Ufuk/an, 1986, Erivan; Dosduk Sonınu, 1988, Baku. Bergeh, 
Azeri dilini en iyi şekilde kullanabilen Kürt araştırmacı Kınyaz ihrahim Mir
zoev'in, 1985 yılında yayınlanan araştumasındaki Kürt-Ermeni Edebi lıişkileri
ne değin bölümü, yalnız bazıAzerice kelimelerin yerine anlaşılabilirliği sağlamak 
amacıyla, Tıirkçe sözcükler koyarak okuyucuianna sunmaktadır. 

Çok yönlülüğü vezenginligiyle dikkatle
ri çeken Kürt ve Ermeni edebi ilişkilerinin 
tarihi çok eskilere dayanır. Y üzyıUar 
boynnca dost olarak yll'janıış olan Kürt ve 
Ermeni halklanıun karşıbklı ilgi ve yakın
bldan zamanla kardeşlik duygulanna dö
nlişmliştür. Gelenek ve göreneklerinde, 
yll'jam biçimlerinde, folklorlannda ve 
zevklerinde yakın ve benzer yönler çoktur. 

Ermeni ve Kürt halklanıun edebi ili§ ki-
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lerinin geçmi§i ve günümüzdeki zenginlig~ 
k~kusuz, özel bir incelerneyi gerektirir. 
Biz bu ilişkilerin baıı yönleri üzerinde du
racağız. 

Kürt ve Ermeni halklannın sogyal ilişki
lerine ait bilgiler 5-6. yüzyıllara kadar uza
ıur. Eski ve Ortaçag Ermeni edebi~abnda 
Kürtlere yer verildigini görüyoruz. Iki hal
kın tarihi, sogyal ve ekonomik ilişkilerinin 
özel yanlanru içeren eserlerde bu konular 
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etraflıca incelenmiştir. 
Ermeni tarihinde Kürtler hakkındaki ilk 

bilgiler, S. yüzyıla, MoVses Xorenas~ Pavs
tos Buzand ve Yexişe Kişi adlarındaki ta
rihçilere aittir. 

Genel olarak Ermeni edebiyatında Kürt 
konusunun yer alış tarihinin eskilere da
yandıgım söyleyebiliriz. Kürtlerin ~ann 
çok sayıda Ermeni yazar ve bilgininin gezi 
amlannda, tarihi ve etnoğrafik eserlerinde 
yer almıştır. Kürt ve Ermeni halklarımn 
dostluk ve kardeıligi, Ermenilerin eski ta
rihi ve sosyal eserlerinde, bugüne kadar 
~ayarak gelmiştir. 

Iki kardeı halkın edebiyatlannda ve sos
yal ya§arnlannda bu anlayışı doğrulayan 
dikkate değer bilgilere raslamaktayız. Es
ki Ermeni tarihçilerinin eserlerinde ve 
edebi yapıtlannda "Kürd", "Kürdik", 11Kur
do" gibi ifadelere sık sık yer verilıni§tir. 

Burada bazı tarilü olayların ammsan
ması, gör~lerimizin doğruluğuna yardım 
edecektir. 

8. yüzyılda Sunik eyaletinin en güçlü 
emirlerinden biri Kürd İşıcan adı ile tamn
llll§ ki§i<!ir. 

''Kürdik' adlı İşıcan 9.yüzyılda Küçük 
Hayk'da (Ermenistan'da) ya§armştır. 

12. yüzyılda Emir Kürd Erzurum~ Gür
cü eyaletlerinden bi!'nde önemli bir siyasi 
konuma gelmiştir. Ivane ve Zaxare Za
hariyan'ın dayısıdır. 13. yüzyılda ise Kürd 
Vaçütyan, Ajrarat'da ba§kanlık görevini 
yürütmiiıjtür. Bu gerçeklerden anla§ıldıgı 
gib~ Ermeni ve Kürt halklarının dostluk ve 
kardeılik ilişkileri çok eskilere uzanmak
tadır. 

Bu ilişkiler her iki halkın edebi ve sosyal 
~ arnianna da yansıllll§ ve birçok eserler
de derin izler bırakllll§tır. 

Büyük Ermeni yazan Derenik Demirci
yan'ın Ermeni-Kürt müzigi ilişkileri, Er
meni-Kürt folklorundaki yakınlıklar ve iki 
halkın gelenek, görenek ve ekonomik ili§
kileri konusunda söyledikleri ilgi çekicidir. 

1911 yılında İstanbul'da tarihçi Hakop 
Şahbazyan'ın (Ermeni-Kürd Tarilü) ki
tabııun yayınlanması iki halkın tarilü 

dostlogunun ve edebi-sosyal ilişkilerinin 
bilinmesinde önemli rol oynaıtıı§tır. Bu ki
tapta Ermeni ve Kürt halklarımn yakınlığı 
ve dostlogunun çok eski tarihi köklere da
yandıgı açık ve inandıncı şekilde anlatıl
maktadır. 
Ortaçagın büyük Ermeni şairi G. Nare

katsi hakkında Kürtler arasında ilginç gö
rüşler vardır. Bu büyük Ermeni şair, uzun 
zamandan beri Kürt halkının büyük say
gıyla andığı, sevdiği ve okudugu sanatkar
lardan biri olmuştur. 

12. yüzyılın ikinci yansında Mısır'ın Su
riye ve Mezopotamya ile birleımesi sonun
da Sultan Selahaddin'in (1171-1193) 
önderlik ettigi güçlü bir devlet kurul
muştur. Bu arada söz konusu devlet ile Ki
likya (Ermeni Devleti) arasında politik, 
ekonomik ve sosyal ilişkiler gittikçe artma
ya başlarınş tır. O dönemlerde Ermeni dev
letinin katolikosu (Ermenilerin dini 
önderi) şair ve sosyal önder Grikor Dga 
(1130-1193), Sultan Selahaddin ile mek
tupla§llll§lır. Grikor Dga'mnSelalıaddin'e 
yazdıgı mektupların bir çoğu günümüze 
kadar gelmiştir. Bu mektuplarda onların 
saygın yakınlıkları gözlemlenebilınektedir. 
Bunlar, Kürt-Ermeni ilişkilerinin ilginç 
sayfalan olarak dikkat çekicidirler. 

1187 yılında Selahaddin 'Haçlı Seferle
ri"ne büyük darbeler vurarak Yeruselim'i 
(Kudüs) alır. Bu olay Ermeni katolikosu 
Grikor Dga'yı çok kötü etkiler. Bu müna
sebetle 'Yerusalem'in Kaderi' şürini ya
zar. Burada Selahaddin'in sava§çıhğından 
ve Yeruselim'i ele geçirmesinden söz edi
lir. Ermeni şair, şürinde Selahaddin'in 
kahramanlıgım ve mertliğini yürek dolusu 
bir sevgi ile dile getirir. 

Ortaçagdaki Ermeni şair ve yazarların 
eserlerinde Kürt Ya§armrun sanatsal anla
tırmna, Kürt şekillenmesine ve Kürt halk 
motiOerine geniş yer verilir. Ermeni-Kürt 
dostingunun evrelerinden sık sık söz edi
lir, (Frik, Hovannes Yerznkatsi, Hovannes 
Tlkürats~ Grikoris Axtamartsi, Nerses 
Mokatsi ve diğerleri). 

Kürtlüge ait hususları Kürt-Ermeni söz-
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Kürtlüge ait hususlan Kürt -Ermeni söz
lülderinden, Ermeni alfabesi ile yazılmış 
beyitlerden, şiirlerden, ata sözlerinden, 
masallardan ve ünlü Matenadara'nın kay
naklanndan elde etmek mümkündür. 

14. yüzyılın büyük Kürtşairi Faqiye Tey
ran, "Şeyh Sen'an' adlı ünlü eserinde, 
hıristiyan kıııru Gürcü olmasına bakmaya
rak, bazan Ermeni kııı gibi sunmaktadır. 
Şeyh Sen'an ile ilgili efsanelerde ve eser

lerde Gürcü kııı şeklinde anlatılan güzelin 
Feqiye Teyratarafından bazan Ermeni kı-
21 gibi gösterilmesi rasiantı değildir. Bizce 
bu, Kürtşairinin Ermeniler le uzun süre ay
m topraklarda (şair Hakkari'dedogmuş ve 
eserini orada yamll§tır) yaşamasına, on
larla yakın dostluk ve kardeşlik ilişkileri 
içinde olmasına bağlıdır. 

Şair, sanki bununla kardeş halka kendi 
samirniyetini ifade etmek istemiş ve bu 
duygulannı Ermeni kı21nın kişiliğinde 
sonsuzlaştırmaya çalışOII§tır. 

Kürt edebiyatının eski ustası Süleymani 
Pergamenti'nin (7. yy) Ermeni toplumun
da sözlü şekilde yaşıyor olması ilginçtir. 
Ortaçağın EliyeHeriri(10. yüzyıl), M el

la Ciziri(ll. yy), EhmediXani(16.-17. yy) 
gibi tarururuş Kürt şairleri Ermeni tipleri
ne özel bir yer vermişlerdir. 

Onlann eserlerinde, Ermeni edebiyatı
nın bazı konu ve anlatımlarından yararlan
dıkları görülür. 

16. yüzyılın ünlü Kürt tarihçisi ŞerefXan 
Bitlisrnin "Şerefname' adlı eserinde Er
meni tarihi, folkloru ve etnografyası konu
lannda ilginç bilgilere raslamaktayız. 

Büyük yazar ve pedagog Mesrop 
Tağiadyan (1803-1858) eserlerinde Kürt 
dili, gelenekleri, görenelderi ve tarihi 
konulannda bu halktan saygıyla söz et
mektedir. 'ErmenistanSeyahatı', 'İran Se
yahatı', 'Varsenikin Vasli' eserleri 
Ermeni-Kürt edeb~ sosyal ve tarihi ilişki
leri bakımından değerlidir ler. 

Ermeni-Kürt edebi i\ kilerinin gelişme
sinde büyük yazar ve eğilirnci XaçatOr 
Abovyan'm (1809-1848) emekleri büyük
tür. 
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Ta küçük yaşta Kürtlerin yaşamına yakın 
ilgi duyan X. Abovyan, bu konuda şunları 
yazmaktadır: ' .. Kürtlerin arasmda uzun 
süre kaldım. Erkeklere ve kadınlara hedi
yeler sundum, onlann güvenlerini kazan
dım. Onlann gelenek ve görenekler~ 
karakterleri, inançları ve hatta destanları 
konusunda değerli bilgiler topladım.' Bu 
değerli bilgilerin hepsi sonraları Abov
yan'm eserlerinde gerçek ifadelerini bul
muştur. Bunlar arasmda 'Kürdler', 
"Y ezidiler' eserlerinde Abovyan, Kürt hal
kının yaş amma, etnografyasına, edebiyatı
na ve diline geniş yer vermiş ve komşu 
halkın ruh yapısını anlatmaya çalışOII§tır. 
X. Abovyan'ın eserlerinde Kürt folkloru
nu yüceltmesi çok anlamlıdır. Onun şu 
belirlemesi oldukca ilginçtir: 'Kürt halk 
destanı. ilginç bir gelişme sürecinden geç
miştir. Ister kadın, ister erkek bütün Kürt
ler doguştan şairdirler. Onlarda dogal 
ilham ve şiire tutku var.' 
Kardeş halkın büyük edibinin, Kürtlerin 

yaşam biçimine duyduğu yakın ilgi Kürtler 
taralindan cevapsız kalmamıştır. Kürt 
araştınalan Abovyan'm bu sevgisini 
değerlendirerek bu konuda eserler 
vermişlerdir. X. Abovyan birçok Kürt ma
ni ve .diğer rolklor türü örneklerini topla
Dil§ ve yayınlaOII§tır. 

TanınOII§ Ermeni roman ustaları P. 
Proıyan (1837-1907) ve Raifmin de (1835-
1888) eserlerinde Kürt konusuna de
ğinmişlerdir. P. Proıyan'ın "Huno' 
romaıunda Haso ile Kuro, Rallinin "Cela
leddin' eserinde Ömer Ağa ile Mısto, 
'Xent' romanında Çavo, ''Kığılam' roma
nındaMit Mövsümgibi Kürt tipleri vardır. 

Kürt yaşamının bazı üstün özellikleri 
tarururuş Ermeni yazar V. Papazyan'ın 
(1864-1920) eserlerinde karşımıza çıkar. 
Daha çocukluğundan beri Rus, Fars, 
}\zerbaycan ve Kürt halklarının tarilılerini 
ve medeniyetlerini öğrenmeye başlanuştır. 
Bundan ötürü de Papazyan Ermeni-Kürt 
dostluğuna kendi eserlerinde çok geniş 
yer vermiştir. 
'Abağa Vadisinde', 'Çeleb', 'Lür-de-
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Lfu' (Kürt halk metodisinin adıdır), 'İlk 
Sevgi' gibi eserleri okuyunca yazann Kürt 
ya§ amma, inceliklerine d~ in derin bilgile
ri ve bu yaşanıı ne denli severek kaleme al
dığı açıkça görülür. 

Kürt balkımn yakın dostu ve Kürt edebi
yatma devanıh olarak büyük ilgi gösteren 
Avetik İsahakyan'ın (1875-1957) yaraııa
lıgı, Kürt -Ermeni edebi ili§ kileri tarihinde 
ilgin~ bir dünemi oluşturur. 

A Isahakyan Kürt falklorunu tutkulu bir 
şekilde sevmiştir. Bunu şöyle dile getirmiş
tir: ' ... Çocukluk yıllarından bugüne kadar 
destanlannı ve diğer Kürt folklor örnekle
rini sevdim. Bu sevgim ve ilgim giderek art
tı ve kuvvet buldu.' 

Bu büyük Ermeni sanatkanmn, Kürtle
rin yaşamiarına ait birçok e5eri vardır. 
1907 yıhnda 'Kürd Amo' hikayesini yaz
nuşlır. Bundan önce (1905) yazdıgı "He
sen Ağa' hikayesinde oldugu gibi 'Kürd 
Amo"da da yazarın, eserine kahraman ola
rak bir Kürdü seçmesi raslanlı değildir. 
Her iki hikayede Kürt karakterinin üstün 
yanlan üzerinde duran A. İsahakyan, ayni 
zamanda, iki halk arasındaki dostluk duy
gulannın anlaturuna da geniş yer vermiştir. 
Bu öykülerde yazar kendisinin tamk ol
dugu, gerçek olaylan kaleme alnuştır. 

Ermeni usta Karo ile Kürt çobanlanıun 
dünyalanndan söz eden "Üsta Karo' ro
maıu da ilginç eserlerdendir. Kürt çoban
lanıun iç dünyası ve psikolojisi bu eserde 
çok gerçekçi ve inandına bir biçimde ele 
ah1UIU§Iır. Burada Kürt folklorundan da 
yararlaıulııuşıır. Bu da kendisinin Kürt 
sözlü edebiyatı hakkında ne denli derin 
bilgilere sahip oldugunu göstermektedir. 

Yüzyılıou21n ba§lannda Kürt folkloruna 
bm yazar, şair ve Ermeni edebiyatçılan 
böyük ilgi gösterek topladıklan örnekleri 
yayınlamak üzere değerli katkılarda bu
lundular. C. Hayldlni ve G. Xalatyants'ın 
"Ermeni-Kürd Şüri" adlı eseri, C. A. 
Y eğiazarov'un Kürtler hakkındaki ara§tır
malan ve İş yan'ın (Lazo) topladıklan folk
lor örnekleri bu tür çalışmalardandır. 

Ermeni-Kürt edebi ve sosyal ilişkilerinin 

yeni bir aşaması da Sovyetler dönemidir. 
Bu dönemde Kürt konusu Ermeni Sovyet 
edebiyatında daha geniş boyutlara kavu
şmuştur. Ermeni Sovyet edebiyatının yüz
lerce değerli örneklerinde ayni zamanda 
Kürtlerin yeni ya§amlanmn anlalımına da 
raslamaktayız. 

Ermenistan' da Sovyet iktidanıun ba§a
nsı, Kürt ve Ermeni halklanıun geleneksel 
taribi dostluklanm daha da güçlendirdi. 
Yeri gelmişken ammsatabnı, bu ba§anıun 
kazamlınasında Kürt halkının ve onun 
kahramanevlatlanmnbi2Jnetiazolınanuş
lır. Sovyet iktidan kuruldugu günden beri 
Ermeni ve Kürt halklanmn karşıhklı uyu
mu, edebi-sosyal il.i§kileri de yeni bir bi
çimde amaçlandı. 

Ermeni Sovyet edebiyatında Kürt konu
sunda eserler veren ilk yazarlardan birisi 
de Aksel Bakunts'dır (1899-1937). 1925 yı
lında bu konuda "Eyaletten Mektuplar" ve 
''Kentten Mektuplar' adlı hikayeleri yayın
lalUIU§Iır. özellikle, 'Zengezfu Yaylala
nnda", 'Sarab' ve "Mfuo'nun Dedikleri" 
hikayelerinde dağlarda göçebe bir Ya§am 
sürdüren Kürtlerin ya§a}'l§lanna değinen 
ilginç ve canlı bölümler vardır. 

A. Bakunts'un Kürt konusunda yazdığı 
eseriere büyük önem veren tamlUIU§ Er
meni Sovyet şairi Yeğişe Çarenis'in şöyle 
bir belirlemesi vardır: 'Aksel Kürt emek
çilerinin ya§aoundan söz eden birçok 
degerli eserler ya2lmŞiır. Hatta, bu eserler 
bizim Kürt okullannda okutulınaktadır. 
Aksel'in Kürtleri konu alan hikayeleri ulu
sal bir ruha sahiptir ve gerçek ulusal çev
renin üstün sanatsal yansıması dır.' 

Ermeni Sovyet edebiyatında yeni Kürt 
kişiligi ve Kürt tipi ba§anyla yaraıılııuşıır. 
Eserlerinde ilk kolhozcu Kürt tipini ya
ratan yazar-şair H. Zaryan olınuştur, 
(1900-1%9). 'Rüşan Sıldınou" şiliinin 
kalıramam Novruz yeni Ya§ amın ilk emek
çi köylü tiplerinden biri olarak dikkat çe
kicidir. 

U zun yıllan dağlarda Ermeni ve Kürt 
çobanlanıun arasında geçen şair Sarme
nin ( 1901-1983), Kürtlerin ekonomik 
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Y"§amlartnı yakından tanıyan yazar Vax
tang Ananyan'ın şiir ve öyküleri de (Bir 
Çocuğun Tarihi, Kaplan Deresinin Esirle
ri, Pelenk Kayasında) Ermeni Sovyet ede
biyatıma değerli örnelderidir. 

Ermeni Sovyet edebiyatımn birçok eser
lerinde Kürt kadınının acılan ve sıkmtıla
n, yeni Yıtıam biçimine uyum çabalan ve 
yeni insan olarak şekillenmesi anlatılmış
tır. Bu yöndeki çabalan n Ermeni Sovyet si
nema ve tiyatrosu alamoda da etkisini 
gösterıııi§ olması ilginçtir. Örneğin, büyük 
sinema rejisörü Hanıo Bek-Nazarov 1926 
yılında Kürt kadııuıun Y"§amtlU konu alan 
"Zare" adh filmi yapmıştır. 

Dikkat çeken bir nokta da Kürt kadııu 
konusunu Ermeni Sovyet edebiyatııun bü
tün türlerinde görüyor olmanuzdır. 

Düzyaıı. alanında Hamayak Sirasin "Es
mer", Gareki Bes'in "Male", Mıgırdıç Ar
men'in "Zübeyde", Mıgı.rdıç Sarkisyan'ın 
"Kürt Kııı", Hraçya Koçar'ın "Xece", Ste
pan Zoryan'ın "Xezal" adlı uzun ve kısa öy
küleri özellilde dikkate değerdir ler. Doğal 
olarak, bu yazariann Kürt konusunda yaz
dıklan tüm eserleri incelemek güçtür. "X e
ce" ve "Xezal" eserlerinin ilginç olan baıı 
özelliklerini göstermelde yetineceğiz. 

"Xece" uzun bir öyküdür. Bu eserde ye
ni insanın iç dünyasının şekillenmesi konu
su ele ahrur. Genç Kürt kııı Xece eserin 
baş kahrarnamdır. Fakir bir aileden gelmfı 
ve Ermeni dostlanmn yardımlan ile oku
ma yazma öğreıuniştir. Fakat genç kızın 
Ermenilerle arkadaşlık iliıkileri onu tanı
yanlar tarafından hoı karş~anmaz. Daha 
doğrusu Xece'ye iftiralar atmaya başlar
lar. Nado Ağa adındaki ihtiyar ise kıza 
özellilde kin besler. Çevredeki Kürt kadın
lan X e ce konusunda daha ileri giderek ya
lanlar uydururlar. Bütün sohbetlerde konu 
odur. " ... Nereye gidip geliyor? Şimdi de 
Ermeni delikanlı ile kayanın dibinde kırış
tınyor. Ar yok, namus yok. Anasının sütü 
haram ola ... " 

Bu k<>jullardaki köylü kııın deği§irni an
latılır ve aclıtımazlıklar giderek derinleşir. 
Artık mücadele eden iki cephe oluşmuş-
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tur; birincisi Xece ve anası, ikincisi Nado 
Ağa ve onu kışkırtan taraftarlan. Öncele
ri ikincilerin bıtıanh olduklan havası var
dır. Fakat zaman geçtikce Y"§am kendi 
istemlerini kabul ettirmeğe başlar. Xece 
tek başına mücadele ediyorsa da Kürt 
Y"§amtnda boy veren yeni sosyalist düşün
celer esas ve sonuç aha rol oynarlar. Xe
ce'nin mücadeleden geri çekilmemesi ve 
bu savaşımda israrlı olması ilginçtir. Xece 
kendi gayretiyle sonunda ilk kahraman 
Kürt kadımna dönüşür. Korusoruola girer, 
sonunda kadınlar grubunun önderliğine 
seçilir ve bir süre sonra kentin kooperatİf 
mağazasında çalışır. 

Kürt Yıtıamtıu yakından taruyan H. Ko
çar, gerçekçi ve inandıncı çizgilerle Xe
ce'nin iç dünyasında, dünya görüşünde 
başlayan değijimleri kaleme almıştır. 

Eserdeki diğer tipler de, örneğin Nado 
Ağa ve diğerleri, çok canlı ve olduğu gibi 
verilmiştir. 

H. Kaçar, "Xece" adh uzun öyküsünde 
devrin güncel sorumanndan söz etmiş, 
Kürtler ve Enneniler arasındaki dostluğa 
deginmfı ve çok doğru olarak, Kürt halkı
nın sosyal gelişmesinde Ermeni halkmın 
önemli bir rol oyuadıgını açık ve inandın
a bir aclatımla gösterebilmfıtir. 

Enneni Sovyet edebiyatımn yazan C. 
Zoryan'ın (1890-1967) Kürt konusunda 
yazdığı en ilginç eserlerden birisi de "Xe
zal" adlı yapıtıdır. Burada Kürt yıtjamın
dan ahnrmş konu içinde bir sıra manevi ve 
psikolojik sor~ra değinilir. 

Savıtı ~lannda cephede savıtıan Kürt 
Haso'nun kansı ölür. Sahipsiz ve öksüz 
kalmış yavru kııı (Xezal'ı) komşularçocuk 
yuvasına verirler. Fakat çocuk yeni yaşama 
hiç abşamaz ve birçok kez oradankaçmak 
ister. Bir kez Xezal sokakta bir Rus suba
yıyla karşılaşır. Ağlayan çocuk sobayın 
dikkatini çeker. Subay kııı teselli eder, 
onurua dertleşir ve dost olur; hatta sonra
lan onu üvey evlat edinir. Yıllar geçer. Ha
so cepheden döner ve kızım aramaya 
başlar, fakat bulamaz. Ümidini yitirerek 
kenti terkeder ve Alagöz yamaçlarındaki 
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dogdugu köye döner. 
Uzun bir süre sonra arbk büyümüş olan 

Xezal'ın koruyucusu general olınU§tur. 
Üvey babasıyla birlikte, yaoılı öz babasını 
aramaya koyulur. Bu ilginç eserden bir bö
lümü sunalım: "Haso için bir§ey açıklığa 
kavuştu ki, Rus subay Xezal'ı öz kııı gibi 
büyütmüş ve onu öz çocuklarından ayır
manll§ b. Yine de kız, devamlı olarak öz ba
basını özleıniş ve babasının sağ olup 
olmadıgını sık sık düşünmüş tü. Bu konuda 
birçok kez üvey babasıyla konU§mak iste
mi§ ancak utanmıı;b. Fakat bu yıl evde, ev
lenmeden söz edilince Xezal önce öz 
babasını arayıp bulmayı düşündüğünü bil
dirmişti. Üvey baba kııın bu arzusuna kar
şı koyınanll§ ve onunla birlikte önce 
Rostov'dan tren, Yerevan'dan ise otomo
bille sora sora Haso'nun yaoıadıgı köye gel
ınişlerdi". Yazarı n yaratbğı tipler duygusal 
ve inandınadır. Olaylar, kahramaniann 
düşünceleri doğal ve gerçekçi bir şekilde 
anlablını§br. Özellikle Xezal iyi bir insan 
olarak tanımlanDU§br. 

Stepan Zoryan Kürt kızının aniatıını yo
luyla halklar arasındaki dostluğun, insan
Iann yaoıarnında çok büyük rol oynadıgını 
göstermeye çalı§DU§br. 

Nesir türünde olduğu gibi Ermeni Sov
yet şiirinde de Kürt konusunda yazılnU§ 
pekçok eser vardır. Devrimci ve romantik 
duygulardan zengin olan "Latife" şüri bü
yük şair Sarmen'in yarabalığının önemli 
bir ömegidir. Kürt kızımn ki§iligini kale
me alan yazar ilginç bölümlerde, fakir ve 
öksüz kalDU§ bir aileden gelerek, mimarlık 
mesleğine yönelen yetenekli bir gencin, 
şürsel yaşam öyküsünü anlatDU§tır. Şiirde 
genç mimar, bir zamanlar balçıklı alçak 
damlann çevrelediği, doğmll§ oldugu kö
yün yeni imar planını yapar. Bu alçak dam
lar ve küçük binalar giderek silinir ve 
onların yerine modern bir kasaba yükselir. 

Kürt konusundaki eserler içinde yete
nekli kadın şair Hripsime Poğosyan'ın 
"Servi" şiiri de ilginçtir. Kürt kııının ki§i
liginde, genellikle Kürt yaoıanhsının zor
luklanndan söz eden şairinşu dizeleri çok 

degerlidir: 

'Bund/III yıllar önce biiyak şehirde, 
Dam evin nemli zemininde, 
Güneş l§lğına hasret kalmış kiJşede, 
Balıann kokusunu tatmamış yerde, 

Hasta IIIIasıyla yaşardl, 
Yahnayak, küçük Kürt /azı Servi." 

Çocukluk yılların sevincini ve tadını tat
IDaDU§ Servi'nin talihsizligi acıklıdır. Has
ta anasının tek umudu olan Servi, evin 
bütün sorumlulugunu küçük omuzlarında 
taşır. 

"Hayatta oynamaya vakti olmazdı onun, 
Çahşmaktan SelVi'nin halden düşerdi 

eli kolu, 
Küçük Kürt kızı seherden akşama dek, 
Ekmek parası kaz/IIIıp geçindirirdi evi." 

Kürt kızını bu üzücü durumdan yeni 
yaşam ve dönem kurtanr. Şürin ikinci bö
lümünde Servi'ııin bu parlak yaşanbya gi
rişine taruk oluyoruz. 
"Şimdi hetgiın mektebe yo/lanır seher tez
den, 
Kürt kızı SelVi yeni ayakkabılarıyla, 
Boynımda görilnür süslü zinciri, 
Güneşte parlıyor, kızın buruk-buruk, 

saçının her bir teli.' 

H. Pogosyan'ın 'Servi" şürinde ilk kezfa
brikada kumaş dokuyan Kürt kadınına 
rashyoruz. Şairin kahramanlarını anlatan 
içten ve inandıncı nusralan okuyucudagü
zel ve yüce duygular uyandınyor. 

Kürt kadını konusunda yazılnU§ eserler 
arasında şair Hraçiya Hovhannesyan'ın 
"Kürt Kızı" şiiri de vardır. 

Dag yaşarnı ortarnında büyümüş Kürt 
kadını şehrin hareketli yaşamına alı§amaz. 
Her sabah erken i§ini görür, sokaklan sü
pürürve başka hiçbirşeyleilgilenınez. Her 
defasında bu salıneyi gören şair başkaldin 
duygulan taşıyarak Kürt kadınını kendi 
doğduğu köyde, güler yüzlü ve ulusal giy
silerinin içinde tasarlar. Okoyucuya çok li
rik ve çekici bir tablo sunar. Şair, bir 
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Kürdün şehirdeki yaşamı ne denli güzel 
olursa olsun, onun gönlünün hep dağlar
da, dogaıun gizemlerinde olduğu kanısın
dadır. Kürd'ün mutluluğu yalıuz o 
yerlerdedir. 

Ermeni Sovyet edebiyatında sırf Kürt 
konusunda yazılmış eserlerin yam sıra, ge
nellikle Ermeni-Kürt dostluğundan söz 
eden eseriere de raslamaktayız. Yüzyıllar 
boyunca yan yana yaşamış iki halkın geç
ınişlerinde benzer yanlar çoktur. Bundan 
ötürü Ermeni-Kürt iliıjkilerinin bu tarzda 
Ermeni Sovyet edebiyatında yansıma bul
ması dogaldır. Ermeni Sovyet nesrin de, bu 
tür eseriere 1940 yıllarından sonra daha 
sıkca raslıyoruz. G. Stepanyan'ın "Dehşet
li Günler", A. Xaçaturyan'ın "Ateşler A
rasında', S. Torgomyan'ın 'Söıuneyen 
Ateşler", Z Daryan'ın "Vaspurakan Kar
tab", B. Verdyan'ın'Güllerim Uzaklarda 
Kaldı', H. Siras'ın "Anayurt", H. Mıgırdıç
yan'ın 'Adsız Askerin Günlüğü", R. Kara
yan'ın "Güneş Gurup Vakti Güzeldir', S. 
Xanzadyan'ın "Ermenistan Dağları,Ko
DU§un", X Da'jtens'ın "Xudedan" ve N. 
Zatyan'ın 'İkinci Hayat" romanları bu 
önemli konunun ele alııunası ve çözümü 
alaıunda büyük öneme sahiptirler. 

Bütün romanlarda Kürt ve Ermeni halk
lan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişki
lerini yansıtan sayısız bölümler vardır. 
Onlardaki Kürt tipleri, ömegin Ahmet 
Ağa (G. Stepanyan, "Dehşetli Günler"), 
Sadkı (A. Xaçaturyan, "Ateşler Arasın
da"), Abdali (S. Torgomyan, "Sönmeyen 
Ateşler"), M urt la Bey (Z Daryan, 'V aspu
rakan Kartah"), Mustafa (B. Verdyan, 
"Güllerim Uzaklarda Kaldı") ve Cahangir 
Ağa (R. Garayan, "Güneş Gurup Vakti 
Güzeldir") gibi tipler Ermeni Sovyet ro
maıuıun hümanist düşünce sırurlarını ge
~leten gerçekleridir. 

Iki komşu halkı yakınlaştıran, bir diıi ne
den ve tarihi olay Ermeni Sovyet yazılı ede
biyatında gerçek yansımasını bulınuştur; 
örneğin, X. Daştens'in 'Xudedan" romaru. 
Burada, vaktiyle Sason vilayetinin Xut
Bmaşen bölgesinde yaşayan Ermeni ve 
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Kürtlerin yaşamı kaleme ahnmıştır. Ro
maıun baş kabramanı Xudedan, Kürt Sım
ko'nun kan kardeşidir, aralarında hiçbir 
zaman milliyet farkı söz konusu olınanuş
tır. Son anianna kadar da böyle kahrlar. 

Harutyun Mıgırtçıyan'ın "AdsızAskerin 
Günlüğü" trilojyasında da iki halkın dost
luk ilişkileri sergilenmiştır. Bu eserde 
1918-1920 yıllannda Ermenistanda başla
yan sosyal ve tarihi olaylar kaleme ahnmış
tır. Romaıun önemli kişilerinden olan 
Yeıidi Kürtleri, Ermenilere, anayurtlan 
oğrundaki savaşınılarda yardım eli uzat
mışlar ve ünlü Serdarahat savaşında 
özellikle kahranıanlık ve yiğitlik göster
mişlerdir. Bütün bunlar eserde Cahangir 
Ağa ve arkadaşlarııun kişiliklerinde par
lak bir şekilde dile getirilmiştir. 

Nairi Zaryan'ın tamanılanmanuş, otobi
yografık 'İkinci Hayat' romaıu ve H. Ko
çar'ın ''Keder" adb uzun öyküsü de Ermeni 
Sovyet edebiyatında Kürt konusunun, ö
zellikle Ermeni ve Kürt halklarının ulusla
rarası birliğinin yaratılınası alaıunda 
değerli örneklerdendir. 
Saydığımız eserler Ermeni ve Kürthalk

lannın yüzyılların deneyinden arta kalan 
dostluklarını dile getiren örneklerdir. 

Ermenistan'da Sovyet iktidarının başa
nsından sonra burada yaşayan Kürtlerin 
yaşam düzeylerinin yükselınesi, medeniye
tinin ve özellikle edebiyatlannın çiçeklen
mesi ve gelişmesi yeni bir evreye girmiştir. 

Ermenistan'da Kürt Şair ve Yazarlan 
Birliğinin kurulması Kürt Sovyet edebiya
tımn gelişmesinde olumlu etkilerde bulun
duğunu belirtınek gerekir. 

Yeni Kürt alfabesinin yapıhnası, Kürtler 
için ortaok!fl ve sanat okullarııun açılınası 
ve bu amaçla kitapların hazırlanması, Kürt 
halk tiyatrosunun, Kürtçe basımın ve rad
yo yayımnın faaliyette ohnası, bütün bun
lar Kürt halkının, Sovyet sosyal düzeni 
koşullarında gelişmesi ve ilerlemesi için 
geniş olanaklar yaratınakla ve halkı yaratı
cı bir sürece sokmaktadır. 

Ermenistan' da Kürtçe eserler veren şair 
ve yazariann eserlerinin büyük tirajlarla 
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b asılmalan gerçekten dikkat çelcicidir. Bu 
eserler zamanla Ertnemeeye ve Rusçaya 
çevrilerek geDİıj okuyucu lcitlelerine sunul
maya ba§lannııştır. 

Uzülerek ~aret etmek gerelcir lci, Kürt 
edebiyatının ba§ka edebiyatlarla karşılıklı 
ili§kilerine ait incelemeler Kürt Sovyet 
edebiyatçılan arasında henüz çok azdır. 
Dikkati çeken eserler içinde tamilllU§ bi
lim adamı, filoloji doktoru profesör Haci
ye Cmdi'nın Ermenice yayınlannıış olan 
"Ermeni ve Kürt Halklan Dostluğunun 
Sözlü Edebiyata Yansıması" adh yapıtı 
(1965) önemlidir. 

Bilindiği gıbi S.S.C.B.'ndelci Kürtlerin 
büyük bir çoğunluğu Ermenistan 
S.S.C.'nde Ya§ıyorlar ve bu cumhuriyette 
oturan Kürtler Ermeni halkımn dostluk 
ilişkilerini her zaman en yüce bir biçimde 
değerlendiriyorlar. H. Qndi'nin inaele
mesi özellikle bu yönden önemlidir. Bu in
celemede Kürt ve Ermeni edebi il~lcileri 
folklor materyalleriyle açıklanmaktadır. 

Eslci devirlerden beri Kürt folkloru Er
meniler arasında geDİıj bir şekilde 
yayıiDU§tır. Bunun yahuz Ermeni yazarlar 
değil, Rus, Avrupa Doğubilimcileri tara
fından da saptanDU§ olması ilginçtir. Ör
neğin büyük bilim adarm H. Marr bu 
konuda şunlan söylemektedir: "Kürt halk 
destanlannın üstün güzelliğini ve çelcici
liğini çok açık olarak gösteren yanlardan 
birisi de Kürt manilerinin, hıristiyan Er
meniler arasmda geııiıı bir şekilde yayılınıij 
ve sevilen narnelere çevril~ olmalarıdır." 

Bilindiği gıbi Kürt falklorunu toplayan 
ve yayınlayanlardan birisi de realist Erme
ni eğitimeisi X. Abovyan olmuştur. Ondo
kuzuncu yüzyılda tamnDU§ folklorcu ve 
bilim adarm Garalcin Srvandztyan da, Kürt 
falklorunun Ermeni bilimcileri açısından 
öneminin büyük olduğunu vurgulaDU§tır. 

Gerçekten de Ermeni şair ve yazarlan 
Kürt falkloruna sık sık ba§vurmuş ve 

değerlepdirm~lerdir. Bu bakımdan özel
likle A. Isahakyan'ın çalışmalan dikkat çe
lcicidir. "Sevda Vurgunu Nado" adh eseri, 
Kürt falklorunu çok yakından tamdığım ve 
ondan yararianelığını gösteren iyi bir ör
nektir. 

Kürk falklorünü inoeleyenlerden birisi 
de N. Zaryan'dır. Kürt folklorü hakkında 
söyledikleri çok önemlidir: "Kürt sözlü 
halk edebiyatı, zenginliğ~ derinliği ve ge
Dİıjliği ile doğunun güzel ve değerli folklor 
örnekleriyle yarışabilir." N. Zaryan aynca 
baıı Kürt folklor örneklerini yaııh hale ge
~ ve Kürt halk destam "Zembilfı
roş"un (Zembil Satan) üzerinde çalışarak 
onu geliştir~tir. Bu destan, Ermenistan
da ve Ermenice yayınlanan ilk Kürt edebi
yatı antolojisine girmi§tir. N. Zoryan 
"Zembilfıroş" destanını, "Kürt halk roma
m" diye adlandırDU§tır. Onun kaleme al
dığı bu halk destam, düşünce, konu, şekil 
ve sanatsal özellikleriyle ilginç bir Kürt 
folklor örneği olarak herzaman ister Kürt 
ister Ermeni olsun bütün folklor bilimcile
rin, şair ve yazarların dikkatini çekmi§tir. 

Çeşitli dönemlerde Kürt halk destanla
nmn, manilerinin ve tekerlemelerinin, Er
meni yazariann birçok eserine konu 
olması ilginçtir. Bu eserlerde yer alan Kürt 
destanlan arasmda "Meme ve Ayşe", "Si
yabend ve Xece", "Boze Kemale" ve "Mem 
ve Zin" destanlan dikkati çekmektedir. Bu 
destanlardan yararlanarak H. Siras, M. 
Merujaıı, Sarmen, S. Taronsi, H. Şiraz ve 
V. Grigoryan önemli eserler ortaya çıkar
DU§lardır. Bu eserlerle söz konusu destan
lar arasındalci ilişki ara§tırmaya açıktır. 
Yukanda adı geçen yazarların Kürt-Er
meni edebi ilişkilerini zen~tirdikleri 
bir gerçektir. 

İlci toplumun edebiyatlan arasındaki 
ili§ lcilerin çok yönlü bir şekilde incelenme
si, hem Ermeni hem de Kürt edebiyatçıla
nn ivedi görevlerindendir. 

95 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BİR METOT SORUNU OLARAK 
KÜRTLERDE TARİH 

Bergeh dergisinin 4.sayısında, Nuri 
Şemdin arkadaşın Musul Sorunu üzerine 
incelemesini okuduğumda aklıma hemen 
İsmail Beşikçi'ııin bir degeriendirmesi gel· 
di. Şöyle diyordu San Hocamız; "Kürtler 
kendi tarihlerini bizzat kendileri araştınnak, 
incelemek dunımundadırlar. Tıiri< üniversi· 
tesinin, Türi< basınının, Türi< eğitim kunım· 
lannın, Türk aydmlannm ürettiği bilgiyle 
Kürt tarihiyazıJamaz." 1 Gerek bilgilerin kı· 
sırlıgı, gerekse Kürdistan'lı insaniann 
sahip olduklan bilim· ar~ tırma kurıunla· 
nrun olmayt§t tarih üzerine ar~tırma yap· 
mak isteyenleri !""lin bir korkuyla i§e 
başlatmaktadır. Bu, b~kalan tarafindan 
yazılınayan, yazılın ak istenmeyen tarihi mi· 
zin bizce ele alınmasının zorluklanın gös· 
termektedir. Yine bu nedenlerden ötürü, 
bu i§e cesaretle atılan birçok Kürt araştır· 
macı, bilgileri temellendirmek, kopukluk· 
lara düşmemek, olgulan bir mantık 
sii7gecine oturtmak endi§esiyle çoğu kez 
resmi ideoloji diye red ettigirniz düşünce· 
leri belli-belirsiz bir §ekilde çalı§ malanna 
katabilmektedirler. Bunu y~amın her ala· 
runda, etrafımızı saran ideolojik-kültürel 
etkinligin bir sonucu olarak görmek mürn· 
kündür. Çoğumuz teoride bu resmi ideo· 
lojiye kar§t koyduğumuz halde, pratikte bu 
idelojinin etki alanlan içinde kalabilınek· 
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teyiz. Özellikle Kürdistan toplumu söz ko· 
nusu olduğunda bu daha da anla§ıhr ol· 
maktadır. Çünkü resmi ideoloji oradaki 
insan beyninde farklı bir karaktere bürün· 
mektedir. Ömegin, resmi ideolojinin ken· 
disi, Türk §ehrinde ~ayan Türk çoeuğu 
için bir ki§isel hüviyet sorunu olarak dev· 
let tarafindan dayatılmasına kaı:şın, onun 
için doğal kaı:şılanabilen bu ideoloj~ bir 
Kürt çocuğu için ayıu zamanda bir kimlik 
çarp!§masıdır. Bu çarp!§ma, onun ruhun· 
da çocukluğundan başlayarak yaralar aç· 
maya devam eder. Evinde, çevresinde, 
anasıylıı, babasıyla, sevdiğiyle Kürtçe ko· 
nuşan bir çocukta, sınıfina ayagııu attığı 
andan itibaren başlayan kimlik korkusu 
onun bütün yaşamını alt -üst etmeye yet · 
mektedir. Korku; zayıflığı, zayıflık ise 
düşüncede sistemsizlig i ve güvensizligi bir 
ki§ilik sorunu olarak açığa çıkarabilınek· 
tedir. Yıllarca ve yıllarca buçeli§kiliy~am 
içinde bir yerlere kadar gelebilen ve "ay
dın" üııvanını kazanan ki§i, i§te yaşamının 
çocıikluk döneminin etkilerini üzerinden 
atamamakta, her olaya ve olguya bir 
'Türk" gibi bakma alı§kanlıgıru terk ede· 
memeldedir. Devrimci politik hareketler 
içinde de ayıu karekler görülınektedir. 
Kendileri için olına, kendi olusal gerçek· 
liği içinde sınıfsal ve sosyal sorunlan ele 
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alma bu psikoloji altında kolayca yadsın
maktadır. 
Şüphesiz, bu olguyu sadece Kürtlere ve 

Kürdistan'Wara özgü göstermek abartma
ların ötesinde bir anlam ifade etmemekte
dir. Ayrıca bu tür iddialar, Kürt insanında 
var olan ruhsal gerginligi arttırmaktan 
b8§ka bir i§e yaramamaktadır. Tam tersi
ne ki§ilik sorununu örneklemeler içinde 
ele almak ve yeni degerlerle tekrar bir ka
zanım haline getirmek bir çalışma tarıı 
olarak benimsenmelidir. 

Gerçekte bu tür sorunlar, yabancı eğe
menligin sürdügü her toplumda bir fe
nomen olarak k31"§ıınıza çıkmaktadır. 
Devrimci tarih olarak ele alacağımız ör
neklemeler içinde, Çarhk sömürgeciliği 
altında yll§ayan halklar arasında yeti<;en 
aydınlarda da aynı tipte sorunlar görül
mii§tür. Onlar da olaylara bir 'Rus' gibi 
bakma alışkanlığını kazaıınw;lardır. Sö
mürge ve bagımh uluslar arasından çıkan 
aydınlann büyük bir kısmı 'doguştan degil
se bile kafaca ve ye~me tllTZl balamından 
Büyük Rus" gibi davranmaktaydılar.2 

Bu bilgiler, Musul üzerine olan söz ko
nusu yaııya k31"§ı eleştiri biçiminde anl8§ıl
mamalıdır. Bu eleştiri, kendisini arayan bir 
toplumun her üyesine yapılmış kabul edil
melidir. 

Diger bütün sorunlarda oldugu gıbi Mu
sul Sorunu da bu perspektif içinde ele alın
malı, incelenmelidir. Öncelikle Musul, 
Kürdistan'Warın bir sorunu olarak görül
meli ve diğer ilgili devletlerin soruna 
bakışlan bu noktadan sonradegerlendiril
melidir. Ortaya ko na cak olan sonuçlar, an
cak bu biçimiyle bizim tarihimiz için bir 
anlam ifade edebilir ve tarihimize bir kat
kı haline getirilebilir. Çünkü sorunun ön
celikle içinde olan bizim ulusumuzdur ve 
dolayısıyla bundan sürekli etkilenecek 
olan yine bizleriz. Bu ihtiyaç bizde yakıcı
dır. Kürdistan toplumu iyi degerlendiril
diginde görülecektir ki, yaııh tarihe k31"§ı 
bir ilgisizlik vardır. Tarih, Kürtlerde baba
dan oğula geçerek anlatılan bir hikayedir. 
Gerçekligi ve sırlan bu anlatım biçimi için-

de sakhdır. Genel olarak, toplum bu bil
gilerden nasibini alamaz. Bilgisizlik, ku
rumsuzluk Yll§ayan toplumumuzun 
handikaplandır. Modern toplumlar açı
sından ise alfedilemiyecek eksiklerdir. 

Sözlü anlatımın, yani hu eski gelenegin 
bize verebilecegi bir tek deger yoktur. Za
man, anlatılanlan ll§tndırmakta, birçok 
olayı hafızalardan sihnektedir. En yakut 
dönemimizin tarihi bile gözlerimizin 
önünde çarpıtılmaktadır. Onların canlı 
şahitleri henüz aramızda, belki de son gün
lerini yll§amaktadırlar. Binlerce insanın 
ölümüne, yüzbinlercesinin sürgün edilıne
sine taruk olan yll§h kuşağımııı belki çoğu
muz dinledik. Ama bunlan, çoğumuz 
bilimsellik adına büyüklük taslayarak, cid
diye almadık. Çünkü elimizde güçlü 'reçe
teler' vardı. Anlatılanlann kendilerini 
tarihselleştirip, belgeleyecegimize, basit 
bir metotla hemen sonuca vardık; hüküm
ler verdik. 

Marksizm adına dini incelemedik. Dinin 
Kürdistan toplumundaki önemini ve kar
IDII§ık yapısıru, politikalar ürelirken dikka
te almadık. Kürdistan toplumunun en zayıf 
yaruru oluşturan ve sömürgeciler tara
fından sürekli kullanılan 8§iretçilige ve 
feodalizme peşin yargılarla yaklll§tık. On
larda var olan "§iret ve feodal gııruru, ulu
sal gurur haline getirecek yakl8§ınılara 
girmedi!<. Bu gururu yeşertmek için elbet
te bir tarihe ihtiyaç vardı. Ama bu tarih na
sıl yaratılacaktı? ~te sorun buradaydı. 

MusuiSorunu'naili§kindegerlendirme
lerde böylesi bir tarih bilinciyle hareket 
etmekle sorunun ana merkezini, alışıla gel
diği biçimde Türk-İngiliz kısır döngü
sönden kurtarabileceğirnizi saruyorum. 
Ancak bu noktadan sonra sorunu Kürt
leştirebiliriz. Ne var ki arli§ !ırma metodun
daki alışkanlıklardan gelen eğilinıler 
nedeniyle, ulusal gerçekligimize ili§kin 
sorunlarda bile, ana hatlan ve olaylan, 
dışımızdaki ilgili güçlerin etrafında dön
dürmekten bir türlü kurtulaınıyoruz. Bir
çok belgesel ara§ tırmalarda da görüleceği 
gibi, bilgilerin hepsi mevcut. Hepsi belge-

97 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



li. Ar~brına konusuyla çok uzaktan ilgili 
olan ülkelere ve ş absiyeıle re bile raslamak 
mümkün. Ama ortada Kürtler yok. Ya da 
çok sırurh bilgiler var. Oysa sorun, ooların 
varlık şarbyla birlikte yürümekte. Onlarsız 
tarihimiz yımlanıaz, yazdınlnıaınah. Şüp
hesiz konular hakkındaki bilgiler farklı ül
kelerin belgelerine dayah oldugundan, 
verilen bilgiler de bu çerçeve içinde ol
maktadır. Unutmamak gerekir ki, bu 
değerli bilgilere bir ~ka ar~brınacı için 
pek de önem arzetmeyen nüans farklanın 
eklemek, geçmi§te niteliği ve kapsanu ne 
olursa olsun, Kürtlerin tavırlanın merkezi 
bir sorun haline getirmek, yani sorunu 
KürtlC§tirmek bizim tarihselliğimiz açısın
dan son derece önemlidir. İşte Bergeh'in 
aym sayısında Said-i Kürdi üzerine yapılan 
çahşmayı bu bakımdan çok önemli gör
mekteyim. Bu, istendiği zaman çahşma 
alaınm geni§letebileceğimizin göstergesi
dir. Bi7, sömürge bir ulusun çocuklanyız 
ve bu nedenle ulusal değerlere önem ver
miş, ilgilenmiş kim olursa olsun, bizim dev
rimci tarihimizin ilgi alaın içinde olduğu 
bilinmelidir. 

Her ne kadar bize ait olan belgeler az da 
olsa, eğer veriler iyi incelenir, belgelerin 
sabr aralarında birkaç cümleyle geçi§tiri
len, Kürtlere ait bilgiler tarafımızdan ayn
ca bir ar~brınaya tabi tutulursa, Kürtlerin 
sorunlara hiç de kayıtsız kalmadıklanm 
göreceğiz. Musul Sorunu içinde de Kürt
leri en canh biçimde görmekteyiz. Şeyh 
Mahmut Berzenci, Sımko açık bir Kürdis
tan davası için, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya, 
Ergani Mebusu Emin Bey ve diğerleri 
Musul kimliği albnda Kürdistan için çar· 
pışblar. Bunlar Musul'un Kürt vatamndan 
kopmaması için Meclis'te direndiler. 

Musul Sorunu'na ilişkin T .B.M.M.nde 
süren tarbşmalan üç gruba ayırmak müm
kündür. 

1- Musul' u şöven, hakimiyet çi nedenler
le elde etmeye çahşanlar. (Erzurum Me
busu M. Durak, Bolu Mebusu Tunalı 
Hilmı) 

2- Vatanlanmn bölünmesini istemeyen 
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ve Güney'deki kardC§Ierinin İngilizlerle 
olan mücadelesine destek olmak isteyen 
Kürt mebuslan. (Bitlis Mebusu Yusuf Zi
ya Bey, Ergani Mebusu Emin Bey, Genç 
Mebusu Hameli Bey) 

3- Musul'u İngilizlerle pazarlık konusu 
haline getirip, Güney'de otontom ya da 
bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasım 
engellemek isteyen Kemalistler.(3) 

Musul Sorunu T.C. tarihinde sürekli, bir 
toprak sorunu olarak gösterilmek isten· 
miştir. Oysa sorunun yakıcı yaın ne toprak 
ne de petrolle ilgilidir. Bunlar ikince ve 
üçüncü derecede oynanan politik kartlar
dır. Kemalistleri asıl ilgilendiren sorun 
Kuzey Irak'ta kurulacağı söylene!' otonom 
veya bağımsız bir Kürdistan' dır. Isveç bel
gelerinde N. Şemdin arkad~ın bulduğu 
bu doğrultudaki bilgiler Kemalistler açı
sından birinci derecede öneme haizdir. 
Belgeler arasında birkaç kelimeyle geçi§ti
rilıneye çalışılan bu bilgiler gerçekte Türk
İngiliz çekişmesinin ana hatlanm bize 
vermektedir. Musul Sorunu'nun Lozan'da 
çözülmeyi§i ve tartışılmasımn bile bir tek 
güne sığdınlmasımn arkasında yatan ne
den, Irak Kürdistaın'mn belirginiC§memi§ 
statüsünden ötürüdür. Kemalistler orada
ki siyasi statü kesinlik kaz•nmayıncaya ka
dar bu konuda direndiler. Sorunu Lozan 
Kouferansı boyutlarında değil, İngilizlerle 
ikili görüşmeler içinde ele aldılar. Koufe
rans'a ilişkin belgeler bu konuda tartış
maya yer bırakmayacak açık bilgilerle 
doludur. Buna rağmen, Kemalistler dire
ni§lerini kamuoyuna bir toprak sorunu 
olarak gösterıneyi b~ardılar. İngilizlerle 
yapılan ikili görüşmelerde Türk tarafının 
Musul'u nasıl ele aldıklanm Meclis gizli 
görüşmeleri sırasında İsmet P~a taralin
dan şöyle açıklanmışbr: "Fakat onloruı 
ekonomik gelişme ve petrollerinden fayda
lanma gibi çıkarlan varsa veya biltakım 
öğeleri kendi aleyhlerine tahrik edecegimiz
den endişeleri varsa, onu da tatmin edelim, 
bir çare bulalım dedik. Onlar da bir sureti 
hal anyorlartb. Musul şehrinikendi ellerin
de kornsunlar, eger biz ekonomik çıkarlar-
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dan, petrollerinden dolayı vermiyorsak, her
kese verdilderi gibi, onlar da bize bir hisse 
versin/er. Gen et görilşme siJz konusu ol
duf1.u zaman, sonm bu safhada idL ..4 

Ingilizierin aleyhine tahrik edileceği 
söylenenler kimlerdir? Şüphesiz ki bunlar 
Kürtlerden b"§kası değildir. Kürt hareket
lerini sürekliİngiliz kışiortması olarak gös
teren Kemalistler, İngilizlerden aynı 
garantiyi istediklerini her nedense bu gizli 
toplantıda dile getirmeyi uygun görmeıniıj
lerdir. Çünkü o günkü kamuoyu bilinci ve 
Meclis'in yapısı buna uygun değildir.Bunu 
gizli bir politika olarak yürütmeyi uygun 
görmii§lerdir. 

İngilizlere bu §ekilde garanti vermeye 
çalışan Türk tarafımn İngilizlerden ne tür 
bir garanti beklediklerini kestirrnek zor 
değildir. Bu, !.Paylaşım Sava§ı sonunda 
Kürtlere verileceği söylenen her türlü siya
si haldon iptalidir. Bu korkuyu Kemalistler 
hiçbir yerde yazıh biçimde ifade etmemi§
ler, ihtiyatlı davranllll§lardır. Bu nedenle 
İsveç Dışi§leri Bakam'ıun İngiliz meslek
ta§ı Chamberlain'e atfen verdigi bilgiler 
çatı§mamn temellerini açığa çıkarmak
tadır. Önemli ohnası açısından tekrar 
buraya almayı gerekli görüyorum. "Cham
berlain 'e gijre, Tü ıkierin Musul'u elde tutma 
istemlerinin en iJnde gelen sebeb~ eger Mu
sul Kilit/eri, Tüık eğemenliğ i altındaki Killt
Iere nazaran daha geniş iJzgürfük ve 
olanaklara sahip olurlarsa, Türfdye' deki 
Kültlerin zor yiJneti/meleri korkusu dar • .s 

Türklerin cephesi böyleyken, İngilizler 
açısından sorun daha karma§ıktır. Ingiliz 
kar§ıtı anti-sömürgeci Kürt direni§inin 
yarattığı ilk yıliann korkusu atiatıldıktan 
sonra Musul onlar için bamba§ka bir pers
pektive bürünmii§tür. Sorun petrolun de 
ötesinde (zira o yıllarda burada ne kadar 
petrol bulunduğu dahi bilinmiyordu) stra
tejik bir karekıere bürürunii§tür. 

Kürt direni§inin feodal önderliğinin 
zaaflan ve politik uzak görü§lülükten yok
sun ohnalan, İngilizlere politikalanın uy
gulama fırsatırn fazlasıyla vermiştir. 
Musul'un, Kuzeyden gelecek saldınlara 

kar§ı, yeni kurulan Irak Krallığı'na bir kal
kan vazifesi göreceği hesaplanııııştır. Tür
kiye'yi bu ihtimal içinde tutmakla birlikte, 
Kuzey' deki esas dii§man Rusya'da devrim 
yapan ve durumlanrn güçlendiren Bol§e
viklerdi. Rusya'ıun hakimi olarak Bol§e
vik'lerin de sıcak denizlere inmek 
isteyeceklerini hesap eden İngilizler, Mu
sul hattım bu nedenle birgüvence altınaal
mak isteıııişlerdir. Sovyetler'le yalon 
ili§kileri olan Kemalistlere Musul'u bırak
mak, hem Irak'ın güvenliği açısından, hem 
de sıcak denizlerdeki İngiliz eğemenliği 
açısından tehlikelidir. 

Kürdistan sorununli;D boyutlan içinde, 
ilgili taraHann (Türk-Ingiliz-Fransız) so
runa bakış açılan da açıkhk kazanmakta
dır. Musul Sorunu i§te bu tarihsel süreç 
içinde yerli yerine oturlulabilir. Buysa, 
ara§ tırmalann Sevr Görii§meleri'ne kadar 
yapıhnasım zorunlu kıhnaktadır. Henüz, 
daha Anadolu'da Kemalist hareket yok
ken, olonoru bir Kürt Emirliği'ni bölgesel 
çıkarlarına aykın bulan Fransa, ilginç bir 
tavır sergilemektedir. Herkesle iyi geçin
me gıbi oportünist tavn olan Fransızlar yi
ne herkese gücüne göre destek vermekle, 
devlet çıkan açısından olayiann dı§ında 
kahnamaya çalışllll§lardır. Sıvas Kongre
si'nin hemen ardından Fransa'ıun Orta
doğu'daki Yüksek Konıiseri Georges 
Picot'un Mustafa Kemal'in temsilcisi ola
rak Refet (Bel e) Bey'le yaptığı görii§mede 
yine Kürt sorunu gündemin birinci mad
desidir. 

Tüm bu olaylar içinde Kürtler nerede
ler? 

Onlar, tüm saygın direni§lerine rağmen 
modem politik yapılanmalardan uzak 
dünyayı yorumlamaya devam ettiler. Ve
rilmi§ bir sözün arkasından, kendilerince 
hiçbir tedbir almadan gittiler. Çünkü "söi' 
onlar için "namus"tu ve bunun gereği yapıl
mahydı. SaVa§, onlann da tecrübelerini 
zenginle§tirdi, ufuldanrn geni§letti. Diplo
matik sava§a girme zorunluluğunu bu mü
cadele sırasında kavradılar. Bu nedenlerle 
Şeyh Mahmut Serzenci askeri planda ka-
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zandıgı prestiji diplomatik sahaya aktar
mak istedi. Sevr Barı§ Görüşmeleri'nde 
kendisini taraf kılmak ve Kürt ulusu adına 
Görüşme'lere katılan Şerif Paııa'ıun silik 
durumunu kurtarmak için iki temsilcisini 
Paris'e göndermek istedi. Keınalistlerce 
Kürt yanhsı gösterilmeye çalışılan Sevr'in 
gerçek boyutunu anlayabilmek için bu iki 
delegenin baııına gelenleri okumak yeter
Iidir sam yorum. Satırlarımı onlann mektu
buyla bitirmek istiyorum. Zira daha güçlü 
biçimde ulusal degeriere sahip çıkanlar 
son konU§anlar olacaklardır. 

Beyrut, Amerikan Oteli 
6 Temmuz 1919 

Sayın Beyrnt Fransız Yüksek Komiserliği
ne, 
Aşağıda imzalan bulunan Güney Kür

distan 'lı delegeler şıınlan ilan ederler: 
Sa/eymaniye'de o/u~tundan Kiiıt hükü

meti Mardin'den Sena}'a kadar bütün Ku
zey'i ve Unniye'den Başkale'ye kadar olan 
bölgeyi kapsar. Ateykes ilanından önce 
dıl~en Keridık'te halkoy birliği ile Şeyh Ber
zenci allesiüyelerinden Şeyh Malımut'u hü
kümdar/an olarak seçti. Diğertaraftan Şeyh 
Mahmut bütün halkın büyflk istemlerini ka
bul etti. Telgraf hatlannın olmayışı nedeniy
le bu durumu bağl~ıklara bildiremedik. 
Ateykesle birlikte kom~muz Irak Askeri 
Genel Valisini acilen haberdar ettik. Bu ile
tişimi n ardından Askeri Genel Vali, 
Bağdattan 3 subayı gört:vlendinni~ ve hü
kümdanmız bunlan kabul ederek görüş
müştür. Kısa bir zaman sonra Irak Valisi 
Wilron, Süleymaniye'ye gebniş ve bağımsız
hğımızın resmen tanınacağını ilan etmiştir. 
Ulusal çıkarlan savunmak için delege/erin 

. seçilmesi ve Paris'e gönderibnesini kabul et
miştir. Şam'da General Allemby~ gönnek 
ve delege/erimizin resmi olarak lanınmasını 
sağlayacak seyahat için gerekli pasaportlan 
elde edecek olan gelecekteki hükümdan
nıız, ailesi üyelerinden Sait Ahmet Efendi 
ile birlikte iki ltişiyiz. Süleymaniye'yi 20 
Martta terk ettik. 6 gün sonra Bağdat'ta 
idik. Bombay'dan deniz yoluyla seyahat 
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uzun ve zor olduğundan Irak Valisi adına 
Hawel'üı onayıyla kara yolunu aldık ve on 
gün sonra Halep'e geldik. Bağdattan bize 
verilen pasaport, seyahatimize Halep'e ka
dar izüı veriyordu. Yolumuza devam etmek 
içüı Büıbaşı Brayer'iıı peşüıden koşınakge
rekecekti. Bu zat önce Bağdat~ bi/[jlendir
mek gereğüıi söy/edi..Bir yanıt almak içüı 
birçok gün beklemek gerekti ve neden son
ra, bizzat kendisi Bağdaim yanıtmın olum
lu olduğunu ancak bu işi Şam ve Mısır 
kumandanhğına bildinnekgerektiğüıi açık
ladı. Uzun zaman sonra seyahatimizle il[jli 
olarak verdikleri yanı/la, Londra tarafindan 
yelid/i lahnan Küı1 ulusunun temsilcileri 
olan delege/erin çoktan hareket ettiklerüıi, 
b~ka kişilerin gönderibnesüıe artık ihtiyaç 
olmadığını General Allemby'e bildirdiğini 
açıkladılar. O halde, bunu söylemek için 
bizleri neden bu kadar uzun zaman beklet
tiniz? 

Kiiıt somnu ile il[jli yapılan bir görüşme
de Kunnay Fo/Iy şeflik somnunu ortaya 
koyduğunda bu konuda ne düşündılğümü 
ve görüşlerimi açıklama fırsatını kaçınna
dım; Kiiıt Krallığı içüı ~ dumm(lar) var
dır: Bunlar, 

1- Süleymaniye'de ki şimdiki Hükümdar 
Şeyh Mahmu4 

2- Diyarbakır yöresüıde oturan eski 
Hamidiye Alaylan KomutaTU İbrahim 
P~a'nın oğlu Mahmut Bey, 

3- Bediman ailesi üyelerinden Abdulrez
mk. 

Halk arasındaki ilihan üe Şeyh Mah
mut'tan övgü ile söz edildi. Tercih ve 
istemleri ile Kiırtler sadece onu istemekte
dirler. Muhatablanm konuşmalanının hep
sini not alıyordu. Fakat öyle görünmekiedir 
ki, i~lerbirbaşka biçimde [jtmektedir. Eğer 
böyli!birşeyvarsa bu ulusun istemlerüıe kar
şı olacaktır .. Ve bugünden, 4 ay içüıde yeni
lerinin yerlerini alması için daha önce 
gönderilenleringeri çağnlmasını istemek
teyiz. 
Halep~e 40 gün faydasız bir beklentiden 

sonra bir sonuç elde etmeden varlıgunı an
cak fark ettikleri Beyrnt'a ge/dim .. Burada 
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benim Ha/ep' e dönmemi ilıtar ettiler ve her 
tarafa telgraflar çekerek dwumumu haber
dar ettüer. Beyrut~a oluran politik görevli 
Margar, dwumumla ilgı1enirkenseyahan·mi 
kolaylaştıracag ına söz verdi. Fakat General 
Allemby'e sunulan bir telgrafı bildimıekte 
geciknıedi. Yukanda beliitilen endişelerden 
ötürü Sait Ahmet ve Reşit Zeki'nin gönde
rilmesi gereksiz görüldü. Ve bana BeyTUt'un 
ikliminin nemli olduğu bahanesiyle Ha
lep'e ginnemi emretti. Diğer taraftan 
Şam'da bulunan vatandaşım ve çalışma ar
kadaşım Sait Ahmet de Halep'e dönmesi 
için kendisine verilen emri alır. Bitkaç za
mandır ondan haber alamamaktayım. Se
yahatimi özel nedenlerden ötürü uzatmak 
için yaptığım birbaşvurn 8 Temmuz'dan iti
baren, otıırumum bir hafta daha uzatıldı. 

Bu di/ekçemin amacı, sizi umutsuz 
durnmdıın haberdar etmek ve sizden yar
dımlannın isterken, delegesinin Paris'e git
mesini engellemek için çıkam/an bu kadar 
zor/uğu ve klisteği öğrenecek olan ulusım 
umutsuz/uğu ne olacak? Bir kez biliyorlar 
ki, Paris'te sonm/an on/ann üzerine yük/e
yeceğim. Buysaİngilizlerin hesabına gelme
mektedir. 

Bu nedenle, bütün daııyoca alkışianan 
Başkan Wilson 'un konuşmalanna uygım 
olarak konferansa bir an önce yetişrnek için 
ve özgürlüğüm/e ilgili emirlere neden olan 
Fransız Yilksek Komiserliği'nin dikkatini 
çekiyorum. 

Dikkate almak gerekir Id, KiiTtler önemli 
bir çoğunluktadır ve bunlann bir kısmı 
İran'da bulunurlcen, milyonlarca diğer kıs
mı Türkiye'de bulunmaktadır. Güçlü tarih 
içinde, eski bir ulus olarak Banş Konferan
sı'nda Fransız üyelerin yanmda yerini alma
ya layıknr. 

Dön aydıın beri, sağa sola, belli be/ir.siz 
koşarlcen, sizlere Güney KiiTtlerinin kendile
rineyapılan iyı7ikleri unutmayacaklannı bil
dinnek isterim. Dostlannın çıkarlan 
önünde kendilerini kurtJan edenler, iyilik 
yapmaklan övünürler.Ayncayapılan iyi/ik
Iere karşı çok duygu/udur/ar. Zorluklar 
önünde geri çekilmezler ve enerjilerini, di re-

nişlerini gösterirler. 
Toprak çok geniş ve el sürülmemiştir. Bir

çok değ erli madeni, meyva ve hayvaniann 
her türünü oluşaıran bu topraklarda yaşa
yan insaniann sadece diğer ulus/ann yarılı
nuna ihtiyacı olduğunu söyliyebiliriz. Bütün 
dileklerini temsil eden aşag ıda/d istemleri 
Fransız Hükümeti'nin bilıjlerine sunmak
tan dolayı size insanlık adına minnettar ka
lacağını. 

1- Tam birbağımsızhk, Hükümet Konağı 
Süleymaniye'de olacak olan Şeyh Malımut 
Hükümdarlığındaki Güney KiiTt Hüküme
ti'ne hiçbir şaTt kaşulmayacak. 

2- Bana güvenlik içinde Fransa'ya seya
hat emrinin elde edilmesL 

3- Güneydaki KiiTt halkına karşı dışan
tbın gelen her çeşit baskılan durdunnak 

4- Görüldüğüıjbi çok zorbirdönemden 
geçen Süleymaniye halkına yardım istemini 
Fransız Hükümeti'nin yüksek teveccühüne 
sunanm. 

5- Daha önemli ve kategori/< bildirimler 
için, eğer istiyor.sanız bana bir görüşme 
ayarlayabi/ir.siniz. 

6- YllZlŞabilmekiçin şahsımla ilıjli özgür
lüğün ve güvenliğin elde edilmesL 

7- Bu mektubun birörneğiAmerikan Ko
misyonu'na verüdi. 

8- Güney Kürdistan Hükümdarlığı'nın ve 
halkının, sizden yardımlann!Zl beklerken, 
yolladığı alçak gönüllü sempatiyi kaybet
meyin. 

9- Kendi hesabıma saygılanmı sunuya
mm ve sizden istemlerimi gerekli yerlere bil
dinnenizi rica ediyornm. 

Güney Kürdistan Delegesi 
RqitZekl 

(*) Fransız Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul Uçge
ninÇ-e Kürdistan adlı çalışmanın yazan. 
(1) Ismail BC§ikçi, Devletlerarası Sömürge Kürdis
tan,S.22 
(2) E. H. Carr, Sovyet Rusya Tarih' Boljevil< Dev· 
rimi Cilt 1, S.282 
(3) Ha~n Yıldız, Fransız Belgeleriyle Sevr-Lozan
Musul Üçgeninde Kürdistan, S.104 
(4) T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtlan, Cilt3, S.!292 
(5) Bergeh, Sayı 4. S.91 
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Direncin ve Umudun Ozam 

CIGERXWiN USTA YAŞlYOR 

Kürt halkı bugünlerde değerli bir evia
dını anıyor. Yediden, yetmişe herkesin ta
nıdığı bu isim büyük Kürt Ozanı Cigerxwin 
ustadır. Cigerxwin usta salt Kürt halkı ta
rafından değil, öncelikle Kürt halkının 
ya§adığı ülkelerin ilerici-devrimci çevrele
rince ve uluslararası alanda da çok iyi 
tanınmaktadır. Dolayısıyla Tiirkiye'li oku
yurununda yabancısı olmadığı bir isim. 

Bu kısa yazıda, Onun sanat anla)'l§ından 
ve ya§aınından belli bir kesit sunmaya ça
lışacağız. Ancak şunu söylemeden geçe
miyeceğiın; Bir Nazım, bir Neruda ve 
diğerleri kendi halldan ve ilerici-demo
krat kamuoyu için ne iseler, Cigerxwin us
ta da odur. Oyapıtlanyla, sanat anla)'l§ı ile, 
kavgasıyla uluslararası çağdaş ozaıılar 
ketvanında yerini alnuştır. Eger bu ker
vandaki ozaıılar gibi yeter düzeyde bir üne 
kavuşmanuşsa bu onun suçu değil, temsil 
ettiği halkın sosyo-politik konumundan, 
geri bırakbnlmışhğın diri tutmaya çalışbğı 
kurumsuzlaşmaktan kaynaklanmaktadır. 

Onu anmaya çalıştığımız bu günlerde, 
Onun yapıtlannı bir kez daha gözden ge
çirmeye çalış bm. Gerçekten de doyum ol
muyor, Cigerxwin usta ya. Bu nedenle onu 
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Mahmud fetbad 

okuyaınıyan, anhyamıyan ve bulannyan 
edebiyat severler, bir nimetten mahrum 
kahyarlar. Şiir leri, insanın umudunu, di
rencini billiyor. Y aşaının tadı bir başka 
oluyor, onun dizelerinde. İnsanın yaşama 
sevinci tazeleniyor, onu okurken. 

Onu okurken insan, bazen kendini yüce 
Ağn'nın doruldannda, Mababatta Özgür
lük Meydanında, Gılalede kavganın en ön 
saflarında, Kamuşluda düşmana bin inat 
mücadele alanında, Diyarbekirde binierin 
bir yürek ve bir yumruk yürüdüğü bir mi
ting meydaıunda buluyor. 

Yahut Kürt, Türk, Arap ve Fars emek
çilerinin kol-kola, omuz-omuza kenetlen
diğ~ haksızlığı, zorbahğı yerle bir ettig~ 
surların, sınırların kalktığı, pasaportların 

geçersizleştiği özgür ve eşit, kardeşçe 
yaşanan bir toplumda buluyor kendini. Ve 
onunla Amerikada zenci toplumunda, 
Vietnamda, Siyahlann Ülkesi Güney Afri
kada veya dünyaıun başka bir ucunda ve
rilen ulusal kurtuluş kavgasının içinde 
buluyorsunuz kendinizi. Eger bir yerde de 
onu sıni-sıklanı aşık onsekiz yaşındaki bir 
delikanlının kara sevdasını çekerken 
bulursanız sakın şaşmayın. Çünkü onda 
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sevınenin ve sevdanın yaşı yoktur. Cigerx
winde sevgi ve sevda birbirlerini tamamla
yan iki yüce ve anlamh kavram. Şürlerinde 
bunlan en sıcak duygu ve istemler le i§liyor. 

Onun yapıtiamu karıştınrken, büyük 
Kürt dilbilimeisi ve edebiyatçısı, ölümsüz 
insan Qanate Kurda'nun Cigerxwin'in 
beijinci divani için yazdıjiı önsöz gözüme 
ili§ tL Şöyle diyor Qanat o önsözde"Cigerx
win yapıtlanyla, dii§ünceleriyle ve davra
nışlanyla engin bir denizdir. İnsanıo bu 
denize da~ yapması ve içindekileri algıla
ması oldukça zordur. Bu nedenle, heqey
den önce insanın iyi bir dalgıç ve bilinç le 
donanmış olması gerekir. Ben kendirnde 
bu gücü ve yetenegi bulamıyorum.'(Zend
A vısta Divana 5'a önsöz sayfa 9 Stockholm 
1981) 

Prof. Qanade Kurda'ya hak vermemek 
olası degildir. Gerçektende Cigerxwin, en
gin bir denizdir. Bu engin denizin ürünle
rinin !adına varabilmek için usta bir dalgıç 
ve bilinç gerekli. Eger Qanat gıbi bir ede
biyat bilimeisi kendisini bu i§ in erbabı gö
remiyorsa, çogumuz için, o denizin 
kıyısında bile dolaşmak oldukça zor. Oku
yucu bizi bagışlasın ama biz o denizin ke
narında bir deneme yürüyii§üne girmeye 
~acagız. 

Cigerxwin, Kürt Edebiyatı için bir ana 
kaynaktır. Bu ana kaynaktanduru ve saf 
bir su akmaktadır. İnsan ne kadar içse bu 
suya doyamıyor. Yılardır k~ bu duru su, 
çevresini özgürlük ve eııitlik türküleriyle 
suluyor. Bu anakaynağın korunması, gö
rii§leri ne olursa olsun, başta Kürt ilerici -
yurtseverleri olmak üzere, tüm ilerici 
-yurtseverlerin görevidir. 

Çileli Ama Onurlu Bir Ya§ am 

Cigerxwin 1903 te Mardin' e bağlı, Hesa
re Köyünde yoksul bir ailenin çocugu ola
rak gözlerini dünyaya açıyor. Ailesi ona 
Şeyhmus adını veriyor. Çok küçük yaşlar-

da annesini ve babasını keybediyor. Akra
balannın daha çok abiasının yardınuyla 
büyüyor. Onun yaşamında aalar, yoklar, 
baskılar birbirini kovalıyor. Zorbalıgı ve 
yoksullugu ta küçüklügünden tadıyor. Bir 
çok yerde çobanlık yapıyor. Baskının ve 
zulnıün o acımasız uygu1amalanyla büyü
yor. 

O, yaşamında oldukça karanhk ve aalı 
günler görüyor. Baskı, zulüm, aa ve yok
luklar ona bir okul olmuşlar ve adeta onu 
egitip bilemi§ler. Onun şürlerinin ana te
masını bu özellikler oluşturmuş. 

Bu ana temadan hareketle bir dönem 
bakıyorsunuz, ateııli bir Kürt yurtseveridir, 
başka bir dönem güçlü bir entemasyona
listir. Bu durumu dünyadaki ve ülkesinde
ki gelişmelerin etkisi oldugunu söylersek 
yanılınış olmayız, herhalde. 

Birinci Cihan Savaşında, 1914 yıUarında 
ailesiyle beraber Amud kasabasına yer
leııir. Savaş sonrası yapılan antlaşmayla sı
nırlar yeniden belirlenir. Ülkesi bir kez 
daha parçalannııştır, i§gııl güçlerince. 
Amud Suriye'ye bağlanır. Geri kalınış
lıgın, yoksuUugun tipik bir sembolü olan 
Amud, Onun yaşanunda önemli biryer tu
tar. Ama O, bundan sonra bir daha dog
dugu ve büyüdügü topraklara dönme 
fırsatı bulamadı. Sınırlar Onun yüzüne ka
pandı. Fakat bu durum fiilen böyle olsa bi
le, şiirleri surlan, çizilen suni sınırlan 
tanımadı. Ülkesinin ve Dünyanın dört bir 
yanına yayıldılar. Binierin dilinde türkü
leştiler. 'Nalioa Welat', 'Heval Robson" 
oldular. Nice yürekle~ yakıp yıkarak feth 
etti bu türküler. Onun şiirleri sayesinde 
yüzlerce insan, yurtsever ve ilerici bilioçle 
donandı ve kendilerini kavganın içinde 
buldular. İsterseniz ülkesinde sıradan bir 
köye gidin. Şayet orada dini bir medrese
ye, bir 'mele' veya 'feqi' ler le karşılaşırsa
nız mutlaka onlardan bir az agerxwin 
diger adıyla "Mele Şeybmuz"u bulup !ada
bilirsiniz. Yıllardırki bu durum kuşaktan 
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kuşağa aktanlıyor ve Onun §ürleri bu ke
simin çoğunun dilinden dii§müyor. Yahut 
bir dağ köyünde, kuytu bir kö§ede eski 
harflerle yaıılıııı§ ve özenle saklanmış §ür 
ve hikayelerini bulursaruz bu durum size 
garip gelmesin. Garip olan bir §ey varsa 
oda dünyada belki Cigerxwin gibi bir Oza
mn bu derece halka mal olmaYI§ıdır. Şunu 
da belirtmek gerekir k~ Onun §ür leri, Kürt 
dilinin ya§arnasıoa ve geli§mesine büyük 
katkıda bulnnmU§Iardır. 

Y a§armmn büyük bir bölümü, yoksul 
köylülerle ve emekçiler le geçtL O da diyer 
yoksul halk çocuklan gibi çocukluğunda 
bir tad alamadı. Ya§anun zor kaıullan 
Onun okumaSina fırsat vermedi. Onseki
zinden sonra dini egitime ba§ladı. Feqi ol
du bu nedenle de ülkesinin bir çok yerini 
görme tirsatım buldu. Halkının ve ülkesi
nin içinde bulunmU§ olduğu durum, baskı, 
sömürü ve !alan Onun dikkatini çekti. Zor
balık ve yoksulluk Onun yurtseverlik d uy
gulanm kamçılayıp, güçlendirdL Feryat ve 
haykın§larla ülkesinin durumunu §öyle di
le getirdi: 
'Gizli ve derinden bir feryat geliyor 

kulagıma, 
Yüregim tutuştu, oldu köz ve duman, 
Bir yük yüklendi omuzuma, 
Acılanm biribirlerini kovalıyor, hepsi deıt ve 

. belacbr.' 

Bu yaruk yürekle, bu aa ve feryatlarla ve 
bu ağır yükün altında ülkesinin durumunu 
gözler önüne serip, kurtulU§Un yolunu gös
teriyor. 
'[(jnıin sesidir, kim inliyor, bu inilti ülkemin, 
Bagınp, çagınyor, kalkın mücadele 

zamanıdır, 

birleşin, toplanın bir araya, 
bugün kuıtuluş günüdür, kimse kendini al
masın oraya-buraya". 

Bu içten haykın§ ve dii§üncelerle Şeyh
mos'un Cigerxwio olduğunu görüyoruz. 
Yani klasik mela Şeyhmus'tan, çajida§ 
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ozan Cigerxwio usta oluyor. Ve çok ki§i
ninde 'cigerini xwin' ediyor. 
Şeyhmus'luktan Cigerxwinlige geçiş el

betteki pek kolay olmuyor. Bir sürü çaba, 
acı, baskı, zulüm, direnç ve kavga Onu Ci
gerxwio yapıyor. Ve Onun en ücra dağ 
köylerine, medreselere, feqilere, halk ara
Sinda kök salmasına katkıda bulunuyor. 

Bu arada Cigerxwio'in her yönde 
deği§ip, geli§tigini, usta ve çagda§ bir ede
biyatçılığm yamnda, seçkin bir siyasi önder 
olduğunu, sömürüye ve gericilig e kat§I yo
rulmak bilmeyen, bir azimle mücadele et
ligini görüyoruz. 

Attıgı her adımda ülkesi var. Kürtlerin 
ülkesini güzel ve nazh bir gelin yapDII§, 
durmadan inleyip, söylüyor, bu nazh geli
nin üstüne, sevdalamm§ ülkesine. Tıpkı 
onsekizindeki bir delikanlı gıb~ kara sev
dalı. Nazh gelinin boyunu-posunu, enda
nom ve güzelligini akıa ve haı bir dillle 
gözler önüne seriyor. 
'Süslendinı, baştan başa, sözlüsüyüm 

gençlerin, 
Gerdanım kızıl bir eima, meıtleri 

bekliyornnı, 
Başlıgım mücehverdegi~ kancbr, Kürtlerin 

Kürdistanıyım, 
Neden topsuz, tangsız, askersiz bugün beni 

bırakmışsınız?'' 
Gençlerin sözlüsü, kibar, güzel ve nazlı ge
lin, kolay kolay kimseye yar olmuyor. O yıl
lardaki acılar içinde yigitleri ve mertleri 
bekliyor. 
"Güzel Kürdistanım, helkes beni istiyor, 
boyum-posumla nazlanıyorum, 
bilmem kaçıncı seneye gird~ üzerimde/d 
kavga, 
ey Kürt gel beni iste, başı dik alnı açık" 

İnsan Cigerxwio'in Ya§anuıu bir sinema 
§eridi gıbi gözlerinin önüne getirince, il
ginç görüntülerle kar§ıla§ıyor. O bazen 
dağlarda, bazen köylerde ve §elıirlerdedir. 
Sürgün, zindan, acı ve yokluk onun günlük 
Ya§ annnın birer parçasıdırlar. Ama O hiç 
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bir zaman boyun eğmiyor, wrluğa ve zor
balığa Bu boyun egmeme, egemenlerin 
uykusunu kaçınyor, onları çılgına çeviri
yar. 

Gerici güçler, onu sindirme k ve gözdağı 
vermek için bir gün Kamuşlu meydanında 
binlerce kişinin gözleri önünde, hayasızca 
ve barbarca pompalayıp, şi§iriyorlar. Ama 
O yine baş eğmiyor, yılnuyor. Bu haliyle bi
le bir sandalyenin üzerine çıkıyor ve kitle
ye seslenerek, gerici güçlerin tezgahiarım 
ters-yüz ederek, 'zülme, zorbalığa, gerici
liğe karşı bir olun, yaşasın özgürlük ve 
demokrasi' diye haykırarak, binierin des
teğini alıp, Kamıışlu maydaruru kavga ve 
mücadele alaruna çeviriyor. 

Yukanda da değindiğim gibi dünyada 
ve ülkesindeki gelişmeler Onun edebi ve 
siyasi görüşlerini etkiliyor. Daha ondört 
yaşında iken Büyük Ekim Devrimi oluyor. 
Bu yıllan takiben devrimi ve devrimciliği 
daha bir anlayıp, kavnyor. N azilerin zulüm 
ve zorbalığına karşı, halk saflannda yer alı
yor. Bu dönemde, faşizme karşı yürekli bir 
militandır, şürlerinde. Bu arada ynrtsever
liğinin yaronda güçlü bir enternasyonalist 
oluyor. Savaş karşıtlığı kişiliğiyle, barış 
cephesinde görev üstleniyor. 

1925 teki Şeyh Sait hareketi ve hareket
tin sonuçlan Cigerxwin üzerinde derin 
izler bırakıyor. 1927 yılında 'Xoybun" ör
gütünün üyesi oluyor. Yurtsever arkadaş
larıyla beraber 'Hawar' adlı bir dergiyi 
çıkarıyor. Hawar'ın Kürt Edebiyat Tari
hinde büyük bir yerinin olduğunu hemen 
belirtelim. 

O, bireyciliğe karşı, örgütçülüğü ömrü
nün sonuna kadar savunarak, kurtuluşun 
örgütlü mücadelede olduğu doğrultusun
dan şaşmanuştır. 

1946 da kurulan Malıahat Kürt Cumhu
riyetinin de Onun edebi yaşanunda iz bı
raktığı gibi, ayıu şekilde yıkılışı da Onu 

derinden sarsıp, üzmüştür. 

Cigerxwin'in § iirleri, banşın ve 
kurtuluşun simgesidirler. 

Cigerxwin barıştan ve özgürlükten yana 
bir ozandı. O sadece Kürtler için yazmadı. 
Nerde zülme ve zorbalıga karşı bir müca
dele varsa Cigerxwin'i orada görmek ola
sı. Dünyanın neresinde emperyalizme, 
sömürgeciliğe ve gericiliğe karşı kavga 
varsa Cigerxwin oradadır. O kalemini bir 
kılıç yaparak, onsekizindekibir partizarun 
duyguları ve coşkusuyla kuşanarak müca
deleye atılmıştır. 

Bir bakıyoruzki, Fransız emperyalistle
rine karşı, yiğit ve özgürlüksever Vietnam 
halkım n yarunda yer ahmş. Vietnarnh dev
rimciler 'Diyan-Biyan-Fu" kalesine saldı
np, sömürgeci düşmanın elinden alıp 
özgürleştirdikleri zaman, sanki Cigerxwin 
bu sıcak savaşın içindedir. O, bu durumu 
başı dik, alıu açık, gönül feralılığıyla şöyle 
dile getiriyor: 
'Diyan-Biyan-Fu, Diyan-Biyan-Fu 
Kurtuldun düşman çizmelerinin altından
Yigit eviatiann kendilerini öldürdüler 
Sana yara§ ır bir isim bıraktı/ar.' 

Dilleri, renkler~ dinleri ne olursa olsun 
O, dünya halkları arasında bir fark gözet
miyordu. Halkiann çıkarlarının bir ol
duğunu, dostlukianna ve kardeşliklerine 
içten inaruyordu. Bu nedenledir ki, Ame
rikan emperyalizmine karşı siyahların sa
flarında yerini alıyor. O meşhur 'Heval Po! 
Robson' adlı şiirinde bu dayaruşmasıru 
şöyle dile getiriyor: 
"Ey Robson arkada§, dünyanın türkücüsü 
Bilinç/~ yigi4 degerli insan 
Kahraman, yol bilen, zorboya düşman 
sulann üstünden, daglann üstünden 
Siyoh rengin geliyor, gözlerimizin önüne 
Güzel sesin, güzel geliyor kulag ımıza 
Senin mücadelen bizi yüreklendiriyor 
Kavgan bizi heyecanladırıyor.' 
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Yapıtlan: 

Cigerxwin yalnızca bir ozan değil. O, ay
m zamanda bir Kürt dil bilimeisi ve tarih
çisi olarak da k~ımıza çıkmaktadır. 
Çe§itli dergi ve gazetelerde ve çeııitli diller
de, deği§ik konularda, sayısız yazı ve ma
kaleleri çıkmıştır. Bunlara ek olarak da bir 
kültür adamı olan Cigerxwin, folklor ve hi
kaye ile de uğra§ıtll§tır. 
Kuşkusuz yapıtlarını Kürtçe yazmıştır. 

Sade ve an bir dil kullanmaya özen göster
mi§tir. Halkın anlayabileceği bir üslubü 
seçmiştir. Şiirlerinde klasik vezin ölçüleri
ni ustaca kullandıgı gibi serbest vezini de 
ba§anh bir şekilde kullanarak, modern 
Kürt şürinin yaratıcılan arasında yer almı
ştır. Yapıtlarını bir çırpıda, sıkılmadan 
okuyabiliyor insan. 

Ömrünün uzunca bir bölümünü Kamuş
Inda geçiren ozan, dostlanmn ve arka
da§lanmn ısranyla, salt eldeki yapıtianın 
yayıolamak için ömrünün son yıllanın 
Isveç'te geçirmi§tir. Kitaplanmn büyük 
bölümünü burada yayınlama olanağı bul
muştur. 

Kamuşin'nun dar çerçevesini yırtıp, 
İsveçe yerleşmesi Onun çalışmalannda 
önemli bir bölümü oluşturuyor. O, böyle 
bir karan gerçekleştirmekle fiili olarak ay
m zamanda dünya ya açılıtıı§, Kürt ede
biyatımn Avrupada ve diğer yerlerde 
tamtılmasına katkıda bulunmuştur. 

Bugüne dek yayınlanıtıı§ eserlerinden 
bazılan şunlardır: DestOra ZımanB Kurd~ 
Divana Y ekem, Cim u Gulperi, Sewra 
Azad~ ReşoyB DarB, Salar u Medya, Kime 
Ez, Zend-Avısta, Şefak, He~ Tarixa Kur
dıstan v.s. 

Bunlann dışında halen yayınlanmanuş, 
elde bulunan ve çeııitli konularda yazılan 
kırkayakın eserinin olduğu söylenmekte
dir. Bu yapıtlanmn iyi korunması ve oku
yucunun hizmetine sunulmasının önemi ve 
gereği ise bilinen bir şeydir. 
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Ölümü Halkı ve Dostlan 
Arasında Derin Bir Üzüntü 

Yarattı. 

Cıgerxwin usta, 22.Ekiın.l984 te, gece 
saat üç dolaylannda, İsveç'in Stokbom 
şehrinde, ak saçlan, güleryüzlü, ya§arna 
sevinci dolu bakışlarla, dostlanm ve arka
daşlarını derin üzüntülere boğarak, sek
sen bir ya§ında aramızdan aynldı. 

Cenazesi için büyük bir tören düzenlen
di. İsveç'teki merasimden sonra Suriye'ye 
gönderildi. Kürt halkı ve ilerici dostlan, 
orada Ona yakışır bir törenle ve vasiyeti 
üzerine evinin bahçesinde toprağa verdi
ler. Onbinlerce insan bu muhteşem tören
de hazır bulundu. 

O, her yıl dönümünde arkadaşlan ve 
dostlan tarafından sevgi ve saygıyla amh
yor. Kuşku olmasın ki, bir gün gelecek, 
uğruna yaşamını verdiği düşünceleri ger
çekleştirildiğinde, heykelleri dikilecek adı 
bilim ve kültür kuruınianna verilecek, gö
mülü bulunduğu ev müze olarak halkın ve 
onu sevenlerin ziyaretine açılacaktır. O za
man kuşku olmasın ~ Cigerrxwiıı'lerin 
çocuklanmn ahm açık başı dik olacak, on
lar babalanmn yaptıklanndan onur duyar
ken, Onu Kamuşin meydamnda pompa ile 
şişirip barbarhgın ve valışettin örneklerini 
sergiliyenlerin çocuklannın başlan eğik 
olacak ve babalannın yaptıklanndan utanç 
duyacaklardır. 

Cigerxwin fıziki olarak aramızd.an ayrıl
dı ama gönüllerimizde yaşıyor. Olüm yıl 
dönümlerinde onu saygı ile amyoruz. Kim 
diyorki Cigerxwin ölmüş? Neruda, Maya
kovski, Feqiye Teyran, Melleye Ci2iri, Go
ran, Brecht ve Nazım öldüler mi~ O da 
ölsün? 

Halkımızın değerli eviadı ölümsüz Ci
gerxwin, özgürlük ve demokrasi mücade
lemizin her a§amasında yaşayacaktır. 
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" BERXADANA KARKEREN KURD 
(1914) 

Wiıtg€r.Bengin Bolani 

Arkeolog, leşker O nlvtskar{l Ingiliz Thomas Edward Lawrence (1888-1935) 
ev nama di sala 1914'an de ji heval{l xwe y{l helbestvan James Elroy Flec
ker(1884-1915) re şandl'ye. Di w{l deme Fleckerdl sanatotfumeke Tsvtçre de tır 
davf dibe. Lawrence piştf çend meha dema vadigere lngntere v{l name ji bo 
cesaret bide heva/{l xwe ye nilt-m/rf Flecker. Flecker bl xwe li lstenbol O lzmir{l 
maye, li wir kar klrfye. Di efrandine wfde tema rohilat{l cflıekfberbiçavdlgre.Dır 
ma Almanan Rfya Hesin ya Bexday{l ç{l dikirin, ll ber destfm wan ge/ek karkır 
r{ln Kurd dlxebltfn. Çawa di nama Lawrence de t{j xuyan{l rewşa wan ne baş 
bOye, Almanan ew diz(lrandin, keda wan dixwarin. Ew bOyer{ln ku Lawrence di 
v{l nama xwe de ll ser disekine, di sala 1914'an de p{lk hat/ne. Lawrence O he
va/{l wiWoolley, di bahara sala 1914'an de t{ln li dorber{l bajar{l Karkemiş{l( ni
ha dikeve nav sfnoren Suriye), jl bo li wir xebaten arkeotojik ç{l bikln. Ew dibfnin 
ku cfran{ln wan ango Alman neheqiy{l li Kurdan dik/n. Jl ber v{l zordestiy{l Kurd 
sert h/Id/din, dixwazln {ltfşf Almanan bikln. Alman bl taybetf Çerkezan li dijf Kur
dan derdixin, wan O Kurdan berf hev didln. Lawrence çawa di nama xwe de xu
ya d ike ku, bi heva/{l xwe ve tevayf navç1ff kirfye, wekf bOyer{ln di navbera Alman 
D Kurdan z(lde mezin n eb/n. L{l be/e Lawrence, klrin{ln Almanan cflı de nabfne, 
wan rOreş dike. 

Ev nama Lawrence, derheqa dfroka tevgera karker{ln Kurd, berxwedana wan 
jl bo maf{l xwe O di war{l nebaşbOna p{jwendiy{ln Alman-Kurdan de dokumen
tek e ge/ek ba/k{lş O giring e. 
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Ji bo James Elroy Flecker 

Dusem (Hezlran-1914} (Ji fnginere} 

Çawa ez dibihim, her şiqas min ji te re nameke şlrovekiri O hewaskar jl Hele
~ şandlbQ, du disa ji dixwazi ve bOyera plçuk li Karkamiş e fAr bibi. Min deste 
kaxizA tenik kiri Q bi allkarl'ya pakaten poste bi ni'zam raberite dikim, Theophi
lusA mezin, giranblha blra blzanlbe min çi dil: Q çi bilıist. 

Şer derheqa sere pire de ye, ş irketA li wira daireka plçOk O cilıeki meaşdayihA 
di navbera du setan de saz kiribQ. Pire tenlll derbazok e Q ıı daran hatfye çe ki
rln Q niha setilin daimiten arnade kirin, 30 ling (her llng 30.48 cm. ye) ji aliye ya 
derbazok Mla bakur dQr dikeve. Her setek 8 ling bilind e. U bakura seta nO di
ware bajare Karkamişe ye, diWarA me blllndcilıek e, bi xwelfye ve hatfye çe kl
rln, bl hAşnayA ve ser girtfye Q çilling bilind e 

Şirket, angori peymane ı1 bo karen pek hati, bi maaşAn çend karkeran ve mi
jQI dibQ. Ji ber ku mutahM kar fflas kiribO, şirkete dest dabO li ser defteren wi, 
bl xwe hesabe karkeran dida .. BAşansı mutahllıı bir klribO hesaben ve roje der
xe ll ser kaxizan ( beri her tişti li Surfye) ev plrsa gel ek giring e. Jl ber vA yeke ır 
parçekftevtihevf peyda bO, we çaxe Kurdeki bl hers, yeki bl nave Elf ji Mezopo
tamye dil ku, ıı bo kare meheke tene 5 pfasta di ne wf. wr ev yeka protesto kir, 
le bel e kasavan ne xwest wf guhdar blke. Kasevan, hesabkareki Alman bO, ke
sekf behurmet pls bO. wr ll mlroven xwe muamela heywanan diklr, ew dixapan
din, li ser maaşAn wan yek çep yek rast ledixlst. Ewf ıı bo nih O ave jf meaşen 
wan kem diklr, le karkeran tu wext nane şirkete nedlxwarln, el best wan pewfst 
bO av vexwarana- le bele av,ava Firate bO- tene lawikekf ıı bo av dikşand pere 
dlstand. W e çaxe Elf dil: ku kes gazinen wf zede guhdar nake, perA xwe girt paş
ta avile ll ser masA. Alman gote Çerkezekf "ll wf xe" Q Çarkez anf Kurd ll erde 
velezand. Ew rabQ li ser pfyan, kevirek girt Q avile Çerkez. wr Çerkezf tebança 
xwe derxlst, Kurd da ber gulan. W e çaxe ew sed an ır sed pencf Kurden mayin 
yen ku li wir seklnfbOn, hevfya meaşen xwe bO n, wan jf kevlr berev kirin wek ba
rane avilin şuşa(cama) daire, ya ku te de se an ıi çar Alman hebQn. Almanan niş
keva destavilin tiling O tebancen xwe, herkese ji pencere de dftln dan ber gulan, 
pirani'ya wan mlroven wan bi xwe bOn, yen ku li seta bakur kar dikirin, si metri 
d Or bOn, pllnc an ji ş eş kes ji pişt ve birltıdar bO n. 
BAş ik piştf ku herkes bO hedef, ew kesen Kurd O Ereb bO n, ku ll paş seta jorih 

xwe dlparastln, w{j çaxe yen ku tabaneean wan hebOn berbi dair{j gule avilin. 
Almanan ll ser plre ı1 kampa xwe re telefon vekirln. PlştfvA yekllleşker,Çerkez 
bl muhendisen mayih, serkar O mekanikvan ve tevayf berbııer flrfyan. Nllzkaya 
serA pirA, ll dora si kese bi tiving ıllr O ıora çem, ser plre, ser set O ezman dan 
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ber gulan. 

Xanfy~ me ten~ 200 metr1 d Or bO, dema gula p~ln teqfya, em ll j~~ bO n. Em 
ll ser su ri! n bajl!r bO n Q ev yekana me bi çav~n YNo~e ve dil. Çerkezek jl pişta dai
r~ derket O nlşana Woolley glrt, ll! beli! nlşaneke tam şaş bO. Gule ll ber llng~ wt 
ket. Ew şl!yst metrl! ji me dOr bO. Mlrovl!n me 7 an 8 kes hebOn, YNo~estln ku wt 
haydut! bidin ber gulan. Me got "na", lll YNo~e rev! ser setl!(ya ku niha kes lll tu
ne). Ez berbl dalrl! çOm, gote sero-muhendfs wekfdestura mlrovl!n wftune ye, 
me bidln ll ber gulan. W1 derhal bl peyman ji Çerkezan O kesl!n di bin emri! wt 
de ne,destur şand O em şunda vegerfyan kell!n d!l.varl!n YNo~e. Dema em halin, 
em şaş O metel man, me dil ku bi kerfyan ve mlrov ll paş me tl!n. Hem O Kurdl!n 
l!rlşkar O kesl!n ku ji alfyl! dalra şirketi! de bOne hedefi! gula, bl dizlka ve hatln 
nav xlrabeyl!n bajl!r, yl!n ku di navbera dilNar O çi! m de d lman. Ew berbi kele hil
dikişfyan wek1 jl plşt ve Mş~ bibin kesen ku pire şi! diklrln. Wana tenl! dikaribO 
banzda ]er, ll ser seti! p~ln O ber~ wan bidana nav şl!m. Dema ew jl bo sfperl! 
li paş d!INI!r bO n, wan çekl!n YNo~e tij1 kirin O yen ku bilçek b On qazme, tefşo O bal
te ji hesingeheke nl!z1k1 diWI!r peyda dlklrln.JI ber vi! yeke wan di war~ çekrirtl
ne de YNo~e baş dihesibandln O gelek bilsebir bO n, ew wek 300 k esi hebOn. Me 
destur da mlroven YNo~e -yi! n ku heft an j1 heyşt kes bOn -allkariya me bikin O van 
hemO kesana zeft bi kin, şunda b1şln1n. Me ev yek jfwan re got O ew paşta şan
din, jl destil wan çeken wan girtin, ji wana çend kes jl, bl hem O hevaltt ll erd~ 
velezandin O li ser dilHer hfştin. Di ve demi! Almanan O Çerkezan gule beri her 
tişti O herkesi didan O bl taybetf Almaneki bextreş ku di glraveke di nav çem de 
d ima. Wl ll wir kar dlklr, ji seti! 100 metri dOrdima, bi rastlll dora wtvlze-vlza gu
la bO. W1 d or li hev dilist, kulmen YNo~e ll van re dlglvuşt O bi Almanı deng dikir,gi
lfyl!n baş ne dlgot, heta ku çend Kurd, jl botekl! peya bOn ew hlldan bal YNo~e. 
Yl!n me demekil bl vi! yekl! kenfyan O perçekfaramillr bO. Lll beli! Almanlin din 
vi! cari! ji ber kl!mbOna nişangehan gule beri me dldan. Wan gel ek billesai gu
le ber dldan O hema kl!leka min gule lawikeki ket. VI! yekl! Kurdl!n me yekcar 
din kir. Me gele k zehmet kişand weki wan zevt bi kin. Ew mirovl!n ku bl me re 
b On, geleki baş allkarl'ya me ki ri n O wan bi sertirazı l!riş O gulebarandlnl!n jl alt
yi! me dan sakinand in. Ji despeke heta dawfya bOyaran gulek tenl! ji aifyil dilHer 
de nehate teqandln. 

Bl texmln pişt1 seatekli l!dt em seriiraz bOn, wekf p~fyl! li wan bigrin, hemO
yan blşlnln gundl!n wan. Alman çOne kampa YNo~e O jl Helebil re telefon veklrln 
weki agir ll pirl! ketfye. Do ra nillll ş eve, ]i ber ve yekl! ş Irketa rl'ya hesln treneka 
extra ve agirvemirkarl!n bi dil, jl Helebe şandln. Roja din hukmete 250 leşker 
şandin, hemO konsul, valf, qaymeqam, YNo~edfye kar O serekA garzlnonA halin, 
heryekljl tangaYNo~e dell!kolln çl!kirin. Ji bervl! yekl! em gel ek berxwe ketln,xem
gln bO n. Jl bo ku me karkerl!n YNo~e cfh kirin (şer tam roja em hatln destpllklr) O 
bi karen YNo~e ve mljOI bO n. Şirketi! bawer kir ku, ev ş eri! pere bike O hem O ev ye-
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kana mezln klrln O gotln ku hemO welattiyfxwiha xlrfsliyana bOye. Wana beyan 
kir ku 200 leşkar tAri! nake wekf di nav rehetl'yA de kar bl kin. WA çaxll valf hAdf
Mdf berbl me hat, jl me pirs kir wekf jl bo 250 kesf çlqas leşkar ll bal me hebOn. 
BAşlk me got ku me leşkara hez nedikir. Almanan ev glliyan wek henekA keran 
dilin, lll wan qebOI nekir O gotin ku, ll aliyil me Suriyll tam enniyet heye, ll Mezo
potamiyA tahluke berdewam e. Jl bo ku em ıersA vftlştinfşan bldin, bo vAyekA 
ez O Woolley rojlira dinA ıenA çOne MezopotamyA, çend beybOn(papatya) be
rev kirln O paşA şunda vegeriyan. Ll serA plrA rast! memOrAn dewletA, konsul O 
muhendisan halin. Ev yeka jl bo wan bO çevkanike mayih ya hArsA. Ango hemO 
welat bl mezinahiya xwe di nav aşitiyA de bO. 

Rojlira din konsuiA Alman, mirza Rossler, berbl AvarAlanA hale mala me. Fon
tana dua jl bo Martnafs dlxwend, lA xelas kir. RosslerA qenc gol ku, ez halime tl
kaya alikariye we bi kim, dewleta Tirkan wek hercar plrsA giring nabine O ew wek 
konsuleki Alman xwe berblrsiyar hts d lke, wekf bl Kurdan ve bl aşitf hev blln. Em 
bAşi k jl hundlr ve gel ek keniyan, lA belA bl hurmeı bllkllmasf,wusan Mvf dikim. 
Me nfşan da ku, plrs çlqas giring e. Beri her tlşttwan Kurdek Kuş! O nllzkaya bfst 
kes jf bir'indar klrlne. Me pAşnl'yar kir ku 80 pund pere jl bo kesA mlrf, nllzkaya 
40 pund jt, jl bo kesA maytwek ıazminat bldln. Rossler demekA hat-çO, lll belli 
di dawiyA de wek me fikir!. PaşA me nfşan da ku, Çerkez pAwtst e lllxln herln (Her 
Almanekf wek parllzkarekt şexsi ll bal xwe Çerkezek dlgerand, ew rAbirA kirllki
rtbOn, jl Membtdjll di halin, ne Çarkezlin rastin, ıenll keriylln bl tahluke bOn). Ros
sler jfev yeka wek me qebOI kir. PaşA me pAşneyar kir ku, kasavan O muhendisek 
ji pAwtst e Jl kar blln d Or xısıin O wı soz da me. Disa me daxwaz kir nllzkaya du
zina Kurd hlldlll ser kar, jl bo matAn Kurdan di rojlin hesabdayinA de kontrol bi
kin O dema bOyerlln nelihevhatinA herine li bal wi. Ev yeka jf wi cih de dil. Du 
roja şunda me begll eşfra Kurdan hilda ani, navA wi Busrawi bO, keseki gel ek 
hllja bO, me ew zor baş nas dikir. 

Wf nameka baweriyll ji bo vf karf hilda çO bal Fontana. Jl wir jt çO ll bal kon
solasA Alman O angorf mercAn lljor navgolf peymaneka aşitiyll iinza kir O bi df
yarike baş e tam giring, li ser hesaba xwe jl xwe re peyda kir. 

Bl rastf niha gelek hewaskar e,her muhendisek dama vlrda- wAda d içe ll paş 
wt Kurdekf diril], serhlşk heye,ll ser gel ek çek i;ıene O amedeye ku , dema ew 
pfstiyll blke, IAxe velezine erdi!. 

DI munasebetAn Almanan de başbOneke gel ek mezln heye, mlrov bawer na
ke, tenll nayll xuyano!l wekl ew angorf beril zAdetir me hez d iki n. 

(')Ev nama ji ~ pirttlkl hatıye girtin, beş.! dawiya name ji ber ku me giring nedrt me wemegerand: 
T.B.l.awıcnce. En Antologi. Urval ock inledning av Gunnar Olinder, r0p.S3-S8, Stockholm, 1942. 
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Yiğitliğe Tamk Olan Dağlar 
... 

AGRIİSYANININ ROMANI: DAGLARDA SAVAŞ 

Birkaç ay önce Sovyet Kürt yazarla
nndan Eliye Evdılrehman'ın Ağn İsya
m üzerine hazırlamış oldugu .romam 
Daglarda Savaş adıyla Erivan"de kiril 
harfleriyle Kürtçe olarak yayınlandı. 460 
sayfalık bu roman, yazarın belirttiğine 
göre, 1970-1985 yılları arasında kaleme 
alınmııı, bu yapıtın hazırlıgı uzun bir za
man alıııt§tır. 

Romanın giriş kesiminde Çerkeze 
Reş 'in roman yazımı ve Kürt romammn 
Sovyetler Birligi'ndekı durumu üzerine 
bir yazısı yer almaktadır. Romamu so
nunda da tarih araştırmalan uzmam 
Karlane Çaçan'ın roman yazanmn ya
pıtları ve yaşanuna ilişkin yazısı d~ında, 
yazann "Küçük Bir Ara" diye adlandır
dıgı bir yazısı bulunmaktadır. Bu bö
lümde yazarın okuyucuyla roman yazınu 
üzerine ayak üstü bir söyleşisi yer al
maktadır, böyle uzun bir romammn so
nunda okuyucuyla bir sohbete girişen 
yazar, bir bakıma iyi de yapnuş.Bu yazı
sında yazann belirttiğine göre, Dağlar
da Savaş adlı bu romani, ili bölümden 
oluşan ç~masımn ilk kesitini oluştur-

maktadır. 

Eliye Evdılrehman'ın bu romam Ağri 
ve V an yöresindeki Kürtlerin kahra
manlığım dile getirmekte, Türk hükıne
tinin yöredeki zorbalığı, vahşeti, toplu 
kırım uygulamalanın ele alarak, 1930 
yıllanndaki Ağn İsyam'm konu edin
mektedir. 
Eğer bu yapıtı adlandırmak gerekirse 

tarihsel bir roman konumundadır. Gö
rüldügü gibi yazar bu isyamn tarihsel 
geçmişine ilişkin olarak derin araştır
malar yap~, romam yayınlamadan 
önce geniş incelemelerde bulunmuş, 
dönemi yaşıyan insanlar ile görüşmüş ve 
al"§ivlerdeki birçok belgeyi gözden ge
çirmi§tir. Yukanda da değindiğimiz gi
bi romandaki ana tema Ağn İsyam'dır. 
Bu görkemli dağ, Kürtler arasında Gıri
dax, eski kaynaklarda Ararat, Türkçe 
Agn Dağı, Farsça Kob-i Noh, Ermeni
ce Masik ve Arapça Dj e bel al-Hari§ 
diye adlandırılmaktadır. Yazann 1968 
yılında y~ oldugu Yiğitler Köyü adlı 
romammn giriş kesiminde farklı tehdit
ler nedeniyle "donan" ve "beyaz göm-
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leğını' kU§aınak zorunda kalan Agn 
Dağı, bu yeni romanda isyan edip, infi
tak etmektedir. 

Roman her ne kadar Agn İsyanı'nı 
konu ediDiyorsa da, diğer yandan yurt
severliğiyle tanınan Şeyh Zahir'in yigit
liği konusunu işlemektedir. Romanda 
Şeyh Zahir'in sevgi ve mücadele gücü sı
nırsızdır, d~ man toplanna kaf§ıhk göz
leri ateş püskürtmekledir. 
Romanın giriş kesiminde yazar yüreği 

yanık,kederli olan Ağrı dağıyla bir soh
bete girişmektedir, ona can katmakta, 
onu yeniden diriltıneye çaba göstermek
tedir. Yazar büyük ve küçük Agn dağia
rım iki kardeş gibi görmektedir. Daha 
sonra bu iki kardeş doğaya bir ana ola
rak §ikayetıe bulunmaktadır lar: 'Niçin 
doğa yalnız bizi yaralamak ve durnmu
muzu kötülqtimıek için yaratmış?" Ya
zar bu kesimde çevresel( ekolojik) ve 
politik soruların ba§anlı bir örgüsünü 
yapmaktadır. Agn dağı da okuyucuya 
yeşil yapraklarve barı§ türküleri yağdır
maktadır. 

Şeyh Zahir, Şeyh Emer'in ogludur, 
Şeyb Emer de, Evdılqadıre Geylani so
yundan gelınektedir. Aile yurtsever, sü
tü temiz bir ailedir. 1925 yılındaki Kürt 
ayaklanmasından sonra, Kürtler ile bir
likte bu aile üzerindeki baskılar da belli 
bir yoğunluk kazanır. 
Romanın ba§ kahramanı Şeyh Zahir, 

bu zorbabklar arasında büyür. V an §ehir 
merkezine giderek orada eğitinini sür
dürür, daha sonralan ba§anh bir öğren
ci sıfatını kazanır. Diğer yandan o 
haksızlık ve zor balıkiara kal"§ ı direnme
sini bilınektedir, o arkada§lan arasında 
cesaretiyle tanınır. Son yıllarda resmi 
baskıların hedefi olınaya ba§layan Şeyh 
Zahir, sonunda eğitimini bırakarak, 
bükmete kal§ı sava§an Kürt gerillaları 
arasına katılır. O büyük bir yiğitlik, mü-
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cadele ve yurtseverlik ruhuyla hareket 
ederek, d~man güçlerine kat§ı saVa§· 
maya ba§lar, Beyazıt ve V an yörelerinde 
nam sahr, masal, türkü ve destaniann 
konusu olur. Bu efsanevi sürecin olU§· 
ması d~man güçleri arasında büyük bir 
korku kaynağı haline dön~ür. Bu gü
çler yahıız Türkler değildir, bunlar ara
sında Edoye Hesen ve İsa Beg gibi 
Kürtler de vardır. Bu Kürt hainleri ro
manda görüldüğü gibi kendilerini 'Kür
distan Padiıjahı' ilan etmektedirler, 
günümüzde 'Köy koruyuculan' nın yap
tığı gibi. 
Şeyh Zahir öyle güçleniyor ki, sonun

da hükümet açısından bir endişe faktö
rü haline gelmektedir. Türk askerieri 
sürekli onun pe§indedirler. Üzerine ya
kılan bir türküde olduğu, o : "Devletin 
kaçağı, şeyh ocağının firyari' dir.Şeyh 
Zahir güçlerini diğer Kürtler ile birleş
tirmek için, Beya:zıt yöresine giderek 
İbrahinı Axa ile gör~ür. İbrahim 
Axa'nın diğer bir ismi de Bınke Hesıke 
Teli' dir. Her ikisi de Ağrı ayaklanması
nın iki büyük komutanı olarak olarak 
bilinmektedirler. Diğer yandan Şeyh 
Zahir ayaklanmanın önde gelenlerin
den İhsan Nuri ile de tanı§ır (Roman ya
zarı İhsan Nuri'yi bazen Nuri İhsan diye 
adlandırmaktadır). Bü üç kahramanın 
bul U§ ması, romanda sıcak bir birlik plat
formuna dön~mektedir. İbrahinı Axa 
ve İhsan Nuri aynlacaklan bir sırada, 
onu alnından öpmektedirler. Bu olay ro
manıja gelecek günlerin birliğini simge
lemektedir. 

Romanda geniş bir yer de, Türk hü
kümetinin zorbalıklannı konu edin
mektedir. Türk ordusu Kürtler ile ba§ 
edemiyeceğini görünce, bu kez havadan 
uçaklar vasıtasıyla Kürtler üzerine bom
balar yağdırmaya ba§lar. Kürdistan'ın 
bu beldeleri 'Cehennem Deresi'ne dö-
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n~ür. Binlerce insan ile birlikte Şeyh 
Zahir'in hanınn Sımbıl da bu saldınlar
da can verir. Daha sonralari Şeyh Zahir 
de yaralanır; esir ahmr. Ama hükümet 
sözcü ve teUalan onun 'teslim' oldugu
na dair gerçekçi olmayan haberler ya
yarlar. Bu güçler romanda da görüldüğü 
gibi Şeyh Zahir'in yüzbinlerce insamn 
dilinde bir türkü haline dön~tüğünün 
henüz farkında degildirler. Romandaki 
olaylar zincirinin en güçlü halkasım bu 
şaşkınlık olayım dile getiren romammn 
son kesitidir. 

Şeyh Zahir dedi ki, sağ lam dunın iyi 
vUJWjun . 
Gücümüz üstte Allah, altta wnut 
Kiirtlerdir 
Haydifedaüervurun, vurun kardeşler 
Arkadan ku§ atın Kemal 'in askerlerin~ 
bırakuı kaçsınlar 
Askerleri vurun, top ve uçaklan ateşe 
verin 
Kiirtlerin namını ve sesini cihana 
duyurun. 

Roman her ne kadar bir tarih ve savaş 
romanıysa da, bazen doğamn güzellikle
ri yazar tarafından daha da güzelleş
mektedir., örneğin günbatınnnın son 
dakikalarının tasvirinde oldugu gibi: 
"Güneşin altın örgülerini yeryüzünden 
toparlamasına artık az zaman kalmış
tı'. Diğer yandan Kürt gerillalannın bö
lük bölük Ağn dağımn kucağı ve 
sinesine doğru yol aldıkları bir sırada, 
yazar doğayı da uyandırabilmekte, be
cerikli bir biçimde onu yerinden oynata
bilmektedir: 'Kürdistan'ın nehirleri , 
ırmak suları, çeşme ve yağmur sularıyla 
kabarıp duruyordu. Bazılan da yatakla
rını aşarcasına gece-gündüz usanmak 
bilmeden akarak, ovalan-düzlükleri su
lar altında bırakıyordu". İnsan gerçek
ten doğayı yazar kadar böyle güçlü bir 

biçimde seferber edemez. 
Diğer yandan romanın birçok yerinde 

: "Iğdır, Erdiş, Van "tekerlernesi olduk
ça fazla kullanılmış, belki de bu durum 
yazarıngözündenkaçmış olabilir. Yazar 
Eliye Evdılrehman romanın sonlarına 
doğru Kürt-Ermeni dostlogunun derin
liklerini sergilemek istemiş, bu nedenle 

okuyucuyu ~~~~,w"l ıriiıoleıre 
na-götürmektedir. Bu bölüm sabırsız 

roman okuyucusunun dikkatlerini ol
dukça dağıtmaktadır. Fakat ne olursa 
olsun, 60 yıl sonra bir romanın sayfalan 
arasında Ağn İsyaı'mn ilk kez Kürtçe 
olarak ele ahmnası, hem edebiyatınnz 
açısından, hem de tarihimizin bilimne
yen bir sayfasım aydınlığa kavuşturması 
açısından önemli bir adım sayılmahdır. 

Yazann belirttiğine göre bu romamn 
devann bulumnaktadır, "birinci cephe' 
diye adlandırdığı cephenin kahraman
Iari İbrahim Axa ve Ihsan Nuri üzerine 
ikinci cilt olarak yayınlamayı d~ ünmek
tedir. Yazar yeni yayınlanan romandaki 
olayları 'ikinci cephe' olarak adlandır
maktadır. Umarız ki birinci cephenin 
mücadelesi biz okuyucular için kısa za
manda ikinci bir roman olsun ... 
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Oinya Wesanan 

Max Şaraf-Xanum Kurdistani 
Xronika Doma Ardalan 
(Diroka Ardalan~) 
Weşanxana Nauka, 238 rllpe~ Moskova, 1990 
Ev berhema dfrokf ji aliy! Max Şaraf~xanuma Kurdistanf di sedsalf}ıa 19'an de bi :ziman! Farisi bati'ye 

nivfstn. Nwi5kara ~ pirllkı! wek helbestvan O nivfskareke Kurd carina jf, ni nav! Masturc tı! nastn. Ev 

efrandina dfrokf bi taybetf li ser eş fren Kurd li Kurdistana robila te yfn ku li dorbe~ navça Ardalan e di
jfn, hatiye nivfSin . Ev çavkantya dfrold kurdnasa Sovyet El. Vasilevya ji ziman.! Farisfwergerandtye zi
manıe Rusf. Vasilevya wusan ji de~kekc ji 40 rt\pelf pek hatf ji bo pirtOke O nivfskara we anıade kirıye. 

Robert Dankoff 
Evliya Çelebi in Bitlis 
(Evliya Çelebi li Bitlis~) 
Weşanxana EJ.Brill, 435 rllpe~ Leiden, 1990 
Di ve ~kol Ine de Robert Dankofi dilin tn geroke Tırk-Evlfya Çelebf derheqa bajare Billist bi du zi. 

manan-Tirkf O İngiliztwqandfyc. Ji der dnintn Evlfya Çelebf ltkolfnvan, di destptka piıtOke de bfr O 
bawe:rly4!n xwe jfşiro vedike. 

Doç.Dr. Kemal Öke 
İnglllz Ajanı Binbaşı E.W.C.Noel'in "Kurdistan Misyonu" 
("Misyona Kurdistan~" Ya Ajan~ İngiliz E. W. C. Noel) 
Weşanxana Boğaziçi Yayınları, 122 rllpel, 1989, lstenbul 
Ev lı!kolfnvanıe Tirk di~ xebata xwe de, li ser ~ndf 1l xebaten Noet di nav Kurdan disekine, di des

ptka sedsalfya me de wl çawa piştgirtfya Kurdan kirfyc ve yek! dixwaze nlpn bide. Di pirtOke de derhe

qa Kurdan de her çiqas tiştine şaş O xelet hebin jt, wek çaYkan'te pirtGkeke balk~ e. 

Yalçın Küçük 
Kürtler "Üzerine Tezler 
('Jezen li ser Kurdan) 
Weşanxana Dönem, 344, Ankara, 1990 
Ronakbfıi Tirk Yalçın Küçük di~ ıe.kollna xwe de tekoşina gell Kurd O peşketina civata Kurd bi ça

vekidirold anaitiz dike, bawe~n wfwek t!zan di pirtO.kl: de db girtıne. 
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Xorto 
O Bir Dağ Çiceğiydi 
(E w kulilkeke Çi yan Bıl) 
WeşanxanaApec-Tryck, 123 lflpe~ Stockholm, 1990 
Nivfskar di pirtilkt de li ser welaıpartze Kurd Neonetlin Büyükkaya, teko§lna wl blranlntn xwe pt

ıktf dike. Necmettin Büyükkaya çawa te ıanln di saia !984'an de bi destt leşkertn Tirk, di girtlgeht de 
bi ezıyet hat kuştin. 

Babar:Berevok 8 
Aınadekar: Karlane Çaçani, Eskere Boyik, Çerkeze Reş 
Weşanxana Xorhrdant Grog, 279 lflpe~ Erivan, 1989 
ve berevote de efrandinı!n nivfskaren Kurd~n Sovyetı! hatine weşandin. Ev berevaka salı! c~ te der

xistin. Di ve berhema tsaırn de nimuneyen efrandinı!n 29 nivfskarı!n K.urd cih girtine. 

Mele Zahide Diyarbekri 
Herdôbat 
Weşanxana Apec-Tryck & Förlag, 74 lflpel, Stockholm, 1990 
Ev efrandinaji 24 beşan ptk hatıye, di herbqeklvt mevludt de helbesteklnivlskar cDı girtıy.. Evpir

tC1ka, Zeynelabidtn ji t~n crebf·. veguhastiye tfp!n latfnf. 

We§aneke Vejin: 

EGID DIJWAR 

Yekhiya Çfikan 

Çiıoken Kıırdi 

Helbesten Evini a Fablen Kurdt 
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Merhaba kurtuluşumuzun geceleri: KAD I NlAR 

Vaadedilmi§, bahsedilmiş ve verilmiş 
Hiçbirşey sizin değildir, bizim değildir 
Dört kitap dört bin peygamber 
Kıınlarımızla almlannıza ayetler 
ÖVgü ve sövgü veeizeleri yazdılar 
Sizi, sizden başka herkes 
Meşrebince, çıkar ve isteğine 
Anlam durdular çağlar üzre 
Seni bende vurdular 
Beni sende boğdular 
Bizdeyse seni tümden sildiler 
Senki kadın, güneş/e söylenirdi adın 
Yaşam madalyonumuzun günyüzü 
Aklımızın ve atılımımızın diğer ucu 
Kııvgamızın "olmasa olmaz" kuralı 
Sen anlat kendini bize ve cihana 
Bir hawar çek! bir gezegen boyu 
Örfi idare ilan edilsin, dünyamızı 
Thni bir iklim kuşağı kaplasın 
Ellerini uzat karanlığ ımıza 
Bize gü/eç yüzünü göster 
Ense köküne yapış özgürlüğün bir kez 
Yoksa asla güneş gülmeyecek 
O utkun gelecek hiç gelmeyecek. 

Ruken 
Ceyhan Tutsakevi C-4 
6-Mart-1990 
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