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Xwendevancn heja, kovara BIRe carcke di bi naverok O dosyayeka nilh 
digeh'ijc ber deste we. Em dixwazinji ve hejmar u peve bi navc 'Ji destpeka sed
sala bistan(20.) ber bi sedsala bistılyekan(21.) ve meseleya neteweyi ya 
Kıırdi.statıe: Rabilıuri, iro u daha.tfl", rezedosyayeke nulı pe~keşe we xwende
vanen heja bikin. Bi amadek.irina ve dosyaye, em dixwazin dlroka teko~lna 
slyasl-neteweyl ya sedsala dawl ya Kurdistane, bi lenertn O anallzen lekollner, 
serok O kadroyen sereke yen rexistinen siyasi bigehlnin nivşen nuhati. Ku em 
bigeh'ijin mexseda xwe, ev rezcdosye, ji allkl ve ji de bi be wesllcya muhasebeya 
100 sal en dawi Cı zelalkiri na projeyen me yen dcrbare dahatCıye de. Em hevl 
dik.in ku hernCı kesen peywcndldar, bi cidiyet u mesOI!yetlya dlrokl ya 
neteweyekl bindest li ser van pirs O pirsgirekan raweste. 

Ji bo ve dosyaye, li ser hev 113 pirs hatine amadekirin, begunıan bOyer O 
guherinen serdemeki yan jl sedsalekl (100), tene bi van pirsan O berslvan 
lzahkirin nemimkun e. Belkıl gelek pirsen giring en ku divlya bene pirskirio 
jibir bfine, yan jl hinek pirs bi sere xwe mijara lekolineka berfıreh in. Bi teVı 
hemı1 kemasiyen xweve, arınanca me, muhasebe G anal1za siyasi ya ev 100 salen 
dawiye. 

Xwendevanen heja, nemimkun e ku em di ve kurtenivlsa peşgotine de 
behsa mijara hernCı pirsan bikin, lebele em dixwazin li ser lıinek pirsgirek ı1 

mijaren ku !ro jl di rojeve de ne, çend gotinan bejin. 
Kurd yek ji gelen bineel u qeöım en cografya Mezopotamya Jorin u 

Rojhelata Navin in. Pi~tl tekçuna İmperatoriya Medan, her çiqas ktırd xwedi 
dewletek yekgirtl nebune jt, her dem li ser erde ku j1yana xwe damandi'ye di 
şikle eşlr, konfederasona eşiran, hikumdar'i, mlrltl u wd. de jlyana x.we ya rex
İstini ı1 kolektiv berdewam kiriye Q ev yekji bfiye sederne berdewaınlya hebu
na wan ya cuda. Beriya ku tirk werin ve cografyaye, kurd li ser ve erdi 
dwar(binecl) bun il dijiyan. 

Ew cografya(xaka) ku kurd di kevnare de li ser jlyane Cı !ro jl li ser we 
jiyana x.we berdewam dikin, pirraniya nifilsa ev deran kurd bune. Li ser 
cografyaycki yekgirt'i pirranibuna niftısa kurdan, hebuna zirnan Cı kulturekl 
diroki ye derin (kevnare), hem di dema asınaruyan il hem ji di pevajoya 
damezrandina Komara Tiı·kiye, lraqa arebl, Suriye u lrane de bCıye sederne 
ılişandana lradeyeke siyasi u neteweyl. 

Peymana sala 1514, ku bi serokatiya Idrise Bedlisi di navbera konfed
erasyonen eşireten kurd Cı Yawuz Sultan Se Ilm de pek hatibO, ji aliye siyasi ve 
bOye plvaneka giring cı stratejik a siyasi ya navbera kurd G osman'iyan. Ve pey
manc, di navbera kurd u. os maruyan de pevgiredanlyeke siyasi ya sist peyda kir 
u ji bo kurdan bCI bingeha hebuna siyasi ya dlrokl. Tekiliyen kurd Cı osmantyan, 
hetanl destpeka sedsala 19an li ser ve peymane dewam kirin. Dema ku İmpera-
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corlya Osman!, bi taybet! li herema Balqanan dese bi wendakirina xaka di bin 
desthilatdariya xwe de kir Cı peyderpey sinoren wc teng bun, siyaseta 
merkezibOne j! hln bctir xwe ferz di kir. Bi gişt! sederne heri giring e tevgeren 
kurdiyen sedsala 19an, parastina destkevt1yen peymana 1514 O dijberiya siyase
ta merkezibuna Imperatoriye bu. Lewra siyaseta merkezbune, desthilatdar1ya 
m intiyen kurd ji hole radikir. 

Bircwerlya neteweyi u rexistinbuna ji bo ve arınance di nav Imperatorlya 
Osman! de, bi taybeti peşiye, di n av komeleyen etnik! yen herema Balqanan de 
destpe kir. Beriya ku Şerc Yekeın!n e Cihane dest pc bike, piraniya mileren 
Balqanl u Mrikayi ji İınperatoriya Osman! veqetiyabOn. Gelek komelen etnlkl 
yen din jl di pevajoya Şcre Yekemin de vcqetiyan O dewleten xwe yen neteweyi 
damezrandin. 

Li ser peydabOna birewerlya netewcyi (i rexistinbunaji bo ve armance, di 
nav tevgera kurd e sedsala 20an de, fıkren cuda(ciyawaz) hcne. Beguman 
bihfıriya her gel Cı miletekl hcye, lebele ku em netewetiye tene wek pekhatineke 
d!rokl-kulturt bibinin, em dikarin ve pevajoye ji serhildana Kawa, daxwaz ı1 
gazinden Ehmede XANI bidine destpekirin; ku em netewet!ye wek terzeke 
slyasata pişti pekhatina netewe-dewletan qebOl bikin, ev pevajo bi pekhatina 
huyeren dawiya 18001 Cı destpeka 19001 dest pe dike. 

Beguınan di destpeke de fıkra neteweti bi reya perwerdeyi, rexiseinen 
civakl, xcbata weşan u çapemeniye belav dibe. Li gor ve yeke, di destpeka sed
sala 20an de weşandina [Kurdistan-1898, rojnameya Teavllıı u Teraqi ya Kurd, Rojf 
Kurd-1913,jtn-1918, wd.] fı rexiseinen [Ccmiyeta Azm-I KaVı ya Kurdistan€, 
Ceıniyeta Hevl ya xwcndekaren kurd, Cemlyeta Tealt ya Kurdistan€ Cı wd.) 
wekl destpeka xebata neceweyl ya kurd binirxlnin. 

Ji bo bidestxistina ınafc neteweyi di çarçoveya arınaneekı siyasi de rexisein
buna gel, tevgera neteweyi derxistiyc meydan€. Dema ku em li gor ve yeke li 
tevgera kurd a sedsala 20an binerin, naveroka siyasi ya ev tcvgeran hin bi asan! 
tcte tegehlştin. Pişti cekçOna tcvgera Şex Ubeydulahe Nehri, bi wes!teya serke
şiya oli (1 teriqcta Nexşi, serokatiya tevgera Kurd derbasc ınalhata Barzaniyan 
dibe. Cara peşi Şex Evdilselam, bi taybetl eşiret (1 şexsiyeten cOda yen herema 
Behdinan, ji bo armanceke siyasi, di bin scrokatiyeke de cine ber hev. Di bihara 
sala 1907an de, bi beşdarbOna hejınarek giring e serokeşiren kurdan, di bin 
serokatiya Şex Evdilselam Barzani de komcivinek tete Jidarxistin. Di ve komci
vine de biryaren ku tene girtin bi belekirina/erekirina hinek şexsiyeten navdar en 
kurdanji, wek daxwazen milete kurdji bo revebiriya Babe Ali(Dewleta Osman!) 
te ne peşkcşkirin: "1-Dive zimane kıırdi di lıerema kurdan de ıvek zimane fermt bere 
qebalkiri11. 2- Dive hfnkari CJ penverdeyi bi zimaııe kurdi bete kiriıı. 3-Dive qay11ıeqam, 
mııdire nehlye u m em u ren din )i kesen ku zimarıe kıırdt baş dizanin bere bijartin ... " 

Ev telgiraf ku gehişte ber deste revebiren Dewleta Osman!, daxwazen 
Şex Evdilselaın ı1 hevale wi wck cudaxwazi ı1 serhildaneke li diji dewlete hate 
şi rovekirin, ji bo ve yeke jl dest bi aınadekariya sefcreke eskeri kirin. Di dawiya 
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sa la 1907an de, d i bin serokatiya Ferlk Mehmet Paşa de erlşekl dijwar birin ser 

hcreıne. Digel ku Barzaniyan li hemberi hezeıı osınaııi'yan berxwcdanaeki baş 

kirin ji, dawiye mecbur ınan ku hczen x.wc paşve bik.~inin. Pişcl ku Şex 

Evdilselam ji Jıereınc d Or ket, hczen dewlcta osman i kctiıı hererne ı1 gund şew1-

tandin, mal c xelke calan kirin, jin fı zara k ji di nav de xclkc si w il dil girtin. Di 

ve bu yere de M iseefa Barzani jl wek zarokekl se sali hatibO dilgirtin Cı digel dayi

ka x.we li MOsilc hatibOn hepiskirin. Sala 1908e Şex Evdilselam vedigere 

hereıne, şerekl dijwar di navbera wl ı1 hezen eskeri yen Dcwleta Osmani de 

çedibc, di encaın de ınesfılcn dewlete mccur diminin ku bi reya hevditiııan 

meseleye çareser bilcin. Ev rewşa araınlye hetani sala 1913 dewam dikc. Dema 

ku Suleyman Nazif dibe watiye Müsilc, zi lum Cı zordariya li ser xelke ji ya bere 

zedetir ı1 dijwanir dibe Cı cardin şer dest pc dike. Di eııcama vi şcri de, Şex 

Evdilselam carekl din ccrka hererne dike Cı diçe cem Seyid Tahayc Nehri li 

U rm iye. Ji vir jl bitevi Smail Puoye Simko derbase Tılbise dibin,ji bo hevditin 

ı1 pişcgirixwestina ji Çare Rus. Pişti hevdltinan dema ku ji sefere vedigerin 

Smail Puoyc Simko di hcrema Salmast da je vediqcte, Şex Evdilselam rewitiya 

xvve didoıniııe ı1 te digije gunde Gengcçin. Dema ku ji guııd dcrhas dibin, 

x.wediye gund bi Israr di.>.-waze wan mevan bi kc Cı Şexji daxwaza wi qcbı11 dikc 

ı1 dibe nıevane wan. Mixabin di ve nıcvaniye de Şex Evdilselam bi bebexti' ji 

aliye xwediye male ve tete ginin Cı radesce hikumeta Osınani dikin. Şex 

Evdilselam, di dawiya sa la 1914 de li bajare MCısilc tete darvekirin. Tevgera kur

den başlın~ Kurdistanc di destpeka Şerc Yekemin de, rebereki wekl Ş. 

Evdilselam wenda kirin. 
Kurd be rexistin, be siyaset Cı scrokatiyeke hevgirtl, bi heviya ınuda..xcleya 

dewleren eınperyal en gcwre, çar salen pevajoya Şere Yekem e Clhane 

bihCırandin. Ta ku sala 1918, di bin serokatiy::ı Seyld Evdilqadir de Komeleya 

Teali ya Kurdisranc hata daınezirandiıı u li başCıre Kurdistane ji sala 1919 bi 

serokatiya ~cx MehınCıdc Bcrzencl şere dijl ingilizan dest pc kir. 

Şen~ Yekenı e Cihane[Şerc UınOınl], şerc navbera hezcn cmperyal bu ü 

arınanca wl jl parvekirina cihane bu: I Icınan demi cv pcvajo, dema belavbCına 

lmperatorlya ye jl. Di pevajoya Şere Yekenı de, ji bo parvckirina clhanc ü 

diristkirina sazurnana piştl Şer!, henı peyınancn vcşarti Cı hem ji paymanen 

aşkere yen navneteweyl lıatin çekirin. Li gor ve yckc, di çarçoveya Pcymana 

Sykes-Picote de başüre Kurdistane jl di nav de Iraq, wek here ma nifCısa ingilizan 

hatibfı qebCılkirin. Ilezen eskeri yen Ingiliz, 7e Nisana 1918an di bin serokaciya 

General Marshall de bajaren KerkCık Cı Silemaniyeyc dagir kirin Cı bi ve dagirt

ine, Kurdistana Baş ur he ın O kete bin bandora lngilizan. J i bo kurdan rewşekl nu 

pek hatiblı. Ji bo nirixandina ve rewşa nO, serokcşir u roşinbir ı1 alimen u we 

hereıne bi serakati'ya Şex MehnıCıd civinek giredan. Di en ca ma ve civine de bir

yareke lıevpar ha te girtin Cı ji bo mesCıle esk:cri ye Kerkfıke ji ha te vereleiri n, ku 

re de hatibu dax.wazkirin: "Di ve I Jikımıeta Kurdistaııe bete damezirandin fi Şex 
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Mchmltd jt bibc serokeve lıikumetc. " Li gor ve biryara hevpar, di 22ye Gulana 1919 
de, Şcx MehmCıd li bajarc Silernanyeye danıezirandina hikCırneta Kurdistan€ Cı 
kraliyetiya XVoJe Ilan kir. LCbele j i ber nakokiyen navbera Şex MehrnG.d O 
ingilizan, ji dem elô kurt ş Cı nde di navbera hcrdu allyan de şereki dijwar dest pe 
kir. Ew tcvgera netcweyl ya ku bi serokaciya Şcx Evdilsclanı Barzani dest pc 
kiribCı , bi serhildana Şex MehmCıd digehije qonaxeke nCılı. Lebele nıalaba ta 
Barzaniyan di deına serokari'ya Şex Ehrncd de ji dev ji do.tc bcrnadin, ji herema 
Bchdlnan ııezike dused peşmerge bi serokatlya Mistefa Barzani ji bo piştgiriya 
tevgcra Şex M chmüd bere >..we didin baj arc Sileınaniye. H eta ku ew digehijin 
hereme, şer xelas dibe Cı Şex MehınCıd j i ji aliye ingilizan ve bi birinciari cece 
destgi'rkirin. Bi ve awayc jiyana hi kumeta yekemln a Kurdistan€ pir direj najo. 
Pişti destg]rkirine, Şex Mehnıud ji bo I Iindistane tete du rxistin. 

Li Iraq c di Teba.xa 1921 an de, rcvebiriya m andateri ha te darnezirand in. 
Faysal bu qrale Bcxdayc. Lcbele pevçCınen navbera ku rd O ereban nesekinin, her 
ku diçu zedecir t1 dijwartir dibun . ]i ber ve yeke lngi li zan, di Ç iriya Peşin asa la 
J 922yan tic Şex M ch mud Serzenci j i Hindlsatane vegcrandin ı1 di çarçoveya 
otonoınlycke tcng de wi ki ri n seroke Kurdistan€. Lebele di sa la 1923€ de deına 
ku ingi lizan >..wcstin otonomiya Kurdistane bi navcnda Iraqeve girc bidin, Şex 
MchmCıdl ve yeke qeb lı l nekir t1 di sala 1924an de cardin şere kurd ü ingilizan 
dcstpe kir. Di dawlye de Kurdistana BaşOr, bi biryara cemiyeta Mileren Yekgirti 
ji bo ınandatcrlya ingi liz tete hiştin t1 paşc ingiliz ji Başfire Kurdistan€ bi reve
birlya Traqa ereb ve gire didin. Li hembere desthilatdarlya ereb O ingilizan, 
tevgera Şcx Mehınud hetarıl salen 1930 dewam kir. Dive em jibir nekin ku 
zeaiıyet Cı kemaniyen tcvgera Şcx Mehıniid jl hcbun. Zeafıyeten hcri giring en 
tcvgera Şex Mehım1de Berzenci, xclet tegelılştina sazüınana nu ya dinyaye ı1 
teki liyen wi yen bi Kenıalistan re bfı . Keına llstan ji bo ku karibin bi lngilizan re 
bazar'iye bikin , bi alikariya kadro u merivt:n x:we yen di nav tevgera Şex 
Mehmı1d de wan taciz di kir. 

Mijarcki heri giringa di derbareve pevajoye de, derewen nuneren ide
oloj iya fcrml ya dewleta Tirkiye ye, hem iro u hem jl di pcvajoya pişti Şcre 
Yekernin de, gotina "int,ri lizan XVoJestin/diXVoJazin dewleta Kurdistan€ ava bikin", 
di deve xwe de kirine weki benişt. Gelo ~i rasti ji di çarçoveya politika Rojhclata 
Naviıı a ingi li zaıı de, dam ezirandina dewleteke Kurdistane hebu? Bingeha ve 
propaganda wan, x:we di~pcre gera W C. Noel a mcha Nisana 1919, kuji Mlısile 
dest pc dike ı1 Hezirane digı)c Diyarbekire. Belc, W C. Noel li binek heremen 
Kurdi stana Bakur digere (ı raporteki ji bo hikunıe ta Britanyayc amde dike, 
lebelc di ve raportc de pe§niyara damczrand ina dewletcke Kurd istanc nin c. 
Bcşik ev sefera Noel, j i bo zelalkirina politikaya derbarc kurden Kurdistana 
Bakfır bil . Di ve gcra xwe de bi hinck serokc§ir Cı şcxslye tcn navdar en kurdan 
re hevdltina dike Cı di cncame tic peşniyara statuyeke otona m pe§kcşi' hi kumeta 
Brl tanyayc d ike. WC. N oc li, tu car xebata damezrandina Kurdistancke serbiXVoJe 
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pcşnlyar u teşwlq nakiriye. Eger di slyaseta Britanyayede arınanca damczrandina Kurdistaneke serbixwe hebuya, başfire Kurdistanedi bin dcsthilatdar'iya wan de bCı,ji bcr çi li wc dere dewletekc Kurdistane ncdan damezrandin. Em dikarin ve ji pirs bikin, ku di hesaba slyaseta Ingiliz de damczrandina dewleta Kurdistanc hebOya, ji ber çi Ingiliz ı1 fransizan nchiştin delege ı1 nuneren Şex Mehmlıd ji nav sinaren Surlycye derbas bin u beşdare Konferansa Parise bi bin. Ne tene Noel, herweha di raporta Sir Percy Coxc nOnere siyasi ye Britanya li I raqe de ji, pcşnlyara damezrandina dewletcke Kurdistane nin c. Hesabc Britanya di Rojhelata Navln de li ser cografya ercba ye. Her wcki ku V. F. Minorski ji dibeje, "di dema Şere Yekemfıı e Cilıane de, lıedefl diyarkir'i ye dewleten hevpeyma11, damezrarıdiııa dewleteıı erebf bfi." Hem ji bo pcşilegirtina belavbOna Şoreşa Bolşewlk ı1 hem ji ji bo petrota MOsil ı1 Kerkuke, ncdb·cwestin berjcwendiyen xwe yen di ve lıereme de bixin xeteriye O dev je berdin. Lewra damezradina Kurdistaneke serbixv.re, mimkun bO ku lıeın tekiliye wan O ercban O hem ji li hembere Rusyaya Bolşewlk tekiliyen wan O Kcmalistan texe rewşcki xeter. 
Eger lngilizan bixwesta tevgera Kemalist bixin tengasiye, bi asan! karibGn li başfire Kurdistane bi piştgirlda ııa Şex MchmCıd dewleteke Kurdistanc bidin avakirin. Ku tişteki wisa pek bihata, wc deme çebOna Kongrcya Erzurom O Sewazc jl diketa xeteriyc. Mistefa Kemal tegehlştibO ku ji ber gclek sedemen jeopolitik, ingiliz naA'VVazin dewleteke serbixwc ya Kurdistane bcte damezrandin . Ji bcr ve ycke, jixwe Kurdistana serbixwe ne di bira wi de bO, wl dixwest peşi li ihtimala pekhatina o tonomiya Kurdistana Başfir bigrc. Ji bo ve, dixwest bi destc subaycn xwe yen li başfire Kurdistane O mcriven xwe yen di nav tevgcra Şex Melunı1d de, tevgera kurd provaqe bike O pcşlli pekhatina tekiliyen wan en navnetcweyi bigre. 

Wekl ku ji ;ıllye ldeoloj'iya fcrmi ya dewlcte ve tete iddiakirin, di 19ye Gulana 1919 de ji Stcnbolc ber bi Saınsune ve çOyina Mistefa Kemal, ne serhiidana dijl dagirkcran bO O ne jl berxwcdana diji hezcn dewleten cmperyal bO. Armanc, di çarçeveya encamcn Şere Yekeın de, li gor rewşa nOh,ji nCıh ve sazkirina Cı rexistinkirina dewlete ye. Ji bo ve yekc pedivl bO, peşlye li hemberi yonaniyan şer bere rexistinkirin a digel we jt binek gruben çeteyt o rexiseinen milli yen ku di pcvajoya Şere Yekem de O piştl Şer! peyda bObOn, bi hatana kontrolkirin O belavkirin. Padişah Wahdettin bi xwe ve wezifey€ bi unwane mifetişlya orduwa 3. dicle wl O dibeje "digel vi wezlfeyc, min 30 hezar pareye xwe ye şexsi jl pere dan wl." Ew selahiyeten ku Wahdenin d ide Kemal, di tartxa osmantyan de, ji bo keın kesan hatine dayin.Ji xwe dcma ku M. Kemal li Samsunc ye,ji bo binek serokcşlr O şexslyeten kurd tc lgiraf O nameyan dişine O dibeje, 

"Ez ji aliye Sul tan ve ha time wezifedarkirin, di nav dcmekl kurt de ez e 
werim ziyaretlya Kurdistane. Ingiltere dixwaze Kurdistana serbi>..'VVe qurbane berjewcndiyen cnnenan bikc, le hun dizanin ku kurd O tirk biraye 
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hev in, ji bo hebCına me, ihtiyacibi kurd ı1 tirk u hemu misilmanan heye. 

Ez bi xwe, bi şerte ku Dewleta Osmani parçe nebe, dixwazim hemu 

Imtiyaz u lıiquqc ku bibe weslleye geşbun Cı pcşketina kurdan, bete 

qebCı lkirin ."(Ayşe Hürr, rojnameya Taraj) 

M . Kemal dema ku ev name ı1 telgirafan ji şexsiyetcn navdar u 
serokeşiren kurdan re di şine, hernan demi lıaz iriya K ongireya Erzıırome(23ye 

Temmuza 1919) jl dike. Di pevajoya Kongireya Erzurome de di nav kurdan de 

nezelall O nediyariki heye. Ji ber ve yeke, ji aliki ve kurd elaqayeke muhim 

nlşane Kongreye nadin u ji aliye din ve jl li benda beyannam eya kongireye 

diıninin. Lewra beşeki kurdan heviya xwe bi pekanina Prensiben Wflson f ve 

giredabun. Dema ku Prensiben Wilsonitene roj eva Kongreya Erzrome, li ser ve 

m ijare gengcşl naye ki ri n , tene di beyannameya encama Kongireye de ji bo lıevi

darkirina kurdan tete gotin, ku "ev mescle de di civlna M ecllsa M1lll de bcte 

munaqeşekirin." Xalid Bege C ibrl vexwendiye Kongireye bO , ji ber ku di nav 

xebata rex:istini de bO beşdar nabe, seroke Cemfyeta Tealiya Kıırdistane Seyid 

Evdilqadir jl,ji bo çavderiki rina Kongireye heyeteki şandibO Erzurome. Pişti ku 

heyeta çavdcr vedigere ı1 agadari dicle revebirlya CTK, Seyid Evd ilqadir dibeje 

"dive her kes li çareya sere xwe bigere." Sederne beşdarnebuna Xalid Begi j i bo 

Kongireya Erzrome, cw O hevalcn xwe di nav xebateke rexiseini de bOn, ji 

Cemiyeta Teali ya Kurdistane(CTK) cOda, K om iteya Kıırd a Erzıırome 

damezrandibOn. Komiteya Kurd a Erzurome serxwebünc diparast, K orniteya 

Kıırd a Stetıbo/e(Cemlyeta Teall ya Kurdistan€) ji oronomiye diparast. 

Pişti ku di Kongireya Erzurome de rcwş diyar bu, edi kurd beşdare 

K otagireya Sewaze( 4e E yu la 1919) nebun. Rojeva esasi ya gengeşiyen Kongireya 

Sewaze li ser mandateriye binjl, biryarin civina Amasya u Kongireya Erzurome 

li vi ra jl tc ne qebCılkirin O bin ge ha revebiriya Anqeraye jl di ve civinc de bi na ve 

"Heyete Temslliye" te te diristkirin. Padlşah Walıdet1n ji bo pekhatina ve sazlye 

dibeje: "H eyete Temsiliye ronahiya taca seltenata min e." Di kongireya Sewaze 

de lıe lwesta derbare meseleya kurd bin zelal tete diyarkirin. Di beyannameya 

Kongireye de dibeje "~inore Dewleta Osmanl, erde ku kurd u tirk bi hev re li 

ser dijin digre nav :xwe ı1 ne mimkun e ku kurd j i ci vaka osman i veqecin." Pi§ti 

ku di van kongireyan de derbare meseleya Kurdistane de, helwesta M . Kemal ı1 

hevalen wi diyar bCı, edi ji xeyni rcxistinkirina xebata ji bo Kurdistane, li ber 

kurdan re nemabı1 . 

Korniteya Kurd a Erzurome, hem li Kurdistane xebaca xwe di kir Cı hem jl 

d ixebitiya ku bi Korniteya Stenbole re yekitlyeke pek binin. Li gor konsolose 

Rus! Pavlovski, "Komlteya Kurd a Stenbole O Korniteya Kurd a Erzuroıne di 

N!sana 1922ye de yeklt!ya xwe pekanlne." Pi§t! yekbCına lıerdu gruban, nave 

rexiseina nuh dibe "Koınlceya N avendiya Kurdistanc". J i ye.kitlya ev herdu 

gruban şCınde, xebata yekitlye hin bi firelıl hate berdewamkirin, di encame de 
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h in ek gruben din ji tcvi ve yeldtiye bu n ı1 na ve rexisme ki ri n Ko miteya Istiqlala 

Kıırdistane yan ji Komfteya Azadiya Kıırdistane (AZADİ) . 
Bi çekiri na Kongreyen Erzurom Cı Sewaze, ji allki ve M. Kemal bandora 

xwe ya nav revgere ji xurttir kiribO t1 wek seroke tevgera "Mucadelcya Milli" 

tevdigeriya O edi giraniya xwe dida ser xcbaten li Anqerayc. Pişti Kongireya 

Sewaze M. Kemal, bi Elişan Begc kure Mistefa Paşaye Qoçgiri re ji hevditin 

dike, je daxwaz dike ku wek mebuse hercma Sewaze cevi xcbaten Meclisa 

Anqeraye hibe. Ji her ku di ve hevditine de li ser mesela kurdan lihev nak:in, 

Elişan Beg hem ev da>..'Waza Kemal red d ike (l hem jl kurden ku mebusi qebCıl 

kirine bi tundrewi wan rexne dike. Demeki şGnde ji bi nave eşireten we 

hereme, li ser mesela kurd, di roja 25 Çirlya Paşin a 1920an de muxtirayekc 

didin hikumeca Anqerayc. Lebele hikumeta Anqeraye bersiva wan nade. Pişte 

wi, bi nave Eşireten Dersime, di 25 KanOna 1920an de muxtirayeki din ji bo 

hikumeta Anqeraye tcte rekirin ku tede weha hatibO nivisandin: '']i bo serokatfya 

Medlsa Mfllf ya Anqere; Li gorf Peynıana Sevr€ dive li wflayet€tı Diyarhekir, Elezfz, 

IMm u Bedlise Kurdistaneke serbixıve bete avakiritı, ku ev yek pek neye, em ji niilıa ve 

beyan dikiıı ku mecburi em de ve heqe xıve bi fıikııma çeke bigrin." Pişti vi xebate, 

Heyder Bege biraye Elişan Beg, ji bo hevditina bi Cemiye ra Tea li ya Kurdistane 

re d içe Stenbolc. I ler çiqas ku em bi temami nizanibin rola CTK di tevgera 

Qoçgiriye de çi ye ji, le em baş dizanin ku hinek sereken tevgera Qoçgiri 

endamen CTKe bun. Dema ku kurd bi ev serdan u hewldancn xwe encameki 

nagrin , li qezeya Qangale civinek tete giredan Cı di ve civlne de biryara "em de 

Kurdistan€ hetani dawf biparezin" tete girtin. Di çarçeveya ve biryare de bi 

serokatiya Ellşan, Elişer u N url Dersimi xebat u propaganda neceweparezcrı 

kurd berdewam dike. Çekdaren tevgera kurd peyderpey bere xwe didin qeraqol 

Cı baregayen dewlete. Di destpeke de avetin ser Zaraye u paşe ji qezeya 

Refahiyeye bidest xistin Cı li ber qonaxa hikumete ala Kurdistanc daçikandin. 

Hikumeta Anqeraye bcyi ku fersenda berfirehbune bide tevgera kurd, bi pişt

giriya Bolşewikan jl di Ad ara 1921e de di bin serokatiya Seqalll NCıreddin Paşa 

de 14ye Adara 1921an O rduya Merkezi erişeki dijwar dibe ser Qoçgiriye. 

NCıreddin Paşa ew gotina >..'We ya meşhur wc deme dibeje "ew en ku d igotin 

"Zo"(ermen) hatin pakişk:irin. Ez ji de qira en ku dibejin "Lo"(kurd) binim." 

Tevgera Qoçgiri ne ka ri xwe li her h eza ev herdu dewletan bigre, sereken revgere 

mecbur man ku bi tevi xelke siwil Cı çekdaran derbase herema Dersime bibin. 

Mistefa Kemal hin di seri de li hembere dewleten rojava, potansiycla 

cehdita Şorcşa Bolşewik dibine Cı ve konjoktore ji bikartine. Ü beriya hemuyan 

ji destek Cı alikariya Rusya Bolşewik digre. Di 16ye Adara 1921an de, di navbera 

revebiren Yekitiya Sovyet Cı Bıitanyaye de peynıanek tete imzekirin. Pişt re jl, 

roja 20e Çirlya Pe§in a 1921an, di navbera Fransa Cı Keınalistan de ji Peymana 

Anqeraye ha te imzekirin. Di Si hata 1921an de ji aliye dewleten hevpeyman ve 

vexwendina hikuıneta Anqeraye ji bo Konferansa Londraye, bu gava pe§in a 
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naskirina hikumeta Anqera Cı dcstpeka tekiliyen diplomatik en bi dewleten roja
va re. Pekhatina rudan t1 çcbCına van pcymanan pcşiya tevgera Kemalist G 
paşayen osınaniyan vekir. Pişti imzckirina ev pcymanan, edi qedera kurdan ji 
dlyar bibO. 

T ekiliyen Rusya Bolşewik ı1 Kenıa listaııJltihadciyan, ne tene li ser kon
trolkirina sinon~n başOr en dewleta Sovyctc Cı dijitiya dcwleten hcvpeyman bO, 
Bolşewikan dixwestin bi deste p~ayen osınaniyan m ileten Q afkazyaye ji terbiye 
bi kin Cı w an tevi sistema Sovyctlk bi kin. Ji bo ve yeke jl, diviya pcşl li avakirina 
dewleteke scrbixwe ya Gurcistan, Azerbaycan ı1 Ernıenistane bihata gi rtin . Di 
çarçoveya ve siyasete de Azerbaycan, Gurcistan Cı Ermenistan bi deste 
Kemalistan/ Itihaddyan hatin tcrbiyekirin O di van wclatan de dcsthilatdari kete 
deste hevalbenden Bolşcwlkan . Rcvebiriya Rusya Bolşcw!k bi lnızckirina cv 
peymanan, arınane t1 prensiben Enternasyonala Kominlst, bi pcdivi ı1 csasen 
politika dervcyi ya dcwleta Yekitiya Sovyetc ve giredan. Ji ber ve ycke, 
Bolşewlkan beşert Cı besinor piştgirlya Kcmalistan kirin. 

Xaleka d in jl, meseleya "otonomi"ya ku ji aliye Mistefa Kemal ve ji bo 
kurdan hatiye wehdkirin e. Çavkaniya hem O gengcşiyen li ser ve mijarc telgiraf 
O sohbeteke digel rojnamevana ye. Talimatnameya ku li BMMye hatiye 
xwendin O di diroka 22ye Temmuza 1922 de j i bo Kumandariya Cepheya 
Elcczireye (lraqe) hatiye şandin dibcje: 

"1- Q ona.x bi qona.x li her dere welat, li ser esasc rasterast beşdarbuna 
hernCı qaten xelke pekanina revebiriyen hercnıi, pediviye siyaseta me ya 
navxweyi ye. H eremen ku kurd le dijin ji, qonax bi qonax pekanina reve
biriyen heremi, ped iviye siyaseca me ya navxweyi Cı derveyi ye. 2- Mafe 
çarenOsiya milletan , wek prcnsibekl li hemO dinyaye hatiye qebCılkirin . 
Me jl ve prensibe qebGl kiriye. Li gor texrnlna me dive kurdan heta nOka 
teşkilaten xwe yen heremi çekiribCına, seroken wan hatibCına hilbijartin Cı 
selahiyeten wan j i aliye me ve hatibOna dlyarkirin. We deme j iJ...'We de bi 
deste xwe qcdera xwe tayin bi kin, diyar bikin ku di.xwazin di bin lradeya 
Medisa Milli ya Tirkiye de bijin. Li gor v€ armaca siyasi, revebirina hemO 
xcbata li Kurdistan€ wezifeya Kumandariya Elcezircye ye." (Zabitcn 
Veşarti yen TBMM) 

Çavkaniyeka di ya meseleya "otonomi"ye, >..'WC disipere sohbeta M . 
Kemal O rojnamevanen Stenbole ku di 16-17yc Kanuna Paşin 1923e de li bajarc 
Izmltc pek hatibCı . Di ve hevditine de, pirsa li ser meseleya kurd a sernivlsare 
rojnameya Vakit Ahmet Emin Yalaman, M . Kemal bi kurtayi dibeje: "dive em 
meseleycke kurdlti ya cuda nefıkirin , li gorl Kanuna Te§lôlate Esasiye j ixwc de 
cCireki heremen otonom çebin. We demexelke lojan wllayetan kurd bin , de xwe 
bi awayelô otonom Idare bi kin." Wchden ''otonoıni"ya M . Kemal, tene ne j i bo 
kurden Bakur e, herweha ji bo Şcx MehnıCıde S erzenci ji wehd O nameyen j i 
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ho "otonoml"ye hatine dayin. Di belgeyen arşi'va Rusya Federal de, naveroka 
peymana Şex MehmCıde Berzenci Cı M. Kemal w isa haciye aşkerekirin: 

"1-Dewlcca Tirk saza scrxwebunc dicle, bi şerte ku ligcl wclaccn din pey
wendiya wan çe nebe. 2-Dewleta Tirk, Şex MehmCide Berzend wekl 
hikumdare Kurdiscana Baştır nas dike Cı ji bo bajan! Silenıaniyc mate 
damezirandina Meclise dide. 3-Sinoren Kurdistana BaşCır: ji aliye bakur 
ve hetani qcza Şc.:mzinan,ji all ba~Gr ve çiyaycn Hemrin,ji al iye rojhelat 
ve İran Cı_ji aliye rojava ve ji' digije Dijleye. 4-Dewleta Kurdistana Baştır 
x-wediye mafc damezirandina artcşa (orduya) x-we ye. 5-Tirkiye bikeve 
şerl, Kurdiscana Baştır mecbure ku piştgirl bide we. 6-Mafe Tirklyeye 
heye ku leşkere n xwe ji Kurdistana Baş Or derbase ciyekc di bike, bi şerte 
erekirina Hikunıcta Kurdistane. 7-Dewleta Tirk.iyeye dikare piştgirlya 
maddi Cı manewl b ide Kurdistana Başar. 8-1 li kumeta Kurdistana Başur, 
ji bo parastina xwe dikare biryara bidkirina leşkeran di sinaren xwe de 
bide."(S. Veroj, Kovara BiR, hejınar:9, r. 18) 

Wisa diyar e ku M. Kemal ceqtiken balkeş bikaranine. Dema ku di 
Kongireya Erzurome de ji bo kurdan tetbiqkirina Prensiben Wilson) ji wl cene 
pirsin dibeje "ev mesele de di civlna Mecllsa Mllll de bcte nıunaqeşekirin." 
Tctbiqkirina "ocononıi"ya heremi ji, hewaleye Kanuna Teşkilare Esasiye dikc. 
Peyınana navbera wi a Şex Mchnıudi jl, he tani destpeka erişkirina h ezen ing1liz 
ji ho hajarc Silcnıaniyc(lS/05/1923) berdewaın kir. Di hevditinc Lazane de 
İsmet 1noni jl gotibu "Kurd a tirk du unsurcn weki goşt Cı neynuk in, ji hev 
nayin veqetandiıı." Dcnıa ku em çebüna bOyeren we deme Cı biryarin hatine 
gircin rabert hev bikin, wisa diyar e ku Kemalistarı ji bo du sedeman meseleya 
"otononıi"ye aniye rojevc: yekenı, li hemberi lngilizan teşwiqkirina scrhildana 
Şcx Mchmudi ye; ya duyem ji, d i derbare Peymana Lazane de nermkirin O 
bedengkirina ınuxalefcta navxweyi ü derveyi ye. Lewra, di civina veşartl ya 
Meclise Mebusan de 63 mebusen kurd li diji tmzekirina Peymana Lazane bun, 
ji ber ku di nav si'norcn nüh de wilayeta MOsile tunebCı. Pişti imzekirina 
Peymana L ozane(24c Temmuza 1923), carekl di gotina "otonomi" nehate 
bilcvkirin. Nexwe M. Kemali "otonomi" da, kurdan bi xwe qebOl nckirin? 

I ler çiqas ji aliye Kenıalistan ve şerletaniya M eseleya M ilsi/e be te kir in ji, 
li ser ve meseleye di runiştina vcşarti ya meclise de M. Kemal dibejc: "cv herem 
di dcnıa osmaniyan de jl bi problem bu." M. Kemal li hemher muxalefeta 
navxweyl u pariementeren kurd, rastcrast ncbeje me dev ji MOsilc bcrd::ıye ji, 
wateya gotara wi jeveban e. Digel ve yekc, scdeınc derengxistina lihevkirina bi 
ingilizan re: iqnakirin O bihı1randina astcnga ınuxalefeta navxweyi; O diyarbuna 
rewş O stacuya kurden Başar di nav Qanuna Esas! ya nu ya lraqe de bu. 
l Ii kumeta Anqeraye, politikayen derharc meseleya Musil O DestCıra nCı h ya 
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Iraqe, di paraicle hev de dibirin. M. Kemal zanibO ku di slyaseta ingiliz de 
damezrandina dewleteka kurd nin e, lebele wi dixwest kurden başur negihijin 
statuyekJ siyasi, welcw ku ew statu otonemi be ji. Pişti ku di sala 1925an de 
Destura Iraqe hate qebOlkirin O tede ji bo kurdan tu heq ı1 statuyeki nehate 
diyarkirin, lihevhatina li ser MCısile(Heziran 1926) di nav demeki kurt de pek 
hat. Di ve navbere de, ji bo ku gaveki zutir meseleya Musile bete belekirin u 
muhalcfcta naVAweyiji bete bedengkirin, tevgera kurdasala 1925anji, wek tev
dan Cı hewldaneke Ingiliz hate n!şandan. · 

Tevgera sala 1925an ku bi nave tevgera Şcx Seid tete nasin, ji aliye 
Korniteya Istiqlala Kurdistane(Azadi) ve hatibO rexistinkirin. I likumcta Anqera, 
ancax bi piştgiriya Rusya Bolşewik, Fransa a ingiltere tevgera kurd a 1925an ji 
puç kir. Tişte balkeş ew e, ku revebiren Korniteya Istiqlala Kurdistanc(Azadi) Cı 
serokc tcvgera başüre Kurdistane Şcx Mehmüd Berzenci, ji bo ku revebiren 
YekJtlya Sovyete piştgiri bide tevgera kurd, b'izatlhi ji Lenin re nameyan bi re 
dilcin Ci di nameyen xwe de dibejin "Em amadene ku qedera gele kurd bi qedera gele 
Sovyete ve gire b id in." Le mixabin revebiren Sovyet€, ten€ qima xwe bi piştgiri 
nedana tevgcra kurd nayinin, berevaji daxwaza vi gele bindest, piştgirl didin 
dcwleten dagirker. O tevgcra neteweyl ya kurd, "Bi hevkartya dewleten emperyal 
tete tawanbarkiritı a wek tevgereke dijf-iOrt§f ya Sovyet (j Tırkiyeye tete i/anki ri n. ll 

Bi gişti di derheqe te koşina rizgari ya m ileten bindese t1 bi taybeti ji der
heqe meseleya neteweyi ya kurd de helwesta siyasi-pratik a Rusya Bolşewik, di 
çarçeveya berjewendiycn Dewleta Yekit'iya Sovyete de bOye. Pişti ku hikumeta 
Anqer€ bi piştgiriya Ingiltere, Fransa Cı Rusya Bolşew1k tevgera kurd a 1925an ji 
puç kir, nijadperesti u şovenizına rejima Kemalist xwe hin aşkere diyar kir. Di 
sa la 1 926an de, edi dema ku M. Kemal behsa unsfircn damezn!ner en Komare 
dike dibeje, "ımsGre esasi ye Komara me, gele(etrıfstteya) tirk e. "(Tekin Alp, 
Türkleştirme, say. 8, Resimli Ay matbaası , İstanbul-1928) Ji daxwuyaruyen wek ve 
diyar dibe, ku damezirandina Dewleta Komare, li ser bingeha turkkirina milleten 
di nav hercma "Misaqe Milli" de pek hatiye. 

Ji bOyer O tekiliyen ku heta nOha hatin diyarkirin, der tc hole ku rejima 
Kemalist bi piştgiriya emperyalist u Bolşewikan biser ketiye, ne ku dijbcriya 
wan kirlye. Her weki ku ji aliye berdevken ldeolojiya fermi ya dewlete ve tete 
iddiakirin, ku tevgera Kemalist yanjl "MCıcadeleye Mllll", ne encama serkevtina 
şere "diji-emperyali" bu. Berevaji we, bi erekirina hezen emperyal en serdest, bi 
destc paşayen osmaniyan li ser baqiyeya Imperatoriya Osman!, di şi kle "dewlet
netewe" de damezirandina komareke "otokratlk ı1 diktatorel" e. Lewra rejima 
Kemalist, ne li ser bengehe ideolojiyeke A.'Wen1 u berxwedane, li ser "radestiycke 
pragmatist u otokratlk" hatiye avakirin. "Mficadeleye Milli", li hemberi gelen 
Anatolya O Mezopotamya Jorln, tekoşlna serdestkirina nasnameya etnikiyatirk 
e. Di ve çarçeveye de hernan deme "§ereki navxweyl' ye. Tevgera Kemalist, 
berdewame tevgcra Jon-Tirk a Ittthad-Teraqi ye. Çavkaniya ku tevgera Kemalist 

14 B İR. Hejmar: ll HAViN 2009 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



je peyda blıye, ne tene diktataryel u cuntaparez e, herweha nijadpercstcn tOrani 

nejl. 
Ev qerektcre wt, di kirin u pratlken w1 de xuya dibe. H em di pevajoya 

Şere Yekcm de, hem di Qoçgiri Cı tevgcra 1925an de u hemjl di dema Tevgera 

Agiıi u Dersime de rebaz u politikayen dijwar en nijadperestl, lnkarkirin Cı 

tunekirine hatin tetblqkirin. Bi weslleya Tevgera Agirlye, li hemberi xwestinen 

demokratik u neteweyl yen kurdan, helwesta Dewleta Komare di rojnameya 

Komare (Cımıhuriyete) ya roja 16ye Temmuza 1930yi de wiha tete aşkerekirin: 

"Teyareyen me di sere giren Agiriye de bi avvayekl tundrew cvan 1500 

eşq iyayen ku dikunO şikeftan de man e, bomhebaran dikin. Çiyaye Agiri 

her gav di nav agir u tnfilaqe de dinale. Şuna eşqiya ı1 aseyan ji aliye hey

Ioye hesini yen tirkan ve tete pak.kirin. Ew gunden ku xwe sİpartine 

eşqiyayan bi temami tene şewitand i n. Ew en ku di Tevgera Z1lane de 

hatine tunekirin hejınara wan nezike lS.OOOan ne. Geliye Zilanc heta her 

dev bi cendek u cesedan tije buye." 

O di pey we re di hej mara roja 31c Tebaxa 1930 ye rojnameya M'illet de, 

bi gişti li hembert gruben etnlkl yen din Cı bi taybeti ji li hemberi xwestinen 

ncteweyi yen kurdan politika D ewleca Komare wisa te te aşkirakiri n: "Di v'i welatl 

de tette net(>ıVeya tirk dikare majen etntkl (i qewml bixwaze, ji xeynt We1 maje tu keseki 

rılne." 

Minakeki balkcş a hevkariya Bolşew1k ı1 Kemalistan ji, helwesta di der

bare Tevgera Agiriye de ye. Ji bo dorpeçkirin Cı pCıçkirina Tevgera Agiri, bi tesir 

Cı giraniya Yekltiya Sovyete, şikle daw1 ye sina re Iran Cı Tirldyeye, di sala 1932 de 

cardin j i nuh ve te te diyarkirin. Beşeki d eş ta Bazide d id in Irane O çiyaye Agirl bi 

giştl digri n nav sinaren Komara Tirkiyeyc. 
Bi taybetiji di derbare meseleya neteweyi ya kurd de, dive li ser cekiliyen 

Bolşewlk/Yekltiya Sovyete Cı Kemallstan legenn Cı lekoJJnen berfıreh bene kirin. 

Dema ku em li tekiliyen Yekitlya Savyere u M. Kemal binerin, ne dCıre aqila ye 

ku meriv bej e ji ber serbildana Agiri, li ser daxwaza Tirkiye, herema otonam a 

Kıırdistan Sor, sala 1928an ji aliye rcvebiriya Sovyeteve ji hole hate rakirinCı 

belavkirin. Baş e, ji bo çi Kurdistana Sor ha te avakirin Cı ji bo çi ha te belavkirin? 

Geio revebirlya Yekitiya Sovyete ji bo ku di ser kurdan de dcriycki ji tekerina 

Roj helata Navine re ve kin, Kurdistan Sor avakirin? Yan ji avakirina Kurdistana 

Sor, li hembere Ingiliz Cı tevgera Kemalist, weki unsureki tehdidi hate 

bikaranin? Dive li ser ve meseleye legerin O lekoünen berfireh bene kirin. 

Di encama tetbiqkirina ev rebaz Cı politikayen hezen emperyal Cı dagirk

er de, Kurdistan hatiye parçekirin, kadro Cı seroken tevgera kurd hatine 

belavkirin, betesirkirin Cı dCırxistin. Di pey ve re, tevgera kurd a piştl salen 
1925an, be meji O serokari maye. 
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Di encame de, daınezreneren Koınare, xwestin hemlı civaken neteweyi 
yen dcma osmaniyan, bi nave nasnaıneya tirk1tiye di nav çarçovcya Koınarc de 
bipişkivinin Ci asimile bikin. 1 I er çiqas weki ermen u runıan hi ne k civaken 
neteweyi yen xaçperest, di çarçoveya Peymana Lazane de hinck mafe waıı c oli 
Ci kuleurt ji aliye dewleten Awrupayi ve hatibin parastin ji, van miletan bi 
renişandan u politikayen dewlcta Komare ji aliye civake ve hatin tecritkirin u 
çarçoveya meşrCiyeta hcbfına wan pirr hate tengkirin. Eyni politika Cı pratik, ji 
bo kurdanji hatin tetbiqkirin, lcbclc dewleta Kanıare ji roja damezrandine bigre 
hetanl iro di politika xwc ya derbare meseleya neteweyi ya kurd de, bi ser ne ket. 
Arnıanca siyasi ya damezreneren dcwlcta Koman~: li ser esase etnisiteya tirkiti, 
tirkkirina milleren misilmarı u misilınank.irin Cı koçberkirina heınG milleten 
xcyriınCısliın fı xaçperesten li ser cografya Anatolya Cı Mezopotamya Jorin bfı. 
Her çiqas dewleta Komare di mesela ınisilmankirina cografya Anatolyaye de bi 
ser ketibe jl, digcl hem u re Cı rebazcn nehiquqi u ncmirovi, meseleya tirkk.irinc 
neçu seri. Di ve pevajoye de kurdan her care xwe ji nG ve afirandin, hernCı 
poliôkaycn nijadperest Cı dagirker en dewleta Komare puç kirin. Bcguman ev 
JıcJwesta kurdan, tcne bi şervani U merxasi Ci C§irtiyc naye izaJıkirin, d ive Jıinck 
sedemen diroki ı1 konıelayeti yen esasi hebin. Eger ku em bi kurtayi behsa lı ine k 
ji wan sedeman bi kin: Ye k je, ku di formata fıkra ncteweyi de ne be ji, di nav 
civa ta kurd de bircweriya ııasnaıneya kolektif gele k xurt e. Ya di, karina xwc ji nCı 
ve afi randine ye; di nav civa ta kurd de ji alikive hesasiyeta ji bo bcrdewamkiri
na tekiliyen kcvnqopi yen wcki rexiseina C§iri, tariqat, medrese Q wd. hatine 
parastin. Her weha ji aliye din ve ji aheng O mGtabcqata bi pcşkcvtinen nıod
crnizıne re pek hatiye. Sederne ki h eri giring ji, enerjiya po zıt iv a parçebfıne ye; 
parçebGna Kurdistan€ trajediyeka diroki be ji, di cncame de tesiren pozitif ji 
peyda kiriye. Dcma ku lıerekcta kurdi li parçeki Kurdistane lawaz buyc yan ji 
tekçuye, tesira hereketen parçeyen din ji wan re bCıyc çavkanlya morale u wan li 
ser piyan giı·cine. Minak: Daınczrandina Komara Kurd a Mahabade, Tcvgera 
Barzani u Peymana 11 ye Ad ara 1971e, tevkCıjlya Halepçcyc Cı koçberiya bi mily
ona n kurden Başur, li başure Kurdistane serhildana Ada ra 1991 e lı daıneziran
di na Hikumeta Federal a Kurdistane Cı wd. 

Xwcndevanen hcja,ji ber naveroka dosyeya ve hejınarc, em mecbur man 
ku pcşgotina ve hejnıare hinek direj bik.in. Em cardin dibejin bi hi?viya hevdlti
na hejınareke nu h ya BİRe, di nav xcr a xweşiye de biıninin. 

BİR 
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Pirsen Ji Bo Dosyeya 
"Ji Destpeka Sedsala Bistan(20.) B~r bi Seds.ala " 

Bistfi.yekan(21.) ve Mesel~ya Neteweyı Ya Kurdıstane : 

Rabihfi.ri, Iro u Dahatfi." 

B erez: 

Em bi nave kovara BİRc, di>..-wazin 
ji hej mara yanzdehan( l 1.) peve bi 
nave 'Ji D estpeka Sedsala B fsta n(20.) 

Ber bi Sedsala Bfstuyekatı (21 .) ve Mese

leya Netewl Ya Kurdistatıe: Rabihilri_, ~ro 
a Dalıatii" rczedosyeke arnade bıkin . 

BİR, j i se mehan carekc tcte weşandin 
Q kovareke lekolin u legerlne ye. 

Zimanc nivisina kovare bi kurdi-tirki 
ye Q ciye weşandina wc ji Diyarbekir 
e. Derbarc zimane nivlsinc de terdha 
me kurdl ye, le belc nivi'skar bi çi 

ziınani' karibe x.we ifade bike, dikare 
wi bi kar bi'ne. Dema ku em dibej in 

rezedosya 'Ji D estpeka Sedsala B fstan 
(20.) Ber bi Sedsala B fs tfiyekan (21.) ve 
M eseleya Neteweyf Ya Kurdistan€: Rabi

lıılri, iro il Dalıatı"i" , armanc ew e ku 
em nirxandin u analizcn we yen li ser 
sedsala rabihuri, lenerinen we yen 

derbare iro Cı proj eyen we yen derbarc~ 

dahatiiye(pa§Crojc) de bigehlnin x.wen
devanan, raya gişti ya kurd u dinyaye. 

Bi gotineka din, em d i>..-wazin direka 
tekoşlna slyasi'-netewl ya sedsala dawi 
ya Kurdistaııe, bi lener'in u anallzen 
lekoliner, serok u kadroyen sereke yen 
rexİstinen siyasi b igehinin nivşen 

nlıh ati. 

Rebaza me ya ji bo amadekirina ve 
dosyaye: Di şikle pirs-bersive de ye. 
H er çi qas me pirsen lijer d iyarkiri 
arnade kirine j i, bcguman bi tene ev 
pirs, teri analizkirina bOyer u peşket
inen sedsaleki ne bes in . Arınanca 
amadekirina van pirsan , balkişandina 

li ser hinek xal O bCıyeran , diyarkirina 
çarçova ve dosyaye ye . Ji bo dewle

mendkirin u bekemaniya ve dosyaye, 
bun çi qas pirsanji x.we bikin u hersi
va wan di nivisa >...-we de diyar bikin, ev 
dosye de ew qas big1je arınanca xwe. 
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Pirsen K11rdf 

1- Berez htın dikarin bi kurtayi behsa 
jiyana xwc ya bihurl bikin? 

2- Tirken Oxuz di sedsala 11. de hatin 
Anatolyaye. Gclo dema ku oxuzan, 
turkınenan derbase Arıatolyaye 

bt1n çend kes bun? Beriya ku tirk 
werin ve cografyaye, kurd li ve 
dere ciwar(bined) btın. Digel vi 
qasi, tirkan li ser cografya Anatalya 
Cı Mezopotamyaye dewlet u impe
ratori damezirandin. Gelo kurd 
çima bi ser neketin yarı ji nckarin 
ve yeke pek binin? HOn dikarin bi 
kurtayi sedemen bingehin en ve 
yeke ji me re Izah bik.in? 

3- Gelo naveroka Dewleta Osman! Cı 
mantlqa Impcratorlyetlye u ew pe
vajo u şerten ku bun sedema tek
çuna wc çi bun? Ü her weki ku bi 
ferınl tete iddia kirin, ji iınperato
ryetc vcqctandin, ')i nu ve vejina" 
tirkıtiye ye? 

4- Blreweriya neteweyi Q rexistinbuna 
ji bo ve arınance di nav İmpera
torlya Osmani de, bi taybcti peşiye, 
di nav komeleyen etniki yen here
ma Balkanan de dest pe kir u je 
veqetiyan. Li ser peydabGna blrc
wcrlya neteweyi G rexistinbOna ji 
bo ve arınance di nav kurdan de, 
fıkren cilda(ciyawaz) hene: Ew en 
ku meseleye wek meselekc diroki
kulturl diblnin, ve pevajoye ji ser
hiidana Kawa didine destpckirin; 
hin ck ji Mcm ıl Zirıa Ehmede 
XANİ didin destpekirin; ı1 hinekji 
ve pevajoye bi huyeren dawlya 
18001 G destpcka 19001 didine dest-

pekirin. Ku em netewetl wekl 
terzcke siyasete bifikrin, di nav 
kurdan de fıkra netewetl u netewe
parezi kenge peyda buye? 

5- Di bihara sala 1907an de bi beşdar
bOna beşeke giring en serokeşiren 
kurdan di bin scrokatlya Şex 

Evdilselam Barzani de komcivinek 
tcte Iidarxistin. Di ve komcivine de 
biryaren ku t€nc girtin bi belekiri
nal erekirina hinek şexsiyeten nav
dar en kurdan ji, wek daxwazen 
milete kurd ji bo revebiri'ya Babe 
AJI tene pe§keşkirin: "1-Dive z imane 
kurdf di lıerenıa kurdan de wek zimane 
Jermı bete qebıllkiri11. 2- Dive lıfnkarf n 
penı,erdeyf bizimane kurdf bete kiri11. 3-
Dive qaymeqam, mudire ııelıfye u 
memuren diıı ji kesen kıt zimaııe kurc.'i' 
bai dizarıia beıe bijartiıı." 
Dema ku em van daxwazan u bO
yeren di pey wan re derketine hale 
blnin her çaven :l\."We, gelo em 
dikarin bejin ev daxwaz bOne dest
peka pcydabuna tevgera neteweyi 
ya kurd a sere sedsala 20.? 

6- Bertya ku Şere Yekem!n e Cihane 
dest pe bike, piraniya mileten 
Balqani t1 Afrlkayi ji İmperatoriya 
Osmani veqetiyabGn. Gelek komel
en etnikJ yen din jl di pevajoya Ş ere 
Yckemin de veqetiyan t1 dewleten 
xwe yen neteweyi damezrandin. 
Di ve pevajoye(Şerc Yekem e Ohane) 
de, ji bcr çi kurdan jl nekarln wc ki 
komelen ernlkl yen din dewleta 
xwe damezrlnin? 

7- Dive em arınane Cı faaliyeta we§ana 
(Kurdistan-1898, rojnameya Teavan 
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ii Terakkı ya Kurd, Rojt Kıırd-1913, 

}fn-1918, wd.) fı rexiseinen 

(Cemiyctı Azm-I Kav1 ya Kurdistan€, 

Ccınlyeta Hevi ya Xwendekaren 

Kurd, Ceıniyetı Teali ya .Kurdistıne u 

wd.) kurdl yen ku di destpeka scd

sala 20. de hatine damezirandin di 

kljan çarçove de binirx:inin? 

8- Seroke Dewelet:en Yekiôya Ameıikaye 

(DYA) Wllsoni, Se Kanuna 1918 

çardeh(14) prensib derbare sazu

mana nu ya pişti Şere Yekeınin e 

Cihane de peşkeşi Kongreya 

DYAyc lcir: "Betıd 5- Dive dekolollt
zasyon ıvere peka11in ii di welate 
kolonikirf de rtu!fe dfyarkirina çarem~
sfya 11eteıveymı bete qebfilkiriıı. Bem! 

12: Li ser xaka lnıperatorfya Osmant, 
heremen ku pira11iya waıı tirk in dive 
ınaje senverfye(hakfrnyete) ji bo wan 

bete dayin, le be/e xe/ke ku netirk e dive 
ji bo wa11 jf maje serxıvebUne bete 
dayitı .. . " 
Digel ku kurd ji yck ji xelken di 
nav Iınperatoriya Osınani de bun, 

di çarçova Prensiben Wılsoni de 

nikaıin deweleca xwe daınezrinin, 

yan ji ew xclke ku ji bo ve ycke je 

re piştgiri nehate dayin tene kurd 

bun. Ji bo çi yan ji ji ber çi, pren

siben Wilsoniji bo kurdan nehatin 
tetbiq lcirin? 

9- Di 30e Çirlya Peşin a 1918an de 

Peymatta Mondrose hate lınzelcirin 

u di 17e Berfenbara 1918an de bi 

serokanya Sey1d Evdilqadir Ceınlyeta 

Teali ya Kurdistane lıate daınezi

randin. Deına ku em li arınanca 

damczirandina KTK (KTC) u li 

Pirserı Kıırdi 

gerektera civakl fı çiru ya kadroyen 

wc binerin, cm dikarin bejin ev 

rexistin yekeınin rexstina modern a 

kurd e? Nexwe rexistineke rewşen

biri ya ku xwestinen we nediyar u 

ji xelke dur e? 

10- Hezen eskeri yen ingilizan 7e 

Nisana 1918an di bin serokatiya 

General Marshall de bajaren 

Kerkuk u Silemaniyeye dagir lcirin 
u bi vi dagirtine Kurdistana Baştır 

hem O kete bin bandora lngilizan. Ji 

bo nirixandina/helsengandina ve 

rewşa nfı, roşinbir u alim u serok

eşiren we hererne bi serokatiya Şex 

Mehınud civlnek giredan. Di 

cncaına ve civine de biryareke hev

par hace gircin Gji bo mcsule eskeri 

ye Kerkuke ji hate verekirin, ku 

tc de hatibu daxwazlcirin: "Dive 

Hikumeta Kurdistan€ bete daınezi

randin ii Şex MelıınCıd jf bi be serok€ ve 
hikumete." İngiliz bersivekc ere nı 
didine kurdan, di destpeka sala 

1919an de yekcmin Hikumeta 

Kurd cete damezirandin u Şex 

Mehmud ji wekl Krali: (ınelike) 

Kurdistane cetc ragehandin. Le 

hele ji her nakoklyen di navbera 

Şex Mehınud ü ingilizan de,jiyana 
yekemin Hikumeta Kurdistanc jt 

pir kurt dibe. Di cncaına şere di 

navbera Hikuıncta Kurdistan ı1 

hezen ingiliz de, Şex Mehınud di 

roja 19/06/191 9an de ji aliye hezen 

eskeri yen ingiliz ve bi birindari 

tetc girtin. Ji ve peve, ge h ha§ ı1 geh 

xerab, peywcndiyerı/tekiüyen ingiliz 

u kurdan berdewaın bikin jl qet li 

hev nayin. Di dawiye de Kurdistına 
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Pirsen Kurdi 

Ba§iir, bi biryara Ceıniyeta Miletan 
ku tc de tcte gotin "Dive zirnane 
Jwrdf hibe zimaue Jemıt, revebiren 
dadgelı fi dibistatıatı, kurd bin ıi hel
westa li hemher kurdaıı ba~ be." [raq, ji 
bo ınandateriya Ingiliz tete hiştin Cı 
pa§e ingiliz ji BaşOre Kurdistanebi 
rcvcbirlya Traqa Ereb ve gire didin. 
Le beJe çawa ku biryara Ceınlyeta 
Milctan nehate tetb1qkirin, xera
bCına tekiliyen ingiliz Cı kurdan ji bi 
pirani bi ınutaasibiya Şex MehınCıd 
ve tete giredan Cı hcrwcha tete 
gotin, kurd qase ku karibin dewlet
ekl damczrlnin peşketi nebCın. 

Dema ku em seyra rewş O bilyeren 
wc deme bikin, ma ereben ku bi 
deseeka lngi lizan bfın dewlet ji 
kurdan pe§kevtltir bun, ferqa/ 
ciyawaziya kurd Cı erehan çi bO? Di 
Rojhelata Navin de pewistiyen 
bingeh1n en siyascta Ingiliz çi bun 
u li gor ve siyasete, damezirandina 
dewletekl kurd di rojeve de bü? 

11- Konferansa A.§tf ya Parfse, ji bo 
amadekirina peymanen bi dawianl
na Şerc Yckcm1n e Dinyaye,ji aliye 
dewleten İtilaf ve batibil amadc
kirin. Şerif Pap ji, ji bo temsilkiri
na kurdan tevl ve konferans€ bCıbu. 
Ev konferans, yekemin konferansa 
navneteweyl bu, ku te de kurd ji ji 
aliye Şerif Paşa ve hatibun temsil
ki ri n. Di ve Konferanse de ji bo ça
reseriya nakoklyen navbcra milete 
kurd u ermenan, peymanek di 
navbera nuneren her du aliyan tete 
imzekirin. Pi§ti ku M. Kemal bi 
çebfına ve peymane dihese,ji bo ku 
Şerif Paşa ji konferanse be te azilki-

rin, ji alikJ ve bi wes]teya hinek 
serokeşiren kurd bi nave kurdan 
tclgirafan dişine rcvebiriya konfe
rans€ da ku Şerif Paşa wan temsil 
nake, ji aliye din ve ji dest bi llewl
danan dike ku dewleten sazker en 
koııferanse re nedin ku Şerif Paşa 
tevli konferans€ hibe. Konferansa 
Aştı ya Parise, ji bo çareseriya 
mesela kurd zemlneke çawa bu Cı 
di encama kljan tekiliyan Q tawlzan 
de kurd ji konferans€ hatin dur
xistin? 

12-Li hemberi Hikumeta Komara 
Tirkiye tevgeren weki Qoçgiri 
(1919), Şex Se1d(1925), Agirl 
(1930), Dersim(1937 -38) pek hat
in. Digel ku berdeleke giran hate 
dayin ji, le bele ev tevgeren ha bi 
ser neketin. Sedemen navxweyl Cı 

derveyi yen tekçCına van tevgeran 
çi bu n? Ger di pevajoya Ş ere 
Yekemln de u ger ji di pey wi re, di 
hizra wan dewleten ku wan di
xwest hererne ji nCı ve saz bikin de 
statuyeke nCı ji bo kurdan hebu 
gel o? 

13- Revebiren Korniteya Istiqlal a 
Kurdistane(Azadi) ı1 seroke tevgera 
başüre Kurdistan€ Şex MehmCıd 
Bcrzcncl,ji bo ku Dewleta Sovyete 
piştgiri bide tcvgera kurd, blza(ıhl 
ji Lenin re nameyan bi redikin fi di 
nameya xwe de dibejin "Em aınade 
ııe kıı qedera gele kurd bi qedera gele 
Sovyete ve gire bidin." Le mixabin 
revebiren Sovyete, tcne qlma >..we 
bi pi§tgiri nedana tevgera kurd 
nayinin, berevajl daxwaza vi gele 
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bindest, piştgirl didin dewleten 
dagirker. Ü tevgera neteweyl ya 
kurd, "Bi hevkarlya dewleten 
emperyal tete tawanbarkirin cı wek 
tevgereke dijl-şoreşi' ya Sovyet u 
Tirkiyeye tete ilankirin." "Mafe 
ÇarenCısiya Netcwan" di teoriya 
sosyali'zm-kominlzme de wck pren
s1beke esası hatiye qebulkirin ı1 

di Kongireya Xelken Rojhelat 
(Kongireya Bakfı)e de ji, di derhcqe 
meseleya mileten bindese de bir
yaren giring hatibun girtin. Di 
rastiye de ji helwcsta siyasi cı pratik 
a Bolşevıkan t1 Sovyete, derbare te
koşlna rizgarl ya mikten bindese de 
li ber çavan c. Nirxandina we ya dcr
bareve helwesta Sovyctc de çi ye? 

14- Pişti Şere Yekemin, di navbera 
Dewleten İtilaf Cı Osmanlyan de 
ıoe Tebaxa 1920i Peymana Sevr€ 
hatc lmzekirin. Di Peymana Sevr€ 
de hatibG di'yarkirin ku: "*Demekeji 
tetbfqkirna Pcymaııe $all de ku kurd bi
xıvaziıı li rojhelata Anato/e de sazlyeke 
serbixwe ava bikirı {i ev xwestirıa ıvaıı ji 
aliye "Cemfyete Akwam" ve beıe qebUl
kiri~ı ıl ji bo Osmaniyatı fi beıe p~ııiyar
kin'n, di ve ev pe~ııiyar ji aliye Osma~ıiymı 
ve tete biclauiıı. *Di herema wilayeten 
Waıı, Erzirom, Bedlis ü Trabzon€ de 
dewleteke Ermenistaııe teıe damezi
randiıı. Sfııoren ve dewlete, de ji aliye 
serok€ Dewleterı Yekgirti ye Amerfkaye ve 
beıe destn~ankirin." Li gor van her d u 
benden di Peymarıa Sevr€ de, di bin 
himayeya DYAye de 1htimala da
mczrandina dewleteke Ermenistan 
u Kurdistane dene hole. 
Bi rast! ji ku em rcwş Q senga siyasi 
ya wc deme binin her çave xwe, 

Pirsen Kurdi 

ji bo milete kurd wateyaimana 
Peymana Sevre çi ye t1 çimanebat 
tetblqkirin? Digel ve yeke kljan 
buycr u peşkevtinen siyasi bı1n 

sedemen peyciabuna Peymana 
Lozan€ (24e Temmuza 1923), ku 
DYA vi peymane ere nekir? 

15-Ew milleta ku bibe hedefe parveki
rin ı1 parçekirinc, keman! Cı zeafen 
we hene, ev keman i O zeaf çi ne? 

16- Di 22ye Kanuna 1946an de damez
randİna Komara Kurd a Mahabade 
hate ilankirin u hebOna xwe nezlkc 
saleke domand. Darrıczirandina 

Komara Mahabade, ji bo dewlct
buna milete kurd, Irade ı1 pengava 
heri giring a diroka neztk a kurd e. 
Wek destkevtl Cı tecrubeyeke diro
ka nez1k a milete kurd, dinarniken 
navxweyi fı dcrvcy1 yen damezran
dina Komara Mahabade çi bı1n lı di 
çarçova siyaseta navnetewcyi de 
dive çawa bcte nirixandin? 

17- Di 27 Temmuza ı 958an de li Iraq e 
bi serokatiya General Abdulkerim 
Qasim, dcrbayeke eskert çe bO lı 

monarşl hate hilweşandin. Mistefa 
Barzani ku we deme li Sovyetistan 
penabcr bu, di 6e Ç irlya Peşin a 
sa la ı 958an de vegeriya Kurdistanc 
ı1 Qani'.ina Esasi ya nO hate amade
kirin. Di bende 3ye Qanuna Esasi 
de hatibu nivlsandin ku "Ereb li kurd 
li ser xaka dayika ııi$1iman weklıev in ii 

maft wan en ııeteıvey~ di çarçova Iraqe de 
tete nasfrı." Le bel c ji demeki kurt 
şı1n de, rejlma nO ya Iraqe, pen
gaven hatine avetin o gotinen ku 
hatibun kirin jibir kirin ı1 eri§en 
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Pirsen K11rdi 

xwe yen li ser gele kurd zedetir 
kirin. Li ser ve yeke, sala 1961e di 
bin serokatiya Barzani de Tevgera 
Rizgan"ya Nctewey! ya Kurd "Şore§a 
Ey/U/e'' da destpekirin. 
Li gor ve, ew şert t1 dinarniken ku 
Darbeya Eskeri ya 1958an peyda 
kir çi bCın? O destpekirina Şore§a 
Eylule, di seri de li ser komela 
kurden başar Cı pe re ji li ser parçe
yen din (Turklye, Iran O Suryeye) 
teslrek çawa kir? 

18-Bi wesileya Tevgera Agiriye, li 
hemberi xwestinen demokratik O 
netewi yen kurdan, helwesta 
Dewleta Komare di rojnameya 
Kanıare (Cumhım)'ete) ya roja 16ye 
Temmuza 1930yi de wiha tete 
aşkirekirin: "Di sere giren Agitiye de 
1500 eşqiyayen ku di kıitı ıl şikiftan de 
man e, teyareye11 me bi aıvayekf tundrew 
ev eşqiyayatı bomhebaran cfikiıı. Çiyaye 
Agiri lıer gav di nav agir Cı ftifılaqe de 
di na/e. Ştı na eşqiya ii aseyan )i aliye lıey
loye lıesini yen tirkan ve tete pak-kirin. 
E w gımdeıı ku xıve sipartine eşqiyayan bi 
teınamt tene şeıvit~ndiıı. Ew eıı ku di 
Tevgera Zllaııe de hatine fmfıakirin lıej
mara !Vali nezike 15.000an tıe. Geliye 
Zllane lıeıa ber dev bi cesedan tije bu ye." 
O di pey we re di bejmara roja 31e 
Tebaxa 1930 ye rojnameya Mfllet 
de, bi gişti' li hemberi gruben ctnlkl 
yen din O bi taybetl jl li hemberi 
xwesrinen neteweyi yen kurdan 
politika Dewleta Koman! wisa tetc 
aşkirakirin: "Di vi welatf de ten c nete
ıveya tirk dikare ınqfon etntkf ı1 qewmi 
bixwaze, ji xeynf we mclje tu keseki 

A lt 
tııne. 

Wekl daxuyanlyen li jore, di peva-

joya Serbildana Dersime de O pey 
we re ji hatine aşkerekirin. Ev da
xuyaniyen ku ji deve kesen di dere
ca yekemin de hatine aşkerekirin, li 
hemberi xwestinen ncteweyi yen 
gele kurd politikaya asirnlasyon, 
inkarkirin, tunckirin Cı qetilkirina 
hikumeten Komare bi awayekl pir 
aşkcra dide nişandan . Kurdan bj 
daxwaza lekollna van bOyeran, 
çendek cari serdana Neteweyen 
Yekgirti O saziyen hiquqi O siyasi 
yen navneteweyi kir, le bele daxwa
za wan nehatiye qcbOik.irin Cı neke
tiye rojeva gengeşiyan. Gelo em 
dikarin di çaçoveyeke çawa de tari
fa van qetliam Q tevkujlycn li ser 
gele kurd bilcin? Gelo ji ber çi ji 
aliye van sazlyen navneteweyl ve 
daxwazen kurdan nebatine qcbOI
k.irin O mudax:alc ji bo dewleten 
tawanbar ne hatiye kir in? 

19-Piştl tekbirina Tevgera Dersime, li 
bakure Kurdistane, nezlki bist salt, 
bedenglyekc hikum kir. "D oza 
49"an t1 bOyere di pey we re vi 
bedenglye xera kirin. Gelo kijan 
bOyer O qewirnandinen navxweyl Cı 
dcrveyl bOn sederne van peşkevti
nan? 

20-Li Turkiyeye Darbeya Leşken ya 
27e Gulana 1960an, ji aliye pira
niya çepgiren turk ve, wek muda
xaleyeke peşverfı tetc ditin. U bele 
Sazlya Ewlek:aıiya Neteweyi, damezi
randina Mahkemeya Bilind a Eskeıi, 
maddeyen neguher en QanOna 
Esasi, rcxistinen dewleta kur O wd. 
pekanina tiştcn nedemokratik bi ve 
çebun. Her weha bi gunun O 
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tawanbarlya neteweparezlya kurd, 

485 şexslyeten kurd hatin durxistin 
ji bo bajare Sewaze. Hernan deme, 

ji aliye darbeelyan ve Gruba 
Rojhelate hate damezirandin O ji 

bo çarcseriya meseleya kurd ji aliye 
wan ve raportek hate amadekirin, 

di ve raporte de ji bo ac;lmllekirina 
kurda ıı , peşniyaren wisan hatin 
kirin ku rasterast weki kop!yelô 
"Pilana islelıeta Şarqe" ye sala 

192San bu. Dcına ku em di ve 
çarçove de le binerin, şerten ku 

darbeya eskeri ya 1960an peyda ki r 

çi b un O arınanca darbeye çi b Cı? 

21-Di navbera salen 1965-1970yc de 

Tevgcra N etewcy! ya Kurden li 
Bakfire Kurdistane, dikeve peva
joyeke nO; ku di ve pevajoye de li 
ser tevgera ııeteweyi ya kurd, fikir 
Cı ideoloji'ya çepgir bi bandor c. 
Rcxistin O gruben çepgir en kurd 
di çarçova ideolojiya çepgirl de xwc 

diji-emperyali, diji-kapitall, diji
feodali, diji-eşiri, ... didan nasan

din u tarifkirin. Ev tcrmerı/ınef
humen li jore, di çareseriya mese

leya neteweyekc bindest de çi Ifade 
dikin? Ew rexiseinen ku dibejin em 
ji bo rizgari Cı azadiya miletelô ku 
xaka/erde we dagirti Cı hebCına we 
tete inkarkirin tcvdigerin, di tekili
yerı/peywcndiyen neteweyi O nav
netcwcyi de xwe bi van "diji"tiyan 

tarif bikin, cv yek çawa tete tege
hiştin? 

22-Li pey sikGnet O bedengiyeki dur
Odirej, di sala 1965an de Partiya 
Demokrat a K14rdtistatıa Tırkiye 

Pirsin Kıırdf 

(PDKT) tete damezrandin. Weke 

pengaveke yekemin a pişti demeke 

dOr Cı dircj a bedeng1ya kurden ha
kur, gelo çi tesira we li ser civaka 

kurd O rewşcnbiran çebO? 

23-Pişt! damezirandina PDKT, bi pişt

giriya kadroyen ve parti (ı kadroyen 
kurd en di nava TIPc de Milingen 
Rojhelale hatin sazkirin. Gclo van 

çalakiyan çi tesir li ser lıişyarbuna 

neteweyi-s!yasi ya civaka kurd kir? 

24-Bo çi kurd di nav TIPe de rexistin 
bCın O derbare pirsgireka ncteweyi 

ya kurd de lenerina TİPc çi bCı O 
TIPe çi bandor li ser tevgera nete

weyi ya kurd kir? 

25-DDKO bu n çavkaniya/dayika gelek 

rexistinen çepgir en ku pişti salcıı 

1970e hatine avakirin. Ew şerten 
siyasi yen ku DDKOyan peyda 
kirin çi bfın Cı arınanca daıneziran

dİna DDKOyan çi bO? 

26-Di descpcka salen 1900i de Ci di pey 

we re ji gelek rexistin bi nave kurd 
Cı Kurdistane hatin damezirandin. 
Di sala 1965e de ji PDKT ha te da

ınezrandin. Digel ve qasc bi tevi 
damezrandina DDKOyan, hem di 

nav çcpgiren tir k de O hem ji di nav 
çepgiren kurd de minaqeşekirina 

"mafi rexistinbuna cuda", ji nu ve 
dest pe kir. Di rastiye de ji bi tevl 
ku kurdan di şest salen bihorl de 

hem ji aliye rexistini ve tı hem ji di 
pratlke de rexistinen cOda pek anl
bOn, di salcn 1970yan de armanca 
ji nCı ve minaqeşekirina ve ınijare/ 
babete çi bO? 
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27-Li Ku rdistana Başur, di lle Adara 
1970yc de di navbera desthilatiya 
BAAS O Barzani de peymana 
Xudmuxtari hate i'mzckirin. Li 
Turklycyc ji di 12e Adara 1971e de 
D arbeya Eskeri ya duyemin çebO. 
Bi tcvi pekhatina Darbcye, operas
yenen li hemher rexiseinen legal O 
ilegal en kurdan jl dcst pe kir in. Di 
ve pcvajoye de gelek kurden rew
şenbtr o siyasetnıedar en serbixwc 
O yen di ııav TKDP, DDKO O 
TlPe de hatin girtin G hepiskirin. 
D i pevajoya hcpisxaneye de gelek 
gcngqi li ser mijara "Em parastina 
siyasi bikin yan na?" hatin kirin. Ew 
gengeşi lı pa rastİnan bi girani li ser 
k.ıjan babetan bOn? Blıyeren ve pe
vajoye tesireke çawa li ser kurden 
bakOr O tevgera neteweyi ya kurd 
ki ;ı r. 

28-Tegehiştina hevpar Cı aliye wekhev 
en C untaparez-Kemalizma çepgir
en ti rk, Baassizm O Nasir çi ye? 0 
çi tesira wan li ser tcvgera rizgari Cı 
azadi'ya nctcweyi ya kurd çe büye? 

29-D i beriyasalen 1980 O pişti we de, 
di encama j ihevbOna tevgera nete
weyi ya kurd de grubcn siyasi yen 
cüda derketin hole. Eger ku em iro 
vegcriıı u seyra pcvajoya we deme 
bikin, cOdahiya siyasi O ideolojik a 
gruben we deme binerin, ciyawazi
yeke wisa, misoger bu gelo? O hOn 
d ikarin bi kurti belısa bingeha 
wekhevi lı cudayi ya wan bikin? 

30-Di diroka Komara T irklye de her 
çiqas ku kurdan mafe xwe yen 

nctewi-demokratik anine ziman, ji 
bo ve yeke dcst bi rexistin Cı tcko
şine kirine, her care ev xwestinen 
wan bi mefhOmen wekl "paşvema
ytn", "feodalizm", "dijbenya modemiz 
ıne/dijberiya medenlbOne", "e§qiy;ııl ' ii 
wd. hatine izahkirin u ji aliye dest
helati Cı hikumeten we deme ve bi 
tılnderewi hat i ne ser kO tki ri n. 
I le mu tetbiq Cı qetliyamcn wan en 
di pevaj oya serkCıtkirine de bi 
ınefhOmen wekl "tchclr", "tenkll", 
"ınubadelc", "islehat" u wd. hatine 
izahkirin. Naveroka van mefhOm
an, ji we roje Ci vir ve, hinek istisna 
ne tede, ji aliye pirraniya roşinbtr, 
akadeınisyen Cı siyasetmedaren tirk 
ve ercni o "peşveru" hatine wesi
fandin/nişandan . Bi ve tegelıiştine 
inkar, asimlasyon , j enosid O qetli
aınen ku li hemberi ne tcwe fı 
komcn etnikl yen din hatine kirin, 
di nikicem civake de hatin me§rı1-
kirin . Li gor we, sedemen bingehin 
en ku bune çavkaniya tegehiştin u 
fehmekl wisa çi ne? O ew Komara 
ku bi peşengiya van kadroyan hati
ye damczirandin, dive çawa bete 
nirxandin? 

31-Dema ku cm li bCıyeren qcwiınJ O 
pcvajoya ber bi D arbeyen Eskeri 
yen 27€ Gulana 1960an, 12ye Adara 
1971e o 12ye İlona 1980ye biner
in Ci wan bi tekili O bCıyeren bi 
Ergenekone ve giredayi muqayese 
bikin , weneyekJ çawa derdikeve 
peşi'ya me? 

32-Eger ku emji aliye sosyo-politik ve 
Dcwletı Osmani t1 Komara Tırklye 
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rCiberl hev bik:in,ji aliye kurdan ve 
çi guheriye? 

33-Kurd digel ereb, faris O tirkan di 
cografya Mezopotamya Ci Rojhelata 
Navin de, bi niflısa xwe grubek 
etniki ya herl qelcbalix e. Ev mil
leten ku me na ve wan ani ziman, di 
cem'iyeta Milelen Yekgirti de bi 
dewfetek an jl çend dewletan tenc 
temsllkirin. Digel ku geleki wan bi 
nifüsa xweji kurdan keımir injl, bi 
raya xwe di cemiyeta MY de tesir li 
qedera milete kurd dikin. Dlyar e 
ku cemlyeta Mileten Yekgirti mate 
temsilkirine nade milete kurd. Ma 
ev cemiyet, cemlycta millctan e 
yana dewletan e? Bi vi awaye cemi
yeta Mileten Yekgirtl, parastina 
mafe milete kurd dewre ke dike? 
Rewşeke wisa, teslreke çawa li ser 
meşn11yct Ci beterafiya saziyen nav
neteweyi weki Mileten Yekgritl 
d ike. 

34-Hun tekiliyen navneteweyi yen 
Hikumeta Federal a Kurdistane 
çawa dinirx!nin? 

35-Li başu re Kurdistane damezrandi
na Hikumeta Federal a Kurdistane, 
de bandoreke çawa li ser teza 
"kolonlya navnetewi Kurdistan" 
bike? O rewşa başfire Kurdistane, 
de tesireke çawa li ser kurden 
Tirkiye, Iran u Sfiryeye bike? 

36-Derbare çareserlya meseleya kurd 
de, di çarçova ınefhunıen/tegehen 
wekl daxwazen nctcwey! Ci daxwaz
en kultur!, mafe mirovi O daxwaz
en kultur), mafe federall u dewleta 

Pirsen Kurdi 

neteweyi ya serbixwe; her weha bi 
referansen Kemalizme di nav dew
leta unlter de j i "ci vaka ekolojil(' 
bigre heta "hemwelaciya makezagoni", 
"konfederallzma demokratik", 
"komara demokratik'' u wd. tete 
gengeşi'kirin.~Bi dltina wc, ev tege
hen ha, di izahkirin O çareseriya 
meseleya neteweyi ya kurd de çi 
Ifade dikin? Meseleya kurd çi ye Ci 
kurd çi dixwazin? 

37-Rojgara ku PKK derketlye,ji bo ku 
rexiseinen kurd t1 sereken heremi 
ye civaka kurd bigre bin bandora 
xwe, we, bikaran1na ştddeta siyasi, 
wek rebazeke bingehln qebOl k:irl
ye. Bi vi awayl, di encama ew şid
deta/dijwariya ku hem li hemben': 
xelke siwil O muxalefeta/ oposyona 
nava rcxisrina xwe, hem ji li hem
ber grub Ci rexistine din bi kar ani, 
tahri'baten!xusaren mezin di civaka 
kurd de pcyda k:irin. Ji xeyni ve, 
hemO rexistin u gruben dervaye 
xwe ji bi xayintl fı hevkarlya dijmin 
sucdar kirin. Di ve çarçeveye de, 
divc çebun-karkirin- tekiliyen rex
İstini yen PKKe, ned'iyari t1 neze
laliya daxwazen we yen siyasi çawa 
bene nirixandin? 

38-Li gor ditina wc rexistinen siyasi 
yen dervaye PKKe, ji ber çi nekarin 
wek subjekteke/kirdeyeke siyasi, 
wezifeya xwe binin cl. Keman! Ci 
qisOre wan en rexistinl, siyasi lı 

ideolojiki çi bun? 

39- H un yek ji wan kesan in ku pev
çfına di navbcra PDK u YNK ya 
herema H ekartye baş dizanin. Ve 
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pevçfine çawa dest pe kir, 
mesullyetiya hinek grub O şexsl
yeten Kurdistan Bakur di pevçune 
de çi b Cı? Ger ku em ji lro ve seyra 
wan rojan bikin, hCın bOyeren 
pekhati çawa şirove dikin? 

40-Gelo em dikarin bibejin ku pirani
ya roşinblr Cı siyasetmedaren kurd 
ji altye ramanl/fıkri, ideolojik ı1 

dini ve, rasterast yan ji nerasterast 
di bin tesir Cı renlşandana fıkra 

dewlctcn serdest de diminin? 

41-Beguman bi taybeti miletelô bin
dest ku ji bo rizgarl Cı bidestxistina 
mafen neteweyi tekoşin bike, j i bo 
wan piştgirtya hez Ci rexİstinen 

demokratik en navneteweyi, pirr 
giring e. Le be le dema ku tekoşin Cı 
daxwazen neteweyl yen kurdan 
tete rojeve, bi gişti ne "çepgir"an ı1 

ne jl "lslami"yan xweragirtin O hel
westeka pedivi nişan nedane. 
"Çepgir"an daxwazcn netewcyi yen 
kurdan bi n.ave "birayetfya gelan yarı 
jf birayetfya çinan"; yen "lslaml"yan ji 
bi nave "ummet fi bimyetfya fs!arııt', 

bune alikare berdewanıiya statuko
ya dewleten dagirker O serdest. Ku 
em !ro ji aliye tekoşi"na neteweyi
demokratlk a gele kurd ve li rewşa 
berçav a herem O navneteweyi bine
rin, dive em "meseleya ınütifıkt'ye 

çawa binirxlnin? 

42-Piraniya çepgir, demokrat, liberal ı1 
islamiyen tirk Cı ereb O farisan di ve 
cografya ku em li ser dijin de, bi 
taybeti ınafe dewletbCına gele 
Filistine diparezin, le bele ınaf o 
da.xwaza dewletbuna gele kurd jl, ji 

ber gelek sedemen bebinyat G teori
yen reng bi reng red dikin. Gelo 
meriv bi çi awayi d ikare tarlfa ve 
nakokl O ve durOtiye bike? 

43-Bi tev1 ku kurd Cı ereban di mad
deya 140. a Makezagona (DestCıra 
Bingehtn) a Iraqa Federal de, pek
anina referandomekji bo çareseri'ya 
mesela KerkCıke, wck rcbazeke bin
gehin qcbfil kiriye ji, her çi hikmet 
e ku referandom pek naye Cı mese
leya KerkOke ji he ta ve gave çareser 
nebuye. Wısa tete ditin ku mese
leya KerkCıke ne tene meseleya 
ereb O kurdan e, hernan deme 
meseleye kc heremi ı1 navnetcw1 ye 
jl. Dema ku meseleya giredana 
KerkCıke bi Hikumete Federal a 
Kurdistane re tete rojeve, li Tirkiye 
qismek lıene ku dibejin: "Me Musil 
jibfr ııekirtye", "E'ger ku Tirkfye Musile 
negre, de mecbur l>imfne ku di ıı€zfk de 
Dtyarbekire jf l>ide, dive yarı em 
meziıı/gewre bibin, yan jf piçuk-teng 
bibirı!" Di salen 19201 de, ingiliz li 
Iraqe desthelat bCin ı1 ji bo wan 
kontrola li ser cografya ereban 
giringtir bu. İro ji li vi hereme DYA 
desthetat c G hclwesta A"We derbare 
meseleya Kerkake diyar nakc. Ji ali
yeke din ve ji di meseleya Kerktıke 
de mudax.ilbuyina Neteweyen 
Yekgirti(NY) di rojeve de ye. Di ve 
rewşa hane de; dema ku em ji aliki 
ve politikayen dagirkeri yen dew
leten heremi, ji aliye din ve jt bi 
awaki rasterast yan ji ne rasterast 
mudaxaleya hezen navnctewcyi 
bifikrin, de meseleya KerkCıke 
çawa çareser bibe? O em dizanin 
ku kurd wek miletekJ ne cndanıe 
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rexistina Neteweyen Yekgirti ye, ji 
ber ve yeke derbare meseleya 
Kcrkuke de mudaxcieya NY tete çi 
wateye u de çi encam derxlne hole? 

44-Dema ku daxwazen neteweyi yen 
kurdan tene rojeve, ji aliye roşinblr, 
siyasetmedar cı akademisyenen 
neteweyen serdest ve xiscısiyeta "ew 
e din kirin" a paradigma netewet!ye 
tetc peşxistin , nctewctiya mileten 
serdest u bindese wekhev tete nişan
dan. Weki mileteki bindest, ji bo 
kurdan wateya netewen çi ye? Ü bi 
rasti jl naveroka netewetlya turk, 
creb u farisan O netcwct'iya kurdan 
wek hev e gelo? 

45-Ji be ku em, ye ditı bişib!nin xwe, di 
navbera part! o rexistin Cı raman o 
baweriyen cOda de, li ser bingeha 
diyalog o rezgirtine, pekanina "kon
septeke netcweyl cı demokratik" 
mimkun e? Ü li gor we dive pren
siben bingehln en "konsepteke 
neteweyi u demokratik" a ku 
daxwazen asgari yen neteweya kurd 
bine zirnan çi ne? 

46-Bi tevi ku kurd xwedl nifcısek 
gewre u xakek fıreh in, ji ber çi 
nebune xwedl statuycki siyasi? 

47-Iro, di konjoktfıra hey! ya heremi ı1 
dinyaye de, mesela kurd (ii allye 
dlroki, siyasi, aborl, civaki, kultur! 
ı1 siyasi ve) çi ye? Peşniyar/proje
ycn we yen ji bo çareseriye çi ne? 

48-Dema ku em di çarçova pekhatina 
hinek bOyeren siyasi yen di 
Rojhelata Navin O Dinayaye de; 

Pirsin Kurdl 

Projeya Gewre ya Rojhelata Navin, 
ŞeYe Giravi, Mudaxaleya 4fxanistan Cı 
Iraqe Cı wd. bifikrin, di statukoya 
sistema dagirker Cı kolonyalist a 
navnetewl de, ji aliye kurdan de ji 
çar lingen sistema dagirkerl, yekje, 
li parçeye Başur bi qismi şikestiye. 
Le bele Kurdistana Bakur, bi tevi 
ku ji ali'ye potansiyela siyasi, peş
kevtina civaki, dinamik, nifUs O 
cografya xwe ve ji parçeycn din 
gelek peşkevtitir e jl, nezelali ı1 

nediyariyek heye. Dive kurd di ve 
pevajoye de pekhatina bOyeren 
heremi ı1 dinyaye çawa tebigljin u 
çi bikin? 

49- Cenabe we yekji pcşengcn pevajo
ya Rizgarf ye. Rizgarl tene nave 
kovareki bu yan jl grubeke siyasi
ideolojlkji Ifade dikir? I lun dikarin 
behsa pevajoya peydabuna Rizgart O 
armanca we bikin? Ü ji bo ve arına
ce bi nave Rizgart çi hatc kirin? 

50-Eger ku Rizgari, wek pevajo pekha
tina grubeki siyasi bete nirixandin, 
fikra we ya derheqe meseleya nete
weyl ya kurd, fehma we ya rexis
tinbune, modcla we ya rexistinbCin 
Cı rebaza xebata wc çi bu? 

51-Dcma kovara Rizgari hate weşan
din, bi rast! jl hinek mijaren giring 
anin rojeve O belav kirin. Mijara 
ew her dosyeyeki Cı rojeva wan, li 
gora kijan esasan dihate destnlşan
kirin? Eger Rizgarf di şerten !ro de 
bihata weşandin, wc de cardin 
pediviya gengeşlkirina van mijaran 
pcwlst bi dt ta? 
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Pirsetı K11rdf 

52- Bingeha ideoloj ik-maddi ya jihev 
bUna Rizga.ri-Ala Rizgari Cı j ihev 
bCtnen di pey we re çi bun? 

53-Ccnabe we di daınezirand in o reve
birina gruben Rizgari-Ala Rizgarl 
de ci girtiye, çebuna ev herdu 
gruban di tekoşina rizgariya nctc
weyi ya Kurdistan€ de çi tesir Cı 

zedey1 kirlye? 

54-Ji bo am adekariya şere çekdarl, 
h un berlya Darbeya Eskeri ya Tlona 
1980e digel grubek hevalen xwe 
derbase Bine Xete bfın Cı paşe ji 
h un di wexten ciyawaz de derbasen 
parçeyen din en Kurdistane bun. 
Wexta ku hfi n li Bine Xete bun, bi 
tevi ku misyona siyasi Cı rexistin1'ya 
PKKe dihate gengeşikirin, we li ser 
nave Ala Rizgari bi PKKe re pey
manckllmze kirin. Muhteva pey
ınana we u PKKe ı1 aqibeta we çi 
bu? Paşe hunji Suryeye derketin o 
bi tevi grubeke hevalen xvve der
base rojhelat Cı başure Kurdistan€ 
bCın u daw1ye we dev ji tekoşina 

çekdari berda. D i encama kljan şert 
u çebun an de we biryara devjeber
dana şere çekdari girt? Dema ku di 
navbera çar parçeyen Kurdistane 
de çun ı1 hatina we hebCı , çi pirsgi
rek derdiketin pcşiya we, hfın 

dikarin hinek belısa we pevajoye 
bikin?(İ. G.) 

55-Hun ye k ji wan kesan in, ku pev
çfına di navbera PDK Cı YNK ya 
hereına Hekarlye baş di zanin. Ve 
pevçune çawa dest pe kir, mesuli
yet1ya hinek grub O şexsiyeten 

Kurdistan BakGr di pevçune de çi 

bu? Ger ku em ji iro ve seyra wan 
rojan bikin, hun bilyeren pekhati 
çawa şirove dikin?(İ. G.) 

56-Kawa li ser kljan prensiben binge
bin G kengi hate damezirandin, ji 
aliye fikra neteweyl, siyası Cı felsefi 
ve cudayiya di navbera Kawa u rex
istirren kurd en din de çi bu? 

57-Kawa, di bihara 1978an de jihev 
bil; alikl nave xvvc danin Denge 
Kawa ı1 allye•din bO Kawa Red. 
Sedemen siyasi Cı fikri yen jihev
bune çi bun? 

58-Pişti kuştina Ferid UZUN, bi ser
nivisa "Siwerek: Destpeka K'fjan 
Dawfye ye?" bclavokekl hate belav 
kirin. Di ve belavoke de bi gİ§ti 

bilyeren di Kurdistanc de ı1 bi tay
betl ji bfıyeren Siwereke tene 
anallzkirin, di cncama provakasy
onen tene kirin de çarçeveya rewşa 
aloz a paşeroj e tete dlyarki rin, 
lebele derbare qetilkirina Ferid 
U Z UN de agadariyek zelal nayc 
dayin. Ferld U ZUN ji ber çi hate 
qetilkirin Cı li pa§ ve kuştine de k1 
hebfi/hebGn? 

59-Meseleya serxebfına Kosovaye bi 
mudaxaleyeke navneteweyi lı ate 

çarcserkirin. Derbare "Mafe Çare
ııusfya Neteweyarı" de, em dikarin ve 
yeke weke §iroveyeke nu qebôl 
bikin? Şikle çareseriya meseleya 
Kosovaye, di politika "Mafl Çarentl
slya Neteweyan" de konsepteke nu 
tene rojeve? Ji bo çareserlya mese
leya kurd, mimkun e ku mudaxale
yeke navnetewl ya weki Kosova, 
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Qereda.x Cı Yugoslawyaye çe bibe? 

60-Di malpera SerwC)I.'"tC de bi nave 
"rıetewe a lekolftıa çareserlye", li ser 
tecrubcya İskandinavya Cı welaten 
haktır, rezenivisekc we, derbare ça
reseriya ınesclcyen zimane nctcwe
yl, kcnınetewetl, pirsgireken ziınan 
Cı pevajoya netewcbune hate belav
kirin. Ku em ji alllô ve nakokiyen 
hereml, ziman-lehce Cı dini yen nav 
kurdan binerin Cı ji aliye din ve li 
nakokiyen wan en bi dewleten 
dagirker re bineriıı, di navbera çare
seriya meseleya nctcweyl ya kurd Cı 
modcl-pratlka Iskandinavya Cı welat
en bakOr de nezikayl O tekiliyeke 
çawa em karin weke m'inak nlşan 
bidin? O ji bo çarcseriya meseleya 
nctcweyi, em ji ve tecrubeye dika
rin çawa istifade bikin?(N. A) 

61-KVK, bi gişti weki rcxistina ciwan
en PDKT tcte zanin . Di navbera 
KUK O PDKT de tekiliyekc çawa 
he bO O KUK çi wext bu rexistineke 
serbixwe? 

62-Aliye PDKT, ji ber nakokiyen 
Kongreya 1977an ı1 cncam en der
ketine hale, aliye KUKe bi dar
beeleiye tawanbar di.lcin. HOn 
Kongreya 1977an u tawanbarkirina 
bi "darbedtiye" çawa dinirxlnin? 

63- Pişti jihevbfına PDKT fı KUKe, 
tekiliyen we yen digel PDKle baş 
bun. Gruba we di pevçCınen here
ma H ekarya ye sala 1978an ku di 
navbera PDKI Cı YKN de çe bCın, 
wck terafdarekl PDKI beşdar bO. 
BOyeren herema H ekaryaye çawa 

Pirsin Kurdi 

qewimin O ku Ira em li wan bilyer
an vcgerin, hCın huyeren 1978an 
çawa dininônin? 

64- Di pevçuna navbera KUK O PKKe 
de bi sedan ıneriv hatin ku~tin . 
Arman·c Cı sedemen li paş ve pev
Çlii1C çi bCın? PcvçOne çawa dest pe 
kir Cı li ki jan hereman bel av bu n? 

65-KUKe tekaşina çekdariye bingeh 
qebOl dikir O şere peşmergatiye 
diparast o rexiseina xwe ji li gor ve 
çekiri bu. Gel o KUKe ji ber çi teko
şina çckdari ııeda dcstpekirin? 

66-PDKTye xeta netewl ya kcvneşopi 
temsil dikir, KUK ku ji PDKT 
veqetyaji aliye ideoloji ve xeta çcp
giri pesend kir. Digel ku KUK ji 
xetekl neteweyl Cı kevneşopi hatiye, 
ji ber çi xeta çepgiriye tercih kir? 

67-Wekl KDP(PDK), KUK, KUK
Yekltlya Sosyalist, KUK-Meyla 
Sosyalist, KUK- Merkez Cı wd. ew 
xeza siyasi ya ku hı1n j e hatin, 
bingeha ideolojik-siyasi ı1 maddi ya 
jihevbCına wan çi bun? 

68-Pi§ti Konferansa sala 1982 KUKji 
parçc bu. Bingch Cı sedem en siyasi
ideolojik en parçcbuna KUKe çi 
bOn? Ku emj i ira ve scyra pevajoya 
bihOrl bikin, KUKe li ser tekoşlna 
rizgari ya neteweyi çi zede kiriye? 
O hCın dikarin tecrube ı1 encamen 
pratlka KUKc bi mc re parve 
bi kin? 

69-Berez BURKAY, di hejınara 28an a 
kova ra Reya Azadt ya Eylula 1977an 
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Pirsen Kıırdi 

de ku ji aliye gruba we ve dihate 

wqandin, bi awayeki tundrew 

rexnekariya nameya Barzani ya ku 

di direka 9e Sibata 1977 de ji bo 

Serok Carter hatibu şandin ı1 her

weha nameya ku wek bers!v ji aliye 

Wezire Derve ye OYA H. Kissinger 

ve di 22ye Sibate de ji bo Barzani 

hatibu verekirin, bi sernivisa 
uB elgeyen ixa.neteki: Nameyen 

Barzanfji bo Carter ıi ye K issinceri 
j i bo B arzanf" di rupelen kovara 

we de hatin belavkirin. Ger hOn iro 

ji nu ve we pevajo ı1 bOyeran binin 

bcr çavan, hCın de we deme çawan 
bininônin? Herweha h un i ro te

kiliyen DYA O Tevgcra Neteweyi ya 
Kurdistana BaşOr çawa dininônin? 

70-Em wisa dizanin ku tegehiştina 

sosyaUzma Partlya Sosyalist a 
Kurdistane(PSK) nezike ekola sav

yetik e. Cenabe we 29 salan sekre
ter€ gişô ye PSKC bu, partiya we hi n 

j1 tdeolojiya sosyalizme dipareze O 

hcr.veha dixwazc di çarçova prog
raıncke sosyalist de" meseleya nete
weyi ya kurd" çareser bike. Sala 
2002an di nav weşanen Dcng de bi 

nave "Belge Cı Bfmnfn, Cild-1" 

pirtOkeka we hate belavkirin. Cena
be we di pirtuka navbihuri de, hil

wcşina sistema Sovyetik a di sala 
1992 de wisa şirove dike: "Digel 

binek faktaren (karteken!n) din, 

sederne sernekevtina ve ceribandina 
gewre ya sosyalist, li gori guherina 
şertan XWC nujen neJcirin, demok

ratize nebtıyin; berevajl we di nav 
pedeçune de dcjenerebOyina dikta

toriya yek parttti Cı durketina ji 
girseyen xelke ve" ye. 

Berez denıa ku hOn sedemen ser
nekcvtina ceribandina Yckitiya 

Sovyete şirove dikin dibejin "digel 

faktaren din, li gor guhcrina şertan 
xwe nOjen nekirin", gelo hOn bi 

gotina "digel faktaren din O şerten 
guheri" dixwazin çi bejin? Ü her

weha cenabe we sederne "denıok
ratize nebOyina" sistema Sovyetik, 

"di nav pcdaçune de bi dcjenere
bCıyina diktatoriya yek partlti fı dur
ketina ji xelke ve" gire dide. Gelo 

fehm Cı tcgehiştina "diktatorlya yek 

partiti"ye bi xwe antidemokratik 

nin e?(K.B) 

71-13ye Kanuna 1980e hezen ewlekari 
yen Dewleta Tırkiyeye avetin li ser 
gunde Cirnik a qeza Qaınlşlo ya 
Kurdistan Suryeye, di ve operasyone 

de bi tevi hernCı runiştvanen male Cı 

şeş(6) je endamen Kawa-Rcd, li ser 
hev 15 kes hatin kOştin. Pişti jihev
buna Kawaye, rCW§ Q çalak.iya WC 

deme ya Denge-Kawaye, operasyo

neki wisa icab dikir? Hekc na, ar
manca siyasi ya ve operasya ne çi bu? 

72-Tekoşina ncteweyi Cı civa ki, dem

ekc dur Cı direj c ku berdewaın 

dike, di nav pevajoye de gch pel 

bilind dibin O gehji dadikevin, her 

weha r.nimkun c ku ev tekeşin 

neslek yan çend neslan ji berde

wam bike. HCın qet behevi bOn di 

pevajoya teko§inc de? 

73- Em ji bo ve hevpeyvinc gel ek si pas 

dikin. Di dawiye de, bi kurtayi h On 

dixwazin mesajeke/pcyameke çawa 

bigehinin xwendevanen xwe. 
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"20. yüzyıldan 21. Yüzyıla Kurdistan Ulusal 
Sorunu: Geçmiş, Bugün ve Gelecek 

Değerlendirmesi" 

Dosyasının SORULAR! 

Sayın: 

BiR dergisi olarak onbirinci(ll.) sayı
dan itibaren "20. yüzyıldan 21. yüzyıla 
Kürdistan Ulusal Sorunıı: Geçmi§, 
Bııgiin ve Gelecek Değerlendirmesi" 
başlığı altında yeni bir dosya açıyoruz. 
BiR, Kürtçe-Türkçe olarak yayınlanan, 
üç aylık inceleme-ara§tırma dergisi olup 
merkezi Diyarbakır'dadır. Yazı dili terci
himiz Kürtçedir, ancak yazar fıkirlerini 
hangi dilde kolay anlatabiliyorsa, o dili 
kullanabilir. 
"20. yiizyıldan 21. yüzyıla Kürdistan 
Ulusal Sorunıı: Geçmi§, Bugün ve 
Gelecek Değerlendirmesi" derken ama
cımız:Kürt !iderleri, siyasi kadroları ve 
Kürt ulusal hareketiyle ilgili ara§tıına

incelc yapan akadeınisyen ve yazarlarm 
geçmi§ yüzyılla ilgili tespit ve değer
lendirınelerini, bugünkü durumla ilgili 
dü§üncelerini ve geleeckle ilgili öngörü
lerini, pratik deneyimlerini, özelde yeni 
nesil Kürt gençlerine ve genelde de ilgili 
okurlara aktarmaktır. 
Bu dosyayı hazırlarken, sorduğumuz 

sorularla dosyanın çerçevesini belirle
me ve bazı önemli olay ve noktalara 
dikkat çelane yöntemini izledik ancak 
gerekli gördüğünüz her yerde kendiniz 
de sorular ekleyip yazınızın çerçevesini 
geni§letip derinle§tirebilirsiniz. 

Şimdiye kadar soruların günderildiği 

veya dosyayla ilgili olarak telefonla bil
gilendirilen §ahsiyetler: 
Alırnet ZEKİ OKÇUOGLU 
Azad ASLAN(arş.) 

Chris KUTSHERA(arş.) 
FarukARAS 
Fikret DAŞKAYA(arş.) 
Fuad ÖNEN 
l Iamid KlLIÇARSLAN 
I !asan YILDlZ(arş.) 
Hatice YAŞAR 
İbrahim GÜÇLÜ 
İbrahim Ktirekcn 
İsmail BEŞİKÇİ(arş.) 
Kemal SURKAY 
M. Emin ASLAN 
Mustafa FİSLİ 
MuratCIWAN 
Mümtaz KOTAN 
Nezir AKAD 
Nurettin ELHUSEYNİ 
Eyup AlACABEY 
Ömer ÇETİN 
Recep MARAŞLl 
Rojhat AMED i 
Ruşen ARSLAN 
Said AYDOGMUŞ 
Sinan ÇİFTYÜREK 
Şak.ir EPÖZDEMİR 
Şerafettİn ELÇi 
Viidan TANRIKULU 
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Tiirkçe Sorular 

1- Kısaca kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 

2- Oğuz Türkleri 11. yüzYJida 
Anadolu'ya geldiler. Acaba Oğuzlar, 
Türkmenl er Anadolu'ya geçerken 
kaç kişiydiler? Türkler bu coğraf
yaya Kürtlerden çok sonra gelip 
yerleşme lerine rağmen, Türkler 
Mezopotaınya'yı da içine alan 
Anadolu'da imparatorluk ve devlet 
kurdukları hald e Kürtler bunu 
neden yapamadılar veya b~arama
dılar? Başlıca neden leri ile kısaca 

izah edebilir misiniz? 

3- Osmanlı Devleti'nin nite liği ve 
imparatorluk mantığı neydi? 
İmparatorluğu'nun dağılınasını ha
zırlayan süreç ve koşullar nelerdi? 
Ve resmi söylemin iddia ettiği gibi 
imparatorluktan kopuş ve Türklüğün 
"yeniden doğu§u" muydu? 

4- Osmanlı İmparatorluğu bünyesin
deki ulusal toplulukların çoğu ve 
özell ikle de Balkan'lardaki ulusal 
topluluklarda ulus bilinci ve bu 
amaç doğrultusundaki örgütlenıne

ler daha erken dönemde oluştu ve 
bir kopuş süreci başladı. Kürtlerde 
ulus bilinci ve buna paralel örgüt
lenmelerin oluşumuyla ilgi li farklı 
düşünce ler vardır: bazıları sorunu 
tarihsel-kültürel bir sorun olarak 
tanımlayıp bu süreci Kawa'nın 

başkaldırısına; bazıları Ahmede 
XANi'nin Mem Cl Zin' ine; bazı 

görüşler de bu süreci 1800'1erin 
sonu ve 1900'lerin başındaki geliş

melere dayandırmaktadır. Milliyet
çilik, bir siyaset tarzı olarak düşü-

nüldüğünde, Kürtlerde millet bi
linci ve milliyetçiliğin oluşması 

hangi zamana denk geliyor? 

5- Şeyh Abduselam Barzani öncülü
ğünde 1907 YJlı baharında önemli 
bir kı sım Kürt aşiret liderlerinin 
katılımıyla ve önde gelen bazı Kürt 
şahsiyetlerinin de onayıyla Babıali 
yönetimine aşağıdaki istekleri içe
ren bir telgraf gönderilmiştir: 
"1- Kiirt bölgeleriru:le Kürtçe'nin resmi 
dil olarak kabul edilmesi. 2- Eğitimin 

Kürtçe yapılması . 3- Kaymakam/arın, 

rıahiye miidiirleriniıı ve diğer memur
ların Kürtçe'yi iyi derecede bileıılerderı 

tayiıı edilmeleri . .. . " 
Yukarıda belirtilen talepler ve daha 
sonraki gelişmeler dikkate alındı

ğında, bu talepler 20. yy. başındaki 
Kürt milliyetçi hareketinin oluşu
munun başlangıcı olarak değer

lendirilebilir mi? 

6- I. Dünya Savaşı başlamadan önce, 
Mrika ve Balkanlardaki birçok mil
let Osman lı İmparatorluğundan 
kopmuştu, diğer etnik toplulukla
rın birçoğu da 1. Dünya Savaşı 

sürecinde ayrılıp kendi ulusal dev
letini kurdu. Bu süreçte(l. Dünya 
Şavaşı) , Kürtler de Osmanlı bünye
sindeki diğer etnik topluluklar gibi 
neden kendi devletini kuramadı ? 

7- 20. yy. ilk çeyreğinde ya)'lmlanan 
dergi ve gazeteler (Kurdistatı-1 898, 

Kürd Teaviin ve Terakki Gazetesi, Rojf 
Kurd-1913, Jin-1918, vb.) ve kuru
lan Kürt örgütlerinin (Kurdistan 
Azm-i Kavi Cemiyeti, Cemiyeti , 
Kürt Talebe H evi Ceıniyeti , 
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Kurdistan Teali Cemiyeti vb.) 
amaç ve faaliyetlerini hangi çerçe
vede değerlendirmek gerekir? 

8- ABD başkanı Wilson, I. Dünya 
Savaşı'ndan sonra kurulmasını iste
diği dünya düzenine ili şkin ABD 
Kongresi'nin 8 Ocak 1918 tarihin
deki oturumunda açıkladığı 14 
ilkenin S. ve 12. ilkesinde: "5. Deko
lollizasyoıı sağlanmalı ve sömürge top
raklamıda t~luslara kendi kaderirıi 
belirleme hakkı verilmelidir. 12. 
Osmanlı İmparatorluğtt'ııım Türk olaıı 
kısımlarıııa egemenlik lıakkı tanıımıalı, 
fakat Türk ol111ayan halkiara bağımsı
zlık verilmelidir .... " denilmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu bünyesin
deki halklardan biri olduğu halde, 
Wilson'un ilkeleri uyarınca ulus
devletini kuramayan, ya da buna 
destek verilmeyen tek halk Kürt 
halkıyd ı. Neden Wilson ilkeleri 
(prensipleri) Kürt halkı için uygu
lanamadı/uygulanmadı? 

9- Paris Barı§ Konferansı, İtilaf 
Devletleri tarafından hazırlanan ve 
ı. Dünya Savaşı'nı sona erdiren 
antlaşmalann hazırlandığı uluslar
arası bir konferans olup, Kürtlerin 
de Şerif Paşa tarafından temsi l 
edildiği uluslar arası tek toplan
tıdır. Bu konferans sürecin- de 
Kürt ve Ermeni temsilcilerinin iki 
millet arasındaki çe lişkileri çözüme 
bağladıkları bir anelaşma da yapcık
larını öğrenen M. Kemal, başta 

Kürt aşiretlerine telgraflar çektire
rek ŞerifPaşanın kendilerini temsil 
etmediğini, konferansı düzenle
yen İtilaf Devletleri nezdinde 

Türkçe Sorıılar 

çeşitli girişimlerde bulunur ve 
Şerif Paşa'nın konferanstan çekil
mesini sağlar. Paris Barış Konferansı, 
Kürt meselesinin çözümü için 
nasıl bir zemindi, hangi ilişkiler ve 
vaatler sonucunda Kürtler konfer
anstan dışiandı? 

10-30 Ekim 1918'de MondrosMiitarekesi 
imzalandı ve 17 Aralık 1918'de de 
Seyid Abdulkadir başkanlığında 
Kürdistan Teali Cemiyeti kuruldu. 
Kiirdistan Teali Cenıiyeti'nin ku
ruluş amacına kadrolarının sın ıfsal 

kökenine ve toplumsal bileşenleri
ne baktığımızda, bu ö rgütün mod
ern aıılamda milliyetçi ilk Kürt 
örgü tü olduğunu söyleyebilirmi
yiz? Yoksa ne istediklerine henüz 
karar verememiş, tabandan kopuk 
bir aydın hareketi niteliğinde midir? 

11-İngili z askeri güçleri General 
Marshall ko m u tasında 7 N isan 
1918'de Kerkük ve Süleymaniye'ye 
şehirlerine de girerek Güney 
Kurdistan'ın tümünü denetim altı
na aldılar. Yeni durum değerlen
dirmesi yapmak özere, bölgenin 
ileri gelen aşiret reisleri, din adam
ları ve aydınları Şeyh Mahmut 
Serzenci'nin öncülüğünde top
landılar. Bu toplantıda alınan ortak 
karar gereğince, Kerkük'te bulunan 
İngiliz askeri yctkilisine, "Kürdistaıı 
lıiikiimetiııiıı kumlması ve bu Iziikii
metin başına da Şeyh . Mahmud'rm 
getirilmesi" talebinde bulunulur. 
Kürtlerin bu ta lebi o lumlu karşı
lanır ve Şeyh Mahmud 1919 yılı 
ba§ında ilk Kürt hükümetini oluş-
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Türkçe Samlar 

turarak kendini Kürdistan kralı 

olarak ilan eder. Ancak İngilizlerle 
var oian çelişkiler nedeniyle Şeyh 
Mahmud'un birinci hükümltİnin 

ömrü çok kısa olur. İngiliz kuvvet

leriyle Kürtler arasında başlayan sa
vaş, 19/06/1919'da Şeyh Mahmud'un 
İngiliz ler tarafından yaralı olarak 
yakalanmasıyla son bulur. inişli
çıkı şlı da o lsa, bundan sonra 
Kürtlerle İngi lizl erin yıldı zı hiç 

barışrnadı. Sonuç olarak Güney 
Kürdistan, Milletler Cemiyeri 
"KiMlere iyi davraııılması, mahkeme ve 
okullarda yö11eticilerin Kiirtlerde11 
olması ve Kiirtçe'ııiu resmi dil kab11l 
edilmesi" kararıyla İngiliz mandası
na bırakılır ve İngilizler de bölgeyi 
Irak-Arap yönetimine bağlar. Ancak 
Milletler Cemiyeri tarafından 

Kürtlerle ilgili alınan kararlar 
uygulanmadığı gibi, Kürt-İngiliz 
ilişkisinin bozulması, genel olarak 

Şeyh Mahmud'un mutaasıplığına 

bağlanarak, Kürtlerin bir devlet 
kurmaya yeterli olmadıkları dile 
getirilir. Bu çerçevede baktığımJZ
da; ingilizler tarafından devletleş
ınesi desteklenen Araplarm 

Kürtlerden farkı ne idi? İngilizlerin 
Ortadoğu politikasının öncelikleri 

neterdi ve bu politikada Kürtlerin 
de devletleşınesi gündemde miydi? 

12-Cumhuriyet IIükümetine kaqı 

gerçekleşen Koçgiri(1919), 1925 

I Tareketi(Şeylı Said Hareketi), Ağrı 
(1930) ve Dcrsim(1937-38) hare
ketlerine baktığımızda, büyük bir 
bedel ödenınesine rağmen başanya 

ulaşılamaınış. Bu hareketlerin 

yenilgiyle sonuçlanmat arının iç ve 
dış nedenleri nedir? Birinci Dünya 
Savaşı sürecinde ve sonrasındaki 

dönemde, bölgeyi yeniden düzen

leyen devletlerin programlarında 

Kürtlerin bir statüye kavuşturul

ması var mıydı? 

13-Kurdistan İstiklal Komi tesi yöneti

cileri ve Şeyh Mahmut Berzenci 
bizathi Lenin'e gönderdikleri iki 

mektupta 'Kürt halkının kendi 

kaderini Sovyet halkının kaderiyle 
birleştirmeye hazır olduğunu' bil

direrek Sovyetler Birliği'nden yar

dım talebinde bulunurlar. Ancak 
beklenilen karşılığı bulamadıkları 

gibi, tam tersine karşıt bir duruş 
sergilenerek işgalci güçler destek
lenir. Kürt ulusal mücadelesinin 
"Emperyalist devletlerin ajanları tarafın
datı idare edilen ve yalwz Tiirkiye'ye 
değil, SSCB'ye de kar~ı yöne/mi~ anti
devrimci bir mahiyette" olduğu belir
tılmektedir. Sosyalist-Komünist 
teoride "Uiı~sların Kendi Kaderini 
Tayin Hakkı" olmazsa olmaz bir 

temel ilke olarak kabul edilmesine 
rağmen ve aynı zamanda ~ 
I IalkJan Kongresi'nde (BakU Kongresi) 
ezilen uluslarla ilgili alınan karar
lara rağmen , Bolşeviklerin ve 

Sovyetlerin ulusal kurtuluş müca
deleleriyle ilgi li siyaseti ve pratiği 
nası l değerlendirilebilir? 

14-Birinci Dünya Savaşı sonucunda 
İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti 
arasında 1 O Ağustos 1920'de Sevr 

Andaşması imzalandı. Sevr Anda§ması'nda 
yer alan :"*Antla~ınaıwı 11ygulatımaya 
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başlamasmdan bir süre sonra Kürtler, 
Doğ11 A11ado/u"da bağımsız bir kuruftJŞ 
meydana getirmek isterlerse ve onlarııı 
btt istekleri "Cerrıiyet-i Akvam" tarafin
dan kabul edilip, Osma11lılara tavsiye 
edilirse Osmatıltlar, bu tavsiycyi yeritıe 
geti recek/ erel i ı: 
* Ull1, Erzumnı, Bitlis ve Trabzoıı 
İllerinin bulund11ğ11 alanda, bir 
Ernıenistarı Devleti kurulacak, sınır

larının tayini Amerika Birleşik 
Devletleri Başka11ı"mıı hakemliğine 

bırakılacak." iki maddeye dayanıla
rak ABD'nin himayesi altında, 

Ermenistan ve Kürdistan devlet
lerinin kurulması ihtimali ortaya 
çıkar. 

Gerçekten o dönemin siyasal den
gelerini göz önünde bulundur
duğuınuzda, Sevr Kürtler için ne 
ifade ediyordu ve neden uygula
namadı? Ve bunun yanısıra hangi 
siyasi gelişmeler ve dengeler 
ABD'nin içinde yer almadığı Lozan 
Antla§ması'nı(24 Temmuz 1923) 
ortaya çıkardı? 

lS-Cumhuriyet Devleti'nin, Ağrı Dağı 
Hareketi vesilesiyle Kürt ulusal 
demokratik taleplerine yönelik tu
tumu, 16 Temmuz 1930 tarihli 
Cımtfwriyet gazetesinde şöyle ifade 
edilmektedir: "Ağrı Dağı tepelerinde 
koımklara i/rica eden 1500 kadar şaki 
kalmıştır. Tayyare/erimiz şakiler üzer
ine çok şiddetli bombardımaıı ediyorlar. 
Ağrı Dağı daimi olarak irifılak ve ateş 
içinde ialemektedir. Tiirkiitı demir kar
talları asilerili hesabını tenıizlemektedir. 
b'şkryaya iltica eden köyler tamamen 
yakrlmaktadır. Zilan harekatında imha 

Tiirkçe Sorular 

edilenlerin sayısı 15.000 kadardır. 

Zilan Deresi ağzına kadar ceset dol
tnuştur." Ve akabinde Milliyer gaze
tcsinin 31 Ağustos 1930 tarihli 
sayısında da İsmet İnönü'nün 
ağzından genel olarak diğer etnik 
grupların ve özel olarak da Kürt 
ulusal taleplerine yönelik 
Cumhuriyet Devleti'nin politikası 
§öyle özetlenrrıektedir: "Bu ülkede 
sadece Türk u/mu etııik ve rrksallıak
lar talep etrne hakkına sahiptir. Başka 
lıiç kinısenirı böyle /Jir lrakkı yokıur" 
Yukarıdaki açıklamaların ben;ı:eri 

Koçgiri, 1925 Şeyh Said ve Dersim 
Hareketi sürecinde ve sonrasında 
da yapılmıştır. Birinci ağızdan yapı
lan bu açıklamalar, Cumhuriyet 
hükümetlerinin Kürtlerin ulusal 
taleplerine yönelik izlenen asimi
lasyon, inkar, imha, katliam ve 
jcnosid politikalarını açık bir §ekil
de ortaya koymaktadır. Kürtlere 
yönelik yapılan bu soykırım ve 
katliamlar nasıl bir çerçevede tarif 
edilebilir? Bu olayların incelenme
si talebiyle Kürtler çeşitli döneın
lerde Birle§mi§ Milletler vb. ulus
lar arası siyasi ve hukuki kurumlara 
ba§vurmalarına rağmen, neden 
Kürtlerin talepleri kabul edilip 
gündeme alınmamış ve bu kurum
lar tarafından ilgili devletlere gerek
li müdahalede bulunulınamıştır? 

16-Bölünmenin, parçalanmanın ve 
paylaşılmanın hedefi olan ulus zaaf 
içinde olan, zaaf ya§ayan bir ulus
tur, bu zaaflar nclerdir? 

17-22 Ocak 1946'da kurulu§U ilan 
edilen ve yaklaşık olarak bir yıl 
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Tiirkçe Sorufar 

yaşayan Mahabad Kürt C wnhuriyeti, 
Kürtlerin devle tleşrne yönündeki 
iradelerini ortaya koyan yakın 

dönem Kürt tarihinin en önemli 
olayl arından biridir. Yakın dönem 
Kürt ulusal hareketinin en önemli 
tecrube ve kazanırnlarından biri 
olan M ahabad Kürt C umhuriyeti' 
nin kuruluş ve yıkılışının iç dina
miklerini , o dönemin büyük güç
lerinin bölge ve dünya politikaları 

çerçevesinde nasıl değerlendirile

bilir? 

18-Dersirn H areketinin bastırılmasın
dan sonra, Kuzey Kürd istan'da 
yaklaşık 20 yıllık bir sess.izlik dönc
mi hüküm sördü. . .. Barzani'nin 
1958'dc Sovyetler Birliği 'nden dö
nüşü ve oluşturu l an yeni Irak 
Anayasası 'nda Kürt hal kının var
lığımn kabul görmesi, kuzey Kürt
lerini nas ıl etkiledi? "49'/aı· Davası" 

ve sonrasındaki gelişmelerde bu
nun etkisi neydi? 

19-Trak'ta 27 Temmuz 1958'de General 
Kasun liderliğind e gerçckl C§en 
askeri darbeyle monarşi yönetimi
ne son verildi , Sovyetler Birliği'nde 

sürgünde olan Mustafa Barzani 6 
Ekim 1958'de geri döndü ve oluş
turulan yeni Anayasa'nın 3. mad
desinde, ''Araplarla Kürtler anavatan
da e§ittirler ve Onların ulusal hakları 

Irak çerçevesinde tanmrr" deniyordu. 
Ancak yen i Irak rej imi kısa bir süre 
sonra attığı adunları ve verdiği söz
leri unuttu ve bunun yanı sıra Kürt 
halkına karşı saldırılarını da artırdı. 
Bu gelişmeler ü zerine, Kürt ulusal 

kurtuluş ve özgü rlük hareketi , 
Barzani'nin liderliğinde ·ı 96 1 'de 

"Şoreşa Eylu le-Eylül D evrimi"ni 
başlatı. General Kasım liderliğin

deki 1958 Askeri D arbesi'ni oluş
turan iç ve dış dinamikl er ve 
Şoreş'in baş laması ba§ta Güney 
Kürt toplumu olmak üzere diğer 

paçalardaki(Türkiye, İran, Süriye) 
Kürtler üzerine nasıl bir etki yaptı ? 

20-Türkiye'deki 27 Mayıs 1960 Askeri 
D arbesi, sol kesim tarafından genel 
olarak ilerici bir müdahale o larak 
değerlendiril ir. Oysa Milli Güvenlik 
Kurulu, Ao;kcri Yargı, Anayasanın 
değiştirilemez m addeleri, derin 
devlet yapılanması vb. antidemok
ratik uygulamalar bu darbeyle bir
likte oluşturuldu . Ayrıca Kürt mil
liyetçisi şüphesiyle 485 Kürt şah
siyetinin Sivas'da sürgün kampında 
tu tulmas ı ve darbecilerin Kürt 
m eselesini çözmek için oluştur
dukl arı Doğu G rub u'nun gizli 
raporundaki asimilasyon önerileri 
adeta 1925 tarihli "Şark Isiahat 
Pla.nı"ndaki önerilerin kopyasıydı . 

Bu çerçevede baktığımızda, 1960 
Askeri Darbesi'ni oluşturan ko~ul
lar ve D arbe'nin amacı neydi? 

21-1965-70'lerden sonra Ku zeyde 
Kürt ulusal hareketi yeni b ir döne
me girer; bu dönem, sol dü~ünce

nin ve ideolojinin ağırlıkta ve ege
m en olduğu bir dönemdir. Sol 
düşünceyi savunan Kürt grupları 
kendini ideo lojik o larak anti
emperyalist, anti-kapitalist, anti
feodal, anti-faşist, anti aşiretçi, .. .. 
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olarak tanıınladılar. Ezil en bir ulus 
sorununun çözümünde bu kav
ramlar neyi ifade eder? Varlığı 
inkar edilen ve toprakla rı işgal 
edilmiş bir ulusun kurtulu§ müca
delesini verdiğini söyleyen hare
ketlerin, kendilerini ulusal ve ulus
lararas ı düzlemde bu "anti"lerle 
tanım lamaları nasıl açıklanabilir? 

22-Kuzey Kurdistan'da uzun bir sükO
net ve durgunluktan sonra 1965 
yılında Türkiye Kurdistan Demokrat 
Partisi(TKDP) illegal olarak kuru
lur. U zun bir sessizlik dönemin
den sonra böyle bir adım Kürt 
toplumu ve aydınları üzerinde 
nasıl bir etki yapn? 

23-TKDP'nin kuruluşu, TİP içerisin
de örgütlenen Kürtlerin ve TKDP 
kadrolarının da desteğiyle düzenle
nen Doğu Mitingleri, Kürt toplu
mund a ulusal-siyasal bilincin geliş
mcsini nasıl etkiledi? 

24-Kürtlerin TİP'e yönelmesinin ne
deni ve TİP'in Kürt Ulusal soru
nuna bakışı neydi? Ve TİP Kürt 
ulusal hareke tine nasıl bir etki 
yaptı ? TİP, geleneksel Kürt siyasi 
hareke tine Kemalizm ile hesaplaş
ınayan "sol" argümanlı bir müda
hale miydi? 

25-1970'1crin ikinci yarısından itiba
ren ortaya çıkan sol eğilimli siyasal 
Kürt gruplarının çoğunun anası 

DDKO'lar dır. DDKO'Iar hangi 
siyasi ge lişmeler sonucunda or taya 
çıktı , kuruluş amacı neydi? 

Tiirkçe Sonllar 

26- ı 970'lerdeki Komando operas
yonları neyi amaçlıyordu ve 
DDKO'nun komando operasyon
ları ile ilgili ne tür faaliyet ve çalış
maları oldu? 

27-1900'lcrin ilk çeyreğinden başlayıp 
cumhuriyet sonrasında da devem 
eden, Kürt ve Kürdistan kimliğiyle 
çok sayıda örgüt kuruldu. 1965 
yılında da TKDP kuruldu, buna 
rağmen DDKO'ların kurulmasıyla 
birlikte Kürtlerin "ayrı örgütlenme 
hakkı" , hem Türk solu çevrelerin
de ve hem de sol eğilimli Kürtler 
içerisinde yeniden tartışılmaya baş
landı. Aslında altmış yıllık bir süreç 
boyunca Kürtler teorik ve pratik 
olarak ayrı örgütlenmiş o lduj;ru 
halde, 1970'1i yıllarda böyle bir 
tartışma nasıl ve neden ı:,ründeme 
getirildi? Böyle bir konuyu yeni
den gündeme getirmenin amacı 
neydi ? 

28-11 Mart ı 970'de Güney Kurdistan'da 
Baas iktidarıyla Barzani arasında 
Otonomi antiaşmas ı imzalandı. 

Türkiye'de de 12 Mart ı97ı 'de 
ikinci Askeri Darbe o ldu. 12 Mart 
A~keri Darbesiyle birlikte, legal ve 
ilegal Kürt örgütlerine karşı 

operasyonlar da ba~ladı. Bu süreçte 
başta TKDP, DDKO ve TİP içeri
sinde çalışan kadrolar olmak üzere, 
çok sayıda Kürt siyasetçisi ve aydını 
tutulclandı. Cezaevinde Kürt kadro
ları a rasında siyasi savunma yapıp
yapınamakla ilgi li yoğun bir tartış
ına süreci yaşandı. Bu tartışmalar ve 
savunma süreci esas olarak hangi 
temel ko nular üzerinde yoğun-
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Tiirkçe Somlar 

laşınıştı? Bu süreç kuzey Kürt 
toplumunu ve Kürt ulusalmücade
lesini nasıl etkiledi? 

29-Nasır, Baas çizgisi ve Türkiye'deki 
cuntacı-Keınalist sol çizginin kav

rayışı nedir? Ve Türk solunun 
kendine esas aldığı "Milli 
Dcmokratrik Devrim" ile "Sosyalist 
Devrim" tezleri, dü§ünsel ve pratik 
olarak Kürt ulusal hareketi nasıl 

etkiledi? 

30-1980 öncesi ve sonrası yaşanaıı ay

rışınalar sonucu, farkl ı Kürt siyasal 
gurnpları o rtaya çıktı. Bugün 

dönüp geriye baktığımızda, bu 
guruplar arasındaki siyasi ve ide

olojik-felsefi farklılık, bu tür bir 
ayrışnıayı zorunlu kılıyor muydu? 
Ve kısaca bu gurupların temel 
ayrılık ve ortak noktalarını özetle

yebi lir misiniz? 

31-1975'te DDKO'ların devamı ve 
çizgisi doğrultu~unda DDKD'ler 
kuruldu. Ancak DDKD'lcr süreci 

fazla sürmedi, yaşanan ayrışmalar 
ve gruplaşmalar sonucu, DDKD' 

ler birer çizgi örgütüne dönüştü. 
DDKD'ler neden DDKO'ların 

misyonunu sürdüremedi? 

32-1970-1980 yılları arasında Kuzey 
Kurdistan'da çok sayıda siyasal gru
plar ortaya çıktı, ancak 1970'lerin 

sonunda bu grupların çoğu bir 
ayrışma sürecini yaşadı. J3u ayrı~
ınalar siyasal ve ideolojik olarak 
gerçekten kaçınılmaz mıydı? Yoksa 
bu ayrışmaları teşvik eden ve Küre 

kamuoyunun bilmediği yeni bir 

proje mi vardı? 

33-27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 
Eylül 1980 Askeri Darbelerine 
doğru giden süreci ve o dönem

lerde gerçekleşen önemli olaylara 
baktığımızda ve bugün Ergenekon 
bağlaınında ortaya çıkan ilişkilerle 
karşılaşnrdığımızda, nalsı bir tablo 

ortaya çıkar? 

34-Uiusal demokratik hakların müca
delesini veren Kürt örgütleri gerek 
kendi kadrolarına ve gerek halka 
karşı bir demokrasi geleneği oluş

turabildi mi? 

35-Cwnhuriyct tarihi boyunca Kürtler 
ne zamanki ulusal-demokratik hak 

taleplerini dile getirmiş ve bunun 
için örgütlenip mücadele emıişse, 
bu talepler her seferinde "geri 
kalmışlık", "feodalizim", "mede
nileşme karşıtlığı", "eşkıyalık" vb. 

kavramlarla tanımlanarak dönemin 
iktidarı ve hükümetleri tarafından 
en şiddetli bir şekilde bastırılmıştır. 

Bu bastırma sürecindeki bütün 
uygulamalar ve katliamlar "tehclr", 

"cenkil", "mübadele", "islahat" vb. 
kavramlarla izah edilmiş. Bu kav
ramların içeriği, bazı istisnalar 
hariç, o zaman da bugün de Türk 
aydınları ve siyasetçilerinin büyük 

çoğun lub'll tarafından olumlu ve 
"ilerici" olarak nitelendiriliyor. Bu 
kavrayı§ diğer ulusal ve etnik top

luluklara karşı yapılan asimilasyo
nu, inkarı ve katliamları toplum 
nezdinde me§rulaştırdı. Böyle bir 
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düşünce ve kavrayışa kaynaklık 
eden parametreler nedir? Ve bu 
kadroların öncü kurucusu olduğu 
Cumhuriyeti nasıl değerlendirmek 
gerekir? 

36-Eğer sosyo-politik açıdan Osmanlı 
Devleti ve Cumhuriyet Türkiye'si 
arasında kısaca bir karşılaştırma 

yaparsak, Kürtler açısında ne 
değişmiştir? 

37-Gerek kendi örgüt arkadaşların ve 
gerekse diğer gruplarla olan ilişkil
eric ilgili olarak dönüp geçmişe 
baktığınızda, "keşke bu olmasaydı", 
"keşke bunu yapınasaydık" yada 
"bunu yanlış yaptık" dediğiniz 

olmuş mu? Olmuşsa bunlardan 
bazılarını bizimle paylaşır mısınız? 

38-Kürder, Ortadoğu ve Mczopotamya 
coğrafyasında yaşayan Araplar, 
Türkler ve Perslerle birlikte böl
genin en kalabalık nüfuslu etnik 
topluluklarından biridir. Saydığı

mız bu milletierin tümü Birleşmiş 
Mil letler'de(BM) bir yada daha 
fazla devletle temsil edilmektedir 
ve bu devlederin birçoğu Kürtlerden 
çok daha az nüfusa sahip olduğu 
halde, BM kulland ığı oylarıyla 

Kürt milletinin kaderini etkile
mektedir. Bu durumda Kürt mil
letine temsil hakkını tanımayan 

Birleşmiş Milletler örgütü, sadece 
devleti olan milletleri mi temsil 
ediyor? BM'ler Ortadoğu'daki en 
büyük devletsiz milletlerden biri 
olan Kürtlerin haklarını savunmayı 
kime havale etmiş oluyor? Ve bu 
durum BM'Ier gibi uluslararası 

Tiirkçe Sorular 

kurumların meşruiyetini ve tarafsı
zlık ilkesini zedelemez mi? 

39-Kürt Federe I I ükümeti'nin ulus
lararası ilişkilerini nasıl değerlen

diriyorsunuz? 

40-Güney Kürdistan'da kurulmuş olan 
Kürt Federe I !ükümeti, "uluslararası 
sömiirge Kardista11" tezini nasıl etkile
yecektir? Ve Güney Kürdistan'daki 
bu yapı Türkiye, tran ve Suriye 
Kürtlerini nasıl etkiler? 

41-Kürt meselesinin çözümüyle ilgili 
milliyetçi taleplerle kültürel tale
pler, kültürel taleplerle insan hak
ları, federal haklar ve federal hak
lardan esnetilmiş üniter devlet, 
üniter devletten Kemalizın'i refer
ans alan "ekolojik toplum", "anaya
sa) vatandaşlık", "demokratik cum
huriyet" yada "demokratik konfed
cralizın" ve bundan "bağımsız 

ulus-devlete" kadar giden kav
ramlarla tartışılmakta. Kürt ulusal 
meselesinin tanımlanmasında ve 
çözümünde bu kavramlar neyi 
ifade eder? Size göre Kürt meselesi 
nedir ve Kürtler ne istiyor? 

42-Ekseriycten Kürt siyasetçiteri ve 
müneverlerinin siyasi, ideolojik ve 
dini fikir alanında egemen devlet
lerin direk yada dotaylı fikir yön
lendirmesinin etkisinde kaldığını 

söyleyebilir miyiz? 

43-Kürt siyasetçi ve münevverlerinin 
siyasi, ideoloj ik ve dini fikirler 
konusunda ekseriyctle egemen 
devletlerin direk ya da dolaylı yön-
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Tiirkçe Sorulıır 

lendirmesinin etkisinde kaldığını 
söyleyebilir miyi z? 

44-Şüp lı esi z ki ulusal kurtuluş müca
delesini veren bir ulus için bölgesel 
ve uluslar arası demo kratik Örbri.it
ler ve güçle rle dayanışma çok 
ö nemlidir. Ancak Kürtlerin ulusal 
taleple ri ve mücadelesi sözkonusu 
olunca, genel olarak pratikte ne 
"sol'' ne de "islami" kesim olması 
gereken bir duruşu ve tavrı sergile
yemeınişti r. Sol, Kürt ulusal talep
lerini "lıalklann kardeşliği veya sıruf 
kardeşliği" adına; İslami kesim de 
"ümmec ve islam kardeşbği" adına 
işgalci-egemen devletlerin mevcut 
statükosunun devamına katkı sağ
lamış. Bugün Kürt ulusal-demok
ratik mücadelesi açısında yaşadığı
mız uluslararası ve bölgesel pratiği 
göz önünde bulundurduğumuzda, 
"miitıjikler sorım11"nu nasıl değer
lendirmemi z gerekjyor? 

45-Türk, Arap ve Fars solcula rı, 
demokratları , liberalleri ve İslami 
kesimin büyük çoğunluğu özel
likle yaşadığımız bu c.oğrafyada 
Filistin ha lkının devletleşmesini 
savunurken , ayn ı kesimler 
Kürtlerin devle t olma taleplerine 
ise b inbir teorik kılıf uydurarak 
karşı çıkıyor. Bu çelişki ve çifte 
standart nasıl açıklanabilir? 

46-Federal Irak Anayasasının 140. 
maddesi gereğince, yapılacak refe
randumla Kerkük'ün kaderinin 
belirlenınesi konusunda Kürtler ve 
Araplar anlaştığı halde, bir türlü 
rcferandum yapılamıyor ve dolayı -

sıyla Kerkük meselesi de çözüle
miyor. Kerkük meselesi öyle görü
nüyor ki yalnız Kürt-Arap mesele
si değil , aynı zamanda bölgesel ve 
uluslar arası bir meseleye dönüş
müş . Kerkük'ün Kurdistan Federal 
Hükümetine bağlanması gündeme 
gelince, Türkiye'de bazı kesimler 
"M11sııl'ıı 111111tmadık", "Tiirkiye Mıısufu 
alamaz ise yakında Diyarbakırı vermek 
zorunda kalacak, ya biiyiiyeceğiz, ya 
kiiçülmek zomııda kalacağız!" diyerek 
yayılmacı hayallerini ifşa etmiş 
oldular. 1920'lerde İngi lizler Irakta 
egemen iken , onlar için ö ncelik 
Arap coğrafyasıydı. Bugün de 
bölgede ABD egem en ve Kerkük 
meselesinde tavrını net o larak 
belirtmiyor. Diğer yandan da 
I3M'in Kerkük sorununa müdahil 
olma durumu sözko nus u. Bu 
durumda; bir yandan bö lgesel 
devletlerin Kerkük'c yönelik yayıl
macı emelleri, diğer yaııdan da 
uluslar arası güçlerin Kerkük mese
lesine d irek ya da dalaylı müda
haleleri düşünüldüğünde Kerkük 
meselesi nas ıl çözülebilir? Ve 
Kürtlerin bir millet o larak temsil 
edilmediği Birleşmiş Miletler 
örgütünün Kerkük'e müdahalesi 
ne anlama gelir ve nas ıl bir sonuç 
doğurabilir? 

47-Kürtlerin ulusal talepleri sözkonu
su o lunca, ezen ulusların aydınları , 
siyase tçileri ve akadeınisyenle ri 
tarafından milliyetçi paradigmanın 
"ötckile§tirici" özelliği öne çıkartı
larak, ezen ve ezilen ulus milli
yetçiliği aynı kefeye konulmak-
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tadır. Ezilen bir ulus olarak Kürtler 
açısında "milliyetçilik" ne anlama 
geliyor? Ve gerçekten de Türk mil
li yetçiliği, Arap milliyetç iliği ve 
Fars milliyetçiliğiyle Kürt mii
Liyetçiliği aynı şey mi ? 

48-PKK, çıkı§ından itibaren kendi dış
ındaki Kürt örgütlerini ve yerel 
toplumsal liderleri sindirip kendi 
egemenliği a ltına almak için, siya
sal şiddetti , temel ve vazgeçilmez 
bir yöntem olarak kabul ederek, 
gerek örgüt içi muhalefete ve 
gerekse diğer gruplara karşı uygu
ladığı şiddetle Kürt toplumunda ve 
ulusal kurtuluş mücadelesinde 
büyük tahribatlar yara rı . Ayrıca 

kendi dışındaki bütün Kürt grup
larını i şbirlikçilik ve hainlikle suç
ladı. Çıkışından bugüne PKK'nin 
örgütsel yapısı-i ş ley işi ve siyasal 
taleplerindeki belirsizliği nasıl 

değerlendirmek gerekir? 

49-Sizce PKK dışındaki diğer Kürt 
örgütlerinin siyasal bir özne o larak 
rolünü oynayanıamasının nedeni 
o lan örgütsel, siyasal ve ideolojik 
kus urları neydi kısaca açıklar 
mısınız? 

50-Farklı düşünce, inanç, parti ve gru
plar arasında ö tekini kendimi ze 
benzerıneye zorlamadan işbirliği , 

diyalog ve saygı tem elinde "ulusal 
demokratik bir kon sept" oluştur
mak mümkün müdür? Ve size göre 
Kürt ulusa l istemlerini içeren 
"ulusal demokratik bir konsept" oluş
turmanın asgari temel ilkeleri neler 
olmalıdır? 

Türkçe Somlar 

51-Dünya ve Ortadoğu'daki siyasal 
gelişmeleri; Büyük Ortadoğu Projesi, 
Körfez Savaşı, Irak ve M ganistan 
müdahale vb. gelişmeler çerçeve
sinde düşündüğümüzde, Kürtler 
açısında uluslararas ı sömürgeci
işgalci sistemin statükosunda bir 
kırılma görülmektedir; işgalci sis
temin dört ayağında biri kı smi 

kırılmıştır. Ancak siyasal potan
siyeli, sosyal gelişim , dinamik, 
nüfus ve coğrafyasıyla diğer parça
lardan daha gelişkin olan Kuzey 
Kurdistan'da büyük bir belirsizlik 
yaşanmaktadır. Bugün Kürtler 
dünya ve bö lgedeki gelişme leri 

nas ıl okumalı ve ne yapmalı? 

52-Kürtler büyük bir nüfusa sahip 
olmalarına, geniş bir toprağa sahip 
olmalarma rağmen neden bir siya
sal statüye sahip olamamışlardır? 

53-Kosova meselesinin uluslar arası 

bir müdahale ile çözülerek bağım

s ı zlığına kavuşması, " Ulusların 

Kaderlerini Tayin Hakkı" ilkesinin 
yeni bir yorumu şeklinde değer
lend.irilebilir mi? Kosova ulu sal 
meselesinin çözüm şekli , BM'Ierin 
UKIITH ilkesindeki politikasında 
bir konsept değişimini mi gün
deme getiriyor? Kürt meselesinin 
çözümüne yönelik Kosova, Karadağ, 
Yugoslavya vb. yerlerde olduğu gibi 
uluslararası bir müdahale olabilir 
mi? 

54-Yakın Kürt tarihinde "49'/ar Davası" 
olarak bilinen operasyonda tutuk
lularından biri olarak, bu süreci 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Resmi 
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Türkçe Sorular 

makamların bu operasyon ve 
tutuklamalad a ilgili iddialarına ve 
o dön emdeki çı kan haberlere 
bakıldığında, "49'lar Davası " çok 
büyük bir o lay gibi yansıtılmak
tadır. Bugünden geriya doğru bak
tığımızda, bu operasyon , iç poli
tilcaya dönük bir manevra mıyd ı 

yoksa Kürtleri korkutmaya ve sin
dirmeye dönük bir operasyon 
muydu?(Ş. E) 

55-Türkiye C umhuriyeti'nin kuruluş 
dönemindeki biçimleni şi ve 
Kemalist rejimin nite liğiyle ilgi li 
farklı tanımlamalar yapılmaktadır. 

Siz de Kemalizm 'i "orijinal bir 
Bonapartizm" olarak değerlendiri

yorsunuz. Tarihsel koşulların fark
lılığını ve özgünlüğünü dikkate 
ald ığımızda, Kemalist rejim hangi 
noktalarda Bonapartist bir nitelik 
taşımakta, başlıca özellikleri nel
erdir ve Türkiye C umhuriyeti'ne 
damgasını vuran Bonapartizm'in 
ayırdedici yönleri nelerdir?( F. B) 

56-Sayın Ba~kaya, "Paradigmanın .tflası" 
ded iniz ve 20 ay hapis yatını z. 

Hangi Paradigma ve neden iflas 
etti? 

57-"Paradigınamn .tflası" adlı kitabınız
da, Türk "sosyalisclerini", genel 
o larak bürokratik, devletçi, halka 
yukarıdan bakan ve bağnaz birer 
Stalinist olarak değerl endirirken, 

bu tespitierinizi neye dayandırı
yorsunuz? 

58-0smanlıdan C umhuriyete geçiş 

süreci ve olayla rı , emperyaLizme 

karşı verilmi ş bir "Milli Mücadele" 
olarak tanımlanı r. Gerçekten de 
"Milli Mücadele", anti-emperyalist 
bir hareket miydi? "Milli Mücadele" 
ya da "Kurwluş Savaşı" sürecinde 
Ermenilere, Kürtlere, Lazlara vd. 
milletiere karşı geli ştirilen tutum 
ve pratiğe bakıldığında, bu bir 
ulusal kurtuluş hareketi nite l iği 

taşıyor muydu? 

59-Komintcr(III. Enternasyonal)'de 
alınan kararlara baktığımızda, 

Kominter'in genel o larak Milli 
Meseleye bakışı , özel olarak da 
"Milli Mücadle"ye destek verınesi 

ve "Milli Mücadele"nin anti
emperyalistliği sorununa yaklaşımı 
nasıl değerlendirilmelidir? 

60-0smanlı D evletinin nite li ği ve 
imparatorluk mantığı neydi ? Ve 
resmi söylemin iddia ettiği gibi, 
1923, imparatorluktan kopuş ve 
Türklüğün "yeniden doğu§u" muydu? 

61- Sayın BURKAY, 1980 öncesinde 
grubunuz tarafından çıkarılan 

Özgürlük Yolu dergisinin Eylül 
1977 tarihli 28. sayısmda, dönemin 
ABD Dışişleri Bakanı H. 
Kissinger'in, Barzani'nin 22 Şubat 

1975 tarihli mektubuna verdiği 

cevap ve aynı zamanda Bar zani 'nin 
Başkan Carter'e yazdı ğı 9 Şubat 
1977 tarihli mektupları şiddetli bir 
şekilde eleşti rerek "Bir İlıanelin 
Belgeleri: Barzanin'nin Carter'e ve 
Kissincer'in Barzani'ye yazdığı 

Mektuplar" başlığı altında yayınla

dınız. Bugün geriye dön üp o 
zamanki ge lişmeleri ve süreci 
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yeniden gözden geçırırsen iz, o 

zamanki değerlendirmeniz için ne 

diyebilirsiniz? Aynı zamanda bu

günkü ABD ve Güney Kurdistan 

ulusal hareketinin ilişkilerini nas ıl 

değerlendiriyorsunuz? 

62-Kurdistan Sosyalist Partisi'nin 

sosyalizm an layışı, sovyetik ekole 

yakmlığıyla bilinir. 29 yıl PSK'nin 

genel sekreterliğini yaptınız, par

tiniz halen sosyalist ideoloj iyi 

savunmakta ve "Kürt ulusal mese

lesi"ne sosyalist bir program çer

çevesinde yaklaşmaktadır. 2002 yıl

lında Deng yayın larında çıkan 

"Anı/ar Belgeler, Cilt-1" adlı 

kitabın ızda, 1992'de Sovyet sistem

inin çöküşüyle ilgil i olarak "bu 

büyük SO!>)'alist deneyimin başarı

sızlığının nedeni, diğer etkenierin 

yanısıra, değişen koşullara uyum 

sağlayamaması, dcmokratikleşc

memesi; tersine tek parti diktatör

lüğünün giderek yozlaşması, kitlel

erden kopmasıdır." şeklinde değer

lendiriyorsunuz. 
Bolşeviklcrin Sovyet deneyiminin 

başanya ulaşmamasını "diğer 

etkenierin yan ı sıra, değişen 

koşullara uyum sağlayamaması" 

olarak değerlendirirken, "d iğer 

etkenler ve değişen koşullar"la neyi 
anlatmak istiyorsunuz? Ve ayrıca 

Sovyet sisteminin "demokratikleş

ememesi"niıı nedenini, "tek parti 

diktatörlüğünün giderek yozlaş

ması, kitlelerden kopması" olarak 

değerlendirirken, "tck parti dik

tatörlü!;>ii" an layışının kendisi anti 
demokratik değil midir?(K. B) 

Tiirkçe Sorular 

63- Özgürlük Yolu, KİP ve KUK 

olarak 1978'in sonlarında UDG'yi 

(Ulusal Demokratik Güçbirliği) 

oluşturdunuz. 1987 yılında sekiz 

Kürt örgütünün bir araya gelme

siyle TEVGER adındaki birlik 

oluştu ve bu birlik üç yıl sürebildi. 

Ulusal bir cephe ya da güçbirliği 

için daha sonraları da çeşi tli gir

işimler oldu ve başarılı olmadı . En 

son o larak farklı gruplar ve şahsi

yederin gi rişimiyle, Mayıs 2007'de 

TEVKURD kuruldu. UDG, 

TEVGER, Avrupa Kürt Platformu, 

TEVKURD vb. birlik örgütlen

meleri hangi temel ilkeler üzerinde 

oluşturuldu , amac neydi ve neden 

bir kurumsal süreklilik sağlayıp 

başanya ulaşmadı/ ulaşamıyor? 

64-PKK 1984 yılında silahlı mücade

leyi başlattı ve yaklaşık 25 yıldır 

si lahlı mücadele devarn etmekte

dir. Bu sürenin 15 yıllı Suriye'de 

devlet güvencesi altında geçirildi, 

Suriye Kürtleri tarafından da örgü

te büyük destek verildi ve çok sayı

da katılım oldu. Kendi Kürtlerine 

vatandaşlık ve hüviyet hakkını dahi 

vermeyi reva görmeyen Suriye 

devleti, neden PKK'ye bu desteği 

verdi ve Suriye Kürtleri bu ilişkile

rin sonucunda ne kazandılar, hangi 

demokratik ve ulusal haklarını elde 

ettiler? 

65-PKK "önderliği", diğer lider kadro

ları ve örgüte yakın legal kuru
luşların yöneticilerinin yayınladık

ları deklarasyon ve yaptıkları açık

lamalarla ne istediğini belirtmese 

de, ne istemediğini açık bir şekilde 
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Türkçe Sorular 

belirtmektedir: "bağımsı~ Kürt 
devleti"ni asla istcmediğini, Misak
ı Milli sınırlarına saygı lı olduğunu, 
bayrağa saygılı olduğunu, toprak 
talebinin olmadığını, otonomi ve 
federasyon gibi siyasal bir talebinin 
olmadığını her vesileyle açıkla
ma ktadı r. Aynı zamanda s ilahlı 
mücadele sürmektedir ve her vesi
leyle de "Barış" dillendirilmektedir. 
PKK ve ona yakın legal-ilegal 
kuruluşların talepleri ortadayken, 
sürdürülen s ilahlı mücadele nasıl 
aç ıklanabilir? "Mulıatapsız Sava§ ve 
Muhatapsız Barıl' nereye kadar? 
(H. Y) 

66-iran, İKDP'nin dünyaca saygın lid
eri Kasemlo'yu ve örgütün diğer 
üst düzey yöneticilerine karşı ulus
lararası yasaları ve oluşabilecek tep
kileri hiçe sayarak, Avrupa kent
lerinde suikastlar düzenlerken , 
neden Doğu Kurdistan kaynaklı 
olmayan PJAK'ın kendi siyasal ege
menliği altındaki bölgede örgüt
lenmesine göz yummakta ya da yol 
vermektedir? 

67-Abdullah ÖCALAN, "İsmail 
Beşikçi Kürtlerin Z iya Gökalp'idir. 
Ziya Gökalp Türkler için neyse 
İsmail Beşikçi de Kürtler için öyle
dir. Beşikçi Durkheim sosyolo
jisinden, M arksizmin en katı 
halinden ve Z iya Gökalp'ten etki
lenrniştir. Kendisi katı bir pozi
tivisttir." diyerek sizi elq tirdi . 
Öcal an 'ın bu e leştirilerini nasıl 
dcğerlendiriyorsunuz?(İ. B.) 

68-Hocam, Yaklaşık yarım asırdır 

Kürtlerle ilgili çalışmalar yapınak
tasın ız. Bugüne kadar yaptığınız 
araştırınalardan ve yazdığınız yazı
lardan dolayı 18 yıl cezaevinde yat
tınız. Kürd.istan'ın dört parçasında
ki Kürtler nazarında çok değerli

siniz; her zaman saygıyla anılıyor
sunuz. Sizin de çok iyi bild iğiniz 
üzere, toplumsal ve ulusal müca
deleler uzun soluklu mücadeleler 
olup; bir nesil ya da birkaç nesil de 
devam edebilen ini ş li-çıkı şlı bir 
süreci kapsar. Hocanı , bu mücade
le sürecinde umutsuz olduğunuz 
dönemler oldu mu?"(i. B.) 

69-TKDP'nin kuruluşundan kısa bir 
süre sonra Gen el Başkanı Faik 
Bucak'ın öldürülmesiyle ilgili fark
lı düşüncele r vardır. Faik Bucak' ın 
öldürülmesi, ailesel bir iç çelişki 
miydi yoksa bir suikast mıydı ? 

70-Genel o larak TKDP'nin Kürt 
aydın ve gençlik kesimini örgütle
yemediğine dair yaygın bir düşün
ce vardır. TKDP, en çok Kürt 
toplumunun hangi kesimi içerisin
de örgütlenmişti , neden Kürt top
lumunun en dinamik ve bilinçli 
kesimini ö rgütleyem edi ? 

71-Kuzey Kurdistan'da uzun bir süku
net ve durgunluktan sonra, 11 
Temmuz 1965 yılında Türkiye 
Kurdistan Demokrat Partisi (TKDP), 
Diyarbakır'da illegal olarak kuru
lur. TK.DP'nin kuruluş amacı, 
örgütlenme ve mücadele tarzı 
neydi ? U zun bir sessizlik döne-
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minden sonra böyle bir adım Kürt 
toplumu ve aydınl:ırı üzerinde 
nasıl bir etlci yaptı? 

72-Sayın ELÇİ, 12 Mart Askeri 
Darbesi'nden sonra sizde TKDP 
davasından tutuklandınız. Bize 
biraz TKDP operasyonu ve mah
keme sürecindeki ge lişmelerden 

bahsedebilir misiniz? 

73-Sayın ELÇi, 1977 yılında AP'den 
milletvekili seçildiniz ve kısa bir 
süre sonra istifa ederek C I TP'yc 
geçtiniz. 5 Ocak 1978'de kurulan 
Ecevit hükümetinde Bayındırlık 
Bakanı olarak kabincdc yer aldınız. 
Uakanlığmız döneminde "Türkiye'de 
Kiirtler var, betı de Kiirdiim" şeklinde bir 
açıklama yaptınız. 12 Eylül Askeri 
Darbesi'yle birlikte tutuklandmız 
ve hakkmızda açılan davadan dola
yı 2 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi
niz.Bakanlığınız döneminde neden 
böyle bir açıklama yapma ihtiyacı 
duydunuz, bu açıklamanız gerek 
kabinede ve gerekse Türkiye'deki 
siyaset sahnesinde nasıl bir etki 
yaptı? 

74-Sayın ELÇi, siyasa l yaşamınızdan 
da anla§ılrnaktadır ki !ega! örgüt
lenme ve mücadele tarzını esas 
a lmaktasınız. Bu doğrultuda Kürt 
Demokratik Platformu (1994), 
Demokratik Kitle Partisi (DKP-
1997), Katılımcı Demokrasi Partisi 
(KADEP-2006)'nin oluşumunda 
ve kurulu§ ça lı şma l arında aktif 
olarak yer aldınız ve aynı zamanda 
da bu örgütlere başkanlık yaptınız. 
Yaşad ığınız pratik tecrübe itibariy-

Türkçe Sorufar 

le, legal mücadelenin pozitif ve 
negatifleri nedir? Kürt ulusal mese
lesi, sadece !ega! mücadele tarzıyla 
bir çözüme ulaşabilir mi? Ve halen 
genel başkanlığını yapmış olduğu

nuz KADEP'in programmda, 
Kürt ulusal meselesinin ancak 
"Federasyon"la çözü lebi leceğini 

söylemektesiniz. Dünyada birçok 
farklı Federal modeller var, sizin 
öngördüğünüz federal modelin 
temel ilkeleri nedir? 

75-Türkiye'deki yakın dönem Kürt 
siyasi hareketi tarihinde, TKDP'nin 
yeri ve önemi nedir?(Ş.E.) 

76-KUK., genel o larak TKDP'nin 
gençlik kolu olarak bilinir. KUK ilc 
TKDP arasında nasıl bir ilişki vardı 

ve KUK ne zaman bağımsız bir 
örgüte dönüştü? 

77-TKDP tarafı, KUKve TKDP ayrı§
masının olduğu 1977 Kongresi' 
ndeki gelişmelerden dolayı, KUK 
tarafını darbeciliklc suçlamaktad ır. 
Siz 1977 Kongresini ve "darbecilik" 
suçlamasım nasıl değerlendiriyor

sunuz? 

78-TKDP ve KUK ayrışmasından 
sonra da, IKDP'Ie ili şki lerinizin 

oldukça iyi olduğu bilinmektedir. 
1978 yılında IKDP ile YNK arasın
da Hakari bölgesinde yaşanan çatış
malarda IKDP'den yana tavır 

koyarak bir taraf olarak yer aldını z. 
1 Takari'deki o laylarının gelişimi 

nasıl oldu ve bugün baktığınızda 
olayları nasıl değerlendiriyor
sunuz? 
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Türkçe Sorufar 

79-KUK ve PKK ça tı şmasında, iki 
taraftan da yüzlerce insan öldü. Bu 
çatı şmalara kaynaklık eden sorun
lar n e ... idi? Bu çatı şmalar nasıl 
gelişti ve hangi bölgelerde yoğun
laştı? 

80-KUK silahlı mücadeleyi esas alıp 
peşmerge savaşını savunduğu ve 
yapılanmasınm da buna uygun o l
duğu halde neden silahlı müca
deleyi başlatmadı ? 

81-TKDP geleneksel ulusalcı bir 
çizgiyi temsil ederken, TKDP'den 
ayrılan KUK ideolojik olarak sol 
düşünceyi benimsedi. Aslında gele
neksel ulusalcı bir çizgiden gelen 
KUK, neden sol çizgiyi tercih etti? 

82-İçerisinden geldiğiniz siyasi çizgi
nin KDP, KUK, KUK-Sosyalist 
Birlik, KUK Sosyali st Eğilim , 

KUK-Merkez vb. ayrışmalar ile 
daha sonraki ayrışmaların maddi 
temeli neydi? 

83-1982 yılında yapılan konferans ve 
sonrasında, KUK'da meydana 
ge len bölünmelerin ideolojik
siyasal bir temeli var mıydı? 

Bugünden geriye doğru baktığı

mızda, KUK'un kürt ulusal 
mücadelesine katkısı ve bu tecru
bedcn çıkarrığınız sonuçlan bizim
le paylawınısınız? 

84-Serwext sitesinde "ulus ve çözüm 
amştırınası" başlığı altında, İskandi
navya ve kuzey ülkelerinde ulusal 
dil , ulusal azınlık sorunları ve 
çözümü, d.il sorunları ve ulusallaş-

ma süreçleri üzerinde bir dizi 
yazınız çıktı. Bugün Kürdlerin 
hem kendi içindeki bölgesel, dil
lehçe ve dinsel çelişkileri ile 
Kürdistanı işga l eden devletlerle 
olan çe lişkileri karşılaştırıldığında, 

İskandinav ve Kuzey ülkeleri mod
eli ve pratiği, Kürt ulusal soru
nunun çözümü konusunda bir 
benzerlik var mıdır ve bize nasıl bir 
tecrube sağlayabilir?(N. A.) 

85-Rızgarf sadece bir dergi adı mıydı , 

yoksa aynı zamanda siyasal-ideolo
jik bir grubu da mı ifade ediyordu? 
Rızgart'nin çıkış amac ı ve oluşum 
sürecinden bahs edebilir misiniz? 
Ve bu amaçlar doğrultusunda neler 
yapıldı? 

86-Rrzgari süreci aynı zamanda bir 
siyasal grup yapılanmas ı olarak 
değerl endirildiği nde, Kürt ulusal 
sorunu tanımı , örgüt anlayışı , yön
temi, sorunu çözme yakl aşım/ 

model ve önerileri nelerdi ? 

87-Rızgari dergisi çıkarken gerçekten 
dosya şeklinde önemli konulan 
tartışmaya açtı , dosya konuları bu 
şekilde gündenıl eştirilirken , gün
demi belirleyen esas neydi? Egcr 
Rı zgari dergisi bugünkü şa rtlarda 

çıkmış olsaydı, tekrar bu konul arı 

tartışmaya açma gereğini duyar
rnıydınız? 

88-Rızgari-Aia Rızgari ve daha son
raki ayrı şmaların maddi temeli 
neydi? 

89-Kuruluşunda yer aldığınız ve 
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yöneticisi olduğunuz Rizgarf'nin 
Kürdistan ulusal mücadel esine 
nasıl bir katkı sağlamıştır, olumlu 
veya olumsuzluklarıyla özetleye
bilir misiniz? 

90-1966 yazında Malatya'da yapılan 

TiP Kongresinin en genç delcge
siydiniz. Bu Kongre, TİP içerisin
deki siyasal eğilimlerin saflaştığı ve 
hesaplaşma sürecine girdiği bir 
kongre oldu. Bu Kongre'de Milli 
Demokratik Devrim ve Sosyalist 
Devrim çizgileri ile Doğulular 
Grubu'nun(yani Kürtler) ayrışması 

nasıl gerçekleşti ve tarafların dayan
dığı temel tezler neydi?(R. A) 

91-Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkerneleri' 
nde hem sanık konumunda yargı
landınız, hem de bir grup avukat 
olarak birçok Kürt siyasi tutuklu
nun davasını takip edip savun
masını yaptınız. Biraz o dönemin 
Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkerneleri, 
girmiş olduğunuz davalardan 
ilginç anektotlar ve siyasi tutuklu 
Kürtlerin durumundan bahsede
bilir misiniz?(R. A) 

92-1978'de Hakari bölgesinde yaşanan 
PDK ve YNK çatışmasını yakından 
bilenlerden birisiniz. Bu çatışmalar 
nasıl gelişti ve Kuzey Ki.irdistın'daki 
bazı grupların ve şahsiyetlerin bu 
çatışmadaki sorumluluğu ne idi? 
bugü nden baktığınızda olan l arı 

nasıl yorumluyorsunuz? 

93-1980 Askeri Darbesi'nden önce 
silahlı m ücadele hazırlığını yap
mak üzere bir grupa arkadaşınızia 

Türkçe Sorıılar 

Sürye'ye geçtiniz ve daha sonra da 
farklı zaman dilimlerinde 
Kürdistanın diğer parçalarında da 
bulundunuz. Süryc'dc iken , 
PKK'nin örgütsel ve siyasal misy
onu tartışı ldığı halde, Ala Rızgari 
adına PKK ile bir anlaşma imzala
yan gruplardan birisiniz. O zaman 
PKK ile imzalamış olduğunuz 

anlaşmanın muhtevası neydi ve 
akibeti ne oldu? Ayrıca Sürye 
Kürdistanı'ndan ayrı larak fa rklı 

dönemlerde bir grup peşmerge 
arkadaşlarınla birlikte doğu ve 
güney Kürdistan'da bulundunuz 
ve sonunda silahlı mücadeleden 
vaz geçtiniz. Hangi şartlar ve geliş
meler sonucunda silahlı mücadele
den vaz geçme kararı aldınız? Ve 
Kürdistanın dört parçası arasında 
mekik dokurken karşılaştığınız 

sorunlar nelerd1, biraz o süreçten 
bahsedbilirmisiniz? (İ. G.) 

94-PŞK(Partiya Şoreşa Kurdistan-
1976), daha sonra KİP(Kurdistan 
İşçi Partisi-1978) olarak bilinen ve 
1982'de de PPKK(Partiya Peşeng a 
Karkeren Kurdistane-1 982) adını 

alan siyasal-örgütsel çizgi, Dr. 
Şıvan'nın ya da Türkiye'de 
Kurdistan D emokrat Partisi'nin 
mirasçısı olarak bilinir. Ş ıvan son
rası, bu yeni örgütlemenin siyasal
ideolojik, programatik ve yöntem 
olarak T-KDP'den farlo neydi? Ve 
neden böyle kısa zaman dilimi 
içinde sürekli ad(isim) deği§tirme 

gereğini duydu? 

95-PŞK-KİP çizgisine yakınhğıyla bili
nen DDKD'ler, legal olarak büyük 
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Türkçe Sorıılar 

bir Kürt kitlesini örgü tlemeyi 
başardılar, an cak bu potansiyel 
dcğerlendirilemedi. Geriye dönük 
bir muhasebe yapılırsa, neden bu 
potansiyel değerlendirilemedi? 

96-Başta ralınıedi Nejmettin Büyükkaya 
ve arkadaşları olmak üzere, 1980 
ö ncesi KİP'deki ayrışmaların siya
sal ve örgütsel nedenleri neydi? Ve 
Necmettin'in Hakkari olaylarında
ki rolü neydi? 

97-12 Eylül Askeri Darbesi'yle birlikte 
bütün Kürt siyasi gruplarında 
olduğu gibi, sizin grubunuzun da 
kadrolarının büyük çoğunluğu 

yurtdışına çıkmak zorunda kaldı ve 
siz yurtdışına çıkınayıp ülkede 
kaldınız ve yakalanıp hapsedildi
niz. Bize biraz yakalanma süreci
nizden bahsedebilir misiniz? Ayrı
ca 1982'de Suriye'de yapılan 

Kongrede, yaşanan örgütsel sorun
lar ve farklı siyasal-ideolojik eği
limler nedeniyle örgütle organik 
bağınızın koptuğu söylenmektedir. 
Gerçekten böyle bir durum var 
mıydı ve bize bu süreci açıklar
mısınız? (Ö. Ç) 

98-1978 yılında Hakkari bölgesinde, 
IKDP ile YNK arasında yaşanan 

çatı§malarla ilgili olarak, grubu
nuzun tutumu hakkında farklı 
yorumlar yapılınaktadır ve YNK 
tarafından da verdiğiniz sözü ye
rin e getirmemekle imtihan edil
mektesiniz. I Iakkari'deki olaylan
nın gel işimi nasıl oldu? Ve bugün
den geriye doğru baktığınızda 

olayla rı nasıl değerlendiriyor

sunuz? 

99-KİP, ÖzgürlükYolu ve KUKolarak 
1978'in sonlarında U DG'yi(Uiusal 
Demokratik Güçbirliği) oluştur
dunuz. UDG, hangi temel ilkeler 
üzerinde oluşturuldu , amac ı neydi 
ve neden başanya ulaşınadı? 

100-1 982 yılında Suriye'de yap ılan 

Kongre ve bu Kongre'de PPKK'nin 
çıkması, 12 Eylül 1980 Ac;keri dar
besi'nin getirdiği bir hesaplaşma 

mıydı? Yoksa örgüt içi bir siyasal
ideolojik hesaplaşma mıydı? 

101-Kawa hangi temel ilkeler üzerinde 
ve ne zaman kuruldu, Kawa'nın 

ulusal, siyasal ve felsefi düşüncesiyle 
diğer Kürt gruplarından farkı neydi? 

102-Kawa, 1978 baharında Denge Kawa 
ve Kawa-'Red olarak ikiye bölündü. 
Bu bölünmeyc kaynaklık eden siya
sal ve dü§ünsel farklıl ı k neydi? 

103-Ferid UZUN'a yapılan suikasttan 
sonra, "Siverek: Hangi Sonun Başlangra" 
başlığıyla bir bildiri yayımlanarak, 
genel o larak Kuzey Kürdistan ve 
özel olarak da Siverek olayları 
değerlendirilerek, yapılan provo
kasyonlada beklenen kaos ortamı
nın tablosu çizildiği halde, Ferid 
UZUN'nun katliylc ilgili net bir 
bilgi verilmemekteydi. Ferid 
UZUN neden katiedildi ve bu 
su ikascın arkasında kim/kimler 
vard ı ? 

104-0luşumu 1970-80'li yılara giden 
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bazı Kürt gruplarının ardı lları ya da 
mirasçıları, geçmişten gelen grup
sal mirasa dayanarak yeni bir atılım 
yapmak üzere girişimlerde bulun
dular ve halende buluıımaktadırlar. 
Siz de, DDKD yöneticiliğinden 

ge !en ve bu çevreyi yeniden 
"Devrimci Demokratlar"ın çizgi
sinde taparlamaya çalı şan merkezi 
kadrolardan birsiniz. Bugün ne 
1970'lerin dünya şartlan mevcut ve 
ne de Kürt toplumu 1970'1erin 
toplumudur. Bu çerçevede hem 
size ve hem de sizin gibi girişim l eri 

olan diğer Kürt grupları için felsefi 
bir deyimle sormak istiyorum 
"aynı suda tekrar yıkanmak" müm
kün müdür? Bu yönde şimdiye 
kadar ne tür çalışmalarınız old u ve 
bu süreci aşmak için Kuzey Kürt 
toplumuna nas ıl bir proje sunu
yorsunuz?(V. T.) 

105-Türkiye Devleti'nin güvenl ik 
güçleri tarafından, 13.12.1980 ta
rihinde Suriye Kürdistanı'nın 

Qamişlo kazasına bağlı Cırnık 
köyüne yapılan sınırötesi operas
yonda, altısı (6) Kawa-Red üyeleri 
olmak üzere, ev sakinleriyle birlik
te toplam 15 kişi öldürü ldü. 
Ayrışma sonrasında, Kawa-Red'in 
o günkü durumu ve pratik faaliyeti 
böyle bir operasyonu zorunlu kılı
yormuydu? Bu operasyonun siyasi 
amacı neydi? 

106-Diyarbakı r Zindam'nda yaşanan
lar kitaplara, makalelere, fılmlcre, 
romanlara, şi iriere ve resimlere 
konu oldu , adeta bir "Diyarbakır 

Ti;rkçe Somlar 

Cezaevi Edebiyatı" doğdu. Siz de 
Diyarbakır Cezaevi vahşetini yaşa
yanlardan birisiniz ve bu vahşcti 
protesto etmek için diğer tutuklu
larla birlikte direnişler yaptınız, 

ölüm orucuna girdiniz ve Rızgari 
Davası adına siyasi savunma yap
tınız. Bize kısaca Diyarbakır 

Zindam'nda yaşanan lardan, dire
nişlerden, ölüm oruçlarından ve 
yapmış olduğunuz siyasi savun
manın amacı ve temel çerçevesin
den bahsedebilir misiniz? (R. M) 

107-Diyarbakır Zindanı'nda yaşanan

lar kitaplara, makalelere, fılmlere, 
romanlara, şii ri e re ve resimlere 
konu oldu , adeta bir "Diyarbakır 
Cezaevi Edebiyatı" doğdu. Siz de 
Diyarbakır Cezaevi vahşetini yaşa

yanlardan birisiniz ve bu vahşeti 

protesto etmek için diğer tutuklu
larla birlikte direnişler yaptını z, 

ölüm orucuna girdiniz ve Rızgari 
Davası adına siyasi savunma yap
tınız. Bize kısaca Diyarbakır 

Zindam'nda ya§ananlardan, dire
nişlerden, ölüm oruçlarından ve 
yapmış olduğunuz siyasi savun
manın amacı ve temel çerçevesin
den bahsedebilir misiniz? (R M) 

108-1 975'te DDKO'Iarm devamı ve 
çizgisi doğrultusunda DDKD'ler 
kuruldu ve sizde bu sürece 
katılarak İz-DDKD(İzmir DDKD)'yi 
kurdunuz. Ancak DDKD'Ier süre
ci fazla sürmedi, yaşanan ayrı§

malar ve gruplaşmalar sonucu, bazı 
~ehirlerdeki DDKD'Ier birer çizgi 
örgütüne dönüştü, ancak siz İz-
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Tiirkçe Sorular 

DDKD olarak çalışmalarınızı sür
dürdünüz. Bize biraz o süreçten 
bahseder misiniz? Ve DDKD'Ier 
neden DDKO misyonunu sürdü

remedi?(F. Ö.) 

109-TKDP geleneksel milliyetçi bir 
çizgiyi temsil ederken, TKDP'den 
ayrılan KUK ideolojik olarak sol 
düşünceyi benimsedi. Aslında 
geleneksel milliyetçi bir çizgiyi 
temsil eden TKDP'de de bazı 

dönemlerde sol eğilim öne çıktı ve 
sizde bu eğilimi temsil edenlerden 
birisiniz. Geleneksel milliyetçi bir 
çizgiyi ve tabana sahip olan bir 
örgütlemedc, sol eğilim olarak 
gelenekselcilerden farkınız neydi 
ve sol eğilim adına nasıl bir pers
pektif sunuyordunuz? (0. Ç.) 

1 lO-Bugün için Kürt meselesi (tarih
sel, etnik, ekonomik, sosyal, kültü
rel ve siyasal boyutları ile) mevcut 
bölgesel ve dünya konjonktürü 
içinde tanımiayarak çözüm öner
inizi/projcnizi anlatır mısınız? 

111-Gerek kendi örgüt arkadaşların ve 
gerekse diğer gruplarla olan ilişkil
eric ilgili olarak dönüp geçmişe 
baktığınızda, "keşke bu olmasaydı", 
"keşke bunu yapmasaydık" yada 
"bunu yanlış yaptık" dediğiniz 

olmuş mu? Olmuşsa bunlardan 
bazılarını bizimle paylaşır mısınız? 

112-Toplumsal ve ulusal mücadeleler 
uzun soluklu mücadeleler o lup; 
bir nesil yada birkaç nesilde devam 
edebi l erı iniş li-çıkı ş lı bir süreci 

kapsar. Bu mücadele sürecinde 
umutsuz olduğunuz dönemler 
oldu mu? 

113-Bu röportajdan dolayı size çok 
teşekkür ediyoruz. Sonuç itibariyle 
genel olarak okurlarına ve özel 
olarak da Kürtlere vermek istedi
ğiniz mesaj nedir? 
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Ji Aliye Dewlete ve Hemu E§ir u Seroke§ir, Şex u 
Beg Hatibun Tespitkirin u Ev Hezen Civaki yen 
Kurdji bo Dewlete WekXeteriyen Nezik u Dur 

Hatibun Kategorizekirin 

Ez ji berpirsiyaren kovara BiRe re 
sipas dikim, ku ji min jl xwestine 
hersiva pirsen wan yen giring u dirakl 
bidim. Beri'ya ku berpirsiyaren kovara 
BiRe van pirsan arnade bilcin u di hej
mara peş de dosyayeke nu vekin, ez 
agahdar bCım. Derfeta min çebfı ku ez 
bi kek Seid Veroj re li ser pirsen ku ji 
aliye wl ve hatibfın amadekirin, rawes
tim. Ev pirsan de ji aliye lô/ke ve bene 
bersivandin, me bi hev re tespit kirin. 
Ez ji bana ve jl bersivandina pirsen 
kovara BİRc wek vatiniyeke dibinim. 

Min di hejmareke din ya BiRe de, 
kurtejiyana xwe peşkeşi >..wcndevanan 
kiribu. Ezji bo ve hejmarc kurtejiyana 
>..we kurtir peşkeş dikim. 

Ez kurdeki Anatoliya Navin a 
Tirklyeyc me. Di sala 1949an de li 
gundekl nezike Anqereye, li gunde 

İbrahim GÜ ÇLÜ 

H eciyan hatim dinyaye.JFJi bana ku li 
gunde me dibistan tunebu, min dibis
tana destpeke O ya navin li qezeya 
Şerefli Koçhisare xwendiye. 

Di dibistana navln de giredayi 
şerten objektif Cı du mamosteyen min 
yen heja fık:re kurditiye bi min re 
çebO. Ji ber fıkren xwe yen kurditiye, 
ez neziki TiPe bum. Min bakelori 
(lise) li Anqereye xwend a we deme 
min xwendevanen kurd en ku ji 
Kurdistane hatibun nas kirin O bi wan 
re pewendiyen min roj bi roj xurt bftn. 

Di sala 1967an de bi giredayi van 
pewendiyan, ez beşdari xwepeşandana 
kurd li Anqereye bam. Di ve xwepe
şandane de xwendevan u rewşenb'iren 
kurd kovara Oıfikene O erişen nijad
perest en tir k protesto kir in. Ez jt cara 
yekem ji bo kurditi bOm protestokare 
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nijadpercstlya tirkan. Ez di hemen sale 
de (1967) bum A.'Wendavane Zanlngcha 
Huquqe ya Anqereye. Di destpeke de 
hevaltiya min O xortcn kurd ı1 çepgir
an :ı-.'Urt bO. Ez bOm endame FKFe 
(Fikir Kulüpleri Feder:ısyonu) fi TİPe 
(Türkiye İ§çi Partisi). Min di van rex
İstinan de bi aktlfı kar kir. 

Di sala 1969an de DDKO (Devrimd 
Dogu Kültür Ocaklari) hate damezi
randin. Ez jl bCım himdare DDKOye. 
Di hernan deme deji minji DDKOya 
Anqercyc re bcrpirsiyaıi kir. Di dema 
duyemln de bum seroke DDKOye. 

Dema ku ez xwendevanen sinifa 
dawi ya zanlngche bum, ji bona ku ez 
serok O damezrenere komela DDKOye 
bum, eza çend hevalen XVve (Mumtaz 
Katan, Scbri Çeplk, Nezir Şemikanll, 
M. Emin Bozarslan, Musa Enter, Dr. 
T. Ziya Eklnd, Canlp Yildirim) li 
Anqereye, di Cotmcha 1970yi de, 
hatin hepiskirin. Ez O se hevalen xwe 
li Anqcreye 8 mehan li hepise man. 
Lewra birez M. Emin Bozarslan, 
Musa Enter, Dr. Tarik Ziya Ekinci Cı 
Canlp Yildirim, di dcstpcke de bi 
serlledana parezeran azad bubun. 

Dt:ma ku ez li Arıgereye hepiskiri 
bum, di 12 Adara 1971an de darbeya 
leşkeri çebCı. Piştl darbeya leşkert, em 
henıCı kurden bi kurd\ti Q cudaxwa
ziyc dihatin tewambar kirin, li hcpsa 
leşkert ya Amed e hatin civandin. Doza 
mc wc deme bi navc Doza DDKOye 
dihat nas kirin. Di doza DDKO, 
PDKT ı1 TIPc de bi sedan rcwşenbir, 
xwendevan, axa, beg, şex O gundiyen 
kurd dihatin dadgehikirin. Min di 
cncama dadgehkirine de 16 sal u 8 
ıııeh cezeye hepse, 5 sal Cı 8 melı jt 

cezeye surgine girt. Di sala 1974an de 
ji hepse azad bCım.Piştl hepse, min dev 
ji Anqereye berda, ez li Kurdistanc, bi 
bajare D'iyarbekire ve giredaytli qeze
ya Erxanlye dhwar bum. Piştl ku ez li 
Kurdistane cihwar bum, ez bi profesy
oneli bi kare siyasi u rexistini re mijul 
bum. Di ve navbeyne de wek kareki 
duyemtn min Zaningeha Hiquqe 
qedand. Le min bi profesyonel! 
parezgerl (awukati) nekir. Bes, qasl ji 
min re derfet bu ez beşdarı dozen 
siyasi bum. 

Min di wqanxana Kemale u der
xistina weşana Rizgarf de clh girt. Di 
dcstpcka damczirandina DDKDc 
(Devrimci Demokratik Kültür Demcgi) 
de bCım allkarekJ diyar. Pişô ku DDKD 
ket bin bandora Şivanclyan, min O 
çend hevalen xwe, projeya Komeleya 
ASOK-DERe bidarxisı. Di sala 1978an 
de di nav grGba Rizgari de veqerandin 
çebG. Ez jt bGm yek ji himdar u 
berpirsiyare gruba siyasi ya Ala 
Rizgariye. 

Pi§tl sala 1979an bi beşen din yen 
Kurdistane re danOstandinen min y"en 
siyasi li ser nave Ala Rizganyc pek ha
tİrı. Sala 1978arı di dcrbarc min de bir
yara hepiskirine dcrkct. Min ev biryar 
nepejirand, kar Q xcbaten xwe yen 
siyasi, rexistini G erıtcllek:tCıcli bi veşartl 
meşandin. Ev xebata min, heta rejinıa 
leşkert ya 12llona 1980yl dom kir. Pişti 
rcjima leşkeri, çend mehan li 
Kurdistane ınam, min kar G xebaten 
:ı-.we doınandin. Ji pişt re jl 8 salan li 
BaşCıre Rojava O li Rojhilate Kurdistanc 
m am. 

Di sala 1987an de li Swede bi cih 
bGm. Pişti saleke dtsa vegeriyam 
Rojbilata Navin. Pişti saleke ez cardin 
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vegeryam bi tevayi li Swede bi dh 
bum. Min jlyan:ı xwc ya siyasi, kome
leyatl O entellektuell li Awrupaye 
mC§and. Ez li Swedc bum endame 
Korueleyen K.urdistane li Swede. 

Min di dawlya sala 1997an de bir
yar da ku vegeriın Tirkiyeye O BalcOre 
Kurdistane. Di 26.04.1998an çle vege
riyam Tirklyeye. Beri'ya ku ez vegeriın 
Tirkiyeyc, min di damezirandina 
Partlya Kitlewl ya Demokratik (DKP) 
de ne bi fem1i le bi aktifı db girt. Piştl 
ku DKP ji aliye Dadgeha Qanuna 
Esasi de hate girtin, ez bum damez
renere HAK-PARe. 

Pişti Kongreya 1 emin a I IAK-PARc, 
min tespit kir ku I IAK-PAR nilcare O 
ııaxwaze projeyen pewlst pek bine, min 
li Anqereye O li Dlyarbckire bi gclek 
hevalcn heja re Koınclcya Kurd (KURD
KOM) bidarxist. 

Dema ku li derveyl welet bOm, di 
gelek kovar O rojnameyen kurdl yen li 
weleL O li derveyJ' welct de nivlsen min 
hatin weşandin; hcrweha min ji gelele 
kovaran re ji berpirsiyart kir. Ev kovar
an: Yekıtfya Sosyalist, Rojev, TEVGER, 
I levdenı, lnfsfyatif, Rojbaş, Arma~ıc, 
Berba~ıg, Welatparez, Rasti O wd bun. 

Ez nı1ha li Amcdc dijim. Ez hem 
hcmwelaciye Tirklyeye O hem ji hcm
welatiye Swede me. 

Pişti ku ez vegcriyarn Tirklyeye u 
Kurdistane jl ez çend caran disa hepis 
bum. Di derbare min de gclck dozen 
ku dom dikin hcne. Ev doz, Li 
Anqcreye, Stenbole, Amede, Merdinc, 
Wane, Urfaye dom dikin. Di gelek 
dozan de jl min ceza girtlye Cı dozen 
min li dadgeha bilind (Yargitaye) in. 
Di gelek dozan de, ez bi reya werger
an bi kurdl bir fı rayen xwe ji dadgehc 

re diyar dikim O parcznameyen xwe 
peşkeşl dadgehe dikim. 

Min di ınalpera Roja K11rdistarıe, 

Nefe/e, Peyarırna Azadiye, Hemdeme, 
l !aber Diyarbakir€ de, di rojnameya 
Peyama Kıırd, Roja Kurd de nivls 
nivlsandin. Ez nOha ji di malpera 
Rizgarfye, NET-KURDe, Gelaweje, 
Senvexte, Neteıve, Medya lronfye de 
dinivislniın. 

Ez di 02.08.1974aıı zewiclm O 
zaroken min nin in. Di kar u xebaten 
min de, rola hevjlyaııa min Gulfere 
gelek mezin e. 

*** 
Bersiv 2: 
Ev pirs, pirseke gelck giring c. Ev 

pirsa bi dch salan e, ku di nav t~vgera 
Kurdistane Cı rewşenbiren Kurdistane 
de tc minaqeşekirin u legerandin. 
Dive be pejirandin ku bcrslvcn ve 
pirsc di nav xwc de gelek spekulasy
onan vedişerin. Ji aliye dirokzan O 
sosyologan ve ji bi deh salan e ku ev 
minaqc§e tete kirin, herçiqas gele kurd 
ji geleki kevn de li Rojhilata Navln 
clhwar buye jl, le nikarlye dewletekc 
yekgirti ava bikc. 

Di dewletnebCına kurdan de li ser 
sedemen hundirl ı1 derve te sekinan
din. Gclek dlrokzan O siyasetvaı:ıen 
kurd jl, sederne dewletnebOna kurdan 
bi sedemen derve O konjontOrel ve 
gircdidin. Li gori dltina min jl di 
deweletbOna kurdan de sedemen 
derve çiqas giring bi bin, sedemen esas! 
yen hundirin bi xwe jl hcnc. Lewra 
dema ku dewletncbt1na kurdan tene bi 
sedemen dcrvc re bene giredan, wc 
deme dewletbuna netewcycn din naye 
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Izah kirin. Te zanin, ku ji bona her 
neteweyeki O geleki dem ıl konjonk
tılren nebaş hatine rojeve, gel ıl 

netewe mecbur bılne ku di şerten 

awarte u nexweş de bijtn. Le dem 
hatiye ku gel u netewe ji wan şerten 
awarte O nexwcş xelas bılne, ber bi 
dewletbılne ve çfıne O di e nca me de ji 
dewleten xwe ava kirine. 

Dema ku ji şert O sedemen hun
dir'in tete behskirin jl, çend sedemen 
giring tene bira mirov ıl gelek caran ji 
dirokzan u sosyolog u siyasetvanen 
kurd ji li ser van sedeman sekinine. 
E w sed em an ji ew in: Ava yi ya feodall, 
paşvemayina abori Cı kultur! ne. Gor1 
baweriya min ev sedeman ji, pirsa 
dewl.etbfına kurdan bi sere xwe nikare 
izah bike. Lewra hem u mi le tan di şert
en feodal!, paşvemayina abori o civaki 
Cı kulturi/çandl de jlyaııa xwe meşan
dine. Le hemO gel O netewe dem hatiye 
ji feodali xelas bOne O heta bi tevay1 ji 
feodal) jl xelas nebOne, pişti Şoreşa 

Fransaye ku bO pengava sereki ya 
avabOna dewleten netewey1, ew jl ber 
bi dewleten neteweyi O mili meşiyane; 
di encame de ji dewlcten xwe avakiri
ne. Gelek gel u netewe ji her çiqas ji 
aliye aborl Cı kultur! Cı civakl ve jlyana 
xwe domandine, heta piraniya wanj'iji 
aliye abori, civakl O çand'i de ji gele 
kurd Oji Kurdistane paşvetir binjt, disa 
wan gel O neteweyan ji bona xwe 
dewlet avakirine. 

Ji bona ve di dewletnebuna kurdan 
de tene sistema feodall, paşvemayina 
civaki Cı abori u çandi ve pirse izah 
nake. Heta gelek lekolin O nertnen 
dirokzanan diyar dikin, ku gele kurdji 
gelek gel u neteweyen ku bune dewlet 
peşvetir bfıye. 

Digel ev sedeman, hinek sedemen 
din ji hene dive em wan diyar bikin. 
Ev sedeman, ınimkune ku gelek basid 
Cı sivik bin jl. Le dive be zan!n ku 
jiyana neteweyan hem bCiyereke gelek 
tevlihev e, hemji gelek sivik Cı basid e. 
Carna gelek buyer ji, her çiqas bi 
sedemen g1ran ten !zahkiriıı ji, dema 
ku tu bikevi nav, we deme tu bi gelek 
hesani dibini ku sedemen qewiman
dina ve huyere gelek sivik (i gelek 
rojane ye. Ev rasti ji bona jiyana gel Cı 

neteweyan ji wisa ye. 

Sistema e§lrtf (elf) 
Gele kurd li Kurdistane di sistema 

eşirtl de dijiye. Diroka sistema eşirtl li 
Kurdistane O di jiyana gele kurd de 
gelek kevn e. Dema ku li ser pevajoya 
dlroki ya komeleyen kurd O li 
Kurdistan! lekolinen hatine kirin bete 
mezekirin, an ji we deme bi'nin ber 
çave xwe, gelek bi hesani dikare tespit 
b ike, ku gele kurd jiyana kominal bi re 
Cı sistema eşirô heta lro aniye O ve 
rnerheleye dorn kinye. Heta dikarİm 
hibejim ku sistema feodal! O koleti, ji 
derve de ji aliye dag1rker ı1 impera
toriyen biyani ve li Kurdistan€ hatine 
biclkiriıı. 

Sistema eşirti, sistemeke Idari, 
civaki, çandi, aborl ı1 desthilatdariye 
ye. Weki ku tete gotin sistema eşirti, li 
ser bingeha merkezibuna abori' ava 
nebuye. Eşirô tu wex'teke bi berjew
endiya abori (i iktisadi ve ji neg1redayi 
ye. Di sistema eşireti de sistemeke 
abori ya wekhevi ı1 parvekirine heye. 
Seroken eşiran O seroken federasyon u 
konfederasyonen eşiran tu wexteki 
nebCıne xwedlye aboriyeke xurt u dest-
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hilatdar. Di sistema eşiriye de abori, 
pişti meserifen eşirete yan jl federas
yon u konfederasyona eşiretarı li ser 
bingeha wekhevltiye tete belavkirin. 

Di sistema eşiri de, ji bona ku tu 
bi bi endame eşlrete hewcedarlya meri
vatiya nezik an ji pevgiredaniya xwini' 
ni'ne. Kes u malbaten blyani ji dikarin 
bibin endamen eşlretc. 

Sistema eşiri, ji ali'ye karbidesti u 
desthilatdarlya idari ve, wek slstemeke 
merkezi ya ademi u civaki ye. Li 
Kurdistane bi sedan yekineyen eşlran; 
federasyon Ct konfederasyonen qiran 
hene. Her eşlrek, di nav federasyon O 
konfederasyona eşiran de ji aliye idari 
ve gele k xweser in, li tevayl Kurdistan€ 
hevgiredanlya eşiran di nav revebiri
yeke sist de ne O merkezlyetiyeke 
gclck xurt di nav wan de tune ye. Ez 
dikariın hibejim ku her federasyon ı1 

konfederasyonek eşiran, bi xweser 
desthilatdariyake idari ye a wek dew
leteke serebixwe ye. Bes di merhcleya 
ınirlti de federasyon a konfederas
yonen eşiran qerektereke desthilatdari 
O fırehi qezenç kirin. U di navbeyna 
mlritiyen Kurdistane de j1, hevgire
daneke ferm'i ya merkezi tune bO. Her 
mlrek li ser beşela Kurdistan€ desthi
latdar bO u tu wext li tevayi Kurdistane, 
bi wateya dewletbCıne nikarine kar
bidestlyek ava bi kin. 

DewletbOn, karbidesti O desthilat
darlyeke hevbeş pewist dibine. LC eşlr, 
bes li ser beşek axa welet desthilatdari 
çe dike O peş!ya merkezibuna pcwcn
d!yan digre. Her eşlrek di nav xwe de 
xwediye sisteıneke Idari ye. Ev sistema 
idari ya eşlrl, peşiya sistemekc idari ya 
hcvbcş G merkezi digre. 

]i bo dewletbCıne şCı'ureke hevbeş a 

welatl pewlst e. Şu'fıra aldlyeta welet, 
dewletbOne pek tine. Ubele, di sistema 
eşlrl ya xurt de aldlyeta welateki hevbeş 
pek nayc. Ew jl dibe asteng, ku şO'Cıra 
hewvelatlye çe nebe. 

D! sa dewletbCtn jiyaneke h ev beş ya 
civaki dixwaze. Sistema eşlrl O civaki 
ya li Kurdistan e bftye sedem ku jlyane
ke hevbeş a tevay1 ava ne be. Her eşirct
ekjlyana xwe li ser xaka(axa) xwe dido
mlne ı1 pewendiycn wan di nav kes a 
endamen eşlrete de ne. Ev ji dibe 
sedem ku §ı1'ı1ra hevbc§ u berje
wendiyeke hevbeş ava nebe. Dema ku 
di nav gel O civateke neteweyi de 
berjewendiya hevbeş pek neye ew 
civata nikare karbidestlyeke hevbeş, 

dewleteke neteweyi ava bike. Lewra li 
gori baweriya min netewe t1 dewlet
bun; pekhatin fı avabuna beıjcwendi
ya hevbeş e. Sistemaeşiri li Kurdistane 
di nav gele kurd de pe§lya ev bcıje
wendiya hevbeş girt, eşiran berjew
endlyckc hevbeş na, parçebı1y1 ava kir 
Ci ve yeke jl peşlya dewletbOn O im per
atörbuna kurdan girt. 

Di dewletbt1ne de çandeke lıevbeşjl 
pewlst e. Çand jl bi zirnaneki lıevbeş, 

bi jlyanake civaki O aborl ya hevbeş pek 
te. Jiyana eşlrl ya li Kurdistane bu 
asteng ku di nav Kurdistanlyan de 
danOsendin en hevbeş pek ben O çan
dcke hcvbeş ava hibe. 

Ji bona lmperatoriye Cı avakirina 
dewleteke mm, jlyaneke hevbeş a 
abort jl pewlst e. Ji bona ve yeke ji afı
randineke hevbeş pewtste. Sistema 
eşiri, li Kurdistanc li hember sisteme
kc hevbeş a aborl O afirandineke hev
mişeterek ji astengek bu. Lewra di 
sistema eşirtl de fonksiyon (ı afırandi-
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na :ıbori bi eşireteve sinorki.riye. Nete
wc jl, li ser sistemeke hevbcş a kapi
talist dikare dewleteke ava bike. Ev jl, 
wekl ku min li rczcn jorln jl behs kir, 
li ber pekhatina berjewendlyeke hev
beş a abori' bO astcng. 

Ev ji'yana eşlretl di hernan dem de 
bO astcng, ku kurd bi tevayl dirokeke 
hevbeş jl b ijin. Em dizani ıı hinck 
welaten ku di sistema eşiretl de dijl
yan, pişt re ji' dewleten mili u karbi
destlyen hevmişterek ava kirin. 
Almanya li ser bingeha slsterna eşlrti 
ava bO O beriya ku bibe dewleteke mili 
ji, sistema eşi'ni li ber dewletbOna mili 
ascengek bu; her eşirek a l ınani ji 
xwcscr G otonom bGn. Li Almanyaye 
Bismark stratejiya ku bi reya cşireke li 
ser hemu eşiren din bandor bike peji
rand O ji bona desthilatdari'ycke hevbeş 
Cı dcwlctckc mill ji, şereki dijwar dest 
pc kir G di encanıa şer de j1, desthilat
darlya hevnıişterek pek hat O jtyancke 
hevbeş ya civalô, siyasi, abor1, diroki O 
çandi ava kir. 

Li Kurdistanc ev pevajo O strateji 
pek nchat G nehate meşandin. Li 
Kordiseane j1 di navbeyna eşiran de 
şeren dijwar çebOne O donı kirine, hin 
ji heye. Le ev şer ji bona desthilatdarl
yeke hcvbeş a merkezi nebO, bes van 
şeran di ııavbeyna du, anj1 sc eşiran de 
sinorkiri dima. Di van şertan de ldlaya 
desthilatdariya merkezi O hevbcş 
tunebü. 

Sala 1639an di encanıa Peyınana 
Qesr-i Şerin de, ku Kurdistan bO du 
parçeycn giring O ev hcrdu parçe ji 
ketin bin bandor ı1 destlıilatdariya 
imperatoriya Osman! O Farisl, parçe
buna heremi ya mezin Cı ne tcblı pek 
hat. Ve parçebune di hernan deme de 

eşlr ji di nav xwe de parçe ki rin u ev 
parçebuyina di nav sistema eşlri de 
negihlşt desthilatdarlya idari ya eştrl. 
Azadi ı1 >..'Weserbuna sistema eşirl jl ji 
lıolc rakir, kurd hln zedetir ji desthi
latdarlya navendl fı merkezi ya ji bona 
dewletbCınc, dCı r xist. Dema ku 
Kurdistan sala 1923e di encama Peymana 
Lozane de bO çar parçe fı ket bin ban
dora çar dewletan (Komara Tirklye, 
Irane, Iraq Cı Suriyeye), we deme hin 
zMetir ji merkezlbune u ji dewlet
bfıne dOr ket. Kurdistane ew otonoml 
O azadibuna xwe ya deına lmperatorl
ya Osman! ji wenda kir. 

Pişti ku Kurdistan parçe bO, ev car 
ew inıperatorl O dewleten mili yen 
neteweyen serdest pcşlya dewletbOna 
kurdan ginin. Ji bo ve sistemeke donı
dar Q diroki ava kirin ji bo jenosld Q ji 
hole rakirina gele kurd. 

R etv§a j eopolltlk, parçebiın u deıvle
mendiya Kurdistane 
Kurdistan, li ctyekl gclekjeopololt

tik Cı stratejik de ye. Ji aliyekl de bi 
Erehistane re, j i aliyelô de jl bi 
Kafkasyayc re, ji aliye din ve jt bi 
Rusyaye- Yekltlya Sovyete re, ji aliyekl 
ve ji bi Mganlstanc re giredayi ye. Di 
nava Rojbi lata Navin de ye Cı bi 
Rojhilata dCır re jl xwcdlye deriye lG ye. 

Kurd mileteke kevnare o otantik e 
Rojbilata Navin e O xwcdiye dlrokeke 
gclck kevn e. Dcma ku hin tirk li 
Rojbilata Navin tune bCın, kurd bi 
gelen din yen Roj bilata Navin re li ve 
hereıne dUlyan ı1 şaristani ava kiribOn. 
Kurd di Rojbilata Navin de pişti ere
barı bi lıejmara nifCıse xwe duyemin 
bun. Di qonaxa dcwleten mili de wek 
netewcyeke tekamfıl kiribfın, le tirk 
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hin neteweyek ne bCm. Tirk pişti ava
buna Komara Tirk.iyeye, bi helandin O 
asimilekirina kurdan cı gruben din yen 
etnik.i hatin avakirin. 

Hem girlnglya Rojhilata Navln (ı 

lıemji giringi'ya Kurdistaneli Rojhilata 
Navin, her dem ji bona neteweyen 
emperyal u kolonyal bfıye dye şer u 
dagirkerlye. Ev şeren li Kurdistane pek 
hatibun, bun sederne parçebuna civat 
u dinarniken navxweyl yen kurdan. 

Kurdistan sala 1639an bi Peymana 
Qcsra Şirin rasterası bu du parçe u pişt 
re jl bi Peymana Lozane bO çar parçe. 
Ev parçebOna Kurdistane, ji bona 
çebuna dewleteke neteweyt O feodall 
bCı astengelô bingehln. Parçe- bCına 

Kurdistanc bes bi awaye fiziki ne, di 
hemen deme de di hfındir de jl bu 
sederne parçebuna çand G zirnan t1 
civaka kurd. 

Digel ev sedeman, dewlemendlya 
binerd u sererdi ya Kurdistane jl sede
meki gelek giring e parçebOne bu, ku 
dcwleten emperyal u koloııyallst li 
hemberi neteweya kurd u tevgera mili 
ya kurd itlfaq çe bikin. 

Heger em li ve qonaxe meze bikin, 
parçebuna neteweya kurd, dibe sedem 
ku raste rast çar dewleteıı kolonyalist 
(Tırklyc, Iran, Iraq, Suıiye) hibe dijmine 
neteweya kurd O ev dewletan li hem
beri her peşketineke ııeteweya kurd 
bi kevin nav ltifaqe. 

Pişti avabuna dewleta federe ya 
Kurdistanc, helwesta çar dewleten 
kolanyalist li hemberi pevajoya giştl ya 
dewleta federc ya Kurdistane Cı pirsa 
Kerkukc , ve yekc u helweste nlşan 

d ide. 

Qelsiya ideolojfya nasyonalisti 
Digel van sedemen girlng, sede

mekc giring e din ku li peşiya dewlet
büna kurdan buye asteng, di nav kur
dan de qelsiya ideolojiya neteweyl 
(nasyonallst) ye. Pişti Şoreşa Fransaye 
ji bona civatan u neteweyan pevajoye
ke nu dest pe kir. Neteweyen bindest, 
kolon! u yen gircday1 bi emperyalizme 
re, ji bona ku dewleten xwe yen ser
bixwe ava bikin, tevgerlyan. Ev tevger 
di peşengiya burjuwazlya mm de, bi 
beşdarbuna hemlı civat u çlnen nete
weyi bi peş ket u gelek netewe di enca
ma ve tevgere de gihlştin armancen 
xwe u dewleten xwe ava kirin. 

Neteweya kurd, di ve pevajoyc de 
paşve ma u an jl dereng daxile ve peva
joye bu. D ema ku daxile ve pevajoye jl 
bu, astenglyen din yen dewleten 
kolonyallst O navneteweyi derketin 
pe§lya wan. ]i ber ve jl, di qonaxa 
dewletbuna mm ya netewcyan de, 
neteweya kurd nebG dewlet. 

Bersiv 3: 
Ji bo ku sedemen bclavbuna 

lmperatortya Osman! bete dtyarkirin, 
dive li ser avabuna İmperatorlye bete 
rawestin. 

İmpartoıiya Osmanl, bi desthilat
dart Cı serdesebuna bandora malbeta 
Osman! hate avakirin. Pişti ku di nav 
e§lr Cı ccmaaten cihc cihe de ycklttyek 
pek arlı, ji bo na ku desthilatdartya xwe 
fıreh bike, siyaset u mejlyek.i eınperyal 
u kolonlyal çckir; firchkirina slnon~n 
Osmaniyan ji xwe re kir armanc. Ev 
slyaseta Osmanlyan, bi awayekt siyase
ta avahuyina iınparatorlya erebi, eyubt, 
emewl u endulusl bu. Osman!yan jl 
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ceribandina desthilatdartya islame; 
eyyubtyan, emewiyan Cı endulusi ji 
xwe re wek vizyon O stratejiyek tespit 
kir in O di ev stratejiya xwe de ji bi ser 
ketin. 

Imperatoriya Osman!, dewleteke 
nlv-merkezi, feodal O kolonyalist bO. 
Di Imperatorlya Osmani de her gel, 
welat O heremek niv-azad O niv
otonorrı bCın. Le ev sistema hernan 
demi ji bo gelan zindenek bu. Ji bona 
ve yeke dema ku İmparatoriya 
Osman! te bi nav kirin, wek zindana 
gelan dihat bi nav kirin. Rast! ji, 
"İmparatoriya Osman! zindana ku gel 
te de dijiya bu." Di İmperatoriya 
Osmani de desthilatdariya merkezi di 
deste malhata HHOsmani de bO. 
Osmaniyan desthilatdariya xwe bi ew 
kesen ji gelen bindest hatibCın dida 
ıneşandin. Leşkere wan ji lcşkereld 
taybeti b Cı, je re digotin "Yeniçeri". 
Yeniçeri, ji zaroken gelen bindest pek 
hatibOn. Pişti ku zarok mezin dibun O 
dibOn leşker, wan ji de O baven xwe; 
ye giringtir ji gel u neteweya xwe nas 
nedikirin. Yeklneyen leşkeri, ji kesen 
be kok u be esil ava dibCı. We deme ev 
leşkeriya bi ve cure, gclek bi hesani o 
be tirs u be wijdani dikari eriş bibc ser 
gel O heremen din. 

Pişti' Şoreşa Fransaye (1789) li 
dinyaye O bi taybeti ji li Awrupaye 
fıkra nasyonalizıne peş ket O pevajoya 
avakirina dewleten mili dest pe kir. Di 
encaına Şorqa Fransaye de derket 
hole ku bi sistemcke otoriter, hişk O 
kolonyalist, berdewamkirina bandor Cı 
desthilatdariya li ser heremen din 
gelek zahmet e. Lewra di nav gelen 
Balkani Cı ne balkani de şfı'u reke nu ya 

mm çe bibı1; miletcn ve hererne ji 
bona azadi Cı serxwebOna xwc tevdi
geriyan. 

Pişti van peşkevtinan, gelen di bin 
desthilatdariya Osmaniyan de,ji bo ku 
ji bin bandora wan derkevin, azad ı1 

serbixwe bin, di destpeka salen 18001 
de li hembere desthilatdari O kar
bidesten Osmaniyan seri hildan. 

Di ve qonaxe de, di nav rewşcnbir 
ı1 desthilatdaren Osmanide ji minage
şeyan dest pe kiribO. Beşek desthilat
dar O rewşenbiren Osınani, gelek 
aşkere dlyar kirin ku bi sistemeke 
otoriter a hişk a kolonyalist, paras
tina yekitiya İmparatoriya Osmani ne 
mimkOn e u divc sistem li gorl 
rastiyen plural en oli a neteweyi ji nu 
ve realize bibe. Sistemekc ne merkezi, 
adem-i merkezi ava bibe. Prens 
Sebaheddtn yek ji wan kesan bu ku 
Osmaniciti ji nu ve şlrova dikir O fıkra 
osmanicitl ya nO, wek fikir O senary
oyekc ji bo reformekirin O xelaskirina 
imperatoryete peşniyar dikir. Lewra 
Prcsns Sebaheddin rewşa siyasi ya 
dinya O Awrupa dizani; sistemen siyasi 
nas dikir. Dizani ku jlyana neteweyan 
a hevmişterek, de çawa O di çarçeva 
kljan sisteme de bimeşe. Le desthilat
darcn Dewleta Osmani dixwcstin ku 
sistema kevn ya otoriter Cı hişk a 
kolanyalist bimeşinin. Le edi nemim
kun bCı ev siyaseta bere biserkeve. 

Di encama belavbOna fıkra nasyon
alizma Awrupayi ı1 pevajoya damezran
dina dewleten mm de, di nav Impera
tortya Osmani de ji parçebCıne dest pe 
kir O di seri de ji gelen Balqani ji 
Osmaniyan veqetlyan Cı bOn netewe
yen azad O welaten serbixwe. 
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AzadbOna mileten Balqani O ser
xwebuna welaten wan, di nav İmpera
toriya Osman! de tirseke mezin peyda 
kir ku neteweyen ereb, kurd, ermen j'i 
de ji Iınparatorlya Osmani veqetin {l 

bibin dewleten serbixwe. 
Di we qona.xe de, di dawiya sedsala 

19an u destpeka sedsala 20an de, peva
joyeke nu di İmperatorlya O smani 
destpekir. Ittihad u Teraqi hate avaki
rio ı1 di nav demeke kurt de tevgera 
nijadperesti ya tirk çebu. Ittihad ı1 
Teraqi j i bo ku yekltiya D ewleta 
Osmani bipareze u peşi li xebata azadi 
u serxwebuna gelen bindest bigre, dest 
bi zulmeke mezin kirin ı1 li hemberi 
neteweyen bindest, bi taybet1 jl li 
hemberi kurd Cı ermeniyan siyaseteke 
nljadperest Cı gelek dijwar meşandin. 

Ji bo ku ermeni miletelô ne Islam u 
xaçperest bu, Ittihad u Teraqt ditirsi
yan ku welaten Awrupayt de ji wan re 
xwedi derkevin u Ermenistaneke ser
bi..xwe ava bikin. Ji ber ve yeke di dest
peka sedasala 20an de, salen 1915an li 
hemberi gele ermeni jenosidek hate 
pekanin ı1 di ve jenos'ide de ji biser
ketin. 

Le ev tirsa wan pişti Şere Cihane e 
Yekeın bu rastlyeke. Pişti ku İınpera
torlya Osmani şer wenda kir, di sala 
1920an de Imparatoriya Osmanal bi 
giredayl Peymana Sevre mecbur ma 
ku ji avabuna Ermerılstane Cı Kıırdistane 
re bibeje ere. Ev peymana di encama 
daxwaza DYA u Awrupaye pek hat, le 
m ixabin disa bi iradeya wan ji ji hole 
rab u . 

H erweha di destpeka sedsala 20an 
de gelen ereb ji ji iınparator1ye veqe
tlyan u bun xweser u ketin bin 

mandeya Britanya O Fransaye. 
Di encame de ez dikarim bejim ku 

sederne parçebuna Imperatoriya 
Osman!, slyase ta nCı ya dewleten 
Awrupay1 u geşbuna fikir u tevgera 
neteweyi ya gelen bindest e. D ema ku 
gel Cı neteweyen bindest azad u ser
bixwe b On, welaten wan ji bin hando
ra İmparatoriye derket, erde impara
torlye biçılk bO. Tevgera Ittihad O 
Teraql O wek berdewamiya wan rejima 
Kemallst ji:, pişti salen 191 9yl ı1 bi tay
beti ji pişti sal en 1923yan İ mperatoriya 
Osman! ji hole rakiri n Q rejiına sultanı 
Q xelifetiye bi dawi anin O wek dew
leteke nG ya uniter O neteweyi Koınara 
Tirklyeye ava bfi. Kurdistan jt wek 
koloni cardin di nav sinoren dewleta 
Koroare de ma. Iro ji desthilatdart O 
kolonyaltzma Koroara Tirklyeye li 
Bakure Kurdistane dom dike. 

Bersiv 4: 
Ev pirsa pirseke gelek giring e G di 

ve pirse de sergejiyek heye. Her dlrok
zanek, sosyologek , siyasetvan Cı rew
şenbirek derbare ve pirse xwediye 
nerineke cihe ye. Min ji ev mijara, di 
gelek nivlsaren xwc de aniyc ser zimen 
O bi taybeti jt di teleVızyona sky-turke 
de ez li ser ve pirse rawestiyam. Wusa 
dtyar e, ku dive careke din li ser ve 
pirse be rawestandin. 

Ji bona ve jl du-se pirs hene ku 
dive bene zelalkirin. 

Pirsa yekem ev e: C ivata kurd, gel u 
ncteweya kurd jl, beşck ji ınİrovatlye 
ye. Qanun u pivanen giştl Cı objekt1fji 
bona hemG civatan, gelatı G netewe
yan derbas dibe. Ji bo ve, di merheleya 
berlya kapitalizme de ji bo kurdan jl, ji 
nasyonallzme behs kirin, ne 'ilmi ye. [i 
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bona kurdan jl nasyonalizm, fikren 
nctcwchune, nctcwcti, netcwc- parezl 
di merheleyeke de derketiye hole u je 
peve misyon u rola >.we lehlstlye. 

Pirsa duyem: Dive pevajoya fikre 
azadbOnc, nctcwct'i u nasyonallzme, 
wek· dem O wek naverok ji hevOdu 
bene veqetandin. Fikre azadlye, di 
avabuna civatan de dese pe kiriye O heta 
lro domandiye. Fikre netewet'i O nasy
onalizme, di merhcleyckc tayberi Cı bi 
taybetl jt demekc berlya Şoreşa 
Franseye dese pe kiriye O piştl şoreşe 
peşketlye O wek kategoriyeke fikri der
ketiye holc. 

Dema ku em bi van qanOn O pivan
an li peşkecin O guhartinen civata kurd 
meze bikin, di geşbOna fıkre azadbunc, 
nasyonallzm O netcwetlyc de, du peva
joycn cihc dcrdikevin peşiya me. 

Fikre neteweti O nasyonalizme, di 
merheleyeke dcrengtir de derdikeve 
holc Cı di merheleke peştir de jl wck 
kategoriyeke fikri pek te. Fikren nete
weti u di dema Ehınede Xani de dest 
pe dike. Le di dcstpcka sedsala 19an de 
reng lı ketgoriyeke revgeri qezenç 
d ike. 

Lewra te zanin O pejirandin, ku 
kurd mileteki Hindi-Awrupayi ye. Li 
gori baweriya min, di peşkerina civat O 
neteweyen awrupayc, civat Cı netewe
ya kurd de paraleliyek Gl i hcv guncan
dinek hcye. Di nav gelen awrupayl de 
fıkra nasyonalizmc, berlya Şoreşa 
Fransaye dest pc kir O pişti Şoreşa 
Fransaye kategorize bu u ji bo dew
leten neteweyi O unlter bO bingeh O 
paradi'gmeyeke. 

Di nav civatakurda de j'i' fikre netc
weyt j i dema Ehmede Xani bigre heta 
lro, di nav ve pcvajoye de peş ket u di 

destpeka sedsala 19an de bi tevgera 
Mlr Bedirxan O Şex Ubeydullahe 
Nehri bu desrpeka tekoşina dewleca 
netewcyl ya kurd. 

Bersiv 5: 
Min di pirsa beriya ve de ji pcvajoya 

nasyonalizına kurd behs kir O diyar kir, 
ku tevgera neteweyi ya Kurdistan€ di 
dcstpcka scdsala 19an de forrnek 
qezenç kirtye. Le di salen 1907an de 
dema ku di bin serokanya Evdilselam 
Barzan1 de berhev bı1n ı1 daxwazen 
xwc yen neteweyi diyar kirin, ev ji 
bona tevgera neteweyl ya kurd formeki 
nu da qezençkirin. Nasyonallzma 
kurd, bi ve civ'ine kcta qada siyasi Cı 
formeki nO Cı modern qezenç kir. Di 
hernan deme de jt ev civln bCı sedcm 
ku dcstlıilatdar!ya lmperatonya Osman) 
rasterast muhatab be girtin. 

Bi ve awaye dlyar dibe ku bi ve hcl
weste, kurd ji Imperatoriya Osmaru 
cCıdabune naxwazin. Dixwazin ku bi 
Imparatorlya Osman i re j'iyana xwe ya 
mişterek ji nu ve reorganizc bik.in. 
Lewra di dawiya sedsala 19an de ji 
bona ku statOya n'iv-otonom a nava 
Imperatorlya Osman! ji hole rabc, 
hewildeneke gelek xurt Cı bi plan ji 
allye nijadpcresten tirk ve hatibı1 dest
pek:irin. Ev daxwazen kurdan ji bona 
ku bi reya aşitl ı1 dostane nchatin peji
randin, Şex Evdilselam j i bo hidest
xistina ev daxwazcn neteweya kurd 
dest bi şere çekdari kir u seri hilda. Ev 
serbildana di bin serokat'iya Şex 

Evdilselam de, bi serneket O Şex 
Evdilsclam bate 'idamkirin. Le idama 
Şcx Evdilselam ji bona Tevgcra 
Kurdistane, serok Mele Mistefa 
Barzani vcjand O qewimand. Lewra 
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Şex Evdilselam li ber çaven Melc 
Mistefa Barzani hate ldamlcirin. Mele 
Mistefa Bar1..an! we deme biryar xwe 
da, dema ku li hembere dijınin şer 
b ike, de ji çiya danekeve. 

Ew hername u da)..wazcn civina 
1907an, ji aliye kurdan ve hatibu peji
randin u pişti parçehuna Kurdistane, li 
BaşCıre Kurdistane bO bernaıneyeke 
doındar. Li Başfire Kurdistane, pişti 
Şex Evdilselam jl cevgera neceweyi ya 
kurd dewaın kir. Ev tevgera neceweyl 
ya Başun~ Kurdistane, di 11e Adara 
1970yt de gihi'şte qona..-xa Otonoınlyc Cı 
di sala 2003an de jl gibişte qonaxa 
Oewlete Federe ya Kurdistane. 

Li ser bingeha ve programe kurd 
cene li Başlıre Kurdistane li ser xaka 
xwe bun desthilatdar. Dcwlcta Federe 
ya Kurdistanc O desthilatdariya kurdan, 
li ser hernCı beşen Kurdi!>tanc bandor
ek çekiriyc Cı bi hernCı kurdan re baw
crlyeke peyda kiriye ku kurd dikarin 
xwe bi xwe idare bikin. 

Bersiv 6: 
Bersiva ve pirse, di nerinen min ye 

hersiva pirsa yekemin de vcşarti ne. 
Kurd di nav İmperator.iya Osman! de 
bi slstemeke mirl xwe Idare dilcirin, le 
ıniritiya kurdan hevbeş nebCı. Her 
mirek li hercma xwe desthilatdar bun 
u bi destlıil:ıtdariya merkezi ya Impc
racoriyc re hevgiredana wan lıehO. Ev ji 
bO scdameke giring ku di nav kurdan 
de fikra merkezibuna hevbeş çe ncbe. 
I I er m iritlye k ji bo ku statuya xwe 
bidonıine, bi hev re di nav reqabeteke 
mczin de bOn. Reqabeta mezin ne di 
navbcyn:ı wan Cl dest:h.ilatdariy:ı. Osmarı1 

de bu, di navbeyna wan bi xwe de bCı. 

Di henıan deme de parçebOna 
kurdan, pcşlya dcwletbun Cı bi hev re 
tevgerandina kurdan girt. 

Tırk di sa la 1071 an de pişti Ş ere 
Melezgirte bi kurdan re hatin lıemberl 
hev. Pişti salcn 107lan vir ve nezikl 
940 sal in, ku kurd Cı tirk wek du 
ınileten misilman bi hev re di nav tek
illye de ne. Dema ku welaten Balqani 
yen xiristlyan ji Imperacoriya Osman! 
veqetlyan, kurdan veqetina xwe ya ji 
İmperatoriya Osmani wek xiyaneteke 
li diji' islamlyete diditin. Lewra 
Sultanen İmperatori'ya Osmani, di 
hemen deme de bi nave dezgeha 
Xelifetiya islamiyere ji temsil dikirin. 
Gele kurd ji bona ku di baweriya xwe 
ya islami de gelek xurt u bawermend 
bO, bi Xelifctiya Tmparatoriya Osmani 
re, ji erehan zedetir pevgiredaneke 
wan heba. Gelen ereban, wek xwediye 
lslamiyete, Xalifetiya di destc Sulatanen 
Osmaniyan de li dijl berjcwendlya xwe 
o baweri'ya xwe didltin. Ji ber ve jl di 
ııavbeyna gelen ereb Cı Imperacorlya 
Osmani de reqabetek jl hebG O dema 
ku erehan dcrfet dltin, ji Osmanlyan 
veqetlyan. Her çiqas Iırıperatorlya 
Osman! misilman bO O Xcllfetl jl tem
sil dikir, erehan wesaycta ingiliz u fran
siz tercih k.irin Q mandetarlya İngiltere 
u Fransay~ pcjirandin. 

Erehan bi ve yeke jl, li gorl berje
wendlya xwe ya nctcwcyl kareki rast O 
diruse O wetanl pejirandin O bOn 
dewlet. 

Ev telcillya nezlk O hevbeş a di 
navbeyna gele kurd O tirk de, baweri'ya 
hevbeş a dinc Islami O dişikle mlrlti'yan 
de parçelılına civata kurd bu sedcm ku 
kurd nebin dewlet Cı li wclate xwe 
nebin dcsthilatdar. 
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Bersiv 7: 
Navenda weşanen kurdi Cı rexis

tinen Kurdistanc yen destpeka sedsala 
20an Stenbol bu. Ev ji diyar dike ku 
kurd di we m erheleye de naxwazin ji 
İmperator!ya Osman1 veqetin u dewle
teke serbixwe ya Kurdistane ava bikin. 
Bes kurd daxwaz dikin, ku di hundire 
Imparatoriya Osman! de lun zedetir 
otonom bin. Wek:i min li rezenjorinji 
diyar kir, miritiyen n!v-otonom en 
kurdan,ji hevildu cuda u veqetyayi, bi 
desthilatdariya Imperator!ya Osmani 
re giredayi bfın . 

]i her ve yeke, pişti demeke di nav 
ev rexistinen kurd de nekoki u mina
qeşeyan dest pe kir, da ku navenda van 
rexistinaıı benc Kurdi stane. Ew kes u 
endarnen ku dixwestin navenda van 
rexistinan bene Kurdistan€, serxwe
bOna Kurdistane diparastin. Pişti ku li 
ser ve pirse lihevhatiııek pek nehat, di 
nav van rexİstinan de cOdabCın çebCı Cı 
kadroyen ku serxwebfıne diparastin 
bere x:we dan Kurdistaııe. Ev pirsgirek 
zedetir di nav Korneteya Teali ya 
Kurdistan€ de qewirni u xurt bu. Sero
ke Korneteya Teali ya Kurdistan€ Seyld 
Evdilqadirt, serxwebüna Kurdistane 
nediparast O dixwest ku di hundire 
İmpcratoriya Osman! de maf-en kur
dan fırehtir bibin Cı statuya ntv-otanom 
a Kurdistane bete qebOlkirin. 

Digel ve yeke ji, Seyid Evdiiqadit Cı 
hevalen xwe ji ber ve niherin o siyaseta 
xwe hatin idamkirin. 

Ew zlhnlyeta niv-otonomparez di 
destpeka sedsala 20an de bu sedem ku 
kurd Cı qaten desthilatdar en Kıırdistane 
bi xurti beşdare damezirandina Komara 
Tirktyeye bibin. Di encama ve be§dar
bOne de jl tu mafckt qezenç nekirin. 

Kurdperweren ku ji bona serxwe
bCına Kurdistane xebat dikirin, dev ji 
Stenbole berdan O hatin li Kurdistane 
clwar bun u r-existinen Kurdistan1 ava 
kirin. Korniteya Istiqlal a Kurdistane 
(Azadi) yek ji van rexistinan bu ku 
tevgera neteweyt ya Kurdistane ya 
salen 1925an rexistin kir O je re 
serokan kir. Serbildana Qoçgiri, Agri 
ı1 Dersime ji aliye kadroyen ve rexis
tine ve hatin organizekirin u bin!ve
birin. 

Lewra te zanln ku pişti ceribandina 
Komeleya Teali ya Kurdistan€, hemı1 
rexistinen Kurdistan!, li ser xeta paras
tina serxwebCına Kurdistane xebata 
xwe domandin. 

Bersiv 8: 
Prensiben Wilsoni, pişô Şere Cihan 

e Yekemin hatin diyarkirio u pejiran
din. Prensiben Wilson! di şerten tay
bed yen dinyaye de hatin ilan kirin O 
gelen dinyaye ji, van prensthan li gori 
berjewendiyen xwe yen neteweyi pirr 
baş bi kar anin. Encama van prenslhan 
(1 piştgiriya Dewleten Yekit1ya Arnenka 
(DYA)ye mafe x.'We ye çarenı1siye pek 
anin O dewleten xwe yen serbixwe ava 
kir in. 

Ji bona ku em rewş O sedemen 
dewlet avanekirina kurdan zelal bikin, 
dive em li şerten ku di Prensiben 
Wilson! de hatine diyarkirin meze 
bikin ı1 di hernan dem e de çima ew 
prenslhan hatine dlyarkiri.n, dive ew 
be zelal kirin. Sedemen Prensiben 
Wilson! di hemen dem de sedemen 
Şere Cihan e Yekemln jl dlyar d ike. 

Beriya her ti§tekt dive ha§ dtyar 
bibe, ku seroke DYAye ev prensihan 
çima Ilan kir u wek siyaseta DYAye 

62 B iR. Hejmar: ll HA VfN 2009 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



lliil8iasaı811191!1$181!!18llilllllliiiiiiiiiiiiiiii--IMIIIIIIIillllllliiiii-.Ji Alfyi Dewl~ti ve Hem ll qir ll Seroltqfr, Şex ll &g 

hatin pejirandin. Ev ji ferq u cudaye
tiya DYAye, dewletcn kolonyallst en 
weki Britanya u Fransaye we deme u 
dewletc din derdixe hole: DYAye di 
encama şereki dur u direj de azadiya 
xwe qezenç kir G ji bona xwe zagoneke 
bingehl ya ku hemu mafen şexsi O 
grubi dipareze arnade kir u cv zagona 
DYAye li ser dinyaye O neteweyen bin
dese en dinyaye gclck tesir kir. Hernan 
dem DYAye sistemeke demokrasiya 
piGral avakiribun. Ev sistem li ser 
bingeh ı1 rastiya sosyolojik a DYAye 
pek hat. Ji bona ve, sistema demok
raslya DYAye, peşi li her bindestiya 
neteweyan digirt. Li gori Zagona 
Bingehi ya DYAyc dcma welatek pirr
netewc be ı1 tede kemneteweyen cı1da 
hebin, dive li wl welati hernCI netewe 
azad, ~erbi>..'We, desthilatdar O >..'Wediye 
mafe diyarkirina çarenCıslya xwe bin O 
welate xwe bi dczgehen xwe yen 
ncteweyi il temsili di nav s'istemeke 
demokratik de bireve bibin. 

Herweha DYAye, ji refleksa kolon
yalist a klasik dur O ji mafen welaten 
din O neteweyen din re rezgirti bO. Bi 
wan welat O neteweyan re xwediye pe
wendiyen siyasi Cı abori bOn. Ji bona 
ve, DYAye xwediye koleniyan ji ne bO. 

Di şerten ku Prensiben Wilsoni 
hatibCın pejirandin Cı hatibOn llan kirin 
de, Şere Cihan e Yekemin bi dawl' hat
ibu, dinya di nav dewleten kolon
yalist O emperyalist de, di nevbayna 
OYA ye Cı Britanya-Fransayede ji nO ve 
parve dibG. Li dinyaye statilyeke nu 
ava dibil. Britanya u Fransaye, dewlet
en kolonyalist en din ji gele k koloniyen 
xwe wenda kiribOn O gelek neteweycn 
bindest azad O serbixwe bibOn. Li ali-

yelô din ji, beşe k ji neteweyen bindest 
ji hln di bin bandora Britanya u 
Fransaye de bun. Ji bona ku di şerten 
statuyeke nu de dinyaji nO ve ava bibe 
Cı ji nO ve parve bi be, diviya neteweyen 
bindest bi tevayl azad O serbixwe 
bibin. Presiben Wilson O DYAye ji, ji 
bona ve yeke hatin pejirandin u llan 
kirin. Bi taybeti prensibe diyarkirina 
mafe çarenCısi ye neteweyen bindest, li 
ser neteweycn koloni O bindest roleki 
gelek giring leh'ist. Gelek welat Cı 

neteweyen koloni ji prensiben Wilson'i 
sud wergirtin, azad bCın Cı dewleten 
xwe yen serbixwe ava k.irin. 

Pişti Şere Cihan e Yekemin, li 
Rojbilata Navinji statuyeke nil ava bO. 
İmperatoriya Osmani terafeke Şere 
Cihani bu u tera fe Osmaniyarı ji bona 
ku şer wenda kiribiln, Imperatoriya 
Osmani ji wenda kir. Encama şer, 

fmparatoriya Osmani her ku çu biçCık 
bO Cı desthilatdariya xwe wenda kir Cı 

lcşkeren xwe mecbur bu ku bclav 
bike. Encama Peymana Mondrose, 
Ingiltereye, Fransaye, İtalyaye, 
Yunanıstane li ser Imperatoıiya Osmani 
desthilatdar bun u dest pe kirin ku 
statuyeke nO ya Imperatoriya Osman! 
ji nCı ve tespit Cı tayin bikin. Dewlete 
Awrupayi yen kolanyalist biryar dabGn 
ku dewleteke tirk ya nCı ava ne be. Ji bo 
ve ji, hem ji bo avakirina statuyeke nO 
Cı hem jl di bin tesira Prensiben 
Wilson! de Peymana Sevre hac peji
randin Cı lmparacoriya Osmani ji ve 
peymane pejirand Cı Imza kir. Gori ve 
peymane dive Kurdistan u Ermenısranc 
ava bibe, anjl bi gotincke din Kurdistan 
Cı Erınenıstan ji de ji lmparatoriya 
Osınan'i were veqetandin. 

Pişti Şere Cihani, ji dinyaye re 
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Britanya serokatİ dikir O dewleta 
emperyal a super bu. Britanya iınpera
mriyek bO O li İınperatonya Britanyaye, 
roj nediçlı ava. Britanya, ji bona ku 
scatuyckc nil li Rojhilata Navin ava 
bibe Ci desthilatdari Cı kolonya lizma 
xvve di scatuyeke nu de bidomlne, bir
yar da ku Kurdistan Ci Ermenistan ji 
ava bibe. LCbclc li Rusyaye çebuna 
Şoreşa 13olşewik, denklem fı hesaben 
Bri'taııya u tcvayi dewleten Awrupayc 
guhartin. Lewra Şoreşa Sosyallst. li 
tevayi dinyaye, hem li ser hemô gelen 
dinyaye xwediye iddiayeke bu, di
xwesc ku bi şiddet O bi şoreşe li hemô 
dinyayc guhcrtin pek be G sistema 
burjuwaziye cek biçe u ji hole rabe. 
Di..'CWest sistema kapitalist a ku di bin 
serokatiya İngilcereye de tete mcşan
diıı teng bike o di şuna we de sisce
meke nCi ya sosyalist ava bike. İngil tere 
ji bona ku li hemberi Şorqa Sosyalist 
a Rusyayc bendckc çe bike, qeraqoleki 
ava bike Cı dinya rojava ji xeteri Cı 
dagirkeriya sosyalizma Bolşewikan 
biparcze, nerina xwe ya di derheqe 
İmperacoriya Osmani de gulıert Cı 
ncxwescin ku Iınperatoriya Osman! 
statuya xwe ya bere dom bike. Di 
hundire İmparatoriya Osman! de ji 
tevgereke tirkciti Ci nasyonalist hatibu 
damezirandin Cı dixwest dewleteke 
neceweyi ya tirk ava bike. Di van şer
tan de Ingilcere Cı dewletcn rojava ji, ji 
parastina berjewendiycn xwe li ser 
baqiyeya dewleca Osmani damezran
dina dewleteka tirk wek projeyek pej i
randin. Dema ku damezirandina dew
lcta tirk hate projeki rin, dev ji 
Ermenistan Cı Kurdiscane berdan. Le 
Ingiltere O Frarısayc biryar dan ku 

welaten ereban u Kurdistanc bigrin 
bin bandora xwe. 

Ev statuya nu, avabuna Komara 
Tırkiyeye O ji hole ra kirina Ennenic;tane 
Cı Kurdistane, di encama de Peymana 
Lozane çeblı. Di Pcymana Lazane de 
kurd neblın teref. Inoni ye berpirs
yaren tirkan, di hemarı deme de bi 
awaycki sexceyi bu berpirsyar Cı tem
silkare kurdan ji. Inonl hiç bi awayeki 
mafen kurdan ncparast Cı neteweya 
kurd bu neteweyek1 bindest, Kurdistan 
ji hem bO welateki koloru Ci hem ji bu 
çar parçe. Parçeyek d i bin desthilat
dariya frane de, parçeyck di bin 
desthilatdariya Komara Tirkiyc de, 
parçeyckji' ket bin deschilatdar1ya dew
leta nu ya lraqa erebi, parçeyek piçlıkji 
ket bin desthilacdarlya Suriyeye. 

Di pcvajoya Şere Yekemin de dema 
ku scacuya Rojbilata Navinji nu ve hate 
dirusckirin, qedera kurdan nehat 
guhercin, rewşa neteweya kurd xirab
tir bCı O Kurdistana duparçeyl bG çar 
parçe. DYAye di Peymana Lazane de 
nebO ceref Cı ev da.'<:waza cerefbuna 
DYAyc hat red kirin. Lcwra dema ku 
DYAye di Peymana Lozane de bibuya 
teref, we deme de di diyarkirina statuya 
Kurdistan<: de ji bibOya tcrcf O de 
peşlya parçebuna Kurdiscanc jl bigirta O 
de daxwaz bikira ku Prensiben Wilsoru 
bcne tetblqkirin. Ji bona ku Iınpcra
coriya Britanyaye ji dinyaye re serakati 
dikir, statuya Rojbilata Navtn ji li gorl 
daxwaz O hesabcn wan hate tcspltkirin. 

Bersiv 9: 
Ceıniyeta Teali ya Kurdistane di 

§Crten taybeti de, pi§ti Şere Cihane 
hate avakirin. Di hernan deme de 
İmparatoriya Osmani cerafe wcndakiri 
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bu u parçebCına İmpararoriye di rojeve Cemall bikin temsrlkar O bcrpirsyaren 

de bu ı1 Rojlıilata Navln jl dibO xwe- kurdan, ev yek, rojen dcstpeka sedsala 
diye statuyeke nO. 20an careka din derdixe peşlya me. 

Cemlyera Tcall ya Kurdistan€, 
"yekemln rexistina modem a kurd" 
bt1. Lewra kesen bajarvan Ci encellek
tCı elan ev komele ava kiribun. Le di 
heırıan deme de rexistineke ku ji 
Kurdistan€ u ji gele kurd dur bü ji. Li 
Stenbole, li paytc>..'ta lmperatore hati
bu avakirin. Dema ku Cemlyeta Teali 
ya Kurdistane ava bibO, neteweyen 
bindestji bona azadbOn O ser>...,vebOna 
xwe hewil didan; di van hcwildanen 
xwe de gelek netcwc jl hiserketin O 
dewlctcn xwe jl ava kirin. 

Annanca Cemiyeta Teallya Kurdistane, 
pekanina Prensiben Wilson! bU. Di 
nav Cemlyeta Tea ll ya Kurdistane de jl 
du allyen cuda hebGn; allyekl di nav 
dewleta Osman! de oto na miye dipa
rats G aliye din jl serxebOne diparast. 

Ev s ta cu parezl, o tonomlstl Cı 

osmankltlya Ccmlyeta Teall ya 
Kurdistane bO sedem ku di nav rexis
cine de nakokl G parçebun çebe. Ew 
kadroyen kurdperwer en ku serxwe
blına Kurdistanc diparastİn O ji bo ve 
armancc tekeşin xwe geş dikirin, dev ji 
Stenbole berdan hatin Kurdiscane Cı 

dese bi amadckariya re>..;stinkirina scr
hildanan kirin. 

Di dcstpcka sedsala 21an de jl ev 
pirsgirck t1 xeteri, li Bakuıt Kıırdistane 
donı dike. Piştl ku seroke PKKc 
Ocalan hat li Yınraliye bi cih bu G bO 
niştcci he lmrallyc, cv pevaJoya 
Tirklyeyl bOne carcke din bi aşkeray1 
derket hole. Di van rojen dawl de 
peşnlyara PKKc u Karayilanl, ku 
dixwazin İlter Turkınen O H esen 

Bersiv 10: 
Dcına ku min berslva pirsa ycke

nıln da, ez li ser sedemen ku neteweya 
kurd çiına nebOye dcwlct, rawestlyaın. 
E w sedemen min diyar kiribOn, te ne ji 
bo sedsala 20an na, ji bo tevayl jlyana 
neteweya kurd wisa ye. Ew sedeman, 
di sala 1918an de O di denıa Hikumeta 
Şex Mchmude Serzenci de O piştl we jl 
wek astcng O sedemen gir!ng O diroki 
dcrdikevin peşiya me. 

Piştl Şerc Yekem, wek min li rczcn 
j orin jl ani ser zime rı dinya ji nO ve 
parve bCı, li Rojbilata Navinjl statuyc
kc nO pek hat O lmpcratorlya Osınani 
parçe bfı. I lcrcma koloniya ereban çi li 
Asyaya Nezik O çi jl li Mrikaye ji 
Osınaniyan vaqetiyan, ket bin bandor 
O mandayetiya ingilizarı u dewleta 
kola nyalist a Britanyaye. Kurdistan 
parçe bu, Kerkt1k Cı Musul jl tede 
parçeyek li Iraqc ket bin desthilat
dariya Imperacoriya Britanyayc. Wek 
di pirse de j i hatiye dlyar k.irin, d i dest
peka sala 1919an de, kurdan li herema 
Başüre Kurdistane ı Iikıııneteke kurd ava 
kirin. Ev daxwaz Cı hewldana wan j i 
aliye Britanyaye de j! hat qcbulkirin. 
Le piştl dcmeke di navbcyna hi kumeta 
Şex MehınOd Serzenci O hezcn 
Dewleta Brltanyaye de §eri dcst pe kir 
O di encama şer de jl Şex Mehını1d 
Serzenci bi bir!ndarl hate girtin. 

Bcle ev ceribandiııa hikuıneta Şex 
MehmOde Serzenci ji diyar kir ku 
kurd dikarin xwe bi xwc Idare bikin O 
wclate xwe bi dcsthilatdariya xwe 
bireve bibin. Wekl ku te gocin, li gor 
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yen din kurd netewcyekl paşvemayl 

nebCı. Heger pa§vemayin ji bona 

dcwlctbuna neteweyan Cı azadbCına 

gelaıı wek astengen strare~ik bihatana 

pejirandin, we deme neteweya tirk Cı 

crcb ne dikarin bibin dewlet. Lewra 

dema ku Dewlcta Tirk ava bu, nete

weyeke tekamlılkirl yerirk li ho! e tu ne 

bCı Cı di dirokc de ji xwedtyc rolekJ 

giring nebCı. Ev rast! ji bana milete 

ereb ji wisa ye. 
Wc deme çima kurd li Başüre 

Kurdistane nebOn dcwlet, an ji çima 

hikumeca Şex Mchmude Berzend 

demdirej ncbCi? Ev pirseke giring e. Ji 

bana ve, ji derveyt paşvemayin Ci 

musilmanl O sedemen ku heta nuhali 
ser hatiye rawescandin, pirse Izah 

na kc. Ji derveyi wan sedeman, sedem
en din yen giring henc, dive ew bene 

diyark.irin. Lewra ereb ji musilman 

blın, bi osmani Cı tirkan re xwediyc 

cynl ol O bawerlye ban, Ic disa ji ji 

lmparatoriya Osman! veqetlyan, dew
leten :-..'We yen serbixwe O neteweyt ava 

kirin. 
Baş e, we deme divc cm ew sede

men taybeti diyar bikin. Ev sedeman 
ji, zedetir bi kurdan ve giredayl ne. 

Pişti Şen! Yekem, dewleten rojava 
yen Awrupaye di bin peşengiya İngil
tereye de nedixwcstin ku dewletckc 
tirk ava hibe, le piştl ku li Rusyaye 

"Şoreşa Sosyalist" çcbO O ji bona kapi
talizm O sistema Awrupayc bO telılO

ke, li hemberi ve telıiOkeye avakirina 

Kanıara Tirkiyeye wck projeyeke 

Awrupayi u ingilizan hate rojcve. U 
dema ku Komara Tırkiyeye hat avaki
rin ji, ncdihat xwestin ku Kanıara 

Tırklyeye b ibe dewletcke xurt. J i bona 

ve yeke ji, cardin parçebOna Kurdistan€ 

hat rojeve Cı ji ber ve ji KerkCık O 

Musul hate dagirkirin. Bi Peymana 

Lazane Kurdistan hat parçekirin, her 

çiqas parçeye mczin di deste Komara 

Tirkiyeye de ma be jt, parçeye Başar ji 

xwediye dewlcmendiya petrole bu. 
Dema ku di Peymana Lazane de 

parçebOna Kurdistan€ hat qebCılkirin Cı 

statuya Rojbilata Navin hate tespit

kirin, roleki mezin a petrole ji heba. 

Ingiltereye dema ku Kurdistan parçe 

kir, heremen ku xwediye pecrola 

dewlemend bCın, ji Komara Tirkiyeye 

re nehi§t. Bi vi awayi, di Rojhilata 

Navin de bi Kornareka qels re mizan O 

pergel çe kir. Ew ji diyar dike ku pewl

stlya berjewcndl Cı bingeha siyaseta 
ingiltereye petrol a dewlemendiya 

binerd bCı. Ileger petrol di deste 
Komara TirkJyeye de nebe, di destc 

kurd Cı erban de be ji ferq nake. 
Kurdistan jl ji bona ku welate kurdan 

bu, ingiltere jl di siyaseta xwe ya 
kolanyalist de xwcdiye ceribandinc 

bO, dema ku axa miletekl bindese bike 
ı1 bixe bin kontrola milecekJ din, di 

dema direj de li wir tOji pirsgireken 
mezin dibe a li we welati şer o dozeke 

mJII derdikeve ha le. Encama vi şerc 
mili, rcheti nade wan ji a revebirina 

we milete ji gele k zehmet dibe. 
Ji bcr ve, dema ku kurdan xwestin 

li Başure Kurdistan€ bibin deschilat
dar, Ingiliz li diji ev dv..'Wazen wan 

derneketin Cı daxwazen wan qebul 
lcir in. I likmeta Kurdistanc ava bO. Di 

we merheleyc de lngillzan dixwest 

kurd bibin doste wan. U hikumeta 

Şex Mehmfıd Berzend ji lngilizan re 

bu dijmin ı1 ew dijiminatiya xwc ber 
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bi merhelcycke gelek xeter ve birin . 
Hikumeta M ehmt'ld Berzenci bi 
tirkan re j l ket nav pewemndiyan. Wc 
deme ingilizan tespit kirin ku ji bo 
kontrolkirina petrvl t'l berjewendiyen 
>..'We di peşerojc de Kurdistane parçc 
bi lcin ı1 j i des re Komara Tirkiycye bi g
ri n. Ji ber ve Hikumcta Şex MehmOd 
Berzend hate rt'lxandin O kurd li ser 
axa xwe, li parçeyeki be jl, desthilatdar 
nebOn. 

Bersiv ll: 
Pişti Şere Cihan c Yekeınin, pirsa 

bingehi ew bıl ku peymanen aştiyc 
bene amadekirin. Ji dervcyi İngiltere, 
Franmsa, I talya, DYA ı1 Japonayaye 32 
dewlcten din beşdari Konferansa 
Parise bCın. Konferansc civ1na xwe ya 
yekeınin di 18/01/1919an de pek ani. 
Ev konferans mecbur bO, ku pirsgire
ken giring G mezin en dinyaye bine 
rojeve. Piştl şereki mezin, ku li din
yaye feleketek mezin pek anibıl , diviya 
li gori daxwaz Cı berjewendiya dewlet
en ku di şer de scrketi bCın, rewşa 
dinyaye bcte tespitkirin Cı guhcrandin. 
Konferans di bin giraniya İngiltere, 
OYA ı1 Fransaye de bO. İtalya ketibG 
dcrcceya duyemin . 

Di konfe ranse de pirsa yekemin, 
rewşa Awrupaye ı1 tesplta sinoren we 
yen nu bO. Pirsa duyemin, parvekirina 
mirasa İmperatrorlya Osman) bO. 

D i konferanse de bi tazrninateke 
giran O mcsOiiyetiyen s!yasi yen giring 
peymaneke bi Almanyayc dan imza
kirin. Di 28/04/1919an de İmpcrara
toriya Avusturyaye hat parçekirin. 
Macaristan bO dewlcteke serbixwe. 
Bulgaristanji bi keın zerare xclas bO. 

Pirsgireka heri giring a Konferanse, 
rewşa İmperatoriya Osman! bO. Lewra 
te zanin ku di konfcranse de daxwazen 
rum, ermen, ereb O kurdan ji dihate 
berçav kirin . Beriya we j i, dihat 
daxwazkirin ku Yunanistaneke mezin 
ava hibe. Ji bona ku Yunanistan ji 
bikcvc nav şer, İngiltere Cı Fransaye 
soz dabOn we ku Rojavaye Anata liye Cı 
bi tayben ji İzınire bi Yunanıstane re 
girebidin. İtalya ji Rojavaye Anateliye 
daxwaz dikir. Dema ku cv Peyman pek 
be, d iviya Rusya ji imza b ike, j i ber ve 
daxwaza ltalyaye ji aliye ingiltereye de 
hate redkirin . Fransa Cı DYAye ji li cem 
Yunaniseane cih girtin. 

Di 04/02/1919an de pişti ku civina 
Konferans<! xelas bO, ji derveyi 
Stcnbole, Trakya, Rojavaye AnatolJye, 
Ceziren D anzdehan, Qibris, Meis, 
Rodos, Imroz O Bozcaada ji di nav de, 
ji Yunaniseane re hatin hiştin. 

Pişti ku Italyaye Antalya işxal kir, 
dev ji konferanse berda. Navbeyana 
OYA, İngiltere, Fransa ı1 İtalyaye xerab 
bO. 

Di konferansa Parise de se dewlet
en ınezin (OYA, Fransa, İngiltere) ji 
bona ku Anate liye bi sistema manda
teriye idare bikin, Anata li kirin se par
çe. Li Rojavaye Anataliye Yunanistan, 
li başfire Anataüye İtalya O li Ermerlistane 
ji DYA bCı desthilatdar. Bi giredayl ve 
sisteme Rojhilata N avin ket bin ban
dora Fransa Cı Ingiltcreye; Suriye ı1 
LObnan ketin bin ınandeteriya 
Fransaye, İraq ı1 Filistin ji kcrin bin 
mandeteriya lngiltereyc. 

DYA, ji bona ku we deme li 
Rojhialata Navtn xwediyc hezeke 
ınezin nebu a gotina we wek iro der-
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bas nedibô, DYAye li Rojhilata Navin 

ncbCt "'wediye parckc. 
Pişti Peymana Parise jl, hezar mix

abin ku rewşa Kurdistanc wekxwe ma 
O statuyeke siyasi bidest nexist. Rewşa 
Kurdistan€ bi Peymana Scvrc zelal bO, 

ku dewleteke scrbili.'WC ya Kurdistane 
ava bibc. Le Peymana Sevrc jl pişti 

gclck qewiınandincıı giring neket 
jlyane lı bi iınzekirina Peyınana 

Lozanc, Sevre ji hole rabu. Kurdistan 

ji kirin kolonlyck çar parçe. 

Bersiv 12: 
Kolonyalisren tirk hinek navan li 

scrhildanen netewcyi yen Kurdistane 
ki ri m:, me ji ew nav bi kar arıine. Dive 
pcşlyc cv şaşi bere rastkirirı. Ji her ve, 
karanin gotina "Tevgera Şex Scld" ne 
rast c. Lewra dema ku serhildanen 
nereweyl yen kurdan bi vi awayl bene 
binavkirin, ew tevgcr wek tevgereke 
nctcweyi ne, wek tcvgcra kesek1 O 
grubcke te şirovekirin. Ev jlji ncteweya 
kurd re ncheqiyek e. 

Di ve pirse de du beş hene. Lewra 
beriya ku li ser serbildan O tevgeren 
Kurdistane bete rawcstandin, ger di 
pcvajoya Şere Yekemln de (ı ger ji pişt 
re di rojeva deweleten ku dixwestin 
Rojbilata Navin ji nO ve sazbikin de, 
statuycke nu ji bo kurdan hebu yan ji 
tune bu, dive mirov li ser we raweste. 

Dcma ku dinya ji nu ve hat parvc

kirin, dewleten dcsthilatdar bi deste 
dcwleten hereınl desthilatdari ı1 siya

sera xwe ya cmpcryal ıneşandin O 
modeleke nCı derxistin hole. Dewleten 

emperyal en ku di Şen! Yekemin de 
serketibCın, nedixwestin be netweyen 

heremi desthilatdariya xwe bimeşlnin. 
]i bo ve pişti Şere Yekemin dema ku 

statuya Rojbilata Navin ji nO ve tespit 
bu, di nav ve sistem Cı perge la nCı de ji 

bana kurdan jt stauycke hcbG. Le bu
yeren ku bcriya Peymana Sevre qewi
min, li ser rewşe bandora xwe dani; di 
paradigmaya dcwlcten emperyal Ci bi 
taybetiji di paradigmaya İngiitereye de 

guhertineke bingehin çekir. Di enca
nıa ve de kurd, di Rojbilata Navin de 
bun ıniletekl bestatCı. 

Deına ku tcvgera neteweyi ya 
Qoçgiri çe bCı, he siyaseta fcrıni ya 
Komara Tirkiycyc li hemberi kurdan 
zclal nebibu. Di ve merhcleyc de ber
pirsyar u rcwşcnbiren kurdan ji tespit 

dikiriıı ku pişti Şere Cihaııe, Rojbilata 
Navln de ji nu ve be parvekirin, de li 

dinya Cı li Rojhilaca Navln pcrgal ı1 

stattıyckc nfı ava hibe. Kurdanji xwest 
ku di nav ev statu lı pergala nu de ji 
bona xwe ciyeki fi dewleteke serbixwe 
ava bikin. Hezar mixabin denıa ku 
tcvgera Qoçgiri dest pe kir, di nav 
kurdan de yekltiyek tuııe bu Cı li ser 
stratcjlyckc hevbeş li hevkirin ji tune 

bu. Beşek kurdan dixwesc ku di çarçe
veya fmparatortya Osınani de sratuya 
n1v-otonoın fırehtir bi kin O bc§eki din 
ji scrxwebuna Kurdistan€ diparastin. 
Minaqeşeyen di nav Cemiyeta Teali ya 
Kurdistanc de, cv nekoki O pirsgirekan 
diyar dikir. Ew kurden ku endamen 
Ccnıiycta Tcall ya Kurdistaııc bfın O 
Kurdistaneke serbixwe diparastin, 
veqccyan Cı çfin li Kurdistane dest bi 
rexistinkirinatevgera Qoçgiri kirin. 

Tevgera 1925an, di bin serokatiya 

Şex Seld Efendi fı Xclid Begc Cibri de 
hatibO ıne§aıı din. Tevgera Agiri (1930), 
Tevgera Dersim e ( 193 7 -38) Cı ev 
tevgeren din en ku li Bakure 
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Kurdistan€ pek hatin O sen:wcbOn:ı 
Kurdistan€ Ji xwe re kiribun arnıanc, 
nciarin li rcvayiya Kurdistan€ rexistin 
bibin. I [cr rcvgcrek, li hereıneke pek 
hatiye fı pişrl c rlşa Komara Tirkiyeye, 
cnlyeke hevbe§ a kurdan pek nehatlyc 
O ev revger hatine şikcstin. 

]i bona ve, dive ınirov he ın ji aliye 
her tevgereke de O ji aliyeki de jl bi 
tevayi li ser :.edeman hOr bibe. Tevgera 
Qoçgirlye, ji bo ku di nav kurdan de 
lihevkirineke stratejik tune bO, şikest 
xwar. Tevgara 1925an,ji bo ku di WCll.'ta 
xwe de ne, bewext u be organize dest 
pe kir, §ikcst xwar. Tcvgera Ders!ıne,ji 
bo ku tene bi kurden elewl re hatibfı 
sinor!Grin O di navbeyna kurden elewl 
u suni de rcxistineke hevbe§ tune bu, 
şikest xwar. 

Digel van sedemen taybeti, sedem
en giştl yen sernekevtine ji hebun. 
Sederne yekeınln, beşbuna hundiri ya 
nav kurdan bu; be§bOna heremi O 
mezhebi () e§iri' astenglyekc mczin bu. 
Ev be§bOna hundiri bu sedem ku 
tevgcrcke hevbe§ li henıCı heremen 
Kurdistan€ bi hcv re pek neye. Sede
me duycınin, rexistineke netcweyi ya 
ku heınO kurdan birebixe tune bO. 
Rexistincn hcyi bes li lıeremcke ava 
bfıbOn. J i we giringtir, sinif O tebe
qeyen revebir en Kurdistan€, bi M . 
Kemal re li ser bingeha tifaqa avakiri
na Komara Tirkiyeye domandin O di 
nav kurdan de tu wext serokatiyckc 
xurt a hcvbC§ demeket hole. 

Digel ev sedemen hundirl, li 
Rojbilata Navin statuyck hatibfı peji
randin, di ve statuye de dyc dewleteke 
serbixwc ya Kurdistane tunc bu. Dew
leten cmperyal, Ingiltere u Fransaye 
hesab O bcrjewendlya xwe li ser ereb, 

ti rk, farisan ava kiribfın. Ji bo ve, bi sal
an e ku te goti n O tc nivisandin, Ingil
tere tu dem ji kurdan re nebftye pi§tgir, 
ku dcwlcteke Kurdistan! ava hibe. 

Rastiyeke gelek aşkere hcyc, ku tu 
netewe ji be piştgirlya dewlcten xurt, 
ku qedcra dinyaye di dest wan de ye 
xclas nebüne Cı dewleta xwe ava 
nekirine. 

Bi taybeti pişti salcn l960i dcma ku 
sedemen serneketine tevgerc~n 

Kurdistan€ dihatin minaqe~ekirin, li 
ser sedema ideolojik (ı karaktera peşen
gcn tevgeran kurd ji dihat rawestan
din. Dihat goti n ku ji bona ku 
pcşangiya tevgeren Kurdi stane ne 
sosyalist bun, bi scm eketin. Ev nerlna 
ji ne rast u ne di dlı de ye. Li Bakfi.re 
Kurdistanc dcma ku serokari O 
peşengiya tevgera neteweyl sosyalist 
bun, disa ji biserneketin. Tevgeren 
netewcyi, ne pewiste ku revgerek 
sosyalist be (ı tevgera bcşeke civate be, 
tevgera hcrrıl1 be§en civate ye. ]i bo 
hemO beşen civate ji, bcrjewendlya 
hcvbeş bi netewetiye pek tc. Di nete
wetiya kurd de zaafek heyc, kurd xwe
diye netewctiyekc rasyonal lı hevbeş O 
modern ncbOne. Ev keınaslyck c. Ve 
yeke, bandoreke neyeni li ser rcxistin
bun t1 helwesta beşen civata kurd çe
k:irlye. 

Bersiv 13: 
Şoreşa Sosyalist, bi gotin Cı bi slo

ganan şoreşeke li dijl kapitalizme, bur
juwaziyc, emperyalizme O ko lonyaliz
me bu. Şore§a Sosyalist li Rusyayc 
desthilatdariya sinifen serdcst fı burju
waziye n1xand; desthilatdarlya siyasi, 
iktisadi, idari bi rcya le§keran o çek
daran ketc deste eliten Part'iya 
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Korninist a Rusyaye. Li Rusyaye wek 
te gotin, desthilatdari u karbidestiya 
karker, gundi O xebatkaran ava nebu. 
D esthilatdari u karbidestıya ku hatibu 
avakirin, karbidestiyeke din a hege
m onik u hin tengtir u otoriter bu. 
D emokrat'iya we ji ya burjuwaziye 
zedetir nebu. 

Li Rusyaye pişti şore§a sosyallst, ji 
bona ku sosyalizm di qada navnetewe
yi de biserkeve, paradignıaya enter
nasyonal a sosyalist hatc honandin. Li 
gori ve paradi'gmaye, diviya karbi
destiya sosyalist ava bibuya. Ji bo ve ji, 
hem rasterast j i aliye komunisten wan 
welatan ve u hem ji bi alikarl Q inisi
yatlfa desthilatdar!ya sosyalist a 
Rusyaye, li hemO welaten dinyaye 
damezirandina partiyen komunist dest 
pe kir. Ev partiyan li hinck welatan 
!ega! u li hineken dinji ilegal ava bOn. 
Desthilatdariya sosyalist li hemu din
yaye Ilan kir, ku de ji tevgeren sosya
list, komirust, karker u zahnıetke§an re 
bibin allkar Q piştgirl bidine wan. 

D esthilatdariya sosyalist baş dizani 
ku li hemberi burjuwazi Q kapitalizma 
navneteweyi tene b i piştgi riya tevgera 
karker, sosyalist Cı kominist nikare 
hibe alternativ. Ji ba na ku interiand Q 
nUfuza xwe ya li ser dinyaye fireh 
bike, diviya direjl herem u welaten 
koloni, n!V-kolo ni u giredayi bibuna. 
Li van herem ı1 welatan ji, neteweyen 
bindese hebun O ji mafen xwe yen 
desthilatdari Q çarenfis!ye be par bOn. 
Ji bo ku ev ne tewe serbixw eyi G 
azadtya xwe bidestxin, d i nav xebateke 
de bfin. Desthilatdariya sosyalist a 
Rusyaye u Partlya Korninist a Rusyaye, 
beriya ku desthilatdar bin, pirsgireka 

neteweyen bindest Q koloni ji aliye 
Lenin Q Staltn ve hatibQ realizek.irin Q 
teorlzekirin. Neteweyen bindese jl bi 
tevayi di bin bandora dewleten kapi
talist Cı emperyalist de bun. 

Li gori teori'ya Leninist, mafe çare
nfisiya neteweyan bi iradeya netewe
yan pek te. Di destpeke de divi'ya li 
gori sosyalizme bOya, da ku tekoşln ı1 
tevgeren netewi di bin sero kati u 
peşengiya sosyalis t O karkeren we 
welati de be meşandin. Divlya sistema 
sosyallst cı sosyalisten wi welat\' j\', ji 
wan re piştgiri bikira. Disa li gorl teo
riya Leninist, sosyalizm daxwaz dike, 
ku herncı karkeren mileten serdest Cı 
bindese bibin yek ı1 di çarçeveya mod
ela federal de bi hev re jlyana xwe j i nu 
ve bihonin ; le dema ku bi iradeya azad 
jlyaneke hevbeş ı1 dewleteke federal 
neye avakirin, mafe neteweyen bind
est heye ku dewleta xwe ava bikin. 
Yani neteweyen bindese xwediye we 
m afi ne, ku ji miletekl veqetin ı1 bi 
miletekl din re yeklti'yeke pek binin 
yan ji dewleta xwe ya serbixwc ava 
bikin. Plvana yckitlya bi mileten ser
dese re, wekhevi Cı edalet e. 

Ji bo ve, d1yare ku neteweyen bin
dest O kurdan jl bawcrlya xwe bi 
sosyalizm e anin. Ji her ve yeke, nete
weyen bindest, hevlya )..'We ji sistema 
kapitalist ı1 dewleten rojavaye birrl
bOn, heviya xwe bi sosyalizm e, tem 
sllkaren sosyalizm e O Yeklôya Sovyet€ 
ve giredabun. Lewra di sala 1917an de 
pişt1 Şoreşa Bol§ewik, bi lmzaya Lenin 
cı Stalin! daxuaynlyek/bangek li hem O 
dinyayc hatibu belavkirin. Di ve bange 
de ji tataren Volgaye G Qiriıne, qir
gizen Sibirya, tirk u tataren li pişt 
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Kafkasyaye, Jl çeçen Cı çiyayen 
Qafkasyaye, ji faris il tirk il creb il 
h!ndilyan dihat qal kirin. Di ve bange 
de ji zilma Imperatoriya Çar, ji azadi Cı 
bawerl dibat bchskirin. Ve bange di 
nav gelen Rojhilate de erdhejandinek 
mezin çckir. M. Kemal il hevaJen wl ji 
di sa la ı 9ı 9an de, xwestin ji ve kon
septa Ycklt1ya Sovyete sud O allkarl 
werbigrin. Pewendiyen M. Kemal fı 

Bolşewikan di Tlrmeha 1919an de pek 
hat. Pewendiya fermi ya di navbeyna 
herdu terafao de, di Nisana ı 9201 de, 
bi nameya M. Kemal ku ji wezire 
derve ye Rusya Sovyete re hatibCı 
şandin pek hat. M. Kemal il hevalen 
wl, ji Rsuya Sovyete re peşniyar diki
ri n ku dixwazin li hemberi emper
yalizme bi wan re xebat bikin. Her 
çiqas pişti ve danustandine, Rusya 
Sovyete ji çarenusiya gelen Kurdistan, 
Lazistan, Trakya O wd. behs jl dikir, le 
dem dema pragmatizme bO, Rusya 
Sovyetan ji li hemberi dewleten 
KapitalisAt en Awrupayc (Ingiltere, 
Fransa, Italyaye u wd.), dixwest bi 
tirkan re bikevin nav xebatekc hevbcş. 
Her çiqas di İl ona ı 9201 de li Baku ye 
Kongreya Gelen Rojhilate hatibı1 

darsx:istin jl, her çiqas kurd jl beşdare 
ve kongereye bibOn ji, di encam
nameya kongreye de ji doza netcwcya 
kurd nehat qalk:irin. Rusya Sovyetan fı 
Kongreya BakOye entegere Cı angajeye 
M. Kemal ı1 doza wl bOn. 

Lenin, tevgera M. Kemal wek tev
gereka rizgartxwaz a diji emperyaliz
me binavkir ô bi her awayi piştgirlya 
M. Kemal O hevalen w1 kir. Tevgera 
neteweyl ya Kurdistanc ji, wek tevge
rcka kcvnepcrest, hevalbenden ingiliz 

ı1 emperyalizme binavkirin. Bi reya 
Partiya Korninist a Tirklyeye li diji 
tevgeren kurd rawestiyan. Ji bo ve ji, 
Rusya Sovyetan guhen xwe ji kurdan 
re kerr ki ri n, bangen ku ji wan re hati
ne kirin nebihistin O nameyen ku ji 
aliye rex:istina Azadi O Şex MehmOd 
Berzencl ve ji wan re hatibOn rekirin ji, 
bersiv nedane. Lenin O Rusyaya 
Sosyalist a xwedcgiravl hcvaJbenden 
neteweyen bindest, ji qctliam Cı jcno
slda kurdan re bes çaven xwe negirtin, 
ji M. Kemal O bevalen wi re rasterast 
biln alikar jt. 

Helwesta Lenin ô Rusyaya Sosya!jst, 
derxist hale ku prensiben wan en di 
derheqa netcweyen bindest de dema
gojlyek e O yan ji Rusyaya Sosyalist ji 
bo bcrjewendlya xwc ya dcwlctl, nete
weya kurd fedayi M. Kemal O hevalen 
wl kir. M. Kemal ô hcvalen wij!, duali 
lehistin. Wan hemji Rusyaya Sosyalist 
pi§tgirt O allkariye wergirtin u ve 
allkariye li hemberi Ingiltereye wek 
§antajeke bikaranin. Ingiltereycji,ji bo 
ku M. Kemal O hevaJen w! li hembere 
şoreşa sosyallst bilcin qereqol ı1 ben
dcke, re dan ku M. Kemal u hevalen 
wi li ser baqlyeya erde Osmanlyan, 
dewletcke nu ava bikin. 

Di derbare netewe O tevgera kurd 
de, ev siyaseta Yeklt1ya Sovyetan, pişti 
mi ri na Lenin ji dom kir. Stalin kurden 
li Yekitlya Sovyet€ jl tehclr O koçher 
kirin, kurd li ser axa heft(7) koroaren 
Yekltiya Sovyetan batin koçberkirin Cı 

belavkirin. 
Yek1tlya Sovyete pişt! Şcre Duycnıln, 

ji avakirina Komara Mahabade re alika
ri kir. Le pişti peymana Postdam a bi 
OYA Cı Ingiltereye rc,ji nCı ve Rojbilata 
Navln parve kirin ı1 bOn sedem ku 
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Komara Kurdistan a Mahabade ji aliye 
kolonyalistcn İranc ve be rOxandin. 
Eyni helwest li hembeıi Oconomlya 
Ba§Cıre Kurdistane ( 1970-74) jl hace 
nlşandan Cı bO sedem ku otonomiya 
Kurdistane be rCıxandin. 

Le kurda ve rastiye ncdltin, bawc
riya x:..ıve dlsa bi Yekltiya Sovyetan 
anin, hcta ji bo çarcseriya pirsgireka 
neteweyi, kurd b1ın sosyalist. 

Bersiv 14: 
Peymana Scvre, li gorl cncama Şere 

Yckme hat erckirin. Di Peyman::ı Sevre 
de çi hatiye pejir::ındin we di pirsa x:..ıve 
de ragihandlye. Deına ku em li navero
ka Peyınana Sevre binerin, di pcymane 
de avakirina Kurdistan u Erınenlstane cc 
qebGI kirin. Eger di cncama Peyınana 
Sevre de Kurdistan ava bihuya, pirsa 
netcwcyl ya kurd de bihata ıner
lıclcyckc nu o we deme hewcedarl bi 
Pcyınana Lazane nedima. 

Lebele pi§tl ku li Rusyaye Şore§a 
Bal§cwik pek hat Cı sosyalistan desthi
latdarl girtin deste xwc, ev yek li hem
beri sistema rojava bCı xeterlyck Cı sis
tema emperyalist tehdit dikir, we 
deme di denk.lenıc de guhertin pek 
hat. Ji dewleten rojava Ingiltere O 
Fransaye biryar dan ku li hemberi 
Rusya Sovyete Kanıara Tirklyeye ava 
bikin. ji x:..ıvc tekiliyen M. Kemal fı 
Rusya Sovyete hebu fı ji wan alikarl jl 
digirtin. Deına ku biryara darneziran
dİna Komara Tirkiyeye hat girtin, 
wc deme avakirina Kurdistan Cı 
Ermeııistane ji hole rabu. Deına ku li 
Lazane di cncama komployan de 
kurdan hadeya xwc teslime berdevke 
tirkan isınet lnonuyt kirin, edi ji 
Peymana Sevre re x·wedi derncketin. 

Peyınana Lozaııe bandora Peymana 
S evre ji hale ra kir u Cemiye ta Akwam 
jl, ji bana ku kurdan dax:..ıvaz ne kir, li 
ser avakirina Kurdistane ranewestlya. 

Peymana Lozane, hem Peymana 
Sevre ji hale rad ikir fı hem li diji 
Prensiben Wilson! bu, hcrwcha 
Kurdistan jl kir çar parçe O xist bin 
barıdora çar dewlctcn kolonyallst. 

Peymana Lazane Li diji prensiben 
Wilson! bu. DYAye ji Peymana Lazane 
re negot ere. I Ieta ve mcrhcleye ji ne
gotlyc ere. Ji bona ve yeke, Tırklyeye 
berlya çend salan qampanyayek vekir 
ku Peyınana Lazane ji aliye DYAyc ve 
be pejirandin. 

Te zanln ku Peymana Lozane, fel
sefe u projeya avakirina Komara 
Tirklyeye ye. Dema ku Peymaııa 
Lazane ji aliye DYAye ve neye peji
randin , bi awayekl dizi te we wateye ku 
DYAye ji daınezirandina komara 
Tirkiyeye re negotlyc ere. 

Ev jl komara Tırklyeye gelek cciz 
dike. Ji bona ve di salvegera Peymana 
Lozanc de li DYAye Ci li Awrupaye 
qaınpanyaya ku Pcymana Lazane ji 
allye DYAye ve bete pejirandin u 
erckirin hat me§andin. Le ve qampan
yaye jl ev pirs çareser ne kir. 

BersivlS: 
Deına neteweyek bibe hedefe 

parçekiri n u parvekirinc ji her aliye de 
behez dikeve, nikare bi hev re tevbi
gere, nikare ji bo azadi u serx:..ıvebune 
heza x:..ıve bicivlne ser hcv, li hemberi 
dijminen xwe nikare yekltlya xwe ava 
bike. Giringtirln pirsgirek ji, heger 
neteweyek parçekiri u parvekiri be, 
dibe x:..ıvediye çend dijminan Cı we 
deme ji mecbur dibe ku li çend 
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cepheyan/eniyan şer bike. 
Kurdistan, sala 1639an di encama 

Pcymana Q csrl Şerln de di ncvbeyna 
Imperatoriya Osman! u SafeWl"yan de 
hat parçekirin. Dema ku Kurdistan 
parçe bibu , pevajoya peydabCına şlı 'ura 

nctewcyl nu dest pe kiribu. Ev şu'ur Cı 
fikren neceweyetl j i bo dewleteke mlll 
ya kurd j l dcrfet ı1 pe~veçCın ck çe di kir. 
Lebele parvebuna Kurdistan€ bO 
scdem ku cv pevajoya nccewebune 
darbeyeke mezin bixwe. Pişti ku 
Kurdistan bO du parçe, cv reqabata di 
navbeyna herdu lmperator1yen emper
yal, bO sedem ku li ser a.xa Kurdistan e 
şer çebin , gele kurd nikaribe ji bo 
berjewendiya xwe xebat bike O bes ji 
bana hesap Cı berjewendiya Osı:nan.i: O 
Sefewlyan bibin fedayl O qurban, 

Piştl Pcyrrı ana Lozane, stacuya 
parçebOn O parvebOna Kurdistan€ xe
rabtir bO, Kurdistan di navbeyna çar 
dewleten kola nyalist de hate parveki
rin. I ler parçeyek ket n av pevajo ı1 

guhertineke ci he ya dlroki. Digel 
parçebGna Kurdiscanc, hcza ncteweya 
kurd G m ejiye kurd j l parçe bO. 
Kurdan ni karl bi hev re bifıkrin , bi hev 
re bigrln u bi hev re tevbigerin. 
Ziman, çanda, psikoloj i, potansiyel ı1 
arıura wan parçc-parçe bu. Dewlet O 
neteweyeıı ku li ser kurdan bCın dest
hilatdar, bejmara wan bO çar. Derrıa ku 
kurdan xwestin li parçeyekl ji bo azadi 
G scrxwebuna xwe tevbigerin; dewle
ten ku li Kurdistan€ hikum dikin, bi 
lı ev re li diji tevgera neteweyl ya wl 
parçeyi radiwestiyan C ji bo ku ew 
tevgera j i ha le rabe, bi hev re tcvdi
geriyan. Dema ku ev çar dcwleten 
dagirker dibGn yek, gelck bi hesani 

dikarin tevgera neteweyi ya wl parçeyi 
bişiklnin. Bi taybeti ji, ev helwesta 
hevbeş a dewleten dagirker O netewe
yen serdest, sala 1946C di avakirina 
Komara Mahabad€ de G llye Adara 
1970yi bi çebOna peymana Xudmux
tariya başüre Kurdistan€ de xwe nlşan 
da. Tirk.i:yeye li diji pekhatina xud
mu:x.-ı:ariya Kurdistana BaşCır helwest
eke hişk O dijminati diyar kir. Ji bo ku 
xudmuxtarlya(otonomlya) Kurdistan€ 
bete rGxandin aqil dida Iraqe u di şere 
sala 1974an de jl gelek bi aşkereyi 

allkarlya Iraqe kir O pi ştgirlya çcbGna 
Peymana Cezayir€ kir. 

İro ji li dijt Dewleta Feciere ya 
Kurdistane fı meseleya Kerkuke siya
seta Komara Tirk.i:ye gelek aşkere ye. 
Komara Tirklyc, di destpeke de ji bo 
ku kurd nebin neteweyeki azad ı1 
Kurdiastan serbixwe nebe, nexwast ku 
rejlma Saddam O Baasi be rOxandin. Ji 
bo ve, ji DYAye re nebu allkar Cı re ne
da ku leşkeren DYAye li ser Tirk.i:yeyc 
re derbasc BaşOr bibin. Pişti ku rejtma 
Saddam O Baasl tekçOn, ve care ji bo 
ku Iraq nebc dewleteke federal O 
Kurdistan j i nebe heremeke feciere 
xebat kir G j i bo ve yeke bi hezen 
nljadperest en ereblO Baasiyan re pey
wcndiyen xwe ge~ ki ri n , di qada diplo
rnaslya navneteweyl de jl li hemberi 
kurdan xebeteke dijminahl meşand. 
Dema ku di ve xebata xwe de biser 
neketin, ve ca re ji bo ku Kurdistan 
ne be welatek.i: serbixwe u KerkCık nebe 
beşek j i desthilatdarlya Kurdistane 
xebat dike. 

Dewleten dagirker ji bo berjewen
diya xwe gele k ca ran kurd ji li hemberi 
hev bikaranin o htn jl dix'Wazin bi ve 

B JR. H ejmar: ll HA VfN 2009 73 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



]i A liyE Dtıvlet2 vt Htm ll Elir ll Strokqir, Şix ll &g-1!11118!18111111811111-1111111111111111111-llllllllllllllllllill!llllllli .. UIIIIIIIIiliill 

siyaseta qircj O xcrab bunycya kurdan 
texrlb bikin. 

Di encama parçebun u parvebOne 
de, di mcrhelcya iro de ji milete kurd 
nikare stratejiyeke hevbeş pek bine Cı 
biıneşine. 

Bersiv 16: 
Sedsala 20an ji bo ınirovatiye O 

neteweyan bO sedsaleke giring. Di scd
sala 20an de bOyeren gelck mezin 
qewiınin O du şeren cihani pek hatin. 
Hernan deme ji bo neteweyen bindest 
Ct kolani jl şerten nO derxistin hale. 
Gelek netcwe, him pişti Şerc Yekeın O 
him ji pişti Şen~ Duyem gihiştin 
azadiya xwe O dewleten xwe ava kirin. 
An ji gele k netcwcyan pişti Şe re Cihan 
e Duyem di avabana deınokrasiya nO 
de, di çarçoveke dewleten federal de li 
ser heremen xwe desthilatdar bCtn; yan 
ji bi neteweyen serdese re desthilat
dariya siyasi Ci dewletl parvc kirin, ser
bixwe bOn. 

Disa di sedsala 20an de rewşekc 
din ya giring ji bo ınİrovatlye derket 
ho le. Din ya ji nCı ve parve bO Cı statfı
yeke nO qezenç kir. Di sala 1917an de 
pişti ku li İmparatonya Rusyaye dest
hilatdariya siyasi ketc deste Bol§ewikan, 
parvebCına dinyaye bi babeteke nu dest 
pe kir. D inya, pişti ev btıyera mezin 
ber bi perçebCıneke kOr O qcrektereke 
nu çO. Pişti Şere Duyem, du sistem; 
sistema sosyalist t1 sistema liberal
demokrat ava bOn. Pişti avabuna 
d inyaye bi ve awaye, bilyer fı guhar
tinen li ser dinyayc li gori ve paradlg
maye, dus1stem1 §ikil girt. ller nete
weyek u tevgera wan neteweyan, li 
gorl ve rlusistemiye helwesta xwe 
d!yar kirin. Di ve qonaxc de jl, li gorl 

hez u dewleten demokratik O otorlter 
beşbun hcye u helwesten ııeteweyaıı li 
gori ve beşbOne te holc. 

Pişti Peymana Lozane, neteweya 
kurd ji bo ku azadi u rizgarlya xwe 
qezenç bike, li bakfire Kurdistane u li 
başure Kurdistan€ bi dehan salan li ber 
xwe dan, serhildan pek anin, li hem
beri dewleta Tirkiye O Iraqe şer 

domandin. 
Li Rojbilata Kurdistane ji, netewe

ya kurd teslime sistema kolanyalist u 
diktatari nebCı . Ji bo ku mafen xwc 
yen netcwcyi werbigre di sala 1921an 
de, ti jer reberiya teheng Isınail Axaye 
Simko serbildane dest pe kir. Simkoyi 
di deıneke ku·rt de henıCı rojbilata 
Kurdistanc azad kir. Hezar mixabin ku 
Simko Axa bi fen u xapandina dcwleta 
Irane dil ket u li Şinoye hat dale
qandin. Piştl Simko Axa, li rojbilata 
Kurdistan€ zilum Cı zordariye heta sala 
19401 dom kir. Le xebata nctewcyi ji 
her berdewam kir. 

Wek te zanin we deme ji bajare 
şerin Mahabad bu navenda fıkra nas
yonalizm O çanda kurd. Di sala 1942an 
de nasyonalistcn kurd, di şerten awar
te yen ira ne de Komelcya Jiyanewe ya 
Kurd damczirandin. Ev rexistin,ji ali
ye entellektCiel Cı bajariyen bijarte ve 
hate avakirin. 

Koıneleye ji bo rojhilata Kurdic;tanc 
arınanca xwe wusa diyar kiribu: 1) Di
ve zimanc kurdl li hereına Kurdistanc 
di qada perwerderkirin fı idari de bibe 
ferıni. 2) Divc berpirsiyaren dewlete 
yen li hereına Kurdistane kurd bin. 
3) Dive dcwlemendi Ci hatina 
Kurdistan€, li Kurdistanc ji bo dibis
tanan Ci nexweşxaneyan bete serfkirin. 
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Komeleya Jiyanewe ya Kurd, ji der
veyt ev daxwaz O armancan, hedefa 
xwe ya paşcroj jt wek maf wergirtina 
çarcnfıst O xwc bi xwe idarekirina 
neteweya kurd diyar kir. Gote "dema 
ku netewcya kurd qedera xwe girte 
deste xwc; xwe bi xwe idare kir, de bi 
farisan re hibe ciraneke baş." 

Pişti Koıneleya Jiyanewe ya Kurd, 
Partiya Demokrat a Kurdistana hane 
(PDKa Irane) di sala 1945an de ava bu. 
PDKa Iran€, di bin peşeng1ya Peşewa 
Qazt Mihemed de bi piştgiriya Yeki
tiya Sovyete, Komara Kurdistan a 
Mahabade ava kir. Di avakirina 
Koınara Mahabade de, ji heınCi beşcn 
Kurdistan€ herpirsen neteweya kurd 
hcbCm. Mclc Mistefa Barzan'i di avaki
rina koman~ de ro leki giring lehist, bu 
serokerkane komare u wek peşmerge
yeki xizmete komare kir. 

Pcşaweye Kurd Qazi Mihemed di 
roja 22/01/1946an de li meydana 
Çarçariye ragehand ku Komara 
Kurdistan a Mahabade hattye damezi
randin. 

Hezar mixabin ku temene Komara 
Kurdistane direj nebu. Komara 
Kurdistan€ 11 mehan li ser plya ma. 
Pişti ku dewleten emperyal en li ser 
xaka Iran e, di nav xwe de ji bo parveki
rina dinyaye li ser peymaneke nO li 
hevOdu kirin, Koroara Kı.ırdistane ji 
dervey1 pcymane ma. Li İrane statCiya 
kcvn hat parastin. Irane eri§ bir ser 
Komara Kurdistan€, Koınara hate 
hilweşandin u seroken we dil girtin. 

Peşawaye kurd Qazi Mihemed, 
Seyfi Qazl ü Sadr! Qazt di 20-21/ 
12/1946an de dil kctin. Dilketina wan, 
li rojbilata Kurdistan € neteweya kurd 
ji qetllyaına dewleta İrane xelas nekir. 

Sereken Koroara Kurdistan a 
Mahabad€, di dadgehe de mafen nete
weya kurd bi merani, bi cesareteke 
medeni, neteweperweri parastin. 

Qazi Mihemed, Seyfi Qazl G Sadri 
Qazl di encama dadgehk:irina awarte O 
gelele kurt, roja 31/03/1947an li mey
dana Çarçirayc hatinIdam kirin. 

Bi !dama ew serokan, ji bo rojbila
ta Kurdistanc demek hat girtin, dem
elee nü , dema zulim G zordart ya 
D ewleta Faris dest pe kir. 

Di sedsala 20an de, di jiyana ncte
weya kurd de, · Komara Kurdistan a 
Mahabade u Otonomiya Ba§Orc 
Kurdistan€ (1970), du huyeren gelele 
giring in. Komara Mahabade li pi§t 
xwe ceribandenek O mlraseke dewle
med a siyasi, civakJ O çandl hişt. Li ser 
mirasa Komara Mahabad€, di sala 
1979an de li hemberi komara teokrat O 
diktatari ya y ran e, tevgereke netewcyl 
O gelert ya Kurdistan€ ava bO. 

Dema ku PDKa Irane ava bu G 
neteweya kurd ji bo mafe xwe ye 
çarenusiye xebata xwe xurt kir Ci 
daxwazen xwc aşkcra kirin, İran ji bi 
tevi destpeka Şen~ Cihan e Duyemln 
ketibü bin desthilatdariya Yekitlya 
Sovyete, Ingiltere O DYAye. Her 
dcwleteke ji bo ku qada desthllatdarlya 
xwe fireh bike, reqabet Ci diplomasi O 
pewendi çe dikirin. Yekitiya Sovyete li 
ser Azerbeycan€ O Kurdistan€ hesabe 
xwe dikir. Lewra kurd O azeri, bi 
hikumeta merkezi ya İran€ ve giredayi 
du neteweycn bindese bCin ; Kurdistan 
Ci Azerbeycan koloniyen h ane bOn. 
Peşlye Yekitiya Sovyete xwest ku 
Kurdistan di nav Komara Azerbeycan€ 
de bibe herem eke otonom. Peşawa 
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Qazi Mihemed ı1 hevalen w1 ev peşni
yara Sovyete ncpejirandin u li dij der
ket. Yekitiya Sovyete mecbur bu, ku 
da>twazcn kurdan qebul bike. 

Pişc re dema ku Sovyet ı1 dewlecen 
empcryal en rojavayl di nav xwe de ji 
bo parvekirina Rojbilata Navin pey
menake nu pek anin, Izin dan ku 
hikumeta merkezi ya Irane bi leşkeren 
xwe ve erlş bibin ser Komara Kurdistan 
a Mahabadc. Di Encama erlşa İrane de 
ya leşkeri Koınara Mahabadehat 
hilwcşandin. 

Ceribandina Koruara Mahabade jl 
diyar kir, ku azadi (1 serxwebOna 
neteweyeki bi sere xwc nabe O bi pişt
giriya hcz O dewleten navnetewcyi; bi 
pejirandina wan dikare li ser piya 
bisekine. Di wc mcrheleye de ji bo ku 
dewlecen mezin O bi tayberi jl Yekltiya 
Sovyece ji Ko mara Mehabade re xwedi 
derneket, Koroara Mahabade hilwe
şlya. Helwesca Yckitiya Sovyete careke 
din diyar kir, ku Yekitiya Sovyete ji 
maren neteweyen bindese o kolni re 
xwedi dernakeve, berjewendiya xwe 
ya dewleti' O ideolojik dipareze. Tc 
zanin ku Rusya Sovyece di salcn 19201 
de ji jiM. Kemal O hcvalen wi re pişt
giri kir O li dijl tevger O scrhildanen 
neceweya kurd derket O izin da ku 
Koruara Tirkiyeye, wan tevgeran bişi
kine, bi zilm O zora leşkeri qetla gele 
kurd bike. 

Bersiv17: 
Dewleta lraqc, di çarçeveya siste

ma mandateri de pişti Peymana 
Lazane di bin bandora İngilcereye de 
hate avakirin. Dema ku İngiltere sala 
1932an ji Iraqe vckişiya, bi deschilat-

danya merkezi re peymanek çe kir u bi 
ve peymaııe mafe perwerdeyi ya bi 
zimane kurd! hate pejirandin. Kurden 
başOr her çiqas sala 1919an di bin 
serokatiya Şex MehmOde Berzend de 
hi kumeta Kurdistan€ ava kir i bin jl, di 
encama erişa İngiltere u hikumcta 
merkezi ya Iraqe de hate rOxandin. 

U milete kurd O peşengen wc, te
koştna xwe ya rizg:ırtxwaz G azadi
xwaz domandin. Dcma ku derfet ditin 
li hemberi desthilatdarlya dagirkeren 
lraqe seri hildan. Pişti tekçOna tevgera 
Şex Mehmud, serokatiya tcvgera 
KurdistanaBaşOr ketibfi ser m ile Mele 
Mistefa Barzani. Di salen pcşi yen 
pevajoya Şere Cihan c Duyemin de, di 
bin serokatiya Mistefa Barzani de 
xcbat ı1 serhildanen pirr girin~ çebGn. 
Her serhildanek bi piştgiriya İngiltere 
il zordari O dijwariya dewleta Iraqe hat 
şikestin. Di sala 1945an de M. Barzam 
Cı hevalen xwe mecbur man ku digel 
beşelô zcdc ye eşira Barzan u xelke 
siwil derbase Kurdistana Rojhelat bin. 
Dema ku di bin serokatiya Qazi 
Mihemed de damezirandina Koruara 
Kurdistan a Mahabade hatc ragehan
din, M. Barzani digel heval O peşmer
geyen xwe ketin bin irade ı1 xizmeta 
Komara Kurdistan€. Mistefa Barzam 
bO serokerkane Komara Kurdistan a 
Mehabadc. Dcma ku di sala 1946an de 
Partiya Demokrat a Kurdistan€ hate 
damezirandin, di heman deme de li 
Başfire Kurdistan c ji Partiya Demokrat 
a Kurdistane hate avakirin u bi reya 
partiye xebat u tckoşineke tlegal dihate 
meşandin. Pişti' tekçuna Koınara 
Mahabad€, Barzani digel SOO peşmer
geyen xwe derbase Rusyaya Sovyetc 
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bun u nezlke diwanzdeh salan wek 
penabere siyasi li we dere ınan. 

D ema ku M istefa Barzani .li 
Sovyctc bu, gele kurd li derudora 
partlye civiyabun Cı li diji dagirkeran 
xebata vcşarti dikir Cı wan tehdit dikir. 
Pişti D arbeya leşkerl ya Evdilker'im 
Q asim, desthilatdarlya siyasi' ya Iraq e ji 
bo ku bikaribe jlyana xwe bidomine, 
hcwcedan~ piştgiriya kurdan bu, an jl 
mecbur bGn ku bi kurdan re desthilat
dari parve bikin. 

Sala 1958an li Iraqe, di guhertina 
des thilatdarlya siyasi de tekoştn u m i
xalefcta kurdan roleki giring lehlst. 
Lewra dema Evdulkerl'm Q asim bi 
darbeyeka lcşkcri desthilatdarl girtc 
deste xwe, arınanceke wi ya dlyarkirl 
ew bu, ku ew de pirsgireka kurdan 
çareser bike. 

Digel ve ycke, dema ku Evdilkerlm 
Qasim desthilatdartya siyasi bidestxist, 
§erten dinyaye ji zor dida dcsthilat
darlye ku li lraqe demokrasi pek be O 
mafen netewe ı1 kemneteweyen din 
ben naskirin. Dinya bibCı du sistem. Li 
allycki sistema demokratik a liberal, li 
aliye din jl sistem a sosyalist heba. 
D esthilatdariya siyasi ya Iraqe mecbur 
bu ku j i slstcmekc allkaıi G pi§tgiri 
bigre. Ji bo ku ji sistema sosyallst pişt-

. gir! bigre, divlya ma fe çarenuslya 
nctewcya kurd nas bikira. Ji bo ku ji 
sisterma demokratik u liberal ji piş tgiri 

bigre, divlya ku pivanen demokrasi Cı 

Prensiben Wilson en di derheqe nete
wcyen bindest de jl pek bine. Sederne 
derketina M ete Mistefa Bcrzani ji 
Kurdistanc ı1 Iraqc, mesela kurd bu, 
sed e me vegera wi j i mesela kurd b Cı . 

Pişd ku Evdilkerinı Q asim bi dar-

beyeka leşkerl desthilatdarl girte dcst 
xwe, di qanuna bingeh.i (destCire) de 
guhcrtin pek anlbG ı1 di xala 3yan a 
destCıre de hatibO pejirandin ku Iraq 
ji du netewan pek te u "li ser xaka dayi
ka n i ştiman ereb ı1 kurd wekhev in ı1 

ınafe wan en netewi di çarçova lraqe 
de tete nasin." 

Di encama ev guhertina li Iraqe, 
PDKa Iraqe legalize bCı Cı kongreya 
>..'We li Bexdaye lidarxist. D est pe kir 
ku bi desthilatdarl u hikumeta 
merkezi ya lraqe re, li ser bingeha 
hebfına du-neteweyan, desthilatdariya 
siyasi bi Evdilkcrlm Qasim re parvc 
bike Cı li Kurdistan€ statuyeke siyasi ya 
nu, avay1ycke otonoın ı1 xudmuxtar 
pek bine. 

U bele hikumeta merkezi' ya Iraqe 
piştl demekc cv pcymane xerab kir ı1 
slyaseteke şoven ı1 ni'j adperest meşand 
Q erlş bir ser Kurdistane. PDKa Iraqe 
jl bi pe§engtya Mele Mistefa Barzani 
di Eylula l 961an de dest bi şere çek
clari kir u li Kurdistane "Şoreşa Eylule" 
dest pe kir. 

"Şore§a Eylul€" bi tevay1 li ser nete
weya kurd li heınu parçcyan raste rast 
tesir kir. Mirov dikare tesira Şoreşa 

Eylule Cı tesira D ewleta Federe ya 
Kurdistane bişibine hcvı1du. Lewra li 
Rojhilata Kurdistan€ ji dema ku 
Koınara Mehabade hate hilweşandin , 

tevgera Rojhelate Kurdistanc §ikesteke 
. mezin xwar, seroken komare hatin 
daliqandin, PDKa lranc ı1 hemu dez
gehen Komarc yen dewleti hatin hi§l
we§andin, gelek rewşenblr O welatpa
rezen R~jhilata Kurdstane mecbur 
b un ku koçi' dervc bi kin ı1 ji nu ve dest 
bi avakirina tevgera siyasi Cı rexistini 
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bike. Deına ku Şoreşa Eylule dest pe 
kir, li Rojhilata Kurdistane bi tevayi di 
nav gele kurd de baweriyek Cı heviye
ka nO çebO, ku milete kurd dikare xwe 
birexistin bike. Bi taybeti ji bo ku di 
avakirina Komara Kurdistan a 
Mehabade de rola kadroyen Şoreşa 

EylOle heblı, Şoreşa Eyllıle li Rojbilata 
Kurdistane tesireke mezin kir. Li 
Rojnilata Kurdistan€ tevgera welat
parez xwe bircxist O PDKa lrane ji bo 
ku ji nCı ve ava bi be hewildeneke xurt, 
bi plan ı1 serfiber dest pc kir. Kadroyen 
peşeng en ji derveyi welet vegeriyan 
Kurdistane t1 li Rojhilata Kurdistanc di 
bin tesira tevgera çepgir a cthane ı1 
hereıne de jl kadroyekc gelek ciwan 
ket nav ccvgcra Rojhilata Kurdistane u 
PDKa İrane. Di encaına ve xebate da 
sala 1968an di bin scroktiya Mele 
Eware Cı Silernan Muini de şoreşeke 
mili ya çekdar dcst pc kir. Hczar mi
xabinji bo ku ev şoreşa be wext bO Gji 
tevgera BaşCıre Kurdistanc ji alikarl 
negirt, tek çtı. 

Beriya Şoreşa Eylfılc, ji Yekitiya 
Sovyetan vegera Mele Mistefa Barzani 
Cı hevalen wl, tesirek mczin li Bakfire 
Kurdistanc O herweha li beşen din yen 
Kurdistane ji kiribu. Şoreşa Eylüle li 
ser Bakfire Kurdistane moral u tesire
kc hin mezin kir. Ji ber ve teslre, xwen
devanen kurd ji bo mafen neteweyi 
sala 1959an ketin nav tevgerandineke. 
Di encama ev tcvgerandina rewşenbtr 
O xwendevanen Bakfire Kurdistan€, bi 
iddiaya xebatkirina ji bo Kurdistaneke 
meiin hatin hepiskirin. Di dlroka 
tevgera Bakure Kurdistan€ de ev 
bCyer, bi navc "Doza 49atı" te naski
rin. Dema Şoreşa EyiGlc dest pe kir, li 

tevayi dinyaye di meseleya neteweyen 
bindest de pcvajoya tevgera mili fi riz
gari- xwaz ji dest pe kiribu. Di hernan 
deme de hem li ~evayi Tirkiyeye fi 
hem ji li Kurdistan e pcvajoya tevgere
ke civaki (t çepgir dest pe kir. Rewşen
bir O xwendevanen bakfire Kurdistan€ 
ji pişti Şoreşa EyiOie, bun xwediye 
hcviyeka m czin ku kurd ji wek wek 
ınileten dinyaye dikarin li welate xwe 
desthilatdar Cı xwediye mafen netewe
yi yen grubi bibin. Ji ho ve, rcwşenbir 
O xwendevanen Bakfire Kurdistan€, di 
bin tesira Şoreşa Eylule de xebaten xwe 
meşandin. Peşi di korheleyen bajaran O 
heremi de, pişt re di nav rexİstinen 
şoreşger O çepgir en gişti ye li Tirkiyeye 
de xebat k.irin. Ji we ş O nde ji bi awayeki 
illegal dest bi rexistinbOne k:irin. Bi 
taybeti jl, di qada çapement u roj
namegeri de li se~ meseleya neteweyi 
ya kurd bir u rayen cOda hatin 
weşandin O belavkirin. Li bakfire 
Kurdistan€ ev pevajo, sala 1965an bi 
avabuna PDKa Tirkiycyc , salen 1969-
70yi jt, ji aliye rexİstini fi civaki fi fikri 
de bO sedem ku "bihara siyasi" a nO ya 
tevgera kurd dest pe bikc. 

Tevger fi rewşcnblrcn başure roj
avaye Kurdistan€ ji bi tevgera başfire 
Kurdistan€ re di nav pewendi u dan
fısatnadineke rasterast de bun. Lewra 
kadroyen Şore§a 1925an li başfire 
rojavaye Kurdistan€ bi d h bibu. Wan 
rexiseina Xoybunc ava kiribOn. Kadro
yen XoybUne O re~şenbiren kurd en li 
rojavaye Kurdistane di pevajoya avaki
rina Komara Kurdistan a Mehabade de 
dh girtibOn. Ji ber ve ji, bi kadroyen 
başfire Kurdistan€ O Mele Mistefa 
Barzan1 re di nav danlıstandinekc de 
bı1n. Li başfire rojavaye Kurdistane, di 
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sala 1957an de Parttya Demokrat a 
Kurdistan€ li Surlyeye ava bihu. I I em 
vegera Mele Mistefa Barzani Cı heval
en wi ji Yekltlya Sovyete u hem ji 
Şoreşa EylCıle tes"irek raste-rast li ser 
tevgcra başure rojhi lata Kurdistan€ kir. 

Bersiv 18: 
Beriya ku Komara Tirklyeye ji aliye 

Ingiltereye de bete projekirin O avaki
rin, M.Kemal ı1 hevalen w1, bi giredayl 
realiteya İmperator!ya Osmarı.l pirs
gireka Kurdisrane anin bcr çaven xwc u 
bi kurdan re clcqatcn xwe çekirin. Di 
hernCı elcqatan de ji kurdan re hat 
d1yarlcirin ku dcwleta nO ya ku bete 
avakirin, de bibe dcwleta kurd Cı tirkan, 
de kurd Cı tirk di dcwlcte de weklıcv 

bin O desthilatdarlye bi hev re parve 
bi kin. 

U pişti ku Komara Tirklyeye ava 
bO, hln di ser we re ji wextekl di rej der
has nebibCı, di slyaseta M. Kemal Cı 

hevalen w1 de guhertineke radiqal O 
bingehi pek hat, felsefeya damezran
dina dewlete hat guhertin. Komara 
Tirklyeye, wek dewletekl mill ya tirkan 
ji nO ve ava bO. Dema ku dewlet wek 
dewleteke mlll ya tirkan ava bO, li hem
beri netcweya kurd slyascta Komara 
Tirklyeye jl bi tevayl hate guherrin. 
Komara Tirklyeye ji bona xwe ldeolo
jiycke nu ya li ser bingeha "yck mileti" 
pek ani. Dlyar kir ku "ncteweya kurd 
tune ye, kurd tirk in." Dema ku biryar 
hat dayin ku dew- letekl mlll ya tirk 
ava bibe, mileteki tirk ye tekarnıli kir! 
ji tu ne bu, divlya bu ku ev milet ji nu 
ve bete çekirin. Ev ji, bi astmllekirin u 
tirkkirina kurdan ü gruben etnik! yen 
din mimkun bCı. Ji ber ve, tirkkiriıı ı1 
asimilekirina kurdan bGyerekc 

muwaqct ntne, siyaseta domdar Cı 

sistematik a dewlete ye. 
Dema ku Kanıara Tirklyeyc dlyar 

kir ku neteweya kurd tune ye, we 
deme h ernCı mafen mileta kurd j1 
hatin xesipkirin Cı qedexekirin. Statuya 
kurdan a dema İmpcratorlya Osmani 
jt, ji hole hate rakir in. Mileta kurd fı 

berpirsiyaren we, nedikann ji ve rcwşe 
re bibcjin ere. Ji bo ve yeke, dikarim 
hibejim pişti ku slyaseta serokatiya 
Komara Tirklycye zelal bu, kurdan li 
hemberi ve siyasete denge xwe bilind 
kir. Sala 1919an pe§lye Qoçgirlye seri 
hilda ı1 serlıildanen millyen Kurdistan€ 
heta 1938an dom kirin. Ev scrlhildanen 
mili yen nctcweya kurd li Bakure 
Kurdistane, ji aliye Dcwleta Tirk de bi 
zora bGrokrasiya IC§kcri il sivil hatin 
tenıirandin, jcnos!d il qctllam pek 
hatin, scroken tevgera Kurdistan€ bi 
tcvayt ya hatin ku§tin (ı yanji hatin dar
dakirin. Gund il bajarcn Kurdistanc 
hatin §Cwitandin (ı sirgilnckc kltlc"vl 
pek hat. 

Ev bilyer (ı slyaseta Konıare diyar 
kir, ku Komara Tirkiyeye dixwaze 
mileta kurd ji hole rake. Ji bo ve ji 
slyaseta tirkkirin,jenosld Cı qetllame bu 
siyaseteke berdcwaml ya dcwlete. Ji ber 
ve jl sed sal e, ku li Kurdistane slyaseta 
asimilelcirin, jenosida çand il zimane 
kurdan dom dike. Ev daxuyaniyen ber
pirsiyaren Konıara Tirklyeye ku pi§ti 
serhildanen mili hatine gotin, her dem 
di rojeve de bCıne. 

Neteweya kurd Cı berpirsiyaren 
tevgera Kurdistan€ di her merheleye 
de li hemberi slyaseta dewleta tirk a 
jenosld ı1 asimllekirinc, xwcstine 
dengen xwe bigehlnin dinyaye, plat
formen navneteweyi Cı Neteweyen 
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Yekgirti. U hczar mixabin ncteweya 
kurd Cı berpirsiyaren we, ji van hewil
danan encam negirtine, dinyaye 
guhen xwc ji kurdan re gircin e Cı li 
hemberi asimllekir in cı j i hole rakirina 
kurdan be dcng man e. 

Gelek sedemen ve be deng1ya din
yaye Cı platforınen navneteweyi hene. 
Wek te zanln , ku pişti Şen! Cihan c 
Yekemin, li dinyaye Cı li Rojbilata 
Navin statuyeke nCı hat sazki rin . 
Kurdistan ji pişti vi şeri bO çar parçe O 
ket rewşeki gel ek xerab. Ev parçebCına 
kurdan ji bo dewleten mezin en din
yaye, berjcwendlyen nO pek anin. 
Dema ku di statuya kurdan de guher
tinekl pek bihata, we deme ne bes li 
Rojbilata Navin, diVıya li hemO 
dinyaye guhertineke statuyl bibOya. Ji 
bo ku berjewendlyen dewlett:n mezin 
en emperyal li ser Statukoya heyi ya 
dewlera Tirklye, Iran, Iraq (ı Surlyeye 
dirist bCıyc, denklem li ser ev çar 
dewleran hat1yc sazkirin . Loma li hem
beri daxwazcn neteweya kurd be deng 
man O diınlnin. 

Bersiv 19: 
Piştl pevajoya pirpartlt'iyc, Partiya 

Demokrat (DPc) di bin peşengiya 
Celal Bayar, Ednan Menderes, Fatih 
Ruştl Zorlu O Hesen Polatkanl de hat· 
avakirin. Li TirkJyeye di siyasete de 
d'imenek nO pek hat Ct qada siyasete 
rengin bO. Ji dervayi ew kesen 
Kemalist Cı dewletçi, kes O beşen din 
yen civa te ji edi di qada siyasete de bir 
u rayen xwc dianin ser zimen. Dest
lı ilatdar O sinifen serdesten kurdan jl, 
pişti şikestxwarin (ı tekçOna serhil
dancn mili yen Kurdistane, ji siyasete 
dur ketibOn O ji derveyi siyasete ma 

bO n. Desthilatdaren kurd, li dUt CI IPe 
u li hemberi slyaseta dewlete, di nav 
siyasetek niv-sivil, ltberal Cı ji dinyayc 
re vekiri de cih girtin. Bi taybeti ji, ji 
heremen kurd re elcqeya DPc, dijbe
rlya we ya li hemben zilma li ser here
ma kurdan,ji bona D Pe eleqeya serdest 
o desthilatdaren kurdan zcdetir dikir. 
Pişti ku DP bO hikumet, mesela 
Ozalpc vekir O General Muglalı ıneh
kOm kir; DPe li herema kurdan 
peşketinek pek ani. 

I ler çiqas kurden serdest bi ruh O 
refleksa kurdi di nav D Pe de ci girtji, le 
ne dikarin bi nasnameya xwe ya kurdi 
di nav siyasete de xwc raste rast ifade 
bi kin 0 llCrlncn X'We bini n ser 7imen. ji 
bo ve rewşenbir o xwendevaneıı kurd 
di bin tesira demokrasiye, tevgeren 
mill (ı civaki O sosyalist en dinyaye de 
xwesrin ku ji bo ınafen xwe yen kultur! 
O zirnam bilivin O ben cem hevOdu. 

Ve tevgerandin (ı vegera Barzani ji 
Sovyete, di sala 1959an de ji Doza 
49an re derfet Cı şert pek anin. Deına 
ku Barzani Ci hevalen wl ji Sovyete 
vegerlyan Kurdistana lraqe, li bakurc 
Kı.ırdistane tevgerekc rexiseini tune bu 
O komunikasyon ji he ew çend li pe§ 
neketibO. Çapcmenlya Tirkiyeji hewa
dis O nOçeyen derbare kurdan de girti 
bO. BCiyeran bi tcvayi li ser gel Cı 

rcwşenbiren bakCirc~ Kurdistanc ban
doreke mezin O lı evbeş na, bandoreke 
hcvparçey1, yekane ı1 hlssi, bi taybed ji 
li ser rewşenbiran çekir. Ji bo ve yeke, 
ez ne di we bawerlye de me ku 
rasterast bi bandora tevgera siyasi ya 
Barzani O hevalen wl "Doza 49an" 
qewimi be. "Doza 49an", zedetir di bin 
bandora baye demokrasi ı1 prensiben 
Wilsoni de qewiml. 
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U dcma ku em li "Doza 23yan" a 

ku di sa la 1963'dc pek hatibô diniherin, 
bandora tevgera siyasi ya Başüre 

Kurdistan€ di "Doza 23yan" de zedetir 
x:uya d ike. Lcwra, di nava wan 23 kesan 
de kurden başôr Cı rojbilata Kurdistan€ 
ji hebCın. Ev doz, ji raya gişti ya TirKıye 
o dhane re jl bi reya rojnameyan hat 
peşkcşkirin, ku "ew 23 kes di}..'Wazin li 
ser ~xa me dewleteki ava bikin, hatin 
girtin. Seroke kurd Evdilsitarl hewl 
daye ku li welate me dcwlcta kurd ava 
bike". Ji bo ve, "Doza 23yan" dozeke 
Kurdistani bO. Ew kesen ku di sala 
1963e de hatibôn gi rtin, di salen pcş de 
jl, di tevgeren siyasi yen bakOr, başur u 
rojbilata Kurdisane de berpirsyariyen 
giring girtin ser mi le xwc. 

Lcwra dema ku PDKT ava bO, bi 
piştgiriya tcvgcra rojavaye Kurdistanc 
Cı PDKa SOriyeye rexiseina xwe kir. Li 

ve ji derdikeve hole ku piştl Şorcşa 

EyiCıle, çar salan pcwcndiyen kurden 

bakôr fı tcvgcra başOre Kurdistan€ disa 
ji gelek qels O ne organizekiri ye. 

Vcgera Barzani O hevalen wl ji 
Yekitiya Sovyete, ji bo ku bi reyekc 
aştiyane pek hatibO, li dinyaye O li 
Rojbilata Navin reaksiyon Cı tcsirckc 
xurt, bandorekc mezin neda derve. 
Lebele Şoreşa Eylule dihate we wateye 
ku lihcvhatina kurd O erehan jı holc 
rahuye Cı dcstpeka şere çekdariye ye. Ji 
her ve, Şoreşa Eylu le li dinyaye u bi 
taybeti jl li Rojbilata Navin dengek 
xurt da fı bandorekc mezin çekir. 

J i ber ku kurdan piştl dcmeke direj 
derfet ditibu ku li hemberi dewletekc 
dagirkcr derkevin, ve yeke li ser nete
weya kurd bandorekc mczin çekir. Ji 

ber ku tevgera rojhilat fı rojavaya 
Kurdistan€, li wan parçeyan organize-

kiri bu, ew parçeyen Kurdistan€ raste
rast O di dema }.'WC de je muteessir 
bibCın. We deme tevgcra roj hilata 
Kurdistan€ li heremen rizgarkiri ferm a
nrewa bü, wan piştgiriya Şorcşa EyiGie 

dikir. Tevgera rojavaya Kurdistan€ u bi 
taybetl ji PDKa Su riye bi Şoreşa 

EyiCıle re pewendi danin O bO alikare 
şoreşc . 

Şoreşa Eylule piştl demeke hin 
bi beztir li bakfıre Kurdistan e ji hando
ra :x-wc nişan da. Di encama ve ban
dore de rewşenbiren kurd hem bi sere 
xwe hem ji bi reya TİPe kctin nav 

hewildanan . Sala 1965an PDKT ava 
bu. Pişti salcn 1965an bandora Şorcşa 

EyiOle xurttir, gcrmtir, neziktir Cı 

xuyarıitir bO. Ji bo ve yckc ınirov di
kare bejc ku Şore~a EylOle ji bo PDKT 
ı1 DDKOye bu çirGskck. Le, li ser ava
buna DDKOyan rola tevgera çepgir, 

netewparez u pela ~ore~geriya li 
dinyaye, ye Tirldyeye o Şoreşa Eylulc 
bi hev re scntezek çclcirin . 

Bersiv 20: 
Sala 1946an di encama Şcrc Cihan 

e Duyeınin de ku li hemtl cihane wek 

ve deme, baye demokrasi o derrıokra
tikhfıne di rojeve de bO O ji nu ve der
fet çe bibu ku 14 Prensiben W'ilsonl 
beş bi beş pek ben. Tirkiyeye disa wek 
!ro bi mentaliteyeke pragmatik biryar 
da ku ber bi demokrasiye ve hiçe, ji 
bona ve ji j i derveyi partiya dewlete 
CHPe, avalcirina partiyan serbest lcir. 
Di encama ve pevajoya nu de parti
yeke ava bCı ku ji aliye iqtisadlye ve, di 
ser re be ji, 11berallye dipejirand G ji 
dinyayere vekirina Tirkiye giring didlt. 
Partiya dewlete CHP, hezen brokrat en 
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sivil O leşkeren mutlcq deschildar wisa 
difıkirin ku Partiya Demokrat(DP) a 
ku nuh ava bCıye di lıilbijartirıan de de 
bi ser nekevc O nchc hikumat. Dest
lıilatdarlya dcwleti ji de listika >..'We ya 
qaşo demokratikbOne li hemberi din
yaye, bi taybetl jt li hemberi Dewleten 
Yekbuyl yeıı Arnerkaye (OYA) billzc. 
Pevajo wck desthilatdarcn nehilbijartl 
ncmaşlya, DP di lıilbijartina duyemln 
de bi dengekt gclek xurt di meclise de 
cihe xwe girt Cı bi tena sere xwe hiku
ınate ava lcir. 

Hikumeta DPe, ber bi sawman
bune ve li pc§ ket. Di ve dualizma 
desthilatdariye de, desthilatdarlya sivil 
xurttir di h Cı ı1 ji gel ji piştgiri digirt. Di 
ve merheleyc de siyaset bi cevayi bi 
deste sinif O kategoriyen serdest en 
civake dilıatc mqandin. Weki ku min 
li jore ji behs lciribO, gele kurd ji ne bi 
form ı1 ınisyonckc mili ya kurd, le bi 
rcaksiyoncke li hemberi desthilat
dariya dewlcti (lc§kcr O burokratan), 
piştgirtya Iliku mata sivil, piştgiriya DP 
kir. Lewra sinifen destlıilatdar en kurd 
ba§ dizanibOn ku deslıilatdariya 

dewlet u lıikumata C I IPe, mileta kurd 
ji henıCı nıafan bepar kiriye, bi qetlia
man dawi bi serhildanen mili yen 
kurd aniye Cı Kurdistan€ weran kiriye. 

Li Tirkiye peşketina desthilatariya 
sivil di wan şercan de zedetir xwedlye 
derfetan bu ku ji Amerika O Awropaye 
piştgirl bigre. Desthilatdarlya sivil 
dema ku van derfet O tirsendan girte 
deste xwe, bi kar u projeyen xwe yen 
n iv-sivil zor da desthilatdariya dewlctl. 
Dethilatdariya dcwlctl Cı CHP, ji ve 
pevajoye gelek aciz bibCııı. Destlıilat
dariya dewlct u CHPe di>..wcstin ku ve 
rcwşe biguherlnin. j i bo na ve jl, bi 

deste hezen tari; bi reya kararıina bin
dek xwendevan O h ezen sivil ku xistin 
nav tevgcrc, ve arnıanca xwe anin cih. 
Helbet desthilatdariya sivil ji, ji bo ku 
bina ji dcsthilatdarlya dcwletl ya ne 
sivil dCır neketibO, ji çand Cı cdeten 
dcsthilatdarlya dewletl azad nebibO, 
demokrasiye bi tevayl, hi hernil pivan 
Cı dczgchcn xwe ve nepej irandibO, 
lewra her çiqas hi kumata D Pc ji kur
dan Cı lıczcn sivil pişcgirt girribe ji, 
berjewendiyen serıneyadar en tcng 
diparast. Lebele derfet kete deste dest
hilatdarlya dewletl Cı dese pe lcir ji bo 
berjcwcndiycn xwe, lıczcn sivil li hem
beri dcslıilatdarlya D Pe kar bine, ku ew 
ji daketin kolana n. Denıa ku di kolanan 
de kuştin çebCı, we deme ji bo "ewle
karlya dewlet O civate, da ku peşi li 
anarşlznıe O cerore O diktatoriya sivil a 
sermeyadaran bete girtin! ... ", leşkcran 

ınudaxale kiriıı O desthilatdarlyeke 
vcşartl ya dcwletl bi her away1 ava lcirin. 

Hikunıetc hilweşandin O DPeqede
xe lcirin. Serekkomar, serckwezir, wezir 
Cı mebusen DP li girava Yassiadaye 
hepis lcirin, wan dadgeh kirin. Di enca
ma dadgehikirineka ne hiqCıql de 
Serekwezir Adnan Menderes Cı çend 
hevalen wi hatin ldamlcirin. 

Piştl cuntaya lqkeri, encama hel
westa desthilatdarlya leşkeran dcrket 
hole ku sederne vqarci ye nıudaxaleye 
ji heye. Ew ji, bi tevayi gele kurd c. 
Leşker, bi arınanca ku demokrasiye Cı 
azadiyan fireheir Cı kurtir bilcin hati
bOn ser lıikumc. Pcwlst bu ew xwen
dcvanen ku sala 1959anji bo kurdltiyc 
hatibun hepiskirio ku bi nave "Doza 
49an" dihate nav lelcirin, bihatana ber
dan. Le wisa ncbO, hepsibuna wan 
dewanı kir. J e wedatir, desthilatdariya 
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darbeya lcşkerl mileta kurd bi tevayl 
wck xetereyeke vcşartl u dijmin şirove 
dik.ir. Bi qast 600 kes ji axa u bcg u şex 
fı rewşenblren ku di nav civata kurd de 
xwediye rumeteke bCın, sfirgini bajare 
Scwaze k.irin u li kampa leşkeri ya 
Sewaze hatin hepisk.irin. Van kesen 
sirgCınk.irl 4 ınch li kampa leşkeri ya 
Sewaze zehmetlyen ınezin dltin. Piştl 
ku ditin ev reftariya hane gelek xetere 
ye Cı bi Jo..'WC re muxalefeteke xurt ava 
d ike, hingc ji wana 55 kes cuda kirin Cı 

yen din serbest hatin berdan. Ew 55 
kesen bijare yen ji civata kurd ji, 
sirg(lne rojavaye, sirgune welatcn 
tirkan kirin. Bi ve awaye pewendiyen 
wan bi civata kurd O bi ınalbaten wan 
re qut kirin, wan mehkOme jlyaneke 
ncxweş kirin. 

Bi ve helwesta leşkeran re carckc 
din derket hole ku dewleta tirk vek.irl 
yanji' veşarti netewa kurd, bi tevayt, bi 
hemO çin O kategoriyen civakl ve, fer
qckc nax1ne navbera wan, wan dijmin 
dibine. Di doza DDKOye de raporta 
ku li ser rewşa sinifen desthilatdar en 
kurd arnade bibu, gelek raporten din 
en dewlete, reftartya wan a ji bo kur
dan bi awayeki vekir1 nişan didan. 

Dema ku serkirdeyen darbeya lq 
keri kurd li kampa Sewaze civandin Cı 
ji wir ji sirgOnc heremen din kirin tu 
sedemeke nişan nedan. Negotin ku 
wanji bo hukuınata DP piştgiri kiriye, 
l ewına ji cm vlya bi sere wan de tlnin. 
Le desthilatdarlya dcwlctl/leşkeri baş 
dizanibO ku axa, beg, şex u rewşen
btren kurd besedeın piştgirlya hiku
ınata DP nekirine. Lewra baş te zanln 
ku sinifen serdest en kurdan ji 'Tevgera 
Mili ya Kurd" re serakatiye k.iribOn. 

Li Tirkiye ev dualizma desthilat-

dariye heta !ro jt wek rast'iyeke dido
me. Di ve problema destbilatdariya 
dualist de, dema ku bi awayeki çek
darane demokrasi hebe, ger demokra
siya şikli be jl, divc şikle desthilatdari
ye tesbit hibe. Hinge we deme dcsthi
latdariya dewlctl/leşkeri heza x:we 
wirıda dike O desthilatdartya sivil hez
dar dibe, yani her tim li ser hesabe 
sivilizasyone peşketin çedibe. Desthi
latdariya dcwleti, ji bo ku hebCin Ci 
xurtbuna xwe qewitir bike, ji bo ku 
civat li gori rastiya XWC ji nu ve Orf:,>a
nize nebe, ji bo ku siv'illzasyon geş 
ncbe, her sere deh salan careke cun
taya le§keri deste xwe direji iqtidare 
dikin. Muxtiraya 12e adara 1971an a 
leşkeri, cuntaya 12e ilona 1980an il 
darbaye 28e sibate jl encama ve hel
weste ne. Di ve pevajoya ku em te de 
dijin de ji, her roj , her saet Cı her 
deqiqeyeke le§ker mudaxcieye siyasete 
dik.in. Yani, di rejlma Tirkiye de edi 
mudaxaleya leşkeri bi awayeki otoma
tik her li ser kar c. 

*** 
C untaya leşkerl çawan ku lqtidare 

xiste destc xwe, dawl li xebata TIPe 
ani, sendikaya mamosteya n (TÖS) 
qedexc kir u deri le girt, DEV-GENÇ 
o hemu komclcycn din en sivil, 
demokrat Cı civaki qedexe kirin. Rew
şenbiren bi ııavOdeng en we deme, 
wek Murntaz Soysal, Sevgi Soysal, 
Murad Belge O yen wek wan, berpirsi
yaren TİPe, berpirslyaren komele u 
sendikayan girtin bin çav, hepis k.irin u 
dadgeh kirin. Di encame de bi hezaran 
siyasctvan, sosyalist O şoreşger bi deh 
salan hatin cezakirin. 
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I Ielbet di wao operasyoncn ku li 
hembeı1 tevgcrcn çckdar, bi taybeti 
yen ku li hemberi çepgir Cı sosyallstan 
pek dilıatin, bCın scdcm ku gelek şoreş
ger werine kuştin.Ji bo nimCıne,j i ser
kirdeyen THKPC Mahtr Çayan u 
hcvalcn xwc li Toqate di encama ope
rasyoneke çekdar de hatin kuştin. 
Serkirdcycn TI IKO Deniz Gezmiş, 
Huseyln Inan, Yusuf Aslan hatin 
tdanıkirin. Sinan Ceıngil O hevalen 
xwe li Meletiye hati n kuştin. Serokc 
TİKKOyc İbrahlnı Kaypakkaya li he
pisxaneya leşkcri ya Diyarbckirc bi 
Işkenceye hat kuşcin. Ji dcrvcyi wan ji, 
di l~kenccye de gelek şoreşger O çep
gircn tirk hacin kuştin. Şoreşgeren ku 
xvvcstin birevin, herin SOriye Cı 
Fil"istlnc ji, li ser tix:Obe Kurdistane 
lıatin kuştin. Endamc Tl IKOye Avni 
Gokoglu yckji wan kesan bO. 

*** 
Li Kıırdistanc jl, hem u civata kurd 

b(l bedefa operasyonen çekdar O gircin 
G i~kence G tadeyekc mezin a kuji aliye 
nıntaya leşkerl ve pek di hat. Jixwe, he 
beriya cuntaye li hemberi DDKO G 
cndanı G allgiren wc, li hemberi rew
§Cnblren kurd operasyon pek lıatibun 
ü di encanıe de ez (lbrahim Guçlu), 
MOnıtaz Kotan, Sebrl Çepik, Nezir 
Şeınikanll, M. Emin Bozarslan, Dr. T. 
Ziya Ekinci, Musa Aı1ter ı1 Dr. Canip 
Yildirim hatibun ztndanlkirin. Dcma 
ku cuntaya leşkerl lqtidare x;ste deste 
xwe, ez Cı Mumtaz Kotan Cı Sebrt 
Çeplk O Nezir Şemikanlt eııı di gi rtige
he de bCın. 

Cuntaya leşke ri di destpcke de bir
yar da ku DDKO qedexe bike G der! le 
bigre. Biryara girtina DDKOan, di 26e 

n1sana 1971e de hat dayin. Di encama 
ve biryare' de hemG damezrener, 
bcrpirsiyar, endam il lıevalbcndcn 
DDKOyan li Anqere, li Stenbole Cı li 
bajan!n din en metropolan, her wiha 
yen li Kurdistane tev hatin zln
danikirin Cı işkencekirin. Ew kesen ku 
belavoken DDKOye xwendibCın, cw 
kesen ku afişen we teınaşa kiribCın jt 
hatibün girtin. Ew kesen ku endam Cı 
berpirsiyaren parti'ya Seid Elçi (PDIIT) 
ı1 partiya Dr. Şivan (PDK-T) bCın ji 
hatin zindanikirin. 

Ew kesen ku di lxwazc tevgera 
başOre Kurdistane bCın , ew kesen ku ji 
wan şik dilıat kirin ku ji bo tcvgera 
ba§ılrc Kurdistan c alikarl kirine ji hatin 
zlndanikirin O işkencekirin. Ew kesen 
ku eııdamen TİP e bCın O yan jt ji TİPe 
re alikarl kiribCın -cw en kurd- bi 
tevayi hatin zlndanikirin u binçavk:irin. 
Nexwe, ger li rojav:ıye Tirkiyeye jt 
muaıneleyeke wisan pek bihatana, li 
Tirkiycyc ji her endam O piştgireki 
TIPe bihatana zindanikirin, hinge dive 
bi deh bezaran ınirov bibuna zindani. 

Wek her deme, wek siyaseteke 
edeci/kevneşopi ya dewleta kolonyalist 
ku di deınen awarte de diınc§ine, bi 
heınan awaye her wext€, we deme jl axa 
o şex o beg o gundiyen kurdan en 
xavOtav ji hatin zindankirin. 

Ez dikarim bibejim ku di van ki
rinen xirab en cuntaye de faydeya kur
dan O tevgera wan a siyasi jt çe b Cı. Ev j i 
wisa bCı: Biryar hatibO dayin ku ew he
mO xwendavan, rewşenbir, welatparez, 
axa, beg, şex fi gundtycn Kurdistane 
yen hatine zinadanikirin, divc li 
Dlyarbekire benc dadgehlkirin. D i 
encama ve biryare de çiqas kurden ku 
hatibOn girtin, li hepisxaneya leşkerl 
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ya Diyarbekir~ hatin civandin. Tcvgera 
kurd ji ve civandine sOdeke mezin 
wergirt. Çunke di encamc de kadro
yen Kurdistan! hev(idin nas kirin, di 
navbera wan de nezikayi pek hat. 
Gengeşiyen hevbeş bun sedem ku di 
meseleyen bingchln en 'Tevgera Kı.ırd" 
de zelali çe bibin. GrOb~n cihe cihe 
ava bi bin O her wiha li hemberi dadge
he hclwcscen hevbeş bene nişandan. 

*** 
Helbet pişti ku cumaya leşkcrl hate 

ser iqtidare, derbeyekc mczin li tevge
ra kurd xist. Çunke tevgera kurd hem 
bi awayekl ncpen/illegal Cı hem jl di 
penlye/legal de he nO dest bi xwe re
xistine kiribO. Pişti daınezirandina 
DDKOyan di nav gel de heyecaneke 
mezin pek anibO, di nav kurdan de ji 
rexistinbOnc re xwedi derketin, peş
kctina şO'fıra neteweyl geş dikir. Ev 
pevajo her ku diçı1 gqcir dibı1. Lebele 
cuntaya lcşkcrl derbe le da. 

Le çawa ku min bere ji got, cu maya 
lqkerl derfeten nO yen erini (pozitiv) ji 
ji bo tevgera siyasi ya kurd derxis
tibun hole. Di destpekc de ez dikarim 
bibejim ku cuncaya lqkeri bey! ku 
bi.xwaze, carelee din rastiya Tirkiye O 
Kurdistan€, bi taybet jl pişti şikestina 
serhildanen neteweyi yen balcOre 
Kurdistane, j i bo rewşcnblr O hernCı 
sinif o tebeqeyen kurd ji nu ve bi gelele 
aşkereyi ııişan dida. 

Bi ve mudaxaleya cuntaya leşkeri 
re derket hole, ku dewleta Tirkiyeyc 
ne tenc welatparez O şorcşgeren 
Kurdistane ji bo xwc dijmin dibine, 
di gel wan, netewa kurd bi tevayi ji bo 
xwe dijmin dibine. Di encama ve 
siyasete de, weki pişti cuncaya leşker'i 

ya sala 1960an çawa ku rcwşenbir, axa, 
şex O begcn Kurdistane li kampa leşk
eri ya bajare Sewaze hatiban civandi n O 
pişt re hatibOn sirgônkirin, di dema 
dcschilatdariya leşkeri ya 12e adare de 
ji, digel welatparez O şorcşgeren 
Kurdistane, axa O beg Cı şcx Cı gundl
yen balcOre Kurdistane bi awayeki 
girseyt hatin hcpiskirin, hatin işkence
kirio Cı cezakirin. 

Ev rastiya taht, ev kiryara kolon
yalist bi raportcke veşarti re, eyan Cı 

beyan derket ıneydanc, ku hernCı eşlr 
Cı serokeşir, §CX u beg hatibun tcspit
kirin: Ev hezen kurd en civakiji bo 
dewlete wek xetereyen nezlk Cı dur, 
wek dijıninen dewletc hatibCın kate
gorlzekirin. 

Di wc raporte de derbare a.xa G bcg 
G şexcn Kurdistane de hatibO nivisln 
ku, be hela xwediye çend ıniroven çek
dar u beçek in, xwedlyc çiqas mal O 
mOlkl ne, çerıd seri pez Cı dewaren wan 
hene ... tev ha.tibun dlyarkirin. Disan di 
serhildaneke muhtemel de kijan axa, 
bcg an §exe kurd di dereccya 1. O 2. O 3. 
de de ji bo dewlete hibe xeter, di we 
rapone de lıatibO diyarkirin. 

ller kurdeki ku di girt'igchc de bO 
ve rastiye didlt il wateya we jl fam 
dikir. Ve raporte bi me da faınk:irin ku 
dewlcta tirk hiç ferqeke naxlne nav
bera kurden ku dijbere we ne yan en 
ku allgirc wc ne. 

Di gitigehe de kadroyen welatparez 
en Kı.ırdistanc ji nezik ve hevtıdin nas 
kirin. Di navbera wan de nezlkahiyeke 
taybeti ya rexistinl u der O ni u lı1ssl pek 
hat. I Ierwcha derfeta fıkirandineke nCı 
ya hevbeş peyda bu: Kadroyen welat
parez derfet dltin ku pirsgircken 
"Tevgera Kurd" bi hev re gcngcşl bikin, 
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ji bo ku fıkr O helwesten nG peyda 
bibin O her wiha şerten reforme jl dcr
kccin hale. Di girtlgehe de ji bo ser
xwebGna netcwa kurd O avabGna re
xistinen serbixwe zelaliyekc bi xwe re 
ani ku, edlje şOndeci r gav nayen avecin. 
Di ve pevajoye de li hemberi cuntaya 
l eşkcrl G dadgehen we, kadroyen 
welatpan~z en kurd hez o taqeta xwe 
ceribandin. Cesareta medeni ya welat
parezen kurd, ne bi giştl be ji, bi awaye
kl serkecl ji ezmGneke derhas bGn. 
Grfiben siyasi yen nu çebun G dcrketin 
qada slyast 

Pişti salcn 1974an 'Tevgera Kurd a 
Bakfire Kurdi.stane" zinditir bu a duye
min bihara tevgera siyasi ya bakfire 
Kurdistane bi xwe re ant. Ji bo ku rew
şenbir u siyasetvanen Kurdistan€ ji nu 
ve ji bo hewldana tevgereke siyasi 
gavan bavejin derfet, heyecan, xiret O 
mesullyete pek ani. Lewra we muanıe
leya şovenist u rujadperest a dewleta 
tirkji bill ve yeke tu reyeke din li ber 
rewşenbir Cı slyasetvanen baktire 
Kurdistanc nehiştibu. 

Bersiv 21: 
Weki ku min li rezen jortn ji diyar 

kir, beriya ku PDKT ava bibe, rcwşen
bir O xwendevanen kurd, di nav DPe 
a tevgera çepgir a Tirkiyeye fı Partiya 
Karkeren Tirkiyeye (TIPe) de dh girt
ibGn. Kurden di nav DPe dh girtin, 
nedikarin raste rast bi nasnameya xwe 
ya kurdl xwe ifade bikin. Kurden ku di 
nav TIPe de d girtibCın, h1n zedetir 
dikarin xwe ifade bikin a di nav TIPe 
de li hemberi kurdbüne zedetir tole
ransek hebu. Lewra di we merheleye 
de tevgera çepgir Cı sosyaüst a navnete
weyl bi pirsgireken neteweyen bin 

dest re eleqeder dibOn. Pirsgireken 
netewey1 a tevgen!n neteweyen bin
dese zedetir di bin serokat!ya sosyalls
tan de dimeşiya Cı bi tay be tl ji tevgeren 
neteweyen bindcst bi alikarl'ya sistema 
sosyalist u Yekitlya Sovyetan li ser piya 
disek:inin. Li ser tevgen~n neteweycn 
bindese hesab ı1 berjewendiya sistema 
sosyalist ı1 dewleten sosyalist hina 
zedetir bu. Sistema kapitalist zedctir bi 
welat cı neteweyen serdest yen ku 
hikum dik:irin re bG. Ji bo ve, tevgeren 
neteweyen bindest, di we merhcleye de 
li dijl emperyalizme yani li dijl 
Amerika, Awrupa Rojava G bi gişti li 
dijl kapitalizme bun. Digel ve yeke, 
tevgera neteweyen bindese ji bo ku 
darnezirand ina dewleten mili ji xwe re 
kiribOn armanc, tasfiyebuna feodaliz
me hem tiştekl zanyar! (ı hem jl 
armanceke xwezayl bG. 

Di nav sisteme de rewş O pozis
yona TirkJyeye a ııeteweya kurd li 
Tirkiyeye, xwediye taybetiyeke bO; 
TirkJye endame NATOye O heval
beııdc Awrupa G bi taybetı jl heval
bende DYAye bCl. ji bo ku tevgera 
bakfire Kurdistane li dijbere Komara 
Tirlôyeye bu, di hemen dem Cı şertan 

de li diji piştgiren Tirklyeye bu. Pişt
giren TirkJyeye ji emperyalist O kapi
talist bun. Ji bana ve, tevgera bakfıre 
Kurdistane raste rast li diji sistema 
kapitalise o feodallzme bo. 

Ev helwest Cı pozisyona we roje 
hem ji bo tevgera baküre Kurdistane 
bu qezenceke O hem jl bfı wendayi
yeke. Tiştckl a§kere heye ku tevgera 
bakare Kurdistane ji ber ku li dijl 
sistem Cı dewleta kolonyallst a Tırki
yeye bO u sistema kolonyalist a Tirki
yeye jt beşek ji emperyalizma navne-
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teweyi bO, dijtlya tevgera kurd a li 
hemberi emperyalizme, xwediye wate
yeke bü. U li dijitlya kapitalizme hel
westeke rast lı xwezayi nebu. Gelek 
aşker bu ku ve helweste zirar dida tev
gera bakfire Kurdistane. Lewra pirsgi
reka neteweya kurd, her çiqas pirsgin?
ka hcmü çin u tebeqcycn Kurdistane 
bun ji, di seri de pirsgireka burju
waziya mm bu Cı pirsa kapitalizme bu. 
J i ber ve de ma ku tevgera bakfire 
Kurdistanc kete bin tesir u bandora 
sosyalizm O çepgirlya tirk, zerar dida 
xwe. 

Bersiv 22: 
Di niva salen 1960:ın de li dinyaye, 

bo numune li Arnerikaya Latlni, li 
Rojbilata DCır ü li Afriqaye tevgercn 
mili Cı civa ki ru didan. Li welat jl rcv
gera başCıre Kurdistane li ser tevay1 
neteweya kurd, li ser Rojbilata Navin Cı 
bakOre Kurdistanc bandoreke xuyayi çe 
di kir. 

Di ve pcvajoye de gele kurd ji aliye 
abori, civaki O siyasi ve bi awayeke 
berbiç::ıv pe§ ve d iç Cı. I Ierweha di 
navber::ı kurden çcpgir Cı nasyonallst 
de, ji aliye fikir Cı helweste ve cudati jl 
zcde di bO. Di van §C rtan de beşek nete
weparezen (nasyonalisten) kurd biryar 
dabOn ku di sala 1965an de Partiya 
Demokrat a Kurdistana Tırkiye (PDKT) 
ava bikin. 

Piş(ı ku PDKT ava bO jl, beşe.ki 
nasyonalisten kurd di nav TIPe de 
xebata xwe ya aşkere berdewam kirin. 
Ji bcr ve yeke jl, PDKT demeke dircj 
hcbüneke qewi ya rexiseini nişan neda 
O wck partiyeke veşarti ncdikarl di nav 
gel de giraniyekc çeke Cı nebCı partlye
ke mezin a girseyi. 

Di destpcka salen 1970yi de di 
navbcra kurden çepgir ü nasyonalist 
de ji derveyi TIP Cı PDKT platfor
meke hevbeş Cı hevxebat ava bu. 
Biryareke hevbcş hat girtin ku şir
keteke çapement ya hevpar ava bibe. 
Berpirsiyarcn şirkete tesbit bun u şir
ket ava bCı: Birez Seid Elçi, Feqi 
Huscyin ü Tahsin E.kinci bu n bcrpirsi
yaren şirkete. Li bankaye hesab vebO, 
scncd hatin çapkirin, şirlken şirkete 
dese bi fırocina paluan kirin. Ez jl wek 
:li.'Wendevanek bi du yan ji Se pahran 
bOm şirike ve şirketa çapemeniye. 
I Iezar ınixabin, cw hewildana hevbeş 
O diroki di encaına mudaxcieya Ieşkcri 
ya 12ye adara 1970c u kuştina birez 
Seld Elçi li başCıre Kurdistane neçO 
seri. 

Helbet pişti ku PDKT ava bO, 
pewendiya kurden çepgir Cı nasyon
alist en di nav TİPc de hate ıner
heleyeke din. Herdu teraf her ku çu ji 
hev dOr ketin. Lcwra du rexistineıı 
cihc li hole hebCın. Yekji wan legal bCı 
Cı yekji ilegal bO. Armanc Cı ramaneo 
wan cihe bCın. Ev du gri1ben siyasi 
gircday1 du hiqCıq~n cihe bün, li gori 
desturnameycn cihe biryara xwe 
didan; di hindek xebatan de cihe Cı di 
hindekan de ji bi hev re kar dikirin. Ve 
rewşe bi tevayi li ser ciwanen kurd ji 
bandora xwe dikir. 

Derna PDKT ava bibO mirov dika
re bibeje ku tcvgera nasyonaüst ne 
xurt Cı ne ji girseyi bCı. Parti bi penc 
kesan ava bi bu. Ev, ne ji sedemen ille
gal O zchnıetlyan bO. Ev yek, ji tune
bOn O qelsiya kadroyen kurdperwer 
derdiket hole. Ew kesen ku PDKT ava 
kiribOn, siyasctvanen profesyonel ne-
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bfın. Dinyaye ji nezik ve nas nedikirin. 
Pirsgireka ınezin cw bu ku daıncıren
eren PDKT, beşerı Kurdistan yerı din 
ji nas nedikirin. Di wan salan de li ser 
"Tcvgcra Kurd" ji he cu lekolirıeke li 
hale runebO. Her çiqas parti ava bibe 
ji, wan kesen ku parti ava kiribCın, di 
dcrbare kurd O Kurdistan€ de he 
meqaleyek ji nenivlsandibun . Di ava
kirina xwe de parti ne >..-wediye dewle
ınendiyeke çandi u siyasi bO. 

PDKT, di programa xvve de serxvve
buna Kurdistanc ncdiparast. Li nav 
sinaren Tirkiye desthilatdarlya kurdan 
Cı hercnıekc >..'Udnıuxtar/otononı dipa
rast. I Ielbet ew hereına xudınuxtar de 
çawa wcrc avak.irin, de çawa wcre !da
rekirin? Di van pirsan de jl ne xvved'iye 
raınanckc zclal bO. 

Bersiv 23: 
Bere dive em li ser şerten we deme 

Cı rcwşa ku X\ıvepeşandanan der>..;stinc 
lı ole rawestin. 

We deme, di nav van bOyeren gelek 
giring de gerek em li ser pirsgireka 
kovara Ott7kerı Cı Mfl(f Yol ji rawestin. 
Lcwra cw niherinen ku di Ott7ken Cı 

MWI Yol de hatibun nivisin O peşke§l 
civake bibCın, di nav X\ıvcndcvan u 
rewşebiren kurd de bi xurti re ji rcflek
seke ııctewcyi ya kurdi re vekir. 

Di Otukene de bi gelek vek.iri gele 
kurd wek civateke netcweyi ya biyani 
dihatc n!şandin. Ji şiyarbOna rıetewa 
kurd Ci rewşenbir o xwcndevanen we 
dihat tirsln, ji bo ve bi awayekc gclek 
vekiri netewcya kurd dijınin diliate 
nl§andan. 

Di Otukme de ji bo neteweya kurd 
wisa dihate gotin: 

" ... Beriya ku sere neteweya tir k 
bixin belaye, bila xwe bi xwe dev ji vi 
welati berdin fı hcrin. Gclo de biçin 
ku? Çave wan kljan devere dibine, 
dile wan dibije kijan devere dinyaye 
bila biçin wir; bila biçin hane, 
Pakistanc, Hind!stanc fı bila biçin 
cem Barzani. Bila seri li Yekltlya 
Netewan (YN) bidin, li Mrlkaye ji 
bo xwe welatek.i fı crdek.i daxwaz 
bik.in. Nctcweya tirk hclbct xwedlye 
sebreke gelek zede ye, le be le çi dema 
kela herse bi wan bigre edi peşl li 
wan nayc girtin. B ila kurd ve ye kc ji 
hcmnijadiyen xwe erınenan bipirsin, 
hinge de hişe wan were bi sere wan 
de! ... " 
Di ve nivlsare de gelek a§kere wek 

neteweya ermen tuneki rina neteweya 
kurd jl dihate parastin Cı dihate peşni
yaz kirin. 

Di kovara Millf Yol de ji Kurdistan 
O neteweya kurd bi zirn anekı vck.iıi 
nebc ji, ji Kurdistan€ wek welatek.i 
kovt Cı ji neteweya kurd jl wek c§qlya 
di ha te behsk.irin. Aşkere nebe jl, di hat 
qebCıl- kirin ku Kurdistan ne welate 
wan e, li Kurdistane mileteki din dijiyc 
O ew mileta hane xvvediye erde ku di 
bin desthilatdariya tirk de ye. 

Di kovare de valakirina Kurdistan€ 
t) sirgOnk.irina netcwcya kurd dihate 
xwcstin. Her wiha dihate pe§niyazki
rin ku qazak Cı qirgizan binin li 
Kurdistane bidin ak.inclkirin. Wisa 
dihat gotin: 

"Ccndirme G lıezen leşkerl ku li wan 
deveran (Kurdistan -LG) xebatc 
dik.in, tenc hcwil didin xwe. Li wan 
deveran tene bi hcwildanan tiştek 
nayc guhertin! Ew kesen ku wan 
deveran baş nas dikin, dizanİn ku cw 
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rew~a beçareyiye ye. Re"V§a atmos
ferMqlime, rew~a çlyayan o rewşa re 
O hwd. Şerten din, sedema serketine 
dizanin. Di esle xwe de ne wisa ye. 
Ew erdnlgariya li we xeriteye ne 
erden mc (tirk -İ.G) ye. Li wir ne ku 
nizam/pergala dewlcte tune ye, li wir 
tirkbOn ji tiştek.i xerib e. Mirov 
dikare bibeje ku li wan dyan tirkbun 
tune ye. Ew erden şoravk.i, erden ku 
ji jlyanc re ne kerhati ne, ew çlyayen 
qerac, bes diraven dcwlete di.A-win O 
hew! ... Hem ji wan (kurd -İ.G) ne 
fedcyck, ne ji hezek digihlje dewlctc. 
Ew ji dewlete hez na kin (ı ji dewlete 
re reı/hurmeta wan ji nin e. Ji bona 
ve rcwşe çareyek heye. Çareyek wck 
şure dijwar ı1 wck heka Kristof 
Kolombi aşkere heye: Pcwl'st c ku 
em li wir (Kurdistan -İ.G) qirgiz O 

qazaken çekdar şOnwar bi kin ... " 
Li hemberi van gotaren Otiiken O 

Milli Yole rewşenbir Cı xwendevanen 

kurd en li rrıetropolan reaksiyoneke 
gelek xurc nişaıı dan. Di deıneke kurt 

de hersiva van kovaran, bi destc 19 

komeleyen heremi yen xwendevanen 
kurd en universlteyaıı bi beyanateke 

hate daxuyanlkirin. Di we beyanate de 
berslva wan fıkren şaş dihate dayin. 

Dihatc diyarkirin ku Kurdistan welate 
kurdan e. Welate kurdan, welatek.i di

ra k! ye O mileta kurd ji bi hezar salan 

e ku li ser vi erde ku tir k dixwazin wan 
je dur bixinin, dijin. 

Xwendevan O rewşenblren kurd, 

bi reflekseke xurt O nO, bi reflekseke 
neteweyl xwedl li rrıafen neteweya 

kurd derketin. Xwendevan O rewşen

blrcn kurd q'ima xwe bi rexneyen 
niviski neanin, bi çalaklyan ji bersive 

dan. Di roja 18/ 11/1967 de li Anqere 

xwepeşandan pek anin. Di eyni sale de 

li gelek bajaren din en Kurdistane ji 

xwepeşandan çebun. Li Sillvane (01! 

03/1967), li Amede (03/09/1969), li 

Siwerege (24/09/1 967), li Batınan e 
(08/10/ 1967), li Dersime (15/10/1967), 

1 i Agirlye (22/1 0/1 967), xwcpcşandan 
hatin lidarxistin. 

Van tevgen!n civak1 di sala 1969 de 
ji dewaın kirin. Sala 1969an li SurOce 

(17/ 07/169), li H!lwane (27/7/1969), 

li Gimgime (02!08/1969), li Swerege 

(2/8/ 1 969) O li Lice (24/08/169) xwe
peşandan hatin lidarxistin. 

Di lidarxistina van xwepeşandanan 
de, sc hezan roleke giring listin O di 

organizekirina van xwepcşandanan de 

cih girtin. Ev hez: PDKT, TİP fı rew

şenblren wclatparez -ku pirani'ya wan 

ınele bCın- yen serbixwe bun. Bi 

hewildana van se hezan tevgereke 

netewey'i ya girseyl li Kurdiscane pek 

hat. Ji gclck beşen civata kurd; ciwan, 

gundi', bajari, rewşenblr, xwendevan, 
mc le; j i sinifen serdese en Kurdistane, 

be§dar'i van tevgeren civakl bu n. 
Di xwep€§andanan de bi tevayi slya

seta dewleta tirk a li hemberi netcwa 

kurd dihate protestokirin, dihate rOre§ 

u rexnekirin. Dihat xwestin ku ew 
cOdayetlya di navbera hereman de ji 

lıole rabe. Qcsta ji ve ycke, bes pek

hacin wekhevi'ya aborl di navbera 
hereman de nebO, di heınan deme de 

ji aliye maf O azadiyen ncteweyi ve ji 

bi netewa tirk re wekheVıyek dihate 
daxwazkirin .... Ev daxwaz O pewlstl jl 

bun sedem ku DDKO ava bibin. 
Deına ku mirov li "Doznameya 

DDKO"ye binihcre, gelck aşkere der

dikeve hole ku dozgere "Doza 
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DDKO"ye ji van buyer O rexiseinen ku 
ez li ser rawestiyam Cı ji aliye kovara 
BIRe ve jl wek pirseke hatiye rojeve, 
wi j i giredayi hev şirove dikir. Yani, 
dozger bi xwe ji di doznameya xwe de 
van aktor Cı faktaren bingehln Cı hiş

yarbOna netewi-slyasi ya civaka kurd 
desenişan kirine. 

Bersiv 24: 
Desthilatdariya lqkeri yasala 1960 

bi xwe diktatoriyek be ji, le cardin 
iddia dikir ku li hemberi dlktatorlya 
DP hatiye ser hikum. Ji n1ye ve iddi
aye ew mecbür man ku qanuneke ncı 
ya bingehin çe bikin. Di ve qanune de, 
dcsthilatdariya dewleti ya ku nehatibcı 
hilbijartin, gelek dezgeh cı dadgehen 
nCı ava kirin Cı bi ve awaye civak xistin 
bin kontrole, ji bo ku peşl li tevgera 
civaki cı demokratik a "Tcvgera Kurd" 
bigrin, ji bo ku di idarekirina Tirkiye 
de balanseke nu çe bikin, pergaleke 
zirava din pek anin . Ji derveyi sinif u 
tebeqeyen serdese ı1 desthilatdar ı.1 ser
meyadaran, fırsend hate dayin ku 
sinifen zehmetkeş u xcbatkar ji bikari
bin berjewendiyen xwe bi reya siya
seteke rexiseini biparezin. Encama ve 
pevajoye Paniya Karkeren Tirkiye 
(TlP), wek partiyeke xebatkaran Cı 
çepgir/sosyalist hate avakirin. 

Di encama avabuna TİPe de li 
Tirkiye siyasete rengeki nO O plural
izmek qezenc kir. Ligcl sinifen serdest, 
sinifen xebatkar ji edi ji bo ku "desthi
latdariye bixin deste xwe", derfete 
bidest xistin, pencereyeke nCı ji bo wan 
vcbCı. Di destpeke de, pişti dameziran
dina· TİPe deme kc, partiye xwest ku Ii 
tevayi Tirkiyeye deriyen xwe veke t1 li 

her dere Tirkiye xwe bi n!xistini bike. 
Sosyaüzme ji bo ku "ınale çarenı1slya 
miletan" wek plvaneke bingehtn peji
randibO O li Yekltiya Sovyetan ev pren
siba hane ketibCı jiyane, ji bana 
berjewendlyen xwe be ji berpirsiyaren 
TİPe ,ji kurdan re nezikayi nişan dan. 

Weki ku min li jore ji diyar kir, 
kurdan pi§tl serhildanen neteweyi, pişti 
sala 1938an hiç nikaribOn bi nas
nameya xwe siyasete bikin, mafen xwe 
biparezin, rexiseinen xwe yen xweser 
ava bikin. I I er çiqas beriya ve, serdese O 
desthilatdaren kurdan di nav DP de cih 
gircin ji, le wan nikaribOn bi nasname
ya xwe, di nav DP de xwe Ifade bikin O 
rasterast mafen xwe yen neteweyi 
daxwaz bikin. 

Bi avabuna TİPe re ji bo welatpa
rezen kurd derfet çebun, ku bikaribin 
bi nasnameya xwe, li wir siyasete 
bikin. Ji bona ve jl, di seri de bi pirani 
rewşenbir Cı siyasetvanen kurd en çep
gir Cı beşekji welatparezen nasyonalist 
j i bo TİPe nezikayi nişan dan, pewen
dl pe re çekirin, di ınerheleyeke de 
biryar dan ku bibin endamcn we. 

Di ve platformc de berjewendi O 
daxwazcn beşeki kurdan O berpirsi
yaren TIPe li hevıldin digirt. Di nav
bcra wan de peymanekc bi devki pek 
hat O kurdan dest pc kir, di xebata 
partiye de cihc xwe girtin. Berpirsl
yaren TIPc ji ji bo beıjewendiyen xwe 
j i ve yeke kefxweş bCın. 

Di serakati'ya partiye de, di korni
teya merkezi ya partlye de, bi caybeti jl 
kurden çepgir bün xwediye desthilat
dariye. Dr. T. Ziya Ekinci bO sekrete
re gişt1 ye TIPe. Dr. T. Z1ya, heınan 
deme d i hilbijartina gişti ya s ala 
1965an de li Aınede bu mebCısc TIPe. 
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Di nava partiye de "Gruba Rojhilate" 
ava bü. Di sala 1970e de M. Ali Arslan 
bCı seroke gişti ye TİPe, feqet seroka
ciya wi zede direj ncajot. 

Li gelek bajar O navçeyen 
Kurdistan€ bi deste weletparez fi nete
weperweren kurd şCıbeyen/şaxen TiPe 
ava bôn. Bi tevayl nebe jl, rexİstinen 
ku neteweperweren kurdan te de xurt 
bO n , wek rexiseinen Kurdistani Cı xwe
ser xebate dikirin. Ev helwesten côda 
yen rexistinen li Kurdistane, hem di 
partiye de bi gişti O hem ji di nav kur
den çepgir fi neteweparez de dibun 
sedema derketina pirsgirekan. Le her
du, lıeta her se teraf j i bo ku hew
cedaren hev bOn, ji hevOdin hez ji 
nckin, di kar fı xebatc de bi her awayi 
li hevüdin n ekin jl, cardin ew mecbôr 
bôn ku bi hev re karcn hevbeş bikin. 

TİP li gori çarçova xwe ya fıkri ji 
gele kurd Cı ji Kurdistan€ (ku wan ji 
Kurdistan€ re digot "Heremcn Rojhilate 
O Başfire Rojhilat") behs dikir, li diji 
neheqiyen li ser gele kurd derdikct, ji 
bo ku zirnan O çanda kurd serbest bibe 
wan hewil dida. TIPedi nav organize
ki rina ''Xwepeşandanen Rojhilate" de 
ji cihe xwe girt. 

Çarçova fikri ya TIPe di derbare 
pirsgireka kurd de, bi hewildan u zora 
nOneren kurd O DDKOyc, di 
Kongreya Gişti ya 4an a sala 1970e de 
aşkere bO. Di biryara Kongeraya 4an 
de bi tevayi ev ray O ramanen jerin 
hatin pejirandin: 

"1- Li rojhilata Tirkiye gele kurd diji, 
2- Li ser gele kurd,ji seri de, bi deste 
dcsthilatdarlya sinifen serdest en 
faşist, dem bi dem di merheleya 
qetliaman de tade, zilm O siyaseta 
as imilasyonc hatiye meşandin, 

3- Ji aliye abori ve sedema bingehin a 
paşvemayina heremen ku gele kurd 
te de diji, tene ne ji ber qanfına ne
wekhevi ya peşketina kapitalizme ye, 
giringtir sedem ew e ku li "Herema 
Rojlıilate" ji gele tirk cOdatir gele 
kurd diji, iqtidarcn serdese en tirk li 
ve hererne siyaseteke civaki Cı abori 
ye cuda dimeşinin, 
4-Ji bo ve "Pirsgireka Rojhilate", wek 
pirsgireka peşxistina aboriye bete 
şirovckirin ji ne rast c, ev reya hane 
bes birurayen iqtidarcn şovenist Cı 

nljadperest en j i sinifen serdest e, 
5-TİP li hemben zilma li ser ziınan Cı 
çanda kurd derdikeve, gele kurd ji 
bona ku maren xwe yen qanCınl bi 
kar bine,ji bona ku heınu daxwazen 
xwe yen demokratik bişopine piştgiri 
dicle cekoşlna we, li diji şovenizm u 
nijadperestiye derdikeve. Ve yeke ji, 
li ser xwe wek wezlfcyeke şoreşgeri 
dipejirine." 
Ji bo van biryaran Çaremin Kongreya 

G~ôy.ı TiP e di derbare pirsgireka kurd 
de, li Dadgeha Bilind a Qanôna 
Bingehin doz vebu, di cncama ve de 
parti hat girtin. Hezar mixabin, ber
pirslyaren partiye li hemberi dadgehe 
ev biryaren hane ji hemfı aliyan ve 
ncparastin. Asimtlasyona xwezayi ya li 
ser kurdan parastin O meşrô dltin. 

Bersiv 25: 
Rewşenbir O xwendevanen bakfire 

Kurdistane piştl sala 19601 derfcte 
bidest xistin ku di nav rexiseinen çep
gir u şoreşger en Tirkiye de bi nasna
meya xwe O bi awaycki azad siyasete 
bimeşinin, bikaribin birurayen xwe 
pcşkeşi rayagişn ya Tirkiycye bi kin. O 
her wiha, di nav kurdan de ji bilcaribin 
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xebatebikin O li ser zemineke mili 
kurdan organize bikin. 

]i bona ve ji, rewşenbiren çepgir a 
nasyonalist di nav rexistina TİPe de 
cihc xwe girtin, xwendevan a ciwanen 
Kurdistane ji di FKFe de xwe organize 
kirin. Lcwra di nav TİP u FKF de, bi 
awayeki pragmatik be ji, bi giredayl 
ldeolojiya wan a sosyalizme, hebOna 
ııetcwcya kurd dihate pejirandin. We 
deme, di wan şertan de ji bo ku kur
dan nedikari rexiseinen xwe yen ser
bixwe ava bikin, derfet bi deste wan 
di ket ku ew bilcaribin di nav rcxistinen 
tirk de xwe organize bi kin. 

Wck te zanin, birCrayen çepgir Cı 
liberal di qada rıavnctcweyi de, li 
Tirkiyc bayeki fikri dabun destpekirin. 
Di bin bandora wl bayc fikri de rew
şenbir Cı xwendevanen kurd hin zede
tir dinyaye nas kirin, Rojhilata Navln 
Cı welate xwe Kurdistanc nas kirin, 
pevajoya azadi Cı rizgarl'ya mileten bin
dese fam kirin; nezi'ke dlrok Cı çand Ci 
zimane mileta xwe bun. 

Bi deme re di nav TİP Cı FKFe de, 
li ser "Mesela Kurd" bi bandora biruray
en nCı yen dewlemend gcngeşiyen 

gelek xım Cı tund derketin hole. Di 
encanıa van muneqeşeyaıı de reflek
sen mili' yen Tirkaycyiye di "Mesela 
Kurd" de xwe ni'şan didan. Ve yeke 
wisa kir ku kurd ji tirken çepgir Ci 
sosyalist dur bikevin. Lcwra her ku 
guftCıgo a munaqeşc li peş diketin, 
nakokl jl zede dibCııı. Di ve mesel e de 
her ku argumantcn nil derdiketin 
ho le, pc re jl derdiket meydane ku rex
iseinen çepgir u sosyalist ne bi fıkrekl 
stratejik le bi ftkreki taktiki li "Mesela 
Kurd" meze dikin. "Mesela Kurd" O 

heza mileta kurd, ji bo ku mileta kurd 
bigihljc mafen xwe G wan bikarbine 
nedifıkirin, bes ji bona ku tevgera çep
gir u sosyalist xurt bi be, wan kurd wek 
quweteke ihtiyadVedek didlt. Bi tayberi 
ji pişti ku fclsefeya sosyalizme ji aliye 
kurdan ve ji hate famkirin u zanyarlya 
sosyaltzme di nav kurdan de xurt bCı, 
hingc unsCırcn giring ketin nav rojeva 
muneqeşeye. Ji van unsCıran, didu je 
gelek giring bCın O di rojeva tevgera 
çepgir O şoreşger de bOn: 

1. Dema ku "maje tayinkiriıuı çarenü
sfya miletatı" dihate niqaşkirin, netewe
ya kurd wek netewa tirk O milete din 
en dinyaye nedihat şirovckirin. Di nav 
çepgir O şoreşgercn tirkan de, ew zih
niyeta kolonyalist wek çandeke xwe 
dida der. Kurd wek miletekl gireday1 
milete tirk, wek fenomenelee bi vi 
rengi dihate dltin. Ji ber ve yeke, dema 
kuji bo neteweya kurdji bi qasi milete 
tirk anji bi qasl mil e ten din en dinyaye 
nıaf dihate xwestin, lıinge çepgir O 
şoreşgeren tirk bi reflekseke mili ya 
kolonyalist li dijl ve daxwaze derdiket
in. Bi tayben ji dema ku mafe dewle
tavakrine ji bo milete kurd di ha te peş
niyazkirin, wc deme bi tevayl refdari
ycke xirab derdiket meydane, ew ruhe 
/hestc dagirker en nijadperest di wan 
de xwe didan der. Ji bo milete Filistin 
o milccen din en bindest gelek bi 
reheti mafe dewletavakirinc dihate 
pe§nlyazkirin, lebcle dema ku dor 
dihate ser mileta kurd, ev pivana gi§ti' 
O enternasyonal ji ho! c radibO, plvana 
heremi ya tirkbune, pi'vana li diji nete
weya kurd dihat pc§nlyazkirin. Scr
xwcbOn O dewletavak:irina mileta kurd 
wek nljadpercstlye dihate §irovek:irin. 
Hinge ev nasyonalizm (ntjadpcrestl) bi 
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helwesteke wisa dihate şlrovekirin, her 
wekl ku yeld musilman rabe terka 
rukncn oldariye bike, her weki ku ji 
sosyalizme dOr bikcve , bi çave guneh
karlyeke mezin dihate dltin. Bi vi awayl 
wan sosyalizme jl qirej u şe lo kirbOn. 

· Ji aliye çepgir u şoreşgeren tirk ve 
ceribandina Yekitlya Sovyetan bi xwe 
jl xclet di ha te şirovekirin, bi şaşi ji raya 
şoreşger re dihate ruşandan. Me diza
nibı1 ku di qanuna bingehin a Yekltlya 
Sovyetan de hatiye diyarkirin ku, "her 
miletek çi dema ku bixwaze dikare ji 
Yekltiya Sovyetan veqete, dewleta x.'We 
ya serbix.'We ava bike." Ev yek her 
çendi li jer diktatoriya Stalin pek 
ne hatibe jl. le pişti pevajoya Glasnost u 
Perestrolka, piştl dawilehatina "Şere 
Sar" pek hat. 

Ev helwesta rexistin O kesen çepgir 
Cı şoreşgeren tirk, dibO sedem ku kur
den çepgir O şoreşger ji aliye fikir Cı 
helwesta ideolojik ve roj bi roj ji wan 
dur bikevin. Çepgir O şoreşgeren kurd 
di e nca ma van gcngeşlyan de ji bo xwe 
O ji bo neteweya xwe pewistl bi fıkren 
nO did'itin. 

2. UnsOre duyemln e giring ji, bi 
giredayi ye peşiye bO. Unsure duye
min, "Ge lo heke li dewletek du yan jl 
zedetir milet hebin, pewendlyen wan 
en rexiseini de çawa bin? H er miletek 
ınafc we heye ku rcxistina xwe ya ser
bixwe pek bine? Herweha ınafe mile
ta kurd, an ji gele kurd ji h eye ku rex
İstina xwe ya serbixwc pek bine" 

Li gori sosyalizma tirkan u beşek 
sosyallsten kurd ne rast bO ku gele 
kurd rcxistina xwe ya ci he bike. Lcwra 
çi dema ku gele kurd X.'WC cihe rexistin 
bike, hinge we deme derdikeve der
veyi sosyalizme! Ti sosyalizme re ixa-

net tcte kirin, kurd ji dibin Bundist! 
Sosyalizma tirkan, Bundizme wek 
kufre şirove dikir. Di ve p irsc de ji, 
ceribandinen sosyalizma real Cı bi tay
beti jl ceribandina Yekitiya Sovyetan 
şaş dihate şirovekirin O xelet dihate 
nişandan. 

Mc dizanibO ku li Yeldtiya Sovyctan 
16 komaren ku ji aliye m ileten ci he ve 
hatine avakirin henc. Bi dehan herem
en otonom u xudınuxcar ji rastlyek bu. 
Milct O civaken netewcyi O emiki li 
van kornar Cı heremen otonom xud
muxtar bı1n, di ware ınafe çarenusiya 
xwe de desthilatdar bOn, idareya wan 
di destc wan de bO, wan x.'We bi re ve 
dibir. Ev ji gelek eşkere bO ku her 
milet bi reya rexiseina xwe ya scrbixwe 
beşdarlya avakirina sosyalizme dibCı. 
Lewra her miletek xwediyc partlya xwe 
ya korninist bO. Ev helwesta şaş a çcp
gir Q şoreşgeren tirk, bO sedem ku kur
den çcpgir O sosyalist ji aliye rex.;stint 
ve ji wan dO' bi kevin. 

Ji ber hcwcedariya sosyolojik a 
milet Cı tevgcra kurd, fıkr ii raınan ava
kirina rexistineke xweser a kurd rastc
rast ket rojcve. 

Li vir helbet de be pirs'in, ku kovara 
BİRe jl dipirse, "Gelo kurdan wek 
milct li despeka scdsala 20an O pişd we 
rexİstinen xwe yen serbL'\.'We Cı mill ava 
kirinc , sala 1965 an ji PDKT ava bfıye, 
kar ne abese ku di salen 1968-69an de 
rexistinbOna xwescr a mileta kurd du 
bare bihete munaqeşekirin?" 

Ev pirsa hane hem di cih de ye ii 
hem ji ne di cih de ye. Di cih de ye, 
lewra beguman her ınilet ı1 her kesek 
xwediye mafe rexistinlya serbixwe ye. 
Ev mafeke ınutlcq Cı xwezayi ye, naye 
munaqeşekirin. Ne di cih de ye, lcwra 
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ji bo rexistina neteweytlnasyonal!st a 
kurd munaqeşeyek tune ye. Ev rastlya 
hane begengeşi dihate pejirandin ku 
nasyonalisten kurd xwediye maf in ku 
rexistina xwe ya serbixwe ava bikin. Ji 
bo ve j'i, beşek kurden çepgir, tu dem 
avabOna PDKT nexistin nav gengeşlye. 

Ev pirs, di nav çepgir ı1 sosyallsten 
kurdan de gelek giring bO. Lewra 
sosyalizma klasik, bi taybetl ji sosyaliz
ma Leninist t1 Stalinist ferman dikir 
ku hemO karker Q xebatkaren dinyaye 
bi hev re rexistin bin. Ji al1ye sosyallst
en kurd ve ji, ji bo ve yeke munaqe
~eya pirse giring O di rojeve de bO. 

Avabuna DDKOye, bi giştl di enca
ma van sedeman de hate rojevc. O 
dema ku ji bo avakirina DDKOye gav 
hatin avetin, her çiqas kurdan desten 
xwc ji çepgir t1 sosyalisten tirkan şO~
tibCm O ji wan rizgar jl bibOn, le disan 
jl du pirsgireken din en giring li peşiya 
wan hebt1n: 

Yekem, ew kurden sosyalist en ku 
di nav T IPe de wek "Gruba Rojhilate" 
dihatin navlekirin li diji avabuna 
DDKOye bOn. Feqetji bo ku li Anqere 
O li Stenbole ev grub ne bihez bu, nika
ribun li van herdu bajaran peşiya ava
bOna DDKOye bigrin. Bi deme re, bi 
taybeti ji pişti ku DDKOyen Anqere O 
Stenbole ava bun, gelek bi di lsozl nebe 
jl, disan beşdare ve pevajoye bCın . 
Lewra ew di we niherine de bôn, çi 
dema ku rewşcnbir ı1 xwendevanen 
kurd xweser/serbixwe organize bibin, 
tevgera nasyonalist a kurd de xurttir 
hibe, ev ji li hesabe wan nedihat. 

Duyemin, ew tirsa ku pişti serhil
danen mili yen kurd li Bakur ketibı1 
dile gel ı1 rewşenblran, rewşenbiran 
avabuna DDKOye we k xetereyek, 

wek sedemeke ji bo qetllameke nCı 

diditin. H elbet ev argfımant ji gelck 
allyan ve neheq neblı. Lebele azadi u 
rizgarlya miletekiji ne hesan e. Zah
met O astengi'yen xwe gel ek in . Ji bo ve 
ji pewist bO ku kurd van xetereyan li 
her çave xwe re bigrin. 

Dema ku biryara damezrandina 
DDKOye hate dayin, çend xalen 
giring hebOn ku ez dixwazim behsa 
wan bikim: 

Xala yekemln, kerneleya ku dihate 
avak:irin de nave we çi bibCıya? Xala 
duyemln, de ki bibin damezrener Cı 
endamen ve komeleye. Xala seyemln, 
komele de hibe rexistineke çawa: 
Komele de komcleyeke ideolojik bu ya, 
an ji neteweyi ı1 demokratik a girsey1? 
Xala çaremin, de arınanca koıneleye çi 
be? Xala pencemin, koruele de bi çi 
awayi xebate bike? ı1 wd. 

*** 
Ji bo ku DDKO ava bibin, hem li 

Anqere O hem ji li Stenbole gelek 
civinen cOda ı1 hevbeş pek hatin. Di 
van civlnan de gelek meseleyen binge
hin en bi giredayi avabuna DDKOye 
ve hatin gengeşikirin. Di nav van pir
san de "nave koıneleye" clyeki giring 
digirt. Lewra me dixwest ku em koıne
leye bi nasnameya kurd u Kurdistanc 
bidin nişan. Lewra di we ınerheleye de 
h ebOna mileta kurd ncdihat pej i
randin, her ti§te ku rıave "kurd" an 
"Kurdistan" te de hcbuya qedcxc bO. 
HiqOq O qanOnen Tirkiyeye bi tu 
awayi re nedidan ku cm koınelcyc bi 
nave "kurd" an "Kurdistan"e ava bik:in. 
Ji aliye din ve, rcwşenbir ı1 xwende
vanen kurd bi xwe ji ji aliye zanyari u 
psikolojikl ve ne arnade b On ku kome-
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leye bi naveki ku te de peyva "kurd" an 
jl "Kurdistan" derhas dibe ava bikin. 

Dema ku edi me bawer kir ku ew 
derfet ntne cm di navc kerneleye de 
peyven "kurd" an jt "Kurdistan" kar 
blnin, wc deme ji bo ku cCıdahlyeke 
ruşan bide, bi we awayc ku nave kurd 
fı Kurdistane bine bira mirovan, em li 
naveki orijinal u taybet geriyan : Di 
encame de nave "Ocaxen Şoreşgeri u 
Kulturi yen Rojhilate" (Devritnci 
Doğu Kiiltiir Ocakları: DDKO) hat 
qebulkirin. 

Di nave DDKOye de, peyva 
"Rojhilat (Doğu)" ji bo ku kurd u 
Kurdistan€ bine bira mirovan, hate 
karanin. Peyva "Ocax" bi zanyari nehat 
karanın, lewra gelek rexistinan we 
deme ve peyve kar dianin. Ji bo ku 
meylcn civak O grCıbeke etniki O 
neteweyi ji nişan b ide u tevgera peşve
çfıne dlyar bike O waccyeke enternasy
onaliye ji bide peyva "Şoreşger 
(Devrimci)" bi zanyarl di navc DDKO 
de hate karanin. Hcrweha ji bo ku ji 
gele kurd re bete lşaretkirin, ku 
DDKO rexistineke kurdan e. 

Li gori biruraya damezrineren 
DDKOye, netcwa kurd li Tirkı''ye ji 
hcınfı ınafen xwe yen netewcyl, Idari, 
civaki o çandl bepar c. Ji ber ve, gerek 
ev desthilatdariya neteweyi ya tirkpc
rest wcrc guhertin. Neteweya kurd ji 
digel neteweya tirk bi hcv re xwediye 
desthilatdarlye be ı1 mafen xwe yen 
neteweyl bi dest ve bine. I ler wiha 
Tirkiye bi emperyalizme ve giredayi 
ye, pewist e ku ji emperyalizme azad 
hibe, hibe dcwleteke serbixwe. Ü li 
Tirkiycye demokrasi jl nin c, dive li 
Tirkiye demokrasi ava hibe. Ji bona ve 

ji, peyva şoreşgerl O şoreşgcrbfın, di 
nave DDKO de hat karanin. 

Ji bo ku DDKO ji erişen dewlete 
ben parastin, ne wek rexisteneke mer
kezi, her yek wek rexistinen bi sere 
xwe li Anqere O Stenbole hatin 
avakirin. Wisa hate plankirin ku li 
bajaren Kurdistane ji DDKO ava 
bibin. Piştl ve gave ji de merkezibuna 
/federasyona DDKOyan ava hibe. 
Navenda federasyon€ ji de Amed be. 

Pişt1 ku li Anqcre lı Stenbole 
DDKO ava bün, wan mesajeke xurt 
dan Kurdistane. Gelekji hcvalbenden 
DDKOyc çfııı li Kurdistan€ xebat 
kirin. Di deıneke kurt de daxwaz hat 
kirin ku li Kurdistane jl DDKO ava 
bibin. Hezar mixabin, dcma ku peva
joya avakirina DDKOyan li Kurdistanc 
di havina 1970 de dest pc kir, di we 
pevajoye de Gruba Rojhilate ya ku di 
nav TJPe de bü, bi xurti li hemberi ve 
hewldane muxalefet kir. Ji bona ku 
pirsgirek aloztir nebe, me bi rewşcn
biren welatparez re lilıcvhatin- eke 
çe kir. 

Her wiha di we deme de li hem
beri DDKOyen Anqere O Stenbole 
operasyonen dewletc ji dcst pe kirin. 
Dr. Tar ik Ziya Ekinci jl hat girtin, Ic di 
dcmeke kurt de hate berdan. Pişti ku ji 
girtlgehe derket, dcmeke bi şu n de hat 
ziyaretiya mc. We deme li Diyarbekirc 
tevgerckc faşist O sivil a xurt ji hebO. 
Dr. T. Ziya Ekind,ji bo ku li hemberi 
van erl§erı faşizan bete rawestandin, 
pe~niyara li welet avakirina D D KOyan 
li me kir. Em li diji "naveroka" peşni
yara wi derkctiıı, çunke DDKO ji bo 
ku li hemberi tevgererı faşist en sivil 
raweste Cı bi wan re şer bike nehatibO 
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avakirin. Wek ku ez e li rezen jerin ji 
diyar bikim, DDKO ji bo mlsyoneke 
dlroki; ji bo parastina mafen mileta 
kurd hatibfı avakirin. Bes me ligel Dr. 
T. Ziya Ekinci Cı hevalen wi li hevfıdin 
kir lı li ser ve biryara dawin me peşnl
yara li welct danina DDKOyan qebfıl 
kir. 

Li vir dive ez bi zirnaneki gelek 
sade dlyar bik.im ku Dr. T. Ziya Ekinci 
di pirtfıken xwe de jl Cı di gelek kon
ferans u programen televlzyonan de jl 
her tim dibeje ku, "DDKO ji bo ku li 
hemberi tevgera faşist a sivil şer bike 
hatibfın avakirirı ... "Ev Iddia şaş e. Ev 
niherln misyona DDKOyan piçuk 
dikc. Ev nihcrin ji bo DDKOyan 
neheqlyek e. 

Di demeke kurt de li Amede, li 
Farqine, li Erxenlye, li Elihe, li Hezoye 
DDKO ava bfın. Li gelek bajaren 
Kurdistanejtji bo avabuna DDKOyan 
amadekariyarı dest pe kir. Hezar mix
abin, şerten tek:nlkl yen we deme, her 
wiha mudaxcieya leşkerl ya 1971an, 
peşiya avabfın O belavbOna DDKOyan 
girt. DDKOyen hey! jl hatin qedex
ekirin G deriyen wan hatin girtin. 

*** 
DDKOyen li metropolan O yen li 

Kurdistane bi yek navl hatibun 
daınezrandin. Çi dema ku desturname 
u doznameyen wanjl bene anallzk.irin, 
de gelek aşke:ra bete di'tin ku arınanca 
wan yek bu, xwedtyc hernan naverok 
ı1 ka raktera ırexistinlye bO n. Ji bo bici
anlna arınanca xwe, hernan re ı1 rebaz 
meşandine O hernan xebate pek anlne. 

Di navbera DDKOyen metropol ı1 
yen li Kurdistan€ de ferqa mezin ew 
bu, ku e nd am fı himdare n DDKOyen 

metropolan bes rewşenbir u xwen
devan bı1n, endam ı1 hlmdaren 
DDKOyen li Kurdistan€ rewşenbir, 
me] e, xwendcvan, karker, gundl, bajarl 
G esnafbOn. 

Di gjşti du mcylen xurt di nav 
DDKOye de cih girtibun: Yekernin, 
meyla nasyona llst bu; duyenıin jl, 
meyla sosyalist bu. Di wan şercan de li 
nıetropolan giranlya sosyallsten kurd 
O li Kurdistan€ ji giraniya nasyonallst
en kurd hebı1. 

Bersiv 26: 
Pişô şikestina ı1 tekçfına scrhildan

en mll:i yen bakfire Kurdistan€, tane 
doza mileta kurd şikcst ncxwar. Mejl
ye miroven kurd, siyasetvan O rewşen
biren kurd ji şikesteke mezin xwar Cı 
meji parçc parçe bfı. Kes Cı rewşen

btren baküre Kurdistane ji tişten xwe
zayt dur kctin Cı sere wan tevlihev bfın. 
Bi taybeti ji piştt ku serlhildana 
Dersime şikest xwar, pişta civak ı1 

neteweya kurd hac şikandin ; Komara 
Tirkiyeye tirkkirina kurdan u asimlle
kirina kurdan kirin siyaseta klasik ı1 

nijadperest a dewlete, cntegrasyoneke 
dest pe kir. Ev pevajoya entegrebuna 
kurden bakfın~ Kurdistane, rew§enbir 
tl xwendevanen kurd zedetir xistin bin 
bandora A.'We. Ji bo ku rew§enbir u 
xwendevanen kurd di dibistanen 
Komara Tirkiyeye de bi zinıan u çanda 
tirki dihatin perwerdekirin; ideoloj!ya 
Kemalist di encame de dikete sere 
wan, rew§enblr u xwendevanen kurd 
ji hejaylyen mili yen kurd dur diketin. 

Rerw§enblr u xwendevanen kurd, 
pişti perwerdaylyeke bi plan ı1 dom
dar, asimile bun u hejaylyen netewe-
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yen scrdcst Cı kolonyalisc ji bo xwc 
k.irin hejay1ycn şcxsl. Ev çand Cı beja
yiyen ko lonyalist en neteweya serdest, 
dibu scdcnı ku rewşenbir Cı :-..wendc
vanen kurd wek tirkan hereket bik.in, 
ji lıclwcsta kıırdl dur bikevin ; ji bona 
berjcwendiya mill ya kurd tevncgcrin. 

Ev pevajo bi nerlna sosyallzm a 
enternasyonal a tirk ane rasc, lıin xurt
tir Cı peştetir bCı . We deme ncrlneke 
şaş derket holc ku dive gele kurd , bi 
taybeti jl çepgir u sosyalist di her şerô 
de bi gele tirk Cı çepgiren wan re rc
xistineke hevbeş ava bikin. H eger re
xistina hcvbcş ava nebe, ev yekaji sos
yalizme O ji gel an re dibe xiyanec. 

Ji bo ku rewşcnbir u >.wendevanen 
kurd, siyascrvancn kurd j i ev ncrina 
şaş xclas bib in, hewcedarlya nıinaqqe
yen gelek dijwar ı1 tund derkete holc. 
Jiyan Cı plvanc jiyane, di ve pirse de ji 
bi ser ket. Çcpgir Cı sosyallsten kurdan 
j l qane Cı şiya r blın ku rexiseinen xwe 
yen kurdl ava bikin . 

Berslv 27: 
Di dema cuntaya leşker! ya 1971an 

de navdartirln doz "Doza DDKO"yc 
bO. Doza DDKOye, ji henıCı dozen 
din en li Anqcrc, Stenbol Cı Adenc ku 
bcrdcwam bun, ji wan cihetlyeke 
rengin O bingchirı nlşan dida. Li van 
bajaran tcne kesen çepgir ı1 şorcşger di
hatin dadgeh!k.irin . Icar li Diyarbek.ire, 
bi taybet di "Doza DDKO"yc de netc
wa kurd dihate dadgehik.irin . ili ve 
watcyc, doza DDKOyc, xwediye tay
betnı endlyekc bil . D ozeke civaki bu. 
Dozck ku piştl serhi ldanen nctewi yen 
Kurdistane, cara yekem bıl ku rasteras t 
kurdb(ııı ı1 hemO bejayiyen netewcyi 

yen gele kurd te de dihatin muhase
bek.irin, darizand in (ı heta ku dihatin 
pelçiqandin. 

Ji bo ku daınezrlncr Cı berpirsiyar O 
endaıncn DDKOye bene dadgehkirin, 
du dozname hatibOn anı adekirin. 
Doznanıeyekji bo DDKOyen Anqere 
Cı Stenho le, doznam eyek j l ji bo 
DDKOycn Dlyarbeklr Cı Farqln (ı 

Erxenl ı1 I Iezo O Elihe hatibu aınadc
kirin. Piştl ınerheleyeke, herdu doz 
bun yek. Bi hcv re dadgehk.irine do
nıand , encam ji bi hev re hat guh
dartkirin. 
HernCı kesen ku bi pirsa kurd re 

eleqedcr dibOn; çi weletparcz G şorq

ger Cı sosyallsten kurd, çi ji axa Cı beg (ı 
şex (ı serekeşir ı1 gundiyen kurd , hel
bet ev henıCı li gori plan u bcrnanıe
yckc li Dlyarbek.irc lıatibOn civandin ı1 
dilıatin dadgchiOrin. 

Ev biryara dewlc tc ku d ixwcst 
heıni'ı kıırden girtlli Diyarbekirc dad
geh bikc, ji aliyckc ve tirs O xof xis tibO 
dile gel Cı girtlyan, ji aliye diıı ve ji ber
pirsiyarlyek G derfetekc diro ki derxis
tibO peşi'ya girtiycn wclatparez. 

Tirs xistibfı dile gel Cı girtlyan, çun
ke bi vi awayi li Dlyarbek.i re civandina 
welatparczan , wek deına scrhildanen 
netcwl yen kurd, dihat şirovek.ir i ıı . Le 
cişteki din heye ku dtwaren dadge
han O r(ıyen dadweran ji sar e. Li 
Kurdistane, giredayi sistema ko lonya
llst, ev sartir di bin. Ji boııa ve ji, kurd 
qetji dadgeh (ı dadmendan hez nak.in. 
D i encaına ve tirse de pirre caran pirs
gireken xwe di nav xvve de, li gori ed et 
ı1 piv:ancn eşirtlye çareser dik.in. 

Ev tirsa hane bO sedem ku bcşek 
welatparczcn kurd, heta bcrpirslyar ji 
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di nav de, li hemberi dadgchc bedeng 
bimlııin, nchcjin ku "cm kurd in". 
llelbet cv yekji bo dewlete serkcftin ı1 
ji ho cevgera kurd Cı hcınCı kurdan 

ınoralşikcstinek bCı. 

Li Dlyarbckire bi bev re dadgehki
rina welatparezan, hem firsend hem jl 

bcrpirstyarekc derdixist holc. Lewra 
derfet çebu ku slyascta dcwleca Tirlôye 
li dadgelıe bete deşlfrekirin u malen 
neteweya kurd bene parastiıı. Bcrpirs
yarlyc beX§I welatparezan dikir, lewra 
ew kesen ku hacibun hcpiskirin; wan 
koınele Cı parti ava kiribun, ji wan re 
peşengi u berpirslyarlye kiribtın. Bi 
belavok fı xwepcşandan fı bultenan 
birurayen bi Iddia peşkeşt raya giştl ya 
Tirlôyc kiribCın. Parastina van niherl

nan edi bare st u ye wan b Cı Cı ji bo Ispat
kirina nasnameya >..-wc ya kurdperw
crlye jl xelatek/dlyanyek bu. 

8crlya ku dadgelı dcst pc bike hate 
genegeşlkirın ku de li bemberi dadgehe 
helwesta mc çi be? We deme komi
ııeke hevbcş ya DDKOyen Anqerc ô 

S tenbale hcbG. I Iezar ınixabin pi§tl ku 
di helwesca li hemberi desthilatdanya 
hepisxaneye Cı jiyana hepisxaneye de 
ııak.oki derketin, hingc di koınune de 
veqetandin çebun. Ji bo ve, ez dixwaz
im li vir dtyar bikim ku wck hatiye 
pirsin, di hcpisxaneye de 3 Komincn 
DDKOye nin bCın. Korninek hebCı, ew 
kesen din jl wc k grGben ci he yen nebi
navkiri/benav bi hcv re jiyana xwe ya 
hepsibOne didomandin. Ew grub jl bes 
ji wan kesen endamen DDKO pek 
nedihatin, di wan grfıban de endamen 
herdu PDKyanjl cih girtibı1n. 

Pişt1 ku dozname anıade bfın, li ser 
hclwcsc Cı siyaseta li hemberi dadgehe 
gcngql xurttir, tGjtir G rojanetir bun. 

Komuna DDKOye berlya ku di ve 
pirsgireke de biryar bigre, di seri de 
ligel Dr. T. Ziya Ekinci wek bcrpisi
yareki mezin/peşeng danCıstandin hacin 
kirin. Pişt re ji, bi hemG berpirsiyar Cı 
cndamen DDKOyan re danCıstaııdin 

hacın kirin. Di ve pirse de danustandi
na ligcl Dr. T. Ziya Ekinci bCı sedcm ku 
nakokiyen kOr Cı grCıbcltiyeke xuy:ınl 

dcrkeve hole. I I elbet li ser ve beşbGn Cı 
grCıbcltiye, di ni herinen bingehin en ku 
ferqekc mczin dixistin nava me, wek 
serx.webGna Kurdiscane Cı serbixwe 
organizebuna ncceweya kurd ji roleke 

giring list. 
Helwesta Dr. T. Ziya Lı hcvalcn wl, 

hclwesta berpirsiyarcn TIPe O beşek 
endaınen DDKOye ew bu, ku li hem
beri dadgehe bi la pareznameycke hev
beş neye peşkeşkirin. Ev yck de hibe 
scdem ku her kes ceza bigre O heta ku 
de bene Idam ki ri n. Ew kesen ku parez

nameya hevbeş diparezin ııiyeta wan 
ew e ku her kes ceza bigre, li hemberi 

dcwlctc nasnameya wl ya huquqi reş 
bibe, ew bi profesyonel( bikevin nav 

tevgcra siyasi ya kurd.... Tlcta, ew 
grOba di we bawcriye de bCı,ji bo ku li 
pcşbcre dadgehe kes nebeje "ez kurd 
im" jt. O ji>.we wan kesan di ancaıne 
de jl li gorl ve helweste hareket ki ri n. 

Pişti ve helwesta Dr. T. Ziya u 
he valcn wl, ji bo ku berpirsiyar ı1 

en damen DDKOye pareznameyckc 
hevbeş peşkeşl dadgehc bikin, çend 
civin j! bi insiyatifa komuna DDKOye 

re di bin serokatiya min u hcvalen mc 
yen din de, bi hcwildanen dosten li 
dcrvcyt DDKO pek hatin . H ezar mix
abin, ew civin bi awayeki eren! ncqe
diyan. Jleta di wan civinan de beşekji 

berpirsiyaren DDKOye, ji bo ku rewşa 
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>.:we ya kesane kamuflaj bikiıı/rengb .. we 
veşcrin, wan xwest pevçune der'Xinin. 
Pi~ti we helwesta wan a ne ).'WC§ edi 
biryar hate gircin ku xebateke xweser 
bete ıne§andin. 

Ji bo ku me kenı O zede cncama 
van nnına~e~eyaı~ dizanibu, .m.e ~e.ri~a 
gcngeşiyan dest bı amadekanye kirıbu. 
Heke her kes! bigotana "ere", wc deme 
em amadc bCın ku ınetna xwe ya ama
debuyi peşkeşi xebata hevbq bi kin. 

Pişti xebata "Komina DDKO"ye dı 
derbare pareznamcye de, grObek ji 
hevalcn din ji çarçova hizren Dr. T. Ziya 
Ekinci dur kctin O ınecbOr man ku ew ji 
parcznameya >..'We aınade bikin. 

Ji ali'ye Komina DDKOyc ve se 
parezııame hatin amadekirin: 1- Parez
nameyek bersiva doznameya dozgere 
leşkeri dida Cı neztkc 200 rüpeli bO. 2-
Pareznameyek ku nczike 600 rupeli bO, 
ji bo dadgeha leşkcr'i hate peşkeşkirin. 
3- Pareznameya scycmin ji nezike 700 
rupeli bO O peşke§i Dadgeha Bilinci 
(Yargitay) bO. Ez jiyekji wan kesen esasi 
bOm ku van pareznameyan arnade 
kiribOn. Ji derveyi min: M. Kotan, F. 
Şahin, N. Şemikan li, A. Ueykoylu, Y 
Budak, Y Bal ka§, B. Batte, M. Kiliç ji 
amadekaren pareznameyan bı1n. Ji 
derveyi ve grubc, gclck rewşenbiren 
heja yen din ji ji bo amadekariye bOn 
alikar. E w ji cv kes bu n: İsmail Be§ikçi, 
Fcqi Huseyn, parezer Ş. Kaya Cı R. 
Arslan, O. Kocan, Z. Şahin, G. 
Pekdemir, K Baba O A. Yalçin bun. 

Pa reznameya ku ji derveyi Komw1a 
DDKOye hat pe§keşkirin, ji ai ye N. 
Kiliçarslan, S. Çepik, Z. Kaya, F. Aras, 
F. Uzun, I I. Acar, N. Dorunez, İ. Aksoy, 
İ. Yavuzturk de hatibCı amadekirin. 

Ev pevajoya gengcşi u amadekirina 

pareznameyan di destpeke de li ser 
amadekaran, pi§t re ji li ser girtiyan bi 
awayeki gişti bandoreke mezin kir. 
Amadekaren pareznameyan li peş xist 
Cı ez dikaıim bibejim ku kurdbfına 
wanji nO ve vejand. Moraleke xurt da 
girtiyan. Ev cesareta medeni ya li peş 
dedgehe bi me da nişandan ku der
ketina li diji dewlete mumkfın c. 

Li derveyi girt1gehc jl ev helwesta li 
pe§ dadgehe, deng veda G li ser ray~ 
gi§ti ya kurd bandoreke m ez in pek ani. 
DO re ew bcrslva me ya li hemberi 
doznameya dewlete li Awrupaye wek 
kiteb hate çaplcirin. 

Hclwesta li girtigehe lı amadekiri
na pareznameyan, pişti salen 1974an li 
ser avabCin ü pe§ketina rexİstinen kurd 
bandoreke mezin kir, hetaji bo be~ekc 
rasterast biin bingeh. 

Sa la 1975an dema ku ji bo avakiri
na DDKDye xebate dese pe kir, ji bo 
ku li girtlgeh O li dadgche ew helwes
ta kurdi ya welatpa rez hatibı1 nlşan
dan, li ser xwendevanen kurd en li 
metropolan bandoreke ereni Ci bawe
r!yekc qewin çekiribCı, edi encam
girtin gelck hcsan bu. Ji bo ku xwen
dcvan di avakirina DDKDye de benc 
iqnakirin, ji bo izahkirina pewistiya 
avakirina DDKD, edi pewistl bi xeba
teke mezin u dijwar nebfı. 

Disan, beriya ku em dese bi we§ana 
kovara Rizgaribi kin, deklerasyonekaına
dc bibCı. Ev deklerasyon li Kurdistane 
ji bo hernCı wclatparezen bi navüdeng 
en li hernil bajaren Kurdistane hat 
peşkeşkirin, li ser deklerasyonc raste
rast gengc§lyeke hat domandin. Bi 
bandora we helwcsta li girtigehe (ı 
dadgehe Cı ew pareznameycn ku hati-
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bun peşkeşkirin edi gengc§i'ya dekle

rasyone il pejirandina we gelek hesan

tir kiribCı. Pişti ku kovara Rizgarf hat 

weşandin, her welatparb.ek gekL bi 

hesani xweditı li kovan~ dikir. 

Bersiv 49: 
Rizgarf hem nave kovareke bu o 

hem ji grubeke ideolojik u siyasi carlf 

(ı ifade dikir. 
Salen 1970an du rex.isrinen kurd 

hebOn: PDKT Cı DDKO. Di wan salan 

de tevgera siyasi ya bal..-urc Kurdiscane 
xwediye civateke teng bu. Pi§ti salen 
1974an, pirrpanltı o pirrgnıbltı yen 

siyasi bi awayekl pet derketin qada 
siyasete o >..We bi re x:iscin. Tevgera 

bakfire Kurdisrane di dcmeke kurt de 
bu xwediye girseyeke gclek fireh O 
rengin. Rexiseinen bakfire Kurdistane 
di nav civ::ıkc de şax vedan, bi hemO 
kategoriyen civakt re pewendi saz kir. 

Tcvgera Kurdistan€, pişti salcn 

1974an di destpekc de xwe hem rc

xistin di kir, hem ji ji bo ku ew kes O 
grOben siyasi yen nezike bcvOdin bi 
hev re di rexiseinen ınuşterek de kar 

bikin, xebat dilıacc nıqandin a hcwl 
dihacin dayln. Di ve pirse de wek 

"Koınina DDKO", me gelek hcwildan 

pek anin. Beriya ku cm kovara Rizgrırf 

biweşinin, wek Gruba Komuııa 

DDKOye ligel hcnn1 welatparezen 

Kurdistane O gruba D r. Şivan O gruba 
PDKT me tckili bi hev re da nin, le bel c 

di waıı hewildanan de cm bi ser 

nekecin. Heta ku ligel gruba Reya 

Azadi ji pewendi çebGn, le wan hiç 
pewisclyckc bi runiştine ji nedit. Lew

ra warı rastiya xvve dizanibu, ku di nav

bera wan O grGben din en Kurdiscane 
de cihCtiycn gelek stratejik, psikolojik 

hene. Ew, be di çarçova TirlôyeylbGnc 
de difikirln Cı hereket dikirin. Ji bo ve 
jl, di damezirandina TİPa duyemin de 

ci b girtin. I I eta ku bi rez Kemal Burkay 

di TİPe de bu bercndame sen:ıcoyc ji. 
Tk§ck hevalen wan bCın damezrencr u 

berpirsiyarcıı TIPe. Di wc merheleye 
de KU K fı KAWA he nehatibun 

avakirin. 
Pişcl salcıı 1974an xebata avakirina 

DDKDyc, li ser bingeha prensiben 
DDKOye, gavek ji bo yekltiyc bu. 
DDKD jt, ji aliye hernCı welatparezen 

kurd ve, ku xwedlyc nihcriııen cuda 
bu n ji, ava bu. Malasef pişti demeke ew 

konsensus, bi taybeti ji pişcl ku 
DDKDya Anqerc ji aliye dadgehc ve 
h:ıte girtin, ji holc rabu. Ü dO re ji 

pevajoyke ideolojibune di rcxistinen 
Kurdistan€ de bi »1.ırti ii di her warl de 

dest pe kir. 
Denıa ku mirov ji nezik ve li 

rastiye binihere, ji bo ku rcxistinen 
clıda ava bibin , gclek sedemen binge

bin u dlyar ji hebCın. 
Li baku re Kurdistane ji bo c Odabu

na rC:xistinl, yekemln sedemc mezirı 

ideolojiyen cuda yen ku dilıatin peji

randin bun. Li bakCıre Kurdistan€ du 

birren Ideolojik çebibun: Birra sosya
list (ı birra nctcwcperwer. Miınkunlya 

we neınabfı ku ev her du birr, bi hev re 

di rexistincke de cih bigrin. Ji bo ve, 

mirov dikare bibcje ku ji allyelô ve li 
ser bingeha netewetlye (nasyonalizmc) 

PDKT, ji aliye din ve sosyallsten 

Kurdistanc Cı rexiseinen wan hebun. 

Di §erten dinyaye Cı Tirlôyc yen wan 

rojan de sosyallsten Kurdistan€ gelek 

X Urt bu n o di rexİstinen cu da de jl xwe 

organize kiribı1n. 
Gelo de neteweya kurd xwcser Cı 
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mutJeq rexistiniya X'We bike yan nete
weya kurd ne x'\vcdlye mafe xwe rc
xisrinkirine ye? Ev pirs jl ji hev cihe
bOna fı'gurcn tevgera siyasi ya 
Kurdistane de sedemeke gelek giring 
bu. Di dcstpeke de PDKT u Rizgarl o 
DDKD, pişt re jt KUK lı KAWA o 
PKKe, ji bo ncteweya kurd bi awayelô 
mutleq rexistinbuna xweser u serxwe
bOne diparastin. Reya Azadi ji izafiyetc 
diparast. Li gorl Reya Azadi, heke 
tevgera çepgir u sosyalist Lı korninist 
xwe ji hesten şoveru xilas bi kin, hinge 
de gele kurd O tirk bi hcv re bikaribin 
xwe organize bikin. 

Statuya Kurdistane kolon! ye yan 
na, li Kurdistane feodalizm an kapi
talizm hi kum dike? Ev pirsen bingehin 
jl, ji bo dabeşbOna tevgera bakurc 
Kurdistane sedemen bingehin bOn. 
Rizgari, KUK, PKK, KAWA O DDKD 
st::ıtuya Kurclistane wek kolonlyeke O 
Dewleta Tirklye jl wek kolonyalisteke 
dipejirand. Reya Azadi, di ve pirse de 
ne zelal Ci dudil bu. Rizgarl, Reya Azadi 
O DDKD digot, "Li Kurdistane banda
ra kapitalizme heye". KUK, KAWA O 
PKK ji digot, "Li Kurdistane bandora 
fcodallzme hcye". 

Munaqcşcya "Kurdistancke serbi
xwe yan Tirlôyeya federal?" ji di nav
bcra rexisıinen kurd de dibO sedcme 
dabeşbOylnc. Beşeke mezin ji re
xis tinen Kurdistane, her çiqas li diji 
fcderallznıe derketibi n jl le d!san, ser
x'\vebCına Kurdistane dipejirand. Reya 
Azadi, fedcrallzma Yekltlya Sovyetan 
bi awayclô mutleq diparast. Le wck 
hate dltin federallzma li Sovyetan di 
encame de iflas kir. Ji bona neteweyan 
federalizma liberal, wek merheleyeke, 
niha ji di ro jeve de ye. 

Sovyctôô, Maociô Ci serxwebOncltl jt 
di dabcşbOna tevgera siyasi ya bakfire 
Kurdistane de x'Wediyc tesireke mezin 
bOn. Ev dabcşbOn u cilıt!tl, ji rewşa 
konjukturcl a navneteweyl, ji reftariya 
tevgeren sosyalist O tevgeren riz
garixwaz dihat. Reya Azadi O DDKD, 
Sovyete dilıebandin. KAWA maaist bu. 
Rizgarl, KUK fı PKK serbixwe bO n. 

Pejirandina awaye xcbate jl ji bo 
dabeşbOna tevgera siyasi ya bakure 
Kurdistane sedem eke giring bO. Ji der
veyl Reya Azadi, hemu rexiseinan di 

A ı "Ş As fl d wan şerten ıcyama ere , ar e awa-
ye tekaşina xwe wek şen! çekdariye u 
peşmergeyariye diparasr. 

Ligel van lıemG pirsen bingehln, 
niher!nen cCıda yen dcrbare tevgera 
siyasi ya li ba§Ore Kurdistane Cl rexİs
tinen wir de jl dibu sedemen dabe§
bOn G parçebCıne. Ji bo mina k, beşe k ji 
rexistinen bakfire Kurdistanc heval
benden PDKa Iraqe bCın, beşek jl 
hevalbendcıı YNKe bOn, beşekj1 li dijl 
herdu rexİstinan xwedlye bizren hev
beş bOn. Di sala 1975an de bi awakl 
cOda lzahkirin Cı şlrovekirina sedemen 
ş ikcstina otonomlye jl dibu scdemke 
parçebune. 

Helbet ji bo ku tevgera Kurdistane 
xwediye karaktereke totallter/otorlter 
bG, ve taybetmendiye jl, ji bo parçe
bOne re xweş dikir. Di yek rexiseina 
nasyonalist O demokrat an jl sosyalist 
de realizekirina nihcrlnen cOda hes bi 
çandeke demokratik mimkôn e, ji bo 
ve yeke ceribandineke rcxisrinl ı1 siyasi 
dive. Bcrpirsiyaren tevgera siyasi ya 
bakôre Kurdistane we deme ji ve 
çande G ccribandine he dur bOn. 

Di hepisxaneya lcşkeri ya Dlyarbeklre 
de du ti şt ji bo wclatparezen kurd zelal 

B iR. Hejmar: ll HA VfN 2009 101 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



]i AliyE Dcwlet€ 11e Henıu qlr il Seroke§fr, Şix ll Btg .. 118118i1118118i1118118i1WI!I!IIIIIIII!!!mi!lllllll!!lli!!!!!!IIM!il!illlllllllll!illlllllllll!illlllllllllllllllll 

bCin. Yekemln ew bCı, ku divc gele kurd 

hezen we yen sosyalist Ci nasyonalisc ji 

çepgir u sosyallsten tirk cCida Cı bi 
xweser, x:we rcx.istin bikin. Pirsgireka 

duyemin a zelalbCiyi jt ew bO ku dive 
tevgera kurd >..'We hem veşarti /sirri u 

hem ji lcgal organize bi kc. 
Derna ku em di hepisxaneye de 

bCin,ji bo gruba Kornina DDKOyC pirs
gireka rexistinbGne bO pirsgirekek stra

tejik u rojane. Ji bo ve du opslyon 
hebun. Yan erne derkevin dervcyi he

pisxaneye Ci dese bi rexiscinbGne bikin, 
an ji erne di hG.ndir de bi hevalen xwe 
yen dcrve re dest bi rcx.istine bikin. 

Gruba mc biryar da ku >..'We gori du 
opsiyona jl arnade bike. Ji bo ve me 

dese bi xcbarc kir. 
Di encaına xebateke dur Ci direj de, 

em gihiştin we biryare ku di sc genal

an de kar bikin. Yckcrnin qenal ew bu, 

ku em hcwcedari avakirina ideoloji u 

siyaseteke Kurdistan! bun. Lewra Tev

gera bakure Kurdistane ji ideoloji O 
siyaseta hevdem be par bu. Ji bo ve ji, 

dive kar u xebateke entcllektiieli Cı 

kare afırandina ideolojiyeke dese pe 

bike. Ev j:i, bi waslte u reya kovareke 

dibe. Qenala rluyernin jl ew bu, ku 

dive rasti Cı hejayiyen mileta kurd 

derkevin holc, li ser çand O diroka 

kurdan lekolin G legerin bene kirin, 

pirtCıken di dcrheqc çand, zirnan O 

diroka neteweya kurd de hatine nivi
sandin dive bene çapkirin. Ji bo ve ji 

hewccdari bi weşanxaneyeke hebu. 

Qenala scyeınin ji ew bu, ku di ve rex
istineke kitlewi ava hibe. Di sala 1975-

an de DDKD ji bo ve yeke ava bG. 
DDKD, di destpeke de her çiqas di 

bin peşengıya gruba Rizgari de hat 
avakirin ji, di DDKDyc de hernCi 

xorten ku xwediye fıkren cuda bCın cih 

gircin u DDKD damezirandin. 

DDKD, di dcstpeke de li Anqereye 

Ci Stcnbole ava bCin. U pişcl derneke 
kurt di derhcqe DDKDya Anqcreye de 
doz vebCi, daınezrener O berpirsiyaren 
DDKD ya Anqereye hatin darezandin/ 

mahkemekirin. Di encame de DDKD 
ya Anqereye hac gircin Ci bes DDKD ya 

Stenbole vekiri ma. DDKD ya 
Stenbole ji piştl demeke kurt ket bin 

bandora hevalen Dr. Şivan O di nav 

pevajoye de DDKD bO rex.istineke ide
olojik uji bo DDKDye pevajoya rluye

min dest pe kir. 
Edi pişti we deme cevgera hevalen 

Dr. Şivan , bi DDKDye hate binavki

rin. DDKD li gelek bajarcn Kurdistane 

ava bun u li ser bingeha van rexiseinan 

Federasyona DDKDye ava bO. Jiyana 

DDKDye heta pekhatina Darbeya 

Leşkeri ya 1 980yi domand u dikta

torlya leşkeri wek hernCı rexiseinen 

sivil Ci deomrat:ik DDKDyc j! qedexe 

kir O girt. Berpirsiyar, damezrener Cı 

endamen DDKDye hatin mahkcme
kirin Cı cezakirin. 

Pişt:i ku DDKD ket bin bandora 

grubeke O bO rexistineke ideolojik, mc 
ji wck gruba Rizgari Koıneleyen Çmdi

Demokraôk yen li Diji Kolonyalizıne 

ava kirin. Ev komele projeye min bCin. 
Ev komele di detpeke de li Erxeniye 
ava bO Cı pişt re jt li Aınede, Siwereke, 
Anqereye, Bcdltse, Tatwane, Wane Cı 

Melezgirte ava bu. 

Amed, Tırmeha 2009 
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Kemalist Devlet Kadrosunun Şa§maz Hedefi 
Kürt Toplumunda Siyasal Bir Duru§U 

Sağlayabilecek Kesimleri Tasfiye Etmek ve 
Bir Bütün Olarak Sindirrnek Olmu§tur 

"Kısaca" ibaresinden kim- liğimi ve 
siyasal yaşanıımı belirleyen unsurları 
an lıyorum.1954 Silvan doğumluyuın. 
Baba tarafını üç kuşak önce Siirt'ten 
gelme, din adamlığıyla tanınan ve 
dedemden itibaren Arapça konu~mayı 
bırakmış bir ai lcdir. Anne ve nine 
tarafını Kürt kökenli şeyh aileleridir. 
tlabamı üç-dört yaşındayken kaybet
tiın. Anadilim Kürtçe'dir. Türkçe'yi 
ilkokulda öğrendim. Resmi tornanın 
kalıplarından çok faz la etkilenme
memde ailemin ve Silvan'daki ortamın 
büyük payı vardır. Kasabamın mil
liyetçi (ve bazıları sol eğilimli) kişi
leriyle küçük yaşlarda tanıştım. 1965'te 
sınavıuı kazandığını parasız yatılı 
İstanbul Darüşşafaka Lisesi'ne girdim. 
Angloamerikan "ko lej" yapısındaki bu 
okulda, idarenin açık görüşlü , nispe-

Nurettin Elhüseyni 

ten demokrat yaklaşımı ve öğrenci 
kitlesinin sosyal dokusu siy::ısal görüş
lerimi özgürce geliştirmeme fırsat 
verdi. 1970'te dönemin öğrenci hare
ketinden esinli bir "gizli" dnvar gazete
si çerçevesindeki kalkışmada okuldan 
atılmaını da bu sağlad ı. 

Sonraki birkaç yılıın Marksist 
dünya görü~ünü Kürt ınilliyetçiliğiyle 
bağdaştırma çabasıyla, belki bir bakı
ma ikisi arasında bocalamayla geçti. 
Lisenin son yıllarında Tl IKP-C çevre
siyle kurduğum bağ "milli ınesel c" 
noktasında gevşedi ; bunda İbrahim 
Kaypakkaya'nın görüşlerinden ctki
lenmem önemli rol oynadı. 1973'te 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 
girerken kafamdaki tasarı ileride 
"öğretim üyesi" olarak akademik çalış
malar yapmaktı. Dönemin havası aktif 
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Kemalist Devlet Kadrosıınıın Şa~maz Hedefi 

siyasal harekete katılmaını ve Kawa 
içinde yer almaını getirdi. Yaşadığım 
süreç haliyle sorunuzun kapsamını bir 
hayli aşıyor; sadece bir ömür için çok 
kısa sayı lacak bu bq yılın benim için 
en dolu ve hala özlemle andığım dö
nem olduğunu bclirtcbilirirn. Şubat 
1979'da doğrudan "örgüt operasyonu" 
sayılamayacak bir vesileyle gözaltına 

alındım ve Ağustos 1983'e kadar 
Diyarbekir cezaevinde kaldım . Tek 
başıma yargılandığım davada aldığım 
sekiz yıllık ceza, Yargıtay'ın lehime 
bozma kararından sonra dosyarnın 

örgüt davasıyla birleştirilmesine kar
şın, "müktesep hak" olarak fiili hapis 
süresinin bitimine yakın tahliye edil
memi sağladı. (Hafıza ve vicdanlardaki 
Diyarbckir "kara deliği" hala tam anla
mıyla açılmamış bir hesap/ hesaplaşma 
o larak duruyor. Konuya bütünsel bir 
yaklaşımı, yakın dönemi anlamaya 
katkısının ötesinde Kürt halkının gele
cek tasarımı açısından önemli ve yarar
lı görüyorum .) 

Cezaevinden çıktıktan sonra aktif 
siyaset dışında kalmaya kendi kişisel 
muhasebeın sonucunda karar verdim. 
Zorunlu kısa dönem askerlikten son
ra, İstanbu l'a yerleşip çalışınaya 
başladım. Ağırlıklı olarak ansiklopedi
medya-yayın dünyasındaki bu ücretli 
çalışma sürecinde, e lirnden geldiği 

kadar ülkernden ve dünyadan kopma
yacak ö lçüde siyasal-kültürel gelişme
leri izledim. Kürt aydın çevreleriyle 
sınırlı ilişkilerim çerçevesinde, görüş
lerimi açıkça bildirdim. Aralıklarla yap
tığım kitap çevirmenliğini halen mes
lek olarak sürdürınekteyim. Eşimle 
1978'den beri süren evliliğimizden 

büyümü§ üç çocuğumuz var. 

Cevap 2: 
Arıadolu'ya birkaç dalga halinde 

giren Türk boylarının sayıca 200-300 
bin olarak tahmin edildiğini biliyo
rum. Buradan çıkan sonuç (sıııırlı ölçü
de Errnenileri, Kürtleri ve Rumlan da 
kapsamak üzere) din değiş- tirmenin 
eşlik ettiği bir süreçte çok sayıda yerel 
topluluğun Türkleşmesidir. Bugün bile 
Anadolu'nun kültürcl-folklorik doku
sunu şöyle bir eşelemek dipteki bu 
katınanların izlerini görmeyi sağlaya
bilir. Türklerin "devlet kuruculuğu" 
geleneğinin önyargısız ele alınması 

gereken bir tarihsel gerçek olduğu 
görüşündeyim. Bir bölümü "köle 
asker'' (memlfık) sınıfınca kurulmuş 

Gazneliler, Harezm~ahlar, Selçuklular, 
Şeybaniler, Tiınurlular gibi devletler 
geniş bir coğrafyada çeşitli dinamikl e
rin ürünü olarak ortaya çıkıııışlardır; 

iç içe yaşayan çok değişik toplulukları 
barındıran bu yapılanmalarda etnik 
Türki unsurun öncü rolü dinamik 
"barbar aşısı"yl a açıklanabilir ve genel
likle yıkılan önceki devletlerin mirası 
açıkça görülebilir. Büyük bir tarihsel 
boşluk zemininde ufak bir beylikten 
doğup hızla gelişen Osmanlı devletini 

· bir Türk başarısından ziyade "emperyal" 
bir yükseli~ olarak görmek gerekir. Bu 
devletin gücü idare, ordu, toprak 
düzeni bakımından Bizans, Selçuklu, 
İlhanlı ve MemiOk sistemlerinden 
alınma i ş l erlikli unsurların tarihsel 
dönerne uygun dü§Cn bir sentezinde 
yatar. Daha çok Avrupa'nın yakı~tırdığı 

"Türk" kimliğinin çok sonraları 

içscllcşip öne çıkmasında en belirleyici 
etken bence Türkçe'nin devlet dili ve 
dolayısıyla çok zengin bir kültürün 
taşıyıcısı olmasıdır. 
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Kürtlerin söz konusu geniş tarihsel 
dilimde güçlü bir bölgesel varlık gös
terememesi büyük ö lçüde emperyal 
devletler arasında sıla şmasınırı, İslam 
aleminin yörüngesine girmesinin ve 
kendi içsel yapılanmasının sonucudur. 
Kürt bölgeleri çok uzun bir dönem 
neredeyse aralıksız savaşların yürütü! 
düğü, göç ve istila dalgalarının içinden 
ve kenanndan geçtiği bir askeri alan 
olmuştur. İslam dinini benimseyen 
Kürtler kaçınılmaz olarak bölgesel 
çatışmalarda buna uygun saf tutmuş
lardır ve islam alemi içindeki çek
işmelerde de konjonktüre bağlı olarak 
b:ışb güçlerin peşlerine takılmışlar
dır. Anlaşıldığı kadarıyla Kürtlerin 
sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmiş
lik düzeyinin de bir merkezi devlet 
yapılanması üretmekten uzak olduğu 
ve yerel düzeyde özerk yapılanmaların 
tarihsel koşullara ve ç ıkariara denk 
düşen, daha fazla öne çıkan bir dina
mik olduğu söylenebilir. Bununla bir
likte Kürtlerin siyasal örgütlenme 
düzeyine hiç çıkamadıkları yönünde 
bir saptama tam doğru sayılmaz . Etnik 
Kürd! unsurun damgasını taşıyan 
Büveyhiler, Mcrvaniler ve Eyyubiler 
gibi örnekler uygun koşullar bulun
duğunda böyle bir yapılanmanın bir 
dereceye kadar geliştiğini gösterir. 
İdris-i Bitlist'nin öncülüğünde Kürt 
mirlerinin Osmanlı devletiyle vardığı 
uzlaşma da bir siyasal manevra gücüne 
işare t eder. Bu çerçevede Kürdistan'm 
mirl toprak düzeninin dışında kalma
sı , vergi ve asker yükümlerinden bir 
ölçüde bağışık kalması , genel Osmanlı 
sistemi açısından balaldığında (Eflak
Boğdan dışında pek görülmeyen) 

Kemalist Devlet Kadrosunun Şa~maz Hedefi 

önemli unsurlardır. i zleyen dönemde 
kültürel bakundan kimlik oluşumu 
yönünde ilk adımların atılmış olması
nın en azından Kürdistan'ın bir kısmı
nın nispeten i stikrarlı bir o rtama 
girmesiyle herhalde bir bağlantısı 

olmalıdır. Kürtlerin bu süreçte sosy
oekonomik düzey bakımından 19. 
yüzyıla daha gelişmiş bir yapıyla girip 
girmediği araştırılınaya muhtaç bir 
konudur. 

Yine bu sorunun aklıma getirdiği 
bir noktaya da işaret etmek isterim. 
Neredeyse Kürdis tan merkezli 
Akkoyunlu , Karakoyuolu ve Artuklu 
Türlanen beyliklerinin özellikle şehir
lerde uzunca bir dönem bölgeye dam
gala rını vurduklarını belirtmek gere
kir. Bu sürecin sonuçta Türkleştinneyi 
getirmemesini herhalde larsal ağırlıklı 
Kürt kültürünün direngenliğine ve 
özerklik tutkusuna borçluyuz. 

Cevap 3: 
Osmanlı düzeninde merkez-çevre 

ili şki s i, sadare t-kapıkulu çekişmes i , 
devşirıne sistemi, tımar sistemi gibi 
alanlardaki bünyesel zaafların daha 16. 
yüzyılda, yani imparatorluğun doruk 
noktasında ortaya çıktığı görüşündey
im. Bölgesel-küresel dengelerde ticaret 
yollarıyla da yakından alakalı değişik
liklerle birlikte bir "düşüş"ün ba§la
masına rağmen , bir dağılmadan pek 
söz edilemez, Aksine, Osmanlı devleti 
yeni ko§ullara sürekli ayak uydurma 
esnekliğiyle varlığını sürdürcbilmiş, 
hatta içeriden ve dışarıdan sılaştığı 19. 
yüzyılda "yenilenme" hamleleri yapa
bilmi§tir. Yüzyılın sonlarına doğru 
artan kopmalad a birlikte, imparator-
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Kemalist Devlet Kadrosurıun Ş~tnaz Hedifı 

luğu koruma güdüsünün yerini yeni 
arayışlara bırakmasının kaçınılmaz 

sonu hızlandırdığı söylenebilir. Bu 
dönernin başlıca akımları olan ve bazı 
yönleriyle iç içe geçen "Osmanlıcılık", 
"Batıcılık" ve "İslamcılık" sonunda İtti
hat ve Terakki ideolojisinde somutla
şan ve "Türkçülük" yönünde bir eği
lime giren yeni bir devlet felsefesi 
doğurunca, Osmanlı varlığı nı temel
den sarsan koşullar ortaya çıktı. Öte 
yandan, Avrupa "büyük" devletlerinin 
bu geniş coğrafYadaki çekişmelerinin 
fırsat verdiği bir denge oyunuyl a 
yatağında kalabilen "hasta adam"ın 
yazgısı 20. yüzyıl başlarında aynı 

devletlerin payla~ıma dönük politika
lara yönelmesiyle değişti . İttihatçıla rm 
"yanlış hesabı" yıkılış dışında bir 
seçenek bırakmadı. 

Kürdistan açısından Osmanlı 
"yenileşme" hamleleri 16. yüzyıldan 
beri sürmüş statükonun bozulmasını 

getirdi. Bölgeyi merkeze daha sı kıca 

bağlama yönündeki girişimieric birlik
tc mirliklerin tasfiye süreci başladı. 

Buna karşı gelişen direnişin sadece 
eski yapıyı koruma çabasıyla sınırlı 

olmadığı , muhtemelen Kürdistan'ın 

19. yüzyıla girerken sosyal-ekonomik 
yapısı temelinde siyasal özerkleşme, 

bir yarı-devlet mayalanmasına yönel
me dinamiğiyle de iç içe geçtiği kanı

sındayım. Bedirhani hareketinin zaman 
açısından da çalaştığı Kavalalı hareke
tiyle birçok ortak yan taşıdığı açıktır. 
(Moltke'nin Anılan, Kürdistan'daki yeni 
sürecin ikili yapısına ış ık tutan ipuçiarı 
taşımaktadır.) Sonuç itibariyle merkeze 
karşı direnişierin kırılması Kürclli,'tan'ın 

doğal geli şim seyrini aksattı ; bir yan-

dan merkezi devlet kurumları güçle
nirken, diğer yandan yerel o torite 
boşluğunu "feodalleşme" ve tarikat 
bağlılıkları doldurdu. 

Cevap 4: 
Her "ulusal" yapılanma beraberinde 

geçmişe dönük bir tarih kurgula
masını getirir. Efsanelerin taranarak 
bulunması veya yeniden yaratılması da 
bu kapsama girer. Temkinli yaklaşıl
mas ı gereken böyle kurguların ötesin
de, yaşanan gerçek tarih bir ulus 
oluşumunun temelindeki çok değişik 
etkenierin geni ş döneme yayılan, 

kesin bir sırayı izlemeyen ve belki ilk 
başta ilinrili olmayan gelişim süreçle
rini içerir. Bu bakımdan tek bir zaman 
dilimine s ığdırılacak bir dönemeç 
belirleme çabas ı pek doğru olmaz 
sanırım . Bir örnek vermek gerekirse, 
dilin ve taşıyı cısı olduğu kültürün 
gelişim süreci ulusal yapılanınada ba~lı 
başına bir etkendir; Kürt dilinin güçlü 
köklerine karşın özgün bir alfabeye ol
dukça geç sayılacak bir tarihte kavuş
ması ancak tarihsel gelişime dönük 
somut araştırmalarla açıklanabi lecek 

bir durumdur. (Kürtlerin başka alfa
beleri kullanmış olması cılı z bir yazılı 

dil geleneğine sahip olduğumuz gerçe
ğini değiştirmcz.) 

Soruyu Kürt kimliğini yaratan deği
şik unsurların tarihsel gelişimine baka
rak ele almaktan yanayım . Böyle bir 
çerçevede Kürt kültürünün günümü
ze ulaşan yönleriyle daha 10. yüzyılda 
şekillenmeye başlad ığını ve özellikle 
16. yüzyıldan sonra bir atılım sürecine 
girdiğini söyleyebilirim. (Kürt milli
yetç ili ğinin ana damarlarından biri 
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olan ve mollalanmızla yalon zamana 
kadar canlılığını koruyan medrese 
ekolünün geçmişi bu döneme iner.) 
Sosyal örgütlenmenin ifadesi anlamın
da siyasal otorite altında birleşmenin 

ilk adımları 19. yüzyıldaki özerk yapı
lanmalarda görülebilir. Bir ideoloji ve 
siyaset olarak Kürt milliyetçiliğinin 

ortaya çıkışı ise 20. yüzyıl başlarına 
denk gelir. 

Bütün bu köklerden beslenen Kürt 
milliyetçi alanıının modern anlamda 
siyasal bir güce kavuşması ise 1946'da 
Kürdistan Demokrat Partisi'nin kuru
luşuyla başlatılabilir. Ü ç sınırın buluş
ma noktasmda ortaya çıkışının taşıdığı 
sembolik anlamın ötesinde, bu girişim 

esas itibariyle geleneksel damar ile 
yeni aydın kadrolar arasında (sonraki 
yıllarda sanc ılı bir gelişim izleyen) 
bulu~mayı ifade eder. Partinin prog
ramı ve tüzüğü ana hatlarıyla sonraki 
bütün Kürt siyasal alaıniarına yön ver
miştir. 

Cevap 5: 
Bu gelişme bana daha çok 19. 

yüzyıldaki özerkleşme eğiliminden 

milliyetçi siyasal harekete geçişin bir 
eşiği gibi geliyor. Ancak bütün 
Kürdistan'da sonraki yılların program 
aray ı ş la rına damgasını vuran temel 
taleplerin ilk somut ve derli toplu 
ifadesi olarak görülebilir. Bun- dan da 
daha önemli bir nokta hareketin, 
Barzani ailesinin birleştirici bir yerel
dinsel otorite olarak Kürt toplumunda 
sağladığı "sosyal mutabakat" zeminine 
dayanmasıdır. Böyle taleplerin o dö
nemde ve hatta daha önce tam gerçek
leşmiş olması Kürt siyasal hareketinin 

Kemalist Devlet Kadrosutıutt Şaşmaz Hedefi 

daha sağlıklı bir temelde gelişip ser
pilmesini sağlayabilirdi . Irak'ta Kürt 
hareketinin diğe r parçalara oranla 
daha canlı ve düzgün ratada ilerlem e
sinde belki de bu taleplerin ruhunu 
oluşturan özerk yapının İngili z man
dası altında ve sonrasında sınırlı ölçü
de korunmasının payı vardır. 

Cevap 6: 
Konuyu ''devlet kurma'yla sınırlı tut

ınayarak savaşın çok öncesine dönmek 
daha doğru olabilir. Şimdiki Kürt böl
geleri 19. yüzyılda Ermeni toplumuy
la sırıırdaş ve yer yer içiçe geçmiş bir 
yapıya sahipti. Yukarıda değindiğim 

dönemin sosyal-ekonomik dinamizm i 
(daha açık ifadeyle pre-kapitalist may
alanma) Kürt bö lgelerini de kap
samalda birlikte Ermeni toplumunda 
daha gelişkin ve daha belirgindi. Kürt 
ve Ermeni siyasal hareketlerinin ayrı 

doğrultularda ilerlemeleri ve bir 'nok
tadan sonra karş ı karşıya gelmeleri 
esasen bu dinamiklerin aleyhine iş ledi. 
Sonuçta Ermenilerin bu coğrafyadan 
"tasfiye" edilişi Kürdistan açısından 

ciddi bir sosyal-ekonomik gerilerneyi 
getirdi. Bu süreçte zaten direniş odak
la rı hertaraf edilmi§ ve bağrından 

H amidiye Alayları çıkını§/çıkarılmış 

bir toplumun ayrı devlet yönünde bir 
arayışa girmesinin pek beklenemeye
ceği ni sanıyorum. Osmanlı devletinin 
çöküş aşamasında Kürt toplumunun 
ruh hali herhalde kendi kaderini 
belirleyecek bir "çıkış" aramaya elver
işli değildi . (Aynı dönemde bazı dış 

etkeniere bağlı olarak Arap milliyetçil
iğin in şahlanışıyla bir karşılaştırma yap
mak ilginç olabilir; zaten Kürdistan'ın 
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İran ve şimdiki Irak'ta kalan kesimle
rinin bu genel ortamın dışında kalınası 
da açık bir göstergedir.) Daha ağı r 
basan eği l im olarak mevcut durumu 
"koruma" kaygısı , başka etkenierin de 
devreye girmesiyle, 1920 sonrasında 
Kürt zevatının geniş bir kesiminin 
Ankara hükümetiyle birlikte davran
nıasııı a uygun bir zemin yarattı. 

Cevap 7: 
Bana göre bu dönem Kürt tar ihçi

lerince yete rince araştırılmaınıştır. 
Oysa Kürt tarihinde yarım kalmı§ bir 
"rönesaus"a denk gelir; hatta biraz aşırı 
bir benzetmeyle Doğu Avrupa'dan 
Rusya ve Ç in'e kadar uzanan coğrafya
da hüküm sürmüş bir "1968" havası 
taşır. Tam da o sırada filizlenen Kürt 
aydın çevresinin evrensel gidişada 
uyumlu o larak kendi diline, kültürüne 
ve toplumuna döndüğünü görürüz. 
Gerek fikri , gerekse örgütsel düzeyde 
ciddi uğnışlardan söz edilebilir; zaten 
o dönemin Kürt tarihinin en "dokü
mamer'' evrelerinden biri olması da bu
nu gösterir. Mutkili I Ialil I layali'nin 
halka para da ödeyerek dil derlemeler
ine girişmesi o rönesansın ruhunu 
yansıtınaz mı ? 

Bu uyanış sürecinin yarım kalması 

önceki soruda ele a ldığım Osmanlı 
çöküş süreci nde Kürt toplumunun 
durumuy la yakından bağlantılıdır. 
Dönemin kuşağı büyük ölçüde dağı
tılmış, etkisiz hale getirilmiş ya da ülke 
dışına sürülmüştür. Bunun getirdiği 
sonuç da 1925 sonrası Kürt hareket
lerinin bir bakıma "beyin"den yoksun 
kalmış olmasıd ı r. 

Belirtilmesi gereken bir başka nok-

ta da Kürt rönesansı temsilcilerinin 
dönemin Osmanlı aydın-asker-bürokrat 
çevreleı-iyle sıkı bağlar içinde olduğu

dur. Gerek İttihatçı , gerekse onlara 
muhalifkadrolarla hısımlıkların günü
müze kadar gelen bir mirası vardır. 
(Mustafa Kemal, Cibranlı H alit ve 
İhsan Nuri'nin ortak paydaları nedir? 
Ayrı kaderlere yön elişlerinin temelin
de yatan nedi r?) 

Cevap 8: 
Wilson İlkeleri, ABD'nin müdahil 

olmak zorunda kaldığı savaşın gerisin
deki Avrupa güç dengesi ve dünyayı 
pay laşım sorunlarına kendince bir 
çözüm getirme çabasının ürünüdür. 
H areket noktası da özgürlükler ve 
kendi kaderini tayin etmedir. Bu 
çerçevede sömürgele rdeki durumu 
nispeten i nsanileştirınenin yanı sıra üç 
imparatorluğun (Avusturya, Rusya ve 
Osmanlı) enkazlarından adil bir ulus
la rarası düzen çıkarınayı öngörür. Özü 
itibariyle Avrupa devle tle rinin 
Sykes-Picot hattındaki uzlaşına l arl a 
Ortadoğu'yu payla§ma planlarını 
bozucu bir yanı vardır. Rusya'daki 
devrimin de bu planları bir ö lçüde 
aksatmasına karşın, ABD'nin dış po li
tika ağırlığı ve niyetleri, Sykes-Picot 
çizgisinin büyük ölçüde uygulamaya 
geçirilmesini önlemeye yetmcmiştir. 
Kürtler açısından Wilson İlke leri'nin 
işlevsiz hale gelmesinde büyük devlet
lerin bölgesel çıkar hesaplarının Kürt 
"koz"unu çok arka plana itmesi kadar, 
Kürt siyasa l hareketinin hesaba kanl
mayı sağlayacak bir ağırlıkla bölgesel 
sahneye çıkamamasının da ro lü oldu
ğu söylenebilir. 
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Cevap 9: 
Bu olayı özetle "ham" Kürt diplo

masisinin çok gecikmi~ bir adımı ola
rak görmekte ve uluslararası sahneye 
çıkışla ilgi li olarak bundan bazı dersler 
çıkarınakta yarar var. Arkasmda güçlü 
bir halk hareketi olmaksızın masa başı 
müzakerelerden sonuç alınamayacağı 
açıktır. Konferarısın Kürt meselesinin 
çozıımüne dönük bir zemini 
barındırd ığı kanısında değilim. Zaten 
meseleniıı gündemde tuttuğu yere 
göre, Kürt varlığına pek de gerek 
görülmeksizin bazı kararlara varılmış
tır. Kürtlerin konferanstan dışlan
masında devreye giren "ilişkiler ve 
vaatler" konusunu bilmiyorum. 

Kemalist Devlet Kadrosıı ııım Şa.şmaz Hedefi 

de çok farklı olmazd ı. Ekrem Cemil'in 
"Mu/ıtasar Hayatı"nda Diyarbekir'deki 
süreçle ilgili olarak anlattıklan öğreti
cidir. 

Cevap 10: 
Modern anlamda milliyetçi ilk 

Kürt örgütü konusundaki görüşümü 
daha önce bclirttim. Kürdistan Teali 
Cemiyeri ise dönemin Kürt uyanışının 
yarım kalmışlığıyla ma!Gldür. Kuruluş 
çerçevesini savaş sonrası konjo nktüre 
oturtınası daha baştan hareket tarzını 
sınırlayan bir etkendir. Kadrolarının 
sınıfsal kökeninin ve toplumsal bile
şenlerinin aslında dönemin koşulla
rına uygun olduğu kanısındayım. 
(Üstelik Kürt harnallan gibi bir ayağı 
da vardır!) Ama dayandığı birikimi 
kucaklamaktan uzaktır w: kadro düze
yinde eksiklikler taşımaktadır. Taban
dan kopukluk sorunu dönem in nesnel 
koşullarıyla bağlantılıdır. (Kürdistan 
Teali Cemiyeti ve Koçgiri hareketi 
arasmdaki mesafeyi nasıl açıklamak 
gerekir?) Bu hareket içindeki kadrolar 
Kürdistan'ın doğal önderleriyle daha 
sıkı bağlar kursaydı bile sonuç herlı al-

Cevap 11: 
İngiliz söınürgeci liğinin/ emperya

lizminin tem el özelliklerinden biri 
doğasına uygun olarak atacağı adım
lara "küresel" perspektifle yaklaşınası 
ve aynı zamanda yerel yapılan/doku
lan dikkatle gözetmesi olmuştur. Söz 
konusu dönemde Ortadoğu'ya ili şkin 
ge ne l İngiliz politikas ı Süveyş 
Kanalı'ndan Hindistan'a ve Uzakdoğuya 
uzanan "güney" hattındaki önemli bir 
halkayı sağlamlaştırmak üzerine kuru
ludur. Savaştan çok önce İngilizlerin 
bölgeyi "mercek" altına aldığı ve lojis
tik y ığmak yaptığı bilinen bir gerçektir. 
Bildiğim kadarıyla bu süreçteki ilk 
değerlendirmelerde bazı Kürt böl
gelerini içine alan ayrı bir manda 
idaresi ciddi bir tasarı olarak ele alın
mıştır. Savaş sonrasındaki gelişme ler 
iizerine, İngiliz çıkarları açısından 
Irak'ı tck bir siyasal yapı altında tutma 
görüşünün ağı r bastığı Lawrence'ın 
raporlarından da açıkça anlaşılmak
tadır. (Esasen Osmanlı ve öncesinden 
gelen tarihsel ınirasta böyle bir yapı
lanmanın hiç olmadığı unutulma
malıdır.) Değişen İngiliz tutumunda 
Kürtle rle ilgili olarak ö ne sürülen 
gerekçe bölgenin "kararlı" ve ''güve
nilir" bir yönetime elverişli olmadığı 
yönündedir. Bu doğrultuda daha önce 
M ganistan-Pakistan sınırında denen
miş "a§iretler konfederasyonu"na ben
zer bir yapının oluşturulması ve Kürt 
unsurunun Arap yönetimine karşı 
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dengeleyici bir yedek güç olarak elde 
tutulması yoluna gidilmiştir. 

İngili z gerekçesi biraz açıldığında, 
karşımıza birkaç husus çıkar. Birincisi, 
Berzenci hareketi gereğinden fazla 
"bağunsız" bulunmuştur. İkincisi, İngiliz 
perspektifine göre T ürkiye, İran ve 
hatta Kafkasya da Ortadoğu içindedir. 
Bu geniş bölgede dcvlctlq- me yolun
da bir Kürt "varlığı" (özellikle T ürkiye 
ve İran'la müstakbel ilişkiler açısın
dan) İngili z çıkarlarına aykırı bulun
muş ve hatta Kafkasya'daki gelişmeler 
göz önünde turulduğunda Sovyet sız
masına açık bir gedik olarak "tehlikeli" 
görülmüştür. (İngilizler "Kızı/ Kiirdistaıı" 
giri§imi üzerine dü§ürıın ü§ olabili r mi 
acaba?) Üçüncüsü, Onadoğu'da süren 
Fransız-İngil iz çekişınesi Arap dünya
sma hakim olmayı daha öncelikli bir 
politika haline getirmiştir. 

Şeyh Mahmud önderliğindeki ha
reket için "taassup" yakıştırmas ı elbette 
temelsizd ir. Ama içeride sağlam bir 
birl ik temeli yaratamamış olması , aza
mici bir hareket tarzı iz lemesi ve 
dönemin siyasal gidişatını pek gözet
mcyen (hatta çok ilerlemiş olmasa bile 
Ankara hükümetiyle bazı temasiara 
girmeye kadar varan) bir "hayalcilik" 
yönü taşıması üzerinde düşünülmeye 
değer noktalardır. Ö te yandan, N azi 
esinli darbeci Arap subayla rı n 
ı 940'la rı n başlarındaki kalkışması 
sırasında ingiliz idarecilerin Kürtlere 
yönelişini de bir not olarak düşmek 
gerekir. 

Cevap 12: 
Koçgiı· i'yi ayrı bir çerçevede değer

lendirmek gerekti ği kanısındayım. Bu 

hareketin en ö nemli yanı bence 
Ankara hükümetiyle kötü ve örtük bir 
uzl aşmaya karşı, somut ve gerçekçi 
taleplerden hare-ketle olası bir yeni 
siyasal düzende Kürt varlığının tanın
masını sağlama çizgisini temsil etme
sidir. Ancak yerel düzeyde kalınası 
başanya ulaşma şansını ortadan kaldır
dığı gibi , sonradan Ankara Meclisi'ni 
bile ayağa kaldıran bir "orantısız güç" 
kullanımına hedef olmuştur. Resmi 
T ürk tarihinde bu olayın "dahili isyan
lar" faslma bile alınınayıp daha çok 
örtbas edilmesi ya da çarpıtılması 
dikkat çekicidir. 

C umhuriyet sonrası ayaklanmaları 
pa rçalı ve kesikli olsa bile tek bir süreç 
olarak değerlendirmek herhalde daha 
doğru olur. Bu sürecin esası yeni kuru
lan ulus-devletin (belki daha doğru bir 
ifadeyle devlet-ulusun) önündeki en 
büyük engeli hertaraf etme girişimi ve 
ı 920'1erin başlarındaki gidişatı geç 
"kavrayan" Kürt siyasal kadrolarının 
Kürt toplumundaki kend iliğinden ve 
doğal muh alefete dayanarak buna 
direnme çabasıdır. D aha önce değin
diğim gibi, Kürtler bu sürece büyük 
ölçüde "beyin"siz girmenin yanı sı ra, 
elde kalan öncü unsurların gerekli
yeterli siyasal donanıını yaratm aianna 
fırsat kalmadan "erken" bir kapışmaya 
tumşmak d urumunda kalmışlardır. 
Kemalist devlet kadrosunun şaşmaz 
hedefi Kürt toplumunda siyasal bir 
duruşu sağlayabilecek kesimleri tasfiye 
etmek ve bir bütün olarak sindirrnek 
olmu§tur; bu apaçık askeri harekatm 
propaganda silahları olan "feodalite" ve 
"irtica" yavelerini gerçeğin dolaylı bir 
ifadesi olarak böyle okumak gerekir. 
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Şeyh Sait isyanı muhtemelen döne
min sıkıntılı ekono mik koşullarıyla da 
bağlantılı olarak en geniş kitleselliğe 
u la§ınış harekettir. Bu yöniiniin de 
etkisiyle kendiliğindenci bir yapıya 
sürüklenmesi bir tü r "düşük" olarak 
sonuçlanmasını gctirın i ~tir. Hareketin 
artçı uzantı ları gibi süren yerel kalkış
malara bir siyasal irade etrafında 
çekidüzen verme girişimini ifade eden 
Ağrı isyanı daha bu amaca yöneleme
den bir kuşatma içinde sıkışmı§tır. 

Dü§memiş bir kale gibi duran, ama 
aynı zamanda tecrit olan Dersim'e 
yönelik planlı harelcitın genel bir pro
gramı tamamlama dışında, sava§a doğ
ru giden bir dünyada sorun çıkarabile
cek bir iç ınihrakı yok etme gibi bir 
yönü de vardır. Kürt isyanlan süreci
nin sadece bir dizi çatı~ma çerçevesine 
sı kı§tırılamayacağı görüşündeyim; 

çünkü Türkiye genelinde uygulamaya 
geçirilen bir projeyle birlikte bölgede 
kurumsal bir düzenin adım adım 

oturtulması söz konusudur. Tek tük 
araştırmalarda ele alınmış asimilasyon, 
sürgün , iskan, umum ınüfettişlikler, 

mülkiyet ve vergi düzeni, özel karımı
lar, halk-devlet ilişkileri , mcmuriyet 
ve askerlik, eğitim gibi konuların daha 
etraflı incelenmesi dönemin daha iyi 
aniaşılmasını sağlayabilir. 

Kürt hareketlerinin başarısızlığa 

uğraması, başka bir deyişl e Kemalist 
projenin bölgede üstünlük kazanması 

elbette somut tarihsel koşulların, güç 
dengesinin ve bizzat Kürt toplumun
daki zaafların ve yetersizliklerin sonu
cudur. Osmanlı enkazından daralmış 
sınırlarla bir Türk devletinin ortaya 
çıkışı sa nıldığı gibi emperyalizme kar~ı 

Kemalist Devlet Kadrosuııım Şa§ttıaz Hedefi 

büyük bir mücadelenin ürünü değil, 
tam tersine büyük devletlerin 
Ortadoğu'yu şekillendirme planıyla 

esasta uyuşan/uzlaşan bir yapılanma
dır. İttihatçı çizgide olmakla birlikte 
bir alt kadronun yürüttüğü Kemalist 
hareketin "modernleşmeci", görünüş

te "seküler" ve Batı'ya açık modeli 
sonuçta Osmanlı'nın bir ikamesi 
olarak kabul edilebilir bulunmuştur. 
Dünya ülkelerinin ekonomik bunalı
ma bağlı olarak içe kapandığı, otoriter
faşizan rejimierin genelde yükseldiği 

ve uluslararası güç dengesinde statü
koyu koruma kaygısının ağır bastığı 

1925-1935 arasındaki koşulların böyle 
bir ulus-devlet inşası için son derece 
elveri§li olduğu açıktır. Bu dönemde 
"kurulu" düzen dışına çı kabilen her
hangi bir sosyal ya da ulusal kalkışına 
var mıdır acaba? (İii§kisiz olsa bile 
İspanya iç savaşının akıbeti bir örnek 
olarak hemen aklıma geliyor.) 

Savaş sonrasının iktisaden çökınüş 
Kürt toplumunun seferber edebileceği 
güçler, genç bir devlete kafa tutabile
cek düzeyden uzaktı. Kararlı bir siya
sal programın uygulayıcı sı konumun
daki düzenli bir orduyla cepheden bir 
kapışmanın peşin bir yenilgiye açık ol
duğu söylenebilir. En az bunlar kadar 
önemli bir etken de Kürt isyanlarının 

örgütlü siyasal öncülükten ve sağlam 

bir birlik temelinden yoksun olması

dır. Böylesine geniş tabanlı bir hareke
tin, toplumu örgütlemiş bir "parti" 
olmaksı zın yürütülmesi mümkün 
müydü? Ayrıca Baytar Nuri'nin bir 
"orta sınıf' dayanağının yokluğuna 

işaret eden saptaması üzerinde ciddi 
olarak d urulmaya değerdir. 
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Bölgeyi yeniden düzenleyen dev
letlerin o dönemde devlet, statü, azın
lıklar gibi meselelere hakları ve özgür
lükleri gözeten bir yaklaşımla baktık
larını sanmıyorum. Cemiyeri Akvam'ın 

Musul sorunuyla ilgili raporları ve 
Kürtle rin de bi r ölçüde vebalini 
taş ıdıkJan Ermeni, Si.iryani ve N asturi 
kıyımları karşısındaki tutumlar yete
rince açık göstergelcrdir. 

Cevap 13: 
Marksist akım içinde "ulusal" sorun 

başmdan beri arıza yaratan bir durum
dur. Marx ve Engels'in Doğu Avrupa'daki 
ulusal mü cadelelere tamamen gericil
i ğin kalesi o larak gördükl eri Rus 
Çarlığıyla ilişki çerçevesinde baktıkJan 
ve başta Hindic;tan o lmak üzere sömür
gelerde kapital izmin ro lünü çok farklı 
d eğerlendirdikleri bilinen gerçek
lerdir. Ama bunun temelinde kaba bir 
ulus husunıetindcn ziyade, dünya 
devrimi perspektifi ve sınıf cntcm as
yonalizmj yatar. Asıl sorun kapital
izmin teoride öngörülen bir tarihsel 
gelişim izlernemesi ve hayatın gerçek
lerinin "önemsiz" görülen ulus sorun
larının sosyalizmle tek ham lede çözii
I eceği tezini doğrulamamasıdır. Bu 
açmazı aşmak için geliştirilen ve en 
katı ifadesini Lenin'de bulan emper
yalizm tahlili de ulus konusu açısın

dan sorunludur. Genel M arksist ilkel
er olarak benimsenen "ulusların kendi 
kaderini tayin hakkı"nı tanıma ve 
ulusal kurtuluş mücadelelerini sosya
lizmin yedek gücü olarak görm e 
çizgisi esas olarak pragmatik bir reel 
politikaya dönüşmüştür. Konuyu daha 
iyi anlamak için ters bir uçtan bakıla-

cak olursa, "sosyalizm"e bulaşmış gibi 
görünen Çin, Vietnam gibi ülkelerde
ki devrimler özünde ulusal süreçlerdir 
ve zaten sonuçta da doğal tarihsel 
seyrin gerektirdiği noktalara varmış 

durumdadır. Mozambik'te sosya lizm 
öncülüğündeki ulusal kurtuluştan 

totaliter bir rej imin çıkmış olmas ı 

öğretici bir örnektir. Öte ya ndan , 
Sovyet tecrübesinde somut olarak 
ortaya çıkan durum "sosyalizın"in geri 
u lusları bir sosyal sıçraınaya yük
seltmesi deği l , paradoksal biçimde 
ulusal kültürlerin serpilip geliş ınes i ve 
belki de bugünkü Kafkasya ve Orta 
Asya devletlerinin temellerinin atıl

masıdır. 

Kısaca açıldamaya çalıştığım böyle 
bir teorik paranteze, "sosyalist" de olsa 
devletlerin herhangi bir dış soruna 
yakJaşımını ideolojik duruşlara bağla

ınanın sakıncalarına i şare t e tm ek 
açısından gerek duydum. Söz konusu 
dönemde Sovyet yönetiminin Kürt 
sorununa bakışında sorunlu emperya
lizm tahlili ve öncelikle yeni Sovyet 
devletini koruma kaygı sı kadar, yerel 
yoldaş bilgi kaynaklarından gelen 
raporlar da etkili olmuştur. (Kim bilir, 
ulusal sorun komiserleri o dönemde 
Kürtleri belki kendi KazakJan !,tİbi 

görmüşlerdir!) Bir karşılaştırma açı

sında n, 19. yüzyılda bö lgeyle çok 
yakından ilgilenen Rus Çarlığı 'nın 

kend i çıkarla rı doğrultusunda Kürt 
toplumunu sıkı izlemeye almasını (ve 
bu sayede epeyce önemli bir liter
atürün oluşmasını ) örnek verebilirim. 
Nitekim Sovyet yönetimi de İkinci . 
Dünya Sava§ı'ndan , özellikle de 
1960'tan sonra Ortadoğu dengeleri 
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içinde Kürt sorunun;:; bir masa açmış 
ve belirli politikalar uygulamıştır. 
Bunun Marksist ilke lerin keşfedilme
s iyle ilgili olduğunu hiç sanmıyorum. 

Cev.ıp 14: 
Türk devletinin resmi ideolojisin

deki Sevr paranoyasının bir ayna 
görüntüsü ol::ırak, Kürt siyasal çevre
lerinin bir Sevr-Lozan kar§ıtlığını çok
ça işlemelerini doğru bulmuyorum. 
Sevr, esas itibariyle gal ip büyük 
devletlerin bölgesel planlannın henüz 
bi ll urlaşmadığı bir aşamada hazırl an
mış ve "ölü" doğmuş bir uzlaşma met
ninden ibarettir. (İtalya'ya bile bölge 
verilmişti ve arkada güzel imar çalış
maları bırakarak ayrıldıklarında yöre 
insanlarınca buruk biçimde uğur
landılar!) Daha 1920'de pratikte atılan 
(Suriye sın ırının çizildiği Ankara 
Andaşması gibi) adım ların getirdiği 
çeşitli "düzetmeler" ve genç T ürk 
devletiyle pazarlı kl ar sonucunda bazı 
hükümleri atılmış olarak eski çerçeve
ye csasen yakın Lozan'a varıldı. 
ABD'nin Lozan'ı resmen onaylaın:ıd ı
ğı doğrudu r, aına bu daha çok 
Sen:ıto'ııun genel olarak Avrupa'daki 
savaş sonrası düzenlemelere tepki 
göstermesinın ve ABD dış politikasın 
da yeniden dışa kapanmacı eğilimin 

ağır basmasını n sonucudur. 

Cevap lS: 
Hukuki ve siyasal bir içerik taşıyan 

"soykırım" ibaresinin uluorta kullanıl
ması doğru olmadığı gibi , "ırkçılık, 
asimilasyon, in kar ve katliam" gibi 
daha açık ve tarihsel gerçekiere denk 
düşen ibareleri zayıflarıcı ni teliktedir; 
kaldı ki Kürt toplumu "kırılmamış" 

halde durmaktadır. Kişisel o larak, reel 
devlet çıkadarıyla ve hesapl::ırıyla leke
lenmiş o lsa bile, her türlü uluslararası 
kurumlaşmayı insanlığın ge leceği 
açısından özü itibariyle olumlu say
maktayım. Buna örnek olarak da 
İngilizlerin serbest ticaret kaygısıyla 
bile o lsa ulus lararası düzeyde köleliğe 
açtığı savaşın sonuçta insanlığın hane
sine olumlu bir adım olarak geçişini 
verebiliriın . Hukukun, insan ve toplu
luk haklarının gidi§atı genelleşme ve 
evrcrısell~11ıc yönüııdedir. 

Gerçeklerin inatçı olma gibi kötü 
bir lwyu vardır, eninde sonu nd a 
ortaya çıkarl ar. Dünyada tck mağdur 
halk Kürtlermiş gibi bir psikolojiye 
girmek sağlıklı değildir. Sudan'da 
yakın dönemde yaşanan vahşet karşı
sındaki tınınazlık ve şu anda Sri 
Lank:ı'da yaşanınaya ba§layan insani 
traj ediye seyirci kalma tutumu apaçık 
ortad:ıdır. Dünyanın her yan ında hak 
aramanın önüne dikilen engelleri vic
daniara seslenen, dostl:ır kazanmaya 
dayanan, meşru ve sabırlı biı mücade
leyle aşınanın dışında henüz bı r seçe
nek yok. Bu ülkede bile Muğla lı olayı 

böyle bir çaba sonucunda bir ceza 
davasına dönüşebilmi§tir. O lay tekil bir 
örnek olabil ir, ama böyle bir yolun açık 
o lmadığı an lamına gelmez. 

Cevap 16: 
Kürt toplu ımı tar ihsel olarak çoğu 

zaman bölünmelere ve iç çatı§malara 

yatkın ol muştur; bunun sosyal düzen
le ve sıkıştırılmı ş bir coğrafyada yaşa
mayla bağlantılı nesnel temelleri var
dır. 13öyle bir yapı aynı zamanda içe
r iden ve dı§arıdan dayatılını§ otorite 
aracılığıyla bölünmeleri bastırma 
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yönünde güçlü eğilim leri besler. Bir 

toplumu b<ızı asgari temellerde kenet

leyen dil, kültür, sosyal görenekler, 

değerler gibi gerçek birleştirici unsur

lar ise tarihsel gelişme içinde kimi 

zaman işgal, savaş, ekonomik dar

boğaz, afet gibi sancılı tecrübeleri de 

kapsayan olaylarla ortaya çıkar. 

Kürtlerin uzun süre önceden başla

yarak siyasal sınırlarla parçalanması 

böyle bir kader birliğine varma süreci

ni elbette büyük ölçüde aksatınıştır. 

Buna bağlı olarak Kürt toplumu 

belirttiğim birleştirici unsurların gü

dük ve arızalı biçimde şekillendiği 

birçok yerel yapılanınayı barındırmak

tadır. Bir başka deyişle · Kürtler kader 

birliğine varmada gecikmiş olan ya da 

kendi iradesi dışındaki kurumsal 

düzenlere tabi olarak bunu eksik halde 

yaşayan bir toplumdur. Güçlü gele

neksel bağlar varmış gibi görünmesinc 

karşın, Kürtlerin genelde birey 

olmadan hireyciliğe kolayca kayan ve 

o to riteye boyun eğmekle birlikte 

toplu davranınaya pek gelmeyen bir 

yaııı olduğu söylenebilir. Bence ulusal 

ve sosyal kimlik açısından ciddi sorun

lar yaratan bu çıknıazı aşmak her şey

den önce nesnel koşulların elverişli 

olup olmamasına bağlıdır. Sorunlu 

kentleşmen in ve yaygın göçterin yaşan

dığı bir ortamda Türkiye Kürtlerinin 

nas ıl etkiler altına girdiğini gerçekçi 

yaklaşımla araştırmakta yarar vardır. 

Kültür, eği.tim, yönetişim ve demokra

tik değerler bakımından sağlanacak 

ilerlemeler "bireylerdcn oluşmuş ger

çek bir toplum"a varmayı kolaylaştıra

bilir. Kürt toplumunun derin izler 

bıraknıış tarihsel bölünmeden sonra 

bir siyasal birliğe varıp varmayacağının 

ucu açık bir soru olarak durması , 

toplumsal kader birliği dinamiklerinin 

ne ölçüde gelişebileceğinin belirsiz 

olmasıyla ilgilidir. 

Cevap 17: 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti'ni 

değcrlendirıneyi günümüzde önemli 

kılan en önemli unsur, şimdi Irak'taki 

Kürt Federe yönetiminin ortaya çıkış 

koşullarıyla bazı benzerlikler taşıması 

ve bu açıdan dersler çıkarınaya uygun 

olmasıdır. Gi rişimin temelde nazik bir 

ulusl ararası ve bölgesel dengeye 

dayandığı açıktır; savaş koşulları İran'ı 
yola getirmek amacıyla bir ö lçüde 

ortak bir İngi li z ve Sovyet müda

halesini getirmiştir. Bu müdahale İran 

toplumunda cendereden kurtulan çok 

değişik güçleri özgürleştirip harekete 

geçirirken, bir yandan da savaş sonrası 

düzenle ilgili olarak büyük devletler 

masa başı müzakereler yürütmüştür. 

Böyle bir ortamda Kürt siyasal çevre

lerinin aceınice adımlarla da olsa 

meclis, idare, ordu, eğitim, basın gibi 

unsurlan kapsayan bir örgütlenmeye 

gidişindeki canlılık ve çalışkanlık 

takdire değerdir. Bir yılı bile bulmayan 

bu denemenin Kürtlere önemli bir 

ilham ve cesaret verdiği kanısındayım; 

bazen bir "hayal"in uyandırdı ğı heye

can bile dcrinde yatan "gerçek" güçleri 

uyandırır. Büyüklerio masa başı 

mühendisliklerinin Mahabad'ın fer

manını çıkarmasından sonra, kaçınıl

maz sonu karşılama açısından İran 

hükümetiyle uz laşma arayışının siya

sal öngörülülük taşımadığı görüşün

deyim. Cumhuriyete bir dinamo gibi 

114 B i R . Hejmar: ll HAViN 2009 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



güç veren Barzani kadrolarının geri 
çekilme hattı bana daha doğru geliyor. 
Çok çaresiz bir ortamda Barzani'nin 
bir çıkış yolu bulması herhalde 
Mahabad'ın sırf bir hayal kırıklığı 
olarak kalmamasında ve umudun 
geleceğe taşınınasında önemli rol 
oynamıştır. (Mehmet Uzun'un tasar
ladığı son romanlardan biri o lan 
"Uzun Yürüyüş" bir gün yazılır mı 
acaba?) 

Cevap 18: 
Görünüşteki sükunet döneminin 

isyanları tenkil döneminden pek aşağı 
kalmayan baskılarla ve acılarla dolu 
olduğunu unutmamak gerekir. Kürt 
toplumunun cendere içinde olduğu 
bu yıllarda "eşkıyahk" (Kürtçe ifade
siyle "nıalıkUrnluk') ve "kaçakçılık" olay
larının Kürt kültüründe neredeyse 
efsane motiflerine dönüşmesi her
halde bir tesadüf değildir. (Daha son
raları Kürt sorununun dolaylı bir dille 
sinemaya yansıdığı ilk film de garip 
biçimde "I Iudutların Kanunu" adını 
t3.§ır.) Türkiye'nin önemli ölçüde dış 
ko~onktürün etkisiyle "çok parti li 
hayat"a geçişi, haskılara karşı biriken 
tepkiyi hemen açığa çıkarmıştır. 
Kürtlerin Demokrat Parti'ye tevec
cühü "feodal" unsurların tekrar sahne
ye çıkışıyla değil, doğrudan bununla 
ilgilidir; siyasal muhalefetin oluşum 
aşamasında (geçici, sonuçsuz bir gir
ışim olarak kalmış olsa bile) Kürt 
sorununun gündeme geldiği yolunda 
bilgi ler vardır ve bazı önemli Kürt 
şahsiyetlerinin siyasal geçmişi bu 
sürece kadar iner. Aynı dönemde ses
sizliğin bozulınaya başlamasında cen-

Kenıalist Devlet Kadrosunun Şa§maz Hedtifi 

derenin gevşemesinin bir rolü vardır; 
ama bence en önemli etken bılinçli bir 
tercilıle bölgede sürdürülen "kapalı 
ekonomi"nin kırılına yoluna girmiş 
olmasıdır. Irak'taki darbenin sonrasına 
denk gelen ve gerçekten de ölü 
toprağıııın kalkınasında bir dönemeci 
ifade eden "49'lar olayı" çıkışının aslın
da öğrencilerin yanı sıra konum ve 
meslek itibariyle (askerleri de kapsaya
cak kadar) düzenle bir ölçüde bütün
leşmiş kesimlerden gelmesi eşyanın 
tabiatma son dcreec uygundur. O 
dönemde ve bir süre daha Kürt talep
lerinin ardındaki temel dinamik, 
kabuğu çatiayan ve daha iyi bir gelecek 
arayan bir ekonomik ve sosyal yapının 
reform yönündeki arayışı olmuştur. 

Cevap19: 
Irak'taki darbe bölgesel düzeyde 

1956 Süveyş bunalımıyla başlayan 
rejim sarsıntıları dalgasının bir halkası , 
ülke düzeyinde İngiliz manda yöneti
minin armağan olarak bıraktığı en 
örgütlü kurumun fiilen devletin ağır
lık sıkietine dönüşmesirıin sonucudur. 
Ayrıca Ortadoğu'da açtığı gediklc 
SSCB'nin manevra alanını genişlet
mesini sağlamıştır. Irak'ın "tiranlar" 
üretme geleneğinin tipik bir temsilcisi 
olan Kasım'ın dayandığı koalisyonu 
kendi eliyle çökertmesinden sonra, 
Barzani'nin halkın sinesine dönmesi 
bir isyan ilanının ötesinde Kürt 
toplumu çapında "devrim" sayılabile
cek bir gelişmenin başlangıcı sayılır. 
Çünkü askeri çatışmaların da yaşan
masına karşın, bu sürecin öne çıkan 
yanı, bir yandan halkın seferber cdil
me~i ve örgütlenmesi, diğer yandan 
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parti içindeki kadroların halkla gerçek 
anlamda ta nışmasıdır. I Iareketin bağ
rında taşıdığı çelişkilerl e zaman içinde 
bir sosyal tenıcle oturması Irak Kürt 
siyasal tarihinin bir konusudur. 
Komşu devletlerin Irak'taki geliş

meler karşı sında bir teyakkuz duru
muna geçmesi l3arzani hareketinin bu 
ülkelerdeki Kürtler arasında yarattığı 
büyük etkinin dalaylı bir belirtisidir. 
İlk baş larda daha çok geleneksel mil
liye tçi damarı canlandırıcı düzeyde 
kalan bu etki , daha sonra l arı aydınları 

ve gençleri de içine alan bir boyuta 
ulaş tı. Barzani 'nin 1970'e kadar inişli
ç ıkı ş lı ilerleyen hareketin gerekleri 
açısından izlediği "dört devleti birleş

tirmeıne" taktiği doğrultusunda diğer 

ülkelerdeki Kürt siyasal ge lişim çizgi
sini kontrollü ve güdümlü bir çerçe
vede tutması değcrlcndirilmcye ve tar
tışılmaya açıktır. N itekim söz konusu 
eşikten sonra etkinin sürmesine kar
şın, özgül koşullara bağlı ayrı siyasal 
mecralar ortaya çıkmıştı r. 

Cevap20: 
Osmanlı enk:ızı sonrasındaki 

Türkiye'nin geçmişi henüz bir yüzyılı 
bile doldurmuş değildir. Bu süre top
lumların tarihi açısından oldukça kısa 
sayılır. T ürkiye'nin kuruluş fe lsefesini 
ve esaslarını belirleyen Kemalist mod
ernleşme modelinin yarattığı devlet 
yapı s ı ve sosyal s istenı oldukça güçlü 
dayanaklarla oturmuş gibi görünme
sin e karşın , 1 950'den itibaren gelişen 

yeni iç ve dış koşullara uyum sağl ama 

esnekliğinden yoksun oldu ğu için 
tökezlemeye ba§lamıştır. Sonraki yıllar 

özetle bizzat cumhuriyetin önünü 

aç nğı sosyal ve siyasal değişimierin sis
temi zorlaması karşısında statükoyu 
koruma ve pekiştirme çabasından kay
naklanan gclgitli bir "rejim bunalımı" 

olarak nitelendirilebilir. Parbınenter 
düzen çerçevesinde kaçınılmaz olarak 
ortaya çıkan her siyasal tıkanıklığın 

neredeyse devresel darbeleri (bu arada 
açık ve örtülü bir sürü müdahaleyi) 
getirmesi vesayet rejiminin tipik özel
liğidir. Hiç kuşkusuz Türkiye'ye ayar 
vermeye yönelik dı ~ etkenierin de 
devreye girdiği bu darbeler dizisinin 
ilk halkası 27 Mayıs, özünde statükoyu 
koruyucudur; anayasal ve kurumsal 
düzenlemelerle Kemalist modelin 
onarılabileceğini sanm a gibi bir "nai
f1ik" ta§ımas ı geniş çevre lerde b ir 
yanılsama olu§ nıa sı nı kolaylaştır

mıştır. Öte yandan, 1950 sonrasında 
Türkiye ekono misindeki hızlı büyü
menin alt sınıflara yönelik popülist 
tavizlere e lveıi§li bir ortam yaratması 

ve dış po litikada Sovyet kozu nun 
Türk devletine yeni bir "den ge oyunu" 
fırsatını sağlaması , 1960'1arda nispi bir 
serbestle§me yaşanınasını getiren asıl 

etkcnlerdir. Bu ortam doğrudan dar
benin bir sonucu değildir. (Bu arada 
solun söz konusu süreçte Kemalizm'le 
irsl bağlarının canlanarak güçlenmesi, 
lttihatçı ge leneğin her türiii kılıkla 
sürebildiği Türk siyaset do kusunun 
doğal sonucııdur ; ama sol, demokrat 
ve liberal akımlar içinde bir dönüşü
mün ilk tohumlarının da ayn ı süreçte 
ortaya çıkı§ını yabana atmamak gere
kir. Bu ülkenin fikir hayatında müs
tesna yere sahip İdris Küçükö mer 
gi.bi bir ki şi l iği n darbeci çizgiden 
Türkiye'nin ruhunu okumaya dönük 
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bir yaklaşıma sıçrayı~ı aynı döneme 
denk gelir.) 

Darbecilerin Kürt sorununa yak
l aşıınııı a i l işkin saptamanız son derece 
yerindedir. Esasen resmi' Kürt poli
tikası devlet genlerine sanki kodlan
mış gibidir ve devletin her sıkıştığında 
başvuraca k bir donanım dağarc ığı 
olarak tuttuf,•u bir sicil defteri vardır. 
Çok sonraları koruculuk sistemi 
kurulurken tozlu raflardan indirilen 
bir Kürt aşiretle ri haritasının esas alın 
nıası ilginç bir ö rnektir. 

Türkiye'nin rejim bunalımı süreci
ni her müdahale sonrasında çözüm 
gereğini daha da dayatan bir düzeye 
yükseldiği dinamik ve karmaşık bir 
gelişme olarak görmek gerektiği görü
şündeyim . Siyasal yaşamdaki zaafların 
ve güçler mevzilenmesindeki çarpık
lıkların kurulu yapıda köklü değişik
likleri güçleştirmenin ö tesinde, kılcal 
damarlara kadar sızmış berbat bir ide
o lojik mayayla vesayet rejimine dire
n iş gücünü veren oldukça geniş bir 
sosyal dayanak vardır. 

Cevap 21: 
Bana göre sadece Türkiye Kürtleri 

arasında deği l, bütün Kürt parçaların
da solun 1970 sonrasın- da gençler i ve 
aydınları bir rüzgara bindirecek kadar 
rağbet görmesi ciddi olarak irdelen
m esi gereken bir ko nudur. Bu 
gelişmeyi sırf terminolojiye bakarak 
sosyalist bir hareketin ortaya çıkması 
gibi yorumlamak bana yamltıcı geliy
or; Kürdistan'ın hiçbir kesiminde 
böyle bir sınıf temeli olmadığı gibi, 
böyle bir harekete (belki Süleym aniye 
ve çevresindeki cılı z "i§çi" varlığı ve 

Kemalist D evlet Kadros1m1m Şa~nıaz Hedifı 

daha çok orta köylülüğün "toprak" 
arzusu dışında) denk düşecek sosyal 
patlam alar da yoktur. Dolayısıyla 
yönelişin sebeplerini iki noktada ara
manın doğru o lacağını sa nıyorum : 
Birincisi, aydınların "zihinsel doyunı" 
ihtiyacını kar~ılayacak ö lçüde dona
nınılı bir Kürt milliyetç i l iği ideolo
j isinin ve siyasetinin yokluğudur. 
İkinci si , Kürt ulusal mücadelesini 
daha geniş katmanlara yayma ve dış 
dünyada destek bulma açısından böyle 
bir araca gerek duyu l masıdı r. Kürt 
siyasal çevrelerinde Marksist derin
liğin mill i mesele "uzman"lığıyla sınır
lı kalması ve dünyadaki ideolojik 
cepheleşmelerin bizde çok yankı bul
ması herhalde bununla açıklanabilir. 

Esasen sonraki sorularda unsurlan 
bulunan bir konuya da burada değin
mek istiyorum: Kürt solculuğu vahim 
bir aıı akronizm sakadığı taşımaktadır. 
Özellikle Irak'taki 1975 yenilgisi son
rasında belirginleşen bu sakatl ığın 
kaynağı, dö nemin as l ında düşüşe 
geçen "ulusal kurtuluş hareketl eri" 
dal gasını esas alan ve üstelik çabuk 
sonuca varmayı hayal eden bir gelecek 
tasarımı yaratmasıd ı r. Türkiye'nin 
1980 soıırasU1daki koşulları bu eği 1 imi 
daha da güçlendirmiş ve bir si la hlı 
mücadele düzeyine çıkarmıştır. Bu
nun getirdiği sonuç ise 1989'dan 
itibaren açığa çıkan yeni dünya denge
si ve sosyal dinamikle r çerçevesinde 
bu hareketin arkaik duruma düşme
sidir. Kürt siyasal kadroları bu "zihin
sel yük"ten k:urtulamadıkları için yeni 
döneme tamam en hazırl ı ksız yakalan
mıştır. Bizzat Kürt to plumundan 
g<;len daha somut, gerçekçi talepler 
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doğrultusundaki bir dönüşümü sağla

yamaınanın sancıları halen sünnekte

dir. Solcuları da kapsamak üzere Irak 

Küre siyasal çevrelerinin l970'lerin 

ikinci yarısmdan itibaren gerekJi ders

leri çıkararak farkJı bir rataya girmeleri 

ve dönemin genel gidişatma ayak 

uydurmaları belki de bir şanstır. 

Cevap 22: 
TKDP'nin illegal olarak kurulu~u

nu reformise çerçevedeki çıkışların 

devletten çok sert tokat yemesinin bir 
sonucu olarak görebiliriz. J3u durum 

aslında düzenle ilişkileri ve sosyal kon
umları itibariyle geniş bir kesimin dışta 
bırakılınasına yol açmıştır. Öte yandan, 

Barzani'nin kısmen haklı sebeplere 
dayanan telkinlerinin de etkisiyle tem
kinli bir çizginin esas alınması kitlelere 
dönük bir yönelişin önünü baştan 

almıştır. Bu bakımdan TKDP'nin gele

nelesel damarı topariama ve açık siya

set salınesindeki kişilikleri sınırlı ve 

ürkek bazı adımları atmaya zorlama 

dışında büyük bir etki yaraunadığı 

görüşündeyim. Soru içinde yer alma

ınakla birlikte, TKDP'nin 1970'te 

yaşadığı bölünmenin bununla bağlan

tılı olduğunu ve geleneksel çizginin 

gençlikteki kabarışı kucaklamak bir 

yana, gelişmelerin peşinden sürük

lenerek bir "duruş"u bozduğunu ekle

mek isterim. 

Cevap 23: 
Doğu Mitingleri reformcu Kürt 

çıkış larını gerçekten de ulusal-siyasal 
bilince doğru taşımacia çok önemli bir 

dönemeçtir. Çok da planlanmaırıış ve 

kendiliğinden bir hareketin bütün 

özelliklerini taşır; bir yandan sıçrayan 

kıvılcımlarla küçücük yerli siyaset 

odaklarını tutuştururken, diğer yan

dan dağınık öncü unsurların ilişkilere 
girerek örgütlenme yoluna girmesini 

sağlamıştır. Hareketin bu s ıçramasına 

tekabül edert DDKO'ların öze llikle 
yerel şube leriyle açtığı "dernekleşme" 

eğilimi sonraki yıllarda Kürt hareketi

nin yarı-legal bir zemine oturmasında 
önemli bir rol oynamıştır. Kendiliğin

denci her hareket gibi bağrında olumlu 
ve olumsuz yönleriyle birçok unsur 
taşıyan bu süreç akademik bir araştırma 

konusu olmaya çoktan adaydır. 

Cevap 24: 
Bana göre TİP aslında TKDP'nin 

kucakJayamadığı geniş bir çevrenin 
siyasete girmesini sağlayan bir alan 

açma işlevini görmüştür. İdeolojik
siyasal çizgisinin ötesinde, solun 

Türkiye'de ilk kez halka yakınla§ma 

eğilimini temsil etmesi, TİP'i Kürtler 

açısından da ayrı bir yere koymayı 
gerektirir. Kürt kadrolannın bir tür 

siyasal-örgütsel eğitim gördüğü ve üst 

kadernelere kadar çıktı[;rı bu yapılanma 

Kürt sorununu programına alarak bir 

bedel de ödemi§cir. Dolayısıyla "gele

neksel Kün siyasi hareketine Kemalizm 

ilc hesaplaşmayan 'sol' argümanlı bir 

müdahale" olarak değerlendirilmesini 

haksız buluyorum. Aybar-Boran çek

i şınesinin net bir çerçeve taşımasa bile 

geleneksel kalıpları tartışma gündem

ine getirdiği açıktır; partili Kürtlerin 

bu olaydaki saf tutuşu da bir göster

gedir. Ancak Türkiye'delci genel siya
set yapısının Kürt toplumunu eticile

diği doğrudur; solu da kapsamak 
üzere bu konuya 44. soru çerçevesinde 
döneceğim. 
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Cevap 27: 
Tartışmanın gündeme gelmesinde 

belirleyici etken elbette Kürt dinami
ğinin Türkiye siyasetine ağıdıldı bir 
güç olarak girmesidir. Kürtlerin daha 
önce zaten yok sayıldığı ve deyim 
yerindeyse kaderiyle baş başa bıra
kıldığı dönem geride kalmıştır. Bir 
ironi ve belki de paradi olarak, 
CHP'nin bile 1973 "Ak. Günler" pro
gramına Yugoslav modeli görüşünü 
koyduğunu hatırlamak yeterlidir. O 
döncmdeki gelişmeyi ikili bir süreç 
olarak görmek gerekir: Bir yandan 
Kürtlerin çeşitli kanallardan siyasete 
katılmasının alanı bir ö lçüde açılmış
tır, diğer yandan "müesses" yapıların 
Kürt sorununu programiarına almala
rının önünde katı ideolojik-kurumsal 
kısıtlamalar vardır. Kürt gençlerini ve 
aydın çevrelerini haliyle sıkıştıran bu 
gerilimli baskılar, esas itibariyle 
"siyasal program" konusunda yaşanan 
büyük kafa karışıldığını "ayrı örgütlen
me" platformunda çözme arayışını 
getirmiştir. 

Daha ziyade ayrı örgütlenmeyi 
Marksist bir gerekçeye oturtma arayı
şının ürünü olan "sömürge" tezinin 
resmi kalıplardan kopma, bağımsız 
davranma ve kendi sorun larma odak
lanma yönünde bir işlevsellik taşıdığı 
söylenebilir. Ama bu yaklaşımın "siyasal 
program" sorunsalını çözmediği, daha 
"ileri" bir görüntü vermesinin sahte 
olduğu ve aksine geleneksel Kürt 
damarının böyle bir tez olmaksızın 
geliştirebildiği "Kürdistan'a otonomi, 
ülkeye demokrasi" gibi yalın bir hattın 
bile gerisine düşmeyi getirdiği kanı
sındayım . Çünkü bu tczin doğal 
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sonucu dünyada sömürgcciliğe karşı 
çeşitli mücadele modellerinin dos
doğru uyarlanması ve her program 
için kaçınılmaz olan somut durum 
tahlilinden uzaklaşılınası olmuştur. Şu 
anda çok geniş yelpazeli çözüm mo
deli arayışlarının sürmesi girilen çık
ınazın bir sonucudur. Ayrıca kişisel 
olarak, Kürdistan'ın konumunu hangi 
tipte olursa olsun sömürge statüsüyle 
açıldamanın doğru olmadığı görüşün
deyim; doğrusunun ne olduğu ise kafa 
yarınayı gerektiren bir konudur. 

Cevap 28: 
Bazen basitmiş gibi gorunen bir 

konuda seçilecek yol ÇÇ>k büyük bir 
döneıneci getirir; DDKO'nun 12 Mart 
dönemindeki siyasi savunma çizgisi de 
böyledir -üstelik esas itibariyle kimlik, 
dil ve tarih konularına ağırlık verıne
sine karşın. Hangi çapta ve düzeyde 
olursa o lsun, bu mücadeleye emeği 
geçmiş olan herkesi saygıyla anmak 
gerekir; içinde olmadığım bu süreçte
ki tartışmalarla ilgili dcğcrlendirmcyi 
bizzat yaşayanlar herhalde yapmışlar
dır, yapacaklardır. Ortaya çıkan dava 
dosyasının asıl önemi, 1970 sonrasın
da radikalleşen Kürt gençlik hareke
tine bir "doğrultu" vermesidir. Böyle 
bir doğrultu olmasaydı, Kürt gençli
ğinin önemli bir kesimi daha o dö
nemde boş cereyanlara kapılıp heder 
olabilirdi. Cezaevi koşullarındaki saf
laşmaların mahiyctini tam bilmemek
le birlikte, kendi kuşağıına etkileri 
açısından bu konuda bir görüşümü 
belirtmek isterim: Kimi zaman hem
şerilik ya da bölge bağlannın bile dev
reye girebildiği bir grupçuluk zih-
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niyetinin aynen dışarıya taşınması 

örgütsel birliktcl iğe varabilecek sağlık
lı bir ideolojik-siyasal yapılanma süre
cinin önünü daha baştan kcsıniştir. 
Siyasal tecrübe bakırnından tay grup
l aşmaların bir anda derme çatma 
"örgüt"lere dönüşüvermesinde ve da
ha sonra üst üste bölünmeler yaşa
masında bu mirasın herhalde önemli 
payı vardır. 

Cevap 101: 
Kawa değişik kaynaklardan beslen

miş çeş itli un surların pratik mücadele 
koşullannda bir araya gelip kümclC§
mesinin ürünüdür. Genel çerçevesini 
31. soruda kendirnce vermeye çal ı şa

cağım radikal gençlik darnarının teza
hürlerinden ve mecralarından biridir. 
Ankara DDKD içinde o sırada Kürt 
gençliğe yön vermeye çalışan "dergi" 
ve "parti" çizgilerine çeşitli gerekçeler
le muhalefe t eden bir kesim ana 
gövdesini oluşturmuştu r. Bu kesimin 
görüş lerini ifade eden broşürümsü ilk 
metin ana hatlarıyla bağıms ızlık 

amaçlı Marksist bi r Kürt hareketi 
oluşturma hedefini içerir. Ama bu ilk 
küme leşınenin temel ilkeler etrafında 
bir siyasal çerçeve belirlem esini 
sağlayan aşama, başka çevrelerin de 
katılımıyla Eylül 1975'te sonuçlanan 
bir dizi "tartışma toplantısı"dır. Bu 
toplantılarda önceden be l i rlenmiş bir 
gündemle dünyadaki durum, sömür
ge tezi, Kürdistan tarihi, geçmiş siyasal 
hareketlerin analizi, ittifaklar sorunu, 
örgütlenme gibi birçok konu tartış ıl
mıştı r. Ç in m odeline dayanan geniş 

cepheli bir ulusal kurtuluş, çizgi olarak 
özetlenebilecek siyasal çerçevenin daha 

sonra başta İstanbul'da olmak üzere 
yakın gruplarla da tartış ılınasıyla bu 
birliktelik geniş lemiş ve çok kısa 
sürede işç i , köylü, esnafı da kapsayan 
yerel unsurları bünyesine almıştır. 

llu yapının özelliklerinin ba~ında 

bir önder hareketi olmanıası gelir. 
Kendiliğinden benimsenen Kawa adı 

sanki bu özelliği yansıtır; tıpkı 

Zapati sta hareketinde olduğu gibi 
efsanevi bir fıgür belirleyicidir. Buna 
bağlı olarak Kawa kendi içinde 
demokratik i ~ leyişi yürü tebilmiştir, 
hatta bir ara bütün yönetim kadrosu
nun değişmesine varacak bir ölçüde. 
Harekete damgasını vuran ikinci özel
lik "halk arasında çalışma" anlayı §ına 
yansıyan kendiliğindenci mahiyetidir. 
M ilitan eylemciliğin, yoğun kadro 
yetiştirme çabasının ve halkın sıradan 
işlerini kovalamanın içiçe geçişinde 
bunu görmek mümkündür. Kendili
ğindenci sürüklenmeyle belki tezat 
sayılabilecek bir başka özellik, hareke
tin teoriye meraklı oldukça geniş bir 
"okumuş" kesimi barınd ırmas ıdır. 

Esasen kendisini asla bir parti sayma
yarak önüne siyasal i11şa görevini koy
masına karşın, Kawa küçümsenmeye
cek bu birikimi gerçek anlamda bir 
siyasal ça lı şmayla değerlendirmekten 

çok uzak kalmıştır. Son bir özellik 
olarak, Kawa'nın geleneksel Kürt mil
liyetçi damarına yakın durmayı seçmiş 
olmasın ı bclirtebilirim; lrak'taki Sovyet 
politikasına tepki temelinde ge lişen 

Maocu yöneliş i büyük ö lçüde bunun
la ilgilidir. 

Cevap 102: 
Bana göre bu bölürunenin kaynağı 

aslında hareketin kendiliğindenci ma-
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lıiyeti ile temel görev olarak belirlediği 
siyasa l inşa arasındaki çe li şkinin 
1977'den itibaren yarattığı tıkanmadır. 
Bunun a§ağı yukarı bütün Kürt grup
ları için geçerli olduğu söylenebilir. 
Belirgin bir siyasal programın ortaya 
çıkınayışı , hareketin topladığı gücü 
yön lendirmesini zorlaştırdı ve çıkmazı 
örgütsel yöntem ler! e çözme arayışı 

bizi kuruluştakine benzer b ir tartışma 
zemininden uzaklaştırdı. Bunun yer
ine Çin-Arnavutluk ayrı lığının bize 
yansıtılan "Üç Dünya Teorisi" gerekçesi, 
izlenecek yola ilişkin farklı eğilimlerin 
güya çatıştığı bir ideolojik nokta olarak 
öne çıktı. Kesin çizgilerle ayrılmamak
la birlikte bu eğilimler kabaca 
hareketin gid işatını durdurarak dar bir 
kadro çalışınasına ağırl ık vermeye ve 
siyasal inşayı tamamlanmış sayıp daha 
pratik ileri adımlar atınaya dönüktü. 
Açıkça ifade edi lmediği için bu ayrı
ının Kürt hareketinin daha o dönemde 
başlayan yönelişinden duyulan tedir
gin lik ile bu yönelişe katılma istekl iliği 
arasında olduğunu söylcyemiyonım. 
Ama iki kesimin sonradan gösterd iği 

gelişim seyri bunu doğru lar gibidir. 
Kişise l kanaacim Denge Kawa'nın 

sonuçta atalete düştüğü, Kawa-Red'in 
ise ba§ıboşluğa savrulduğu yönündedir. 

Cevap 103: 
Ferit Uzun'un katiedil işi böyle bir 

sa ldırıyı beklemediğimiz (dolayısıyla 

hiçbir tedbir de almadığımız) bir 
ortaında gerçekleşti . Daha cenazeyi 
kaldırma sırasında bize ulaşan ilk bil
gi ler o zamanki adıyl a Apocu ların bir 
saldırı sı olduğu şüph esini uyandırdı. 
Daha sonra değerlendirmemiz Bucak 

Kemalist D evlet Kadrosutum Şalmaz Hedefi 

ailesinin kanştıf,rı bir karanlık tertip 
noktasına döndü; ama kesin bir sonu
ca varaınadığıınız için bunu açıkça 
ifade edemedik. Bizi bu kanıya daya
narak bir hareket tarzına girişrnekten 
alıkoyan erken , söz konusu bildiride 
be lirtilen "kaos ortamı" tahlilidir. 
Kendim olayın esasını Paşa Uzun'un 
(muhtemelen mahkemelerdeki iti
rafları öğrenerek) sadece yanılıyor ola
bileceğimiz uyarısında bulunmasın

dan sonra, hapisten çıkınamın ardın

dan avukatların aktardığı bilgilerle 
öğrendim . Bir böl ümü nü okuya
bildiğim açıklamalardan ve yazılardan 
Apocuların bir örgütsel karar sonu
cunda tasariayarak bu ci nayeti işlediği
ni ortaya çıkarmış durumdadır. 

Ferit Uzun'un kaybı Kürt toplumu 
için bi r değerin heba olmasıdır. Üstc
lik siyasal husumetc bağlanacak hiçbir 
gerekçesi yoktur; Apocuların olayı 

üstlenmekten kaçınması ve daha sonra 
da ör tbas edici bir tutum takınması bu 
yüzdendir. Bu cinayet ile daha sonra. 
Siverek' te yaşanan o laylar arasında 
bağlantılar kurmaya çok açık bir 
du rum vardır. Ama öncelikle "karar" 
mekanizmasının açıklığa kavuşması 

gerekir ve bu da işin içinde olanların 
sırtında bir tarihsel vebaldir. 

Cevap 29: 
Küçük bir not olarak Nasır ve Baas 

a rasında bir özdeşlcşrirmenin yanlış 
olduğunu belirtmeliyim. Nasır ulus
l ararası dengelerde bağlantısızlık çizgi
siyle rol almış ve Arap milliyetçiliğini 
değişik bir fclscfcye oturtmaya çalış

mış (bir hayli Mısır'a özgü) bir fıgür
dür; Baasçılarla çekişmesinin e tkisiyle 
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Kemalist Devlet Kadrosıınuıı Şa§nıaz Hedifı 

de o lsa Kürt hareketine ciddi bir 
yakınlık göstermiştir ve Cıkirieri Kürt 
milliyetçi çevrelerinde yankı bulmuş
tur. Ortadoğu'nun devlet ideolojileri 
arasındaki benzeriikiere geçmeden 
önce, 20. yüzyıl boyunca dünyanın 
bütün orta boy yoksul ülkelerinde 
Türkiye'nin Atatürk'ünden İran'm Şah 
Rıza'sına ve Tunus'un Burgiba'sına, 

Ç in'in Çan Kay-şek'inden Arjantin'in 
Pcron'una kadar uzanmak üzere mod
ernleşmeci totaliter (Bonapartizmin 
karikatürü sayılabilecek) rejimierin 
yaygın bir ortak payda olduğuna işaret 
e tmek gerekir. İttihatçı kökenli 
Kemalist ideoloji ile Nazi ilhamlı

Sovyet aşılı Baasçı ideoloji farklı tarih
sel koşulların ürünü olmakla birlikte, 
devlet yücelticiliği, önder putlaştırma
sı, tepeden inmecilik ve sosyal mühen
dislik gibi ortak yönler taşırlar. Kutup
lar arasındaki çekim diyalektiğinin 

(çarlık istihbarat ö rgütü Okl1rana ile 
13olşevik hareket ve İsrail devlet felse
fesi ile FKÖ ilişki leri nde olduğu gibi) 
Kürt siyasal lı are- ketlerinde de 
işlediği ve bazı izdüşümleri bıraktığı 
elbette söylenebilir. 

Cevap 30: 
Bu konuya 1950'lerin sonlarından 

başlayarak günümüze kadar uzanan 
geniş bir perspektiften bakmanın geliş
me sürecini ve gidişatın yönünü daha 
iyi anlamayı sağlayacağı görüşün

deyim . Türkiye'deki Kürt hareketinin 
genel reformcu karakteri 1970'ten 
itibaren dünyadaki gelişmelerin de 
etkisiyle radikal tepkileri besledi ve 
yeni arayışları getirdi. Esas itibariyle 
gençleri ve aydınları içine alan bu 

radikalleşme dalgası çok hızlı ve kar
maşık bir siyasal sıçramayı doğurdu. 

(Bu durum geri sosyal yapıya sahip 
Rusya'nın 19. yüzyıl son larmda 
Avrupa'nın en canlı siyasal arenaların
dan birine dönüşmesine bir bakıma 
benzetilebilir; ama anarşizm akımını 
bile felsefi doruğa taşıyan ve barikulade 
bir edebiyat yaratan o ortama oranla 
son dcreec sığ kaldığını hiç unutma
mak gerekir.) Genel radikal çizgi halka 
dönük bir yüz taşımakla birlikte esasen 
halktan kopuktu; bunun sonucunda da 
oturmuş siyasal alamlar için mutlaka 
gereken uzunca bir doğal seyri dört
beş yıla sığdırmaya kalkışma gibi bir 
yönelişe girdi. Küçümsenmeyecek bir 
güç birikimi yetersiz bir siyasal önder
lik altında başıboşluğa savrulunca, 
oluşan beklentilere en uygtın siyasal 
ınceraya haliyle aktı. 

Bu genel gelişiın sürecinde farklı 
siyasal grupların ortaya çılaş ı (önceki 
bir soruda değindiğim gibi) topadayıcı 
ve tecrübeli bir siyasal aklın yokluğun
dan kaynaklandığı kadar, bizzat hare
ketin kendiliğindenci ve dinamik 
doğasıyla da ilgilidir. Esasen çeşitli 

kümeleşmeler arasında fikri dirsek 
cemaslarının, derinleşmeye yöneitici 
tartışınaların ve görüş alışverişlerinin 
1977'e kadar bile sürdüğü söylenebilir; 
ayrıca bu çok sesli orcaınm sonraki 
döneme oranla çok daha canlı ve ver
imli bir siyasal hava doğurduğunu da 
olumlu bir not olarakdüşmek gerekir. 
Gelişmeye sektc vuran yön ancak bir 
siyasal programla derlenip coplan
abilecek bir örgütsel birlikteliğc ya da 
en azından ortak davranış zeminine 
varılamayışıdır; bunu da özünde Kürt 
toplumunun siyasal olgunluk düzeyi-
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nin böyle hızlı bir radikal dalgayı kal
dıramayışına bağlamaktayım. (Acaba 
büyük Kürt şair Cigerxwin'in şiir serü
veni geçirdiği evrelerle ve işlediği 

temalada daha geni§ zaman diliminin 
bir özetini verir mi?) 

Dönemin Kürt siyasal örgütleri, 
gruplan arasında daha çok öncelikli 
siyasal lıcdef, mücadele tarzı ve sosya
lizmin yorumu noktalarında yoğun
laşan ayrı lıkları bugün tartışmaya giri
şıneni n hiç de an l amlı olmadığı 

görüşündeyim. Aksine, bir ölçüde bu 
nokta ları da kapsamak üzere, dönemin 
genel karakterini, eğilimlerini ve 
anlayışlarını hemen her grubun deği
şen derecelerde ve kendine özgü 
biçimlerde barındırdığını görmek her
halde daha aydıntatıcı olacaknr. 

Burada herhangi bir övgü payı 

çıkarına kaygısı taşımaksızın sırf bir 
bilgi olarak kayda geçmesinde yarar 
gördüğüm bir hususu belirtmek ister
im. Sovyet sosyal-emperyalizmi konu
sundaki ısrarcılığıyla "kavgacı" ve 
"eleştirel" bir görüntü veren Denge 
Kawa 1978'den sonra gücünün yettiği 
ölçüde birlcşciriciliği vurgulamıştır; 
ama kendi çizgisine ve mantığına göre 
"Sovyetçi" grupları TKP'yle bağları 
ö lçüsünde ve PKK'yı da "serüvencilik" 
yönüyle bu genel cephenin dışında 
görmüştür. Rizgar1 içinde ortaya çıkan 
bölünmede tarafları sağduyuya çağıran 
yazıl ı belge ve görüşme kapılarını 
açmaya dönük cılız girişimler bu tutu
mun kanıtlarıdır. 

Cevap 33: 
Geçmişte de işlerlik taşıyan aynı 

bağlantıların o zaman açıklıkla ortaya 

Kemalist Devlet Kadrosunım Şll§tttaz Hedifı 

çıkmamış olması, görünen devlet ve 
derin devlet arasındaki sınıriann çok 
geçişken olmasıyla ve ikisinin sıkı 
sıkıya örülü bir yapı taşımasıyla ilgi
lidir. Bugünkü tablonun farklılığı 
devlet katını da saran ciddi bir çatış
madan dolayı ağiarda ortaya çıkan 
parçalanmanın sonucudur. Bence en 
ilginç gelişme statüko koruyuculuğu
nun öteden beri devle- tin rükünleri 
olarak görülen "seyfiye", "mülkiye", 
"adliye" ve "ilmiye" kesimlerinde nası l 
yuvalandığını gösteren ilişkilerin yu
mak gibi çözülmeye başlamasıdır. Bu 
hesaplaşma hangi noktaya kadar gider
se gitsin, sonuçta kaçınılmaz bir 
değişim yaşanacaktır. Davadan çıkan 
ipuçlarının geçmişe dönük olarak 
siyasal gelişmelere yeni bir bakış 
getirmesine iki örnek verebilirim: 
Doğu Mitingleri'nin sonrasına denk 
gelen malfım "komando" harekatı hep 
bir gözdağı gi rişimi olarak görülmüş
tür. Şimdi bana öyle geliyor ki, 1971 
darbesine zemin yaratma yolu önce 
bölgede denenmiş, ama daha sonra 
15-16 Ilaziran olayları üzerine kışkırt
ma için ınümbic görünen gençlik 
hareketine dönülmüş olabilir. Aynı 
şekilde 1980 öncesinde Kürt gru
plannın yarı-legal yapılarla scrpilme
sine bir bakıma göz yumulınası hare
ketin potansiyelini açığa çıkarma, 
olgunlaşmadan bir meydan okumaya 
girmesini sağlama ve Türkiye genelin
deki muhalefet çevrelerinden ayrış
masını derinlqtirme gibi bir amaca 
yönelik olabilir. Daha sonraki geliş
mclerde böyle bir ihtimali düşün
dürtücü yanlar vardır. 
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Cevap35: 
Türk toplumunda sadece Kürtlere 

kar~ı değil, azınlık kalıntılarına, örtük 
olarak her türlü emik-kültürel toplu
luğa ve genel olarak yabancılara karşı 
takınılan söz konusu tutumun Türk 
devletinin kurulu~ şartlarına bağlı 
tarihsel ve siyasal tem elleri vardır. 
Osmanlı tebaası çeşitli Müslüman 
toplululdar Anadolu'ya sığınmak duru
munda kalmış, "tehcir" ve "mübadele" 
uygulamalarıyla bu topraklardaki 
nüfusun beşte biri temizlenirken 
geniş çaplı bir mülkiyet yaj;'lTiasma gir
i şilmiş, Kürtler sindirilerek cendere 
altına alınmış ve eğitim, kültür, asker 
ocağı gibi alanlarda yoğun bir ulus 
in~ası yürütülmüştür. Böyle bir süre
cin yaşanmış olması "vatan" kavrayı
§ında bir özgüven eksikliği yarattığı 
gibi, bastırılan bir suçluluk psikoloj i
sine yol açmışnr. Bu da resmi devlet 
ideolojisinin toplumda kök salmasını 
kolayla~tıran bir zemindir. Genel ola
rak siyaset, fikir ve üniversite dünya
sının resmi kalıplar içinde kalması 

devletten beslenme ta rzıyla yeni 
boyutlar kazanan "kapıkulu" gelenc
ğiyle yakından ilgilidir; sol açısından 
ise İttiha tçı köklerin yanı sıra 
SSCB'nin Türk devletine karşı izlediği 
politika (Kemalizm ve Stalinizm ara
sındaki ilginç fe lsefi yakınlıktan 
dolayı) ö nemli bir etken olmuştur. 
Ama bu genel saptamalar taptancı bir 
suçlama retoriğine ve gelişmelerin ta
rihsellik yönünü gözardı eden bir 
tutuma yönetmeyi getirmemelidir; 
sonuçta ortaya çıkan yapı sosyal 
dinamiklere bağlı bir tarihsel olgudur 
ve bağrında aykırı yönleri de taşımak-

tadır. Böyle yapılar kalıcı ve statik ola
maz. Hareket noktası her somut du
rumda sosyal evrimin gidişatı olmak 
zorundadır. 

Cevap 36: 
Kürtler aç ı sından deği şimleri 

görmek için bir karşılaştı rmadan 
ziyade aslında dönüşüm siirecindeki 
halkalara ve eklemilere bakrnak daha 
ışık tutucu o labilir. Örneğin, 20. 
yüzyıl baş larındaki Kürt "röncsans"ı 
siyasal statü yönünde bir kazanım 
sağlamış olsaydı, daha sonraki ge liş
meler farklı olabilirdi . Osmanlı düzc
ninin farklılıklara hoşgörü eğiliminin 
son yıllarda ortadan kalkınaya yüz tut
mas ı C umhuriyet Türkiye's ine bir 
miras olarak geçmiştir. Aynı şekilde 
Kemalist kadroların isicin politikasının 
esas ları Osmanlı yönetim in in çok 
ustalıkla kullandığı bir yöntem e 
dayanır. Öte yandan cumhuriyet reji
minin Türkleştirme politikas ı Osmanlı 
düzeninde örn eği olmayan kendine 
has özellikler taş ır. Kürt bölgelerinde 
devlet varlığı nın kurumsal bir yapıya 
kavuşması cumhuriye t dönemine 
denk gelir. 

Cevap 38: 
Bu konuya 18. so ruda cevap 

verdiğimi sanıyorum . BM'nin yapısın
da devletsiz ın illetierin teın s il ine 
olanak sağlayacak bir değişim talebi 
bana gerçekçi gelmiyor. I l er §eyden 
önce böyle bir temsilin mekanizması 

bir sorun olarak karşımıza çıkar. Buna 
karşılık Kürtlerin çC§itli platformlarda 
uluslararası ağırlık kazanması dolarn
haç lı o lsa bile daha sonuç a lıcı bir alan 
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ı ımıın 

açar. Yılmaz Güney'in bir sinema tem
silcisi o larak e tkisi çok daha büyük 
olmaz mıydı? 

Cevap 39: 
lrak'takı siyasal kazanıma çok zorlu 

bir uluslararası dengcdc varılmıştır. Bu 
süreçte ABD'yle ili şkileri n "nesne" den 
"özne"ye geç iş yönünde ~ir mesafeyi de 
içerdiği görüşündeyim. I§gal sonrasın
da çok yönlü ilişkilere girilmcsini, dış 
ekonomik bağlantılara önem verilme
sin i ve bölge devletlerine karşı hassas 
bir politika izlenınesini doğru bulmak
tayını . Herhangi bir akı l vermeni n 
bana düşınediği kaydıyla, halktan halka 
ili~kiler düzeyinde dünya kamuoyuna 
açılman ın ve Kürdistan'ı tanırmanın 
yeterli olmadığın ı söyleyebilirim. 

Cevap 40: 
Bildiğim kadarıyla Kürt Feciere 

Hükümeti ",luslararası sömürge" tezini 
esas alarak hareket etmiyor. Barzani'nin 
"Topraklarımı z her Kürt'ün yurdu
dur", "Kürtlerin kendi kaderini belir
lem e hakkı vardır" ve "Birleşik 
Kürdistan şu anda bir l;ıayaldir" sözleri 
bence ilişki ler açısından yeterli bir 
çerçeved ir. Kürt hükümetinin diğer 
parçalardaki siyasal güçleri yön
lendirmeye çalışması dohrru değildir. 
Irak'taki mevcut yapının sağlaın ia ş
ması başlı başına komşu ülkelerde 
Kürt sorununun çözümünü kolay
laştırı c ı bir e tkendir; bütün Kürt 
hareketlerin in bunu gözeten bir poli
tika izlemesi gerektiği görüşündeyim. 

Cevap 41: 
Birer siıngeye dönüştürülen kav

ramlar üzerinden tartışmak Ortadoğu 

Kemalist Dtvlet Kadrosıırııııı Şa§maz Hedefi 

toplum l a rının kötü bir huyudur. 
Türkiye'deki Kürt siyasal hareketinin 
temel zaafının siyasal programdan 
yoksunluk old uğunu belirtmiştim . 
Belirttiğiniz "Kürt meselesi nedir?" ve 
"Kü rtler ne istiyor?" soruları gerçekten 
bir program için temel ç ıkış nokta
la rıdır. Birinci soru tarihsel perspekti
fle bir toplurnun bulunduğu ge lişim 
evresinde çözülmesi gereken çelişkiyi/ 
çelişkile ri ortaya koymayı, ikinci soru 
ise toplunıun nabzını tutarak ve sosyal 
analize dayanarak bir temel siyasal 
hedef belirlemeyi gerektirir. Bu nok
talarda berrakl ığa ulaşılmasından 
sonra hayatın çeşitl i alanlarıyla ilgili 
kısa, orta ve uzun vadeli birçok politi
ka belirlenebilir. Görebildiğim kada
rıyla Kürt sorunu nu Türkiye'nin siya
sal çerçevesi içinde tanımlama ve 
çözmeye çalışma eğilimi ağır basmak
tadı r. Böyle bir yaklaşım öncelikle 
Türkiye için nasıl bir sistem öngör
düğünü ve Kürtlerin bu sistem içinde 
nasıl yer alacağını ortaya koymak 
zorundadır. Bu genel çerçeve ekono
ınide ıı eği time, kültürden dış poli
tikaya, çevre sonın larından kad ın hak
larına vb. kadar uzanan bir dizi alanda 
somut taleplerle doldurulmadıkça 
havada kalır. Aktif siyasetle uğra§ma
yan biri olarak, sadeec konuya yak
laşımla sınırlı bir görüş belirtebiliyo
rum. Bana göre Kürtlerin özgür irade
siyle ve Türkiye toplumundaki genel 
ınutabakatla varılacak her türlü çözüm 
sosyal geli§ime uygundur ve siyasal 
bakımdan meşrl'dur. 

Cevap 48: 
Türkiye Kürtleri ve hatta Tü rkiye 

açısından PKK çeyrek yüzyılı aşkın bir 
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süreden beri siyasal gelişmelerde ağır

lıklı rol oynamış bir olgudur. Böyle bir 

olgu 1980 öncesi Kürt siyasal hareke

tindeki gidişatm bir bakıma doğal 

sonucudur ve Kürt toplumuyla birlik

te Türkiye'nin tamamı bunun etkileri

ni bütün yönleriyle yaşam ıştı r. Önceki 

sorulara verdiğim cevaplardan PKK 

konusundaki genel tavnın herhalde 

açıktır; si l ahlı mücadele çizgisini doğ

m bulmadığım gibi, siyasal-örgütsel 

yapısı itibariyle olumlu bir rol oyna

madığı görüşündeyim . Daha önce 

belirttiği m gibi, PKK talihsiz bir tarih

sel anakronizmdir ve Kürt hareketi

nin odağına oturmuş olması özellikle 

1990'lardan itibaren bölgedeki den

gelerin değişmesiyle birlikte Kürt 

dinamiklerinin yönelebilcceği bir 

gelişme seyrini engelleyici ve gecik

tirici, ayrıca Türkiye'de statükocu eğil

imi güçlendicici bir i ş lev üstlenmeyc 

başlamıştır. Ama bu değerlendirme 

Kürt toplumundan böyle bir hareketin 

ç ıktığı ve üstelik belirli bir kitlesel 

destekle varlığını sürdürdüğü gerçeği

ni gözardı etmeyi getirmez; aksine bu 

süreci anlamaya çalışmayı gerektirir. 

Arıcak sürecin kendisi gerçekten 

kapsamlı ve "uzmanlık" gerektiren bir 

konu olduğu için sadece birkaç nok

taya işaret edebi leceğim. PKK'nin 

Kürt siyasal hareketinde öne çıkma

sında (Siverek, Batman ve Mardin 

çatışmalarında görüldüğü ve kendi 

kadrolarının bir politika o larak açıkça 

belirttiği gibi) "sindirme" politikasının 

bir rolü varsa da, asıl etken gençler, 

şehir ve köy yoksulları arasında oluşan 

siyasal beklentilere en uygun yapıyı 

taşımasıdır. Bu yoldan sağlanan sosyal , 

taban aslında bir dağılma içine gir

mişken Diyarbekir cezaevinde mamz 

kaldığı vahşi tedhişle daha da kemik

leşmiştir. PKK'nin silahlı mücadeleyi 

başlattıktan epey sonra kitleselleşme 

düzeyine çıkması şehir ağırlıklı Kürt 

milliyetçi birikimini peşine takması

nın ve 1990 sonrasında güçlenen sivil

demokratik yönelişi güdümü altına 

almasının sonucudur. PKK içindeki 

önder kültünün temeli pratik işleyişte 

(bazen iç çekişmelerde günah keçisine 

dönüştürülebilen) çok sayıda küçük 

"Apo"ların varlığınlll tek ve büyük bir 

Apo'yu yukarıda tutmasıdır. Hareketin 

her türlü ilişkiyi ve kanalı· ilkelere 

aldırmaksızın kendi politikaları doğ

rultusunda kullanma, bunun gerek

tirdiği bedellere/ödünlere kolayca 

uyum sağlama ve önüne çı kan engel

leri, hatta bazen kendi kazanımlanlll 

çok acımasızca harcama özelliği vardır. 

Başta Suriye olmak üzere çeşitli odak 

ve çevrelerle olan "irtibat"ları büyük 

ölçüde bu özellikle bağlantılıdır; böyle 

bir yapıdan dolayı dışarıdan güdül

düğü yolundaki görüşü aşırı bir "kom

plo zihniyeti" zorlaması olarak gör

mekteyim. PKK'nin siyasal taleplerin

deki belirsizlik esasen çizgisine tepkici 

güdülerin egemen olmasıyla ve Kürt 

toplumu için bir gelecek tasarımının 

yön vermemesiyle ilgilidir; son zaman

larda parçalı bir görüntüye bürünme

sinde örgütsel varlığını koruma reflek

si öne çıkmış gibidir. 

Cevap 49: 
Bana göre diğer Kürt örgütlerinin 

etkili bir güce dönüşemcmesi büyük 

ölçüde 1980 öncesi ve sonrası siyasal 

gidi§atm tam bir muhasebesini yapa-
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nıamasının, sonuçta PKK'yi doğuran 
genel çerçeveden ayrışmamasının 
sonucudur. Kişise l kanaatİnı PKK 
olgusunun başka koşullarda bu gru
pların herhangi birinden çıkmış ola
bileceği yönündedir; hatta s il ahlı 
mücadelenin doğasına bağlı olarak 
örgütsel yapı-işleyiş bakımından yuka
rıda belirttiğiın yönlerin daha uç nok
talara varmış olup olmayacağma emin 
değilim. 

Cevap 98: 
Çatışmayı yakından bilenlerden 

biri değilim; bu bakımdan yorum yapa
mam. Sadece PDK'ye siyasal duruşun
dan dolayı olumlu baktığımızı ve 
aslında bizimle benzer görüşlere sahip 
grupları barındırdığından habersiz 
olarak YNK'yi Suriye'yle bağlan
tılarmdan dolayı "Sovyetçi" diye nite
lendircrck sert eleştirdiğinıizi bir bilgi 
olarak aktarabilirim. 

Cevap 43: 
Yönlendirme deği l , etki altında 

kaldığı , hatta etkilerin sırf egemen 
devletlerle sınırlı kalmayarak Batı dün
yasına ve Arap-islam alemine kadar 
dayandığı söylenebilir. Bunun tarihse l 
gelişim içinde kültürlerin, dinlerin, 
felsefelcrin, fikir akımlarının yayılına 
eğilim lerine ve alışve ri şl ere açık 

olmasıyla bağlantılı bir yönü vardır; 
bu alanlarda doğal olarak çeşitli 
düzeylerde dışarıdan beslenmek kaçı
nılmazdır. Örneğin, tek tanrılı dinleri 
bazı bakımlardan beslemiş Zerdüştçülük 
mirasını bir ölçüde bağrında taşıyan 
Kürt toplumunun İslam dininin etk
isiyle yeni bir zihinsel şekillenmeye 

Kemalist DeıJ/et Kadrosımutı Şa§maz Hedifı 

girmesi araştırılınaya değer bir konu
dur. Öte yandan, egemen ve yayılınac ı 
devletlerin daima başka kimlikleri ve 
kültürleri eritici, yok edici bir yanı 
vardır. Kürtler bu türden etkilere hem 
de çok yönlü olarak maruz kalmış
lardır. Böyle bir süreçte aydınların 

rolü ve toplumla bağı çok önemli bir 
etkendir; geleneksel Kürt milliyetçi 
damarının Kürt kültürünü taşıyan 
kesimlerden çıkınası bir tesadüf değil
dir. Kürtlerin özellikle iki-dilli ve iki
kültürlü şekillenişinin en başta Kürt 
aydınlarında ciddi bir kişilik parçalan
mas ı yarattığı görüşündeyim; bu du
rum siyaset açısından kendi içimizde 
ve dışarıya karşı konuştuğumuz siyasal 
dilin bile bir ikilik kazanmasını, yer 
yer sahteciliğc kaymasını getirmiştir. 

Cevap 44: 
Müttefikler destek vermeye tanı 

hazır güçler değil , ilişkiler kurularak 
kazanılması gereken güçlerdir. Ayrıca 
ittifak yapısı gereği belirli bir çekişme 
yönünü içerir ve uzlaşma zeminleri 
bulmayı gerektirir. Soruda belirtildiği 
gibi Kürtlerin destek konusunda çek
tiği sıkıntı ideolojik, siyasal, dinsel vb. 
kı s ıtlayıcılt klardan kaynaklandığına 
göre, izlenmesi gereken yol herhalde 
bu kabuğu kırmaya ça lışmak ve buna 
uygun bir ifade, hitap tarzını geliştir
mek olmalıdır. Somut dengelere ve 
nesnel koşullara uymayan ittifak 
arayışlarında sorunlar çıkması kaçınıl
mazdır. (Daha çok Türk liberal gele
neğindeki özgün yerinden dolayı ilgi
mi çeken Ahmet Hamdi Ba§er'in 
1960'ların başlarında Barış Diinyası 
dergisinde Kürt aydınlara seslerini 
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duynrma fırsatını sağlad ığını ancak 
yakın dönemde öğrendiğimi itiraf 
emıel iyim. ) 

Türkiye'deki Kürt aydınlarının ve 
gençlerinin l 960'1 arın ortalanndan 
itibaren Marksizm'le esas olarak Türk 
sol hareketleri aracılığıyla tanı şması

om bu kayrı aktaki birçok has ta lığı 

Kürt hareketinin bünyesine ta~ıma 

gibi olumsuz bir sonucu vardır. Bu 
hasarı gidermek için bi r yandan 
Osmanlı-Türkiye tarihi konusund a 
basmakalıp değerlendirmeleri aşacak 

şekilde titiz ve tutarlı araştırmalara 

bakmamız, diğer yandan genel olarak 
solun evrensel tarihini özgün kaynak
lardan öğrenmemiz gerektiği görü
şündeyim. Esasen Kürt toplumunun 
dünya kültürüyle doğrudan ili şkiye 

girmesi gibi bir ihtiyaç söz konusudur 
ve bu da büyük ö lçüde Kürt dilinin 
her bakımdan zengiııleşınesiyle bağ
lantılıdır. 

Cevap 45: 
Çe li şki ve çifte standart resmi 

devlet politikalarının kalıpları ve dar 
görüşlü yaklaşımlar içinde sıkışan her 
akımda ortaya çıkar. Bu m f Kürtlere 
dönük bir eğilim olmadığı gibi, 
Kürtlerin dünyaya bakışında da böyle 
sorunlu eğilimlerin olduğu açıktır. 

Cevap 46: 
Kerkük sorumı doğrudan Kürt 

feciere yönetiminin kaderinde etkili 
bir rol oynam aya adaydır. Bunun 
ardmda petrol faktörü, etn ik bileşim, 

bölgesel ve uluslararası çıkarlar gibi 
deği § ik unsurlar yatmaktadır. Referan
dum sürecinin önüne dikilen engel
lerin aşılması doğrusu tam çözcmedi-

ğim ve bir cevap veremeyeceğim çok 
dengeli ve dikkatli bir politikayı gerek
tirmektedir. Ortaya çıkması muhte
mel bir uzlaşma zemininde daha ağır 
basan kazamınları korumayı gözetme
nin doğru ol acağı görüşündeyim. 

Cevap 47: 
Öncelikle milliyetçilik ideolo

jisinin kökleri itibariyl e Avrupa'da 
ortaya çıktığı, belirli tarihsel-sosyal 
koşulların ürünü olduğu, yeşerdiği 

yerlerde özgül referanslar taşıdığı ve 
bir geli§im seyri i z lediği unutulma
malıdır. Milliyetçiliğin genel olarak 
Doğu toplumlarında kök salma süreç
lerinde, kayn ak ülkeye ve döneme 
bağlı olarak şekillenen yerel akımlarda 

belirli sosyal kesimlerin çıkarl an da ro l 
oynamı§tır. G ünümüz dünya ko§ulla
rında mi lliyetçiliği ulusal geli ~meyle 

bire bir örtüşen ve mutlaka bütün top
lumca benimse nmesi gereken bir ide
oloji saymak kanım ca doğru olmaz. 
I I içbir toplumu ayakta tutan biricik 
tem el milliyetçilik değildi r ; sosyo
ekonomik düzen, siyasal yöneti§im ve 
kültürel yapılanma bakımından başka 
dayanaklar da devreye girer. Ö te yan 
dan milliyetçilik doğası gereği çeş itli 
düzeylerde ulusal çeki§nıelere açıktır; 

yakın ve canlı örnekler o larak 
Balkanlar ve Kafkasya öğreti ci dersler
le doludur. 

Milliyetçi hareketleri sosyal geli
§im açısından aynadıkları ro lü gözete
rek değerlendirmek gerekir. Kürt mil
liye tç iliği , Kürt toplumunun kar§ ı 

kar§ıya olduğu sorunları çözme kabi
liye ti ve buna katkıda bulunma düzeyi 
çerçevesinde nıe§rudur ve sosyal geli-
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şime denk düşen bir o lgudur. Her 
türlü milliyetçiliği aynı potaya koyma 
gibi basmakalıp bir yaklaşım pratikte 
Kürt dinamiklerinin Ortadoğu top
lumlarında dönüştürücü etkisini gör
mezden gelmek demektir. 

Cevap SO: 
Daha önceki bir sonıya konu olan 

siyasal program karmaşası bir yönüyle 
Kürt tOplumundaki değişik eğilim
lerin bir tezahürüdür. I Iatta daha ileri 
gıderek, Kürt toplumunda kökleri çok 
eskiye inen uzlaşmacılık ve direnişçi
lik yönlerinin hile hep içiçe olduğunu, 
birbirini etkilediğini ve hazcn karşılık
lı dönüşümler içcrdiğini söyleyebilir
im. Zaten egemen devletlerin bakış 

açısı da böyledir. Sorunun ilk cümle
sine aynen katılarak, bunu sağlamanın 
mümkün olduğunu düşünüyorum. 
Ama böyle bir konseptin oluşması 
öııcelilcl e Kürt toplumunun asgari 
ölçüde serbest dü§ünıne-davranma 
ortamına kavuşmasına ve açılacak 
kanallarda başka görüşlere de kulak 
vererek tartışmasına bağlıdır. Temel 
ilkeler ya da çerçeve bunun sonucun
da ortaya çıkabilir. 

Cevap 51: 
Kürtlerin dünyadaki ,.c bölgedeki 

geli~mclcri her zaman okumasından 
yanayım , tabii kimi zaman yanılgı lara 
da düştüğümüzü unutmadan. Ne yap
mak gerektiğine dair görüşlerim yine 
çeşitli sorulara serpişnıiş olduğundan 
bir tekrara girmcmenı daha iyi olur. 

Cevap 52: 
Esasen sorunun kendısi "büyük 

nüfus" ve "geniş toprak" unsurlarının 

Kemali.st Devlet Kadrosı1ııı111 Şa~maz Hedifi 

tek başına yeterli olmadığı cevabını 
içeriyor. Tarihinin önemli bir bölü
münü "avukatsız" geçiren Kürtlerin 
şimdi kırılınaya yüz tutmuş gibi görü
nen "statüsüzlük" geçmişinin sebepleri 
buradaki çeşitli sorulara serpişmiş 

durumdadır. 

Cevap 53: 
Sadeec Kosova değil, dünyanın 

çeşitli yerlerindeki sorunlar bu ilkenin 
sırf ilgili devletlerin insaf, vicdan ve 
kararına bırakılınaması yönünde yeni 
bir yoruma yönclmeyi getiriyor. Ama 
Balkanlar'daki diplomatik ve askeri 
müdahaleler insani boyuta dayalı 
gerekçelerle ortaya çıkmış uygula
malardır. Bir etnik temizlik giri~imi 
olmad ığı sürece Türkiye ve İran'a 
yönelik benzer bir müdahaleyi doğru 
bulmam. 

Cevap llO: 
Örgütlü siyasal çalı~ma içinde 

olmayan biri olarak benden çözüm 
öncrisVprojesi "sunma" gibi bir şeye 
kalkışmanın beklenmcmesi gerekir 
herhalde; böyle bir giri§imin halkı 
veya en azından öncü unsurlarını da 
içine alan örgütlü bir uğra§la ve kap
samlı bir düşünsel çabayla sonuç ala
bileceği görüşündeyim. (Belirttiğiniz 
boyutlar aç ısından hemşerinı şair 
Sezai Karakoç'un Türkiye için sundu
ğu Yüce Dirili§ Partisi programını 
içeriği değil, yaklaşım ı itibariyle ince
lenmeye değer bir örnek olarak önere
bilirim -sadece bir !arife değil, ciddi 
olarak.) 

Cevap 112: 
Safdil bir iyimserlikten dolayı pek 

umutsuzluğa kapılmadığıını söylcyc-
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bilirim, ama insan doğasında mevcut 

bır özellik olarak hayal kırıkl ıkları 

yaşadığım olmuştur. Ki~isel olarak 

biraz toplumumuzun da kaderine ba

karak vard ığı m sonuç şudur: I layaller 

ayakları yerden kesmediği ve zorluklar 

karşısında yılarak karamsarlık boşlu

ğuna dü§ürmeye yol açmadığı sürece 

ins:mı yaşama bağlama açısından iyi

dir, olumludur. 

Cevap 113: 
Öncelikle bu metni Kürtçe yaz

madığıın içın özür d ilerim. Belirtti

ğilll şeylerin çoğunu konuşma di liyle 

ifade edecek kadar anadilimi biliyo

rum; ama yazılı di lim ne yazık ki 

henüz yeterince iş l ek ve hızlı değil. 

Kendimi Kürt toplumuna mesaj 

verecek bir konumda görmüyorum. 

Burada be l irttiğim şeyler kişise l 

görüşleriındir; mutlaka taşıd ı kları 

hata lar, yanılgılar ve eksikliklerle 

değerlcndirilmeye açıktı r. Sadece ben

den yaşça büyük ya da benim kuşa

ğımda olup karar makamlarında bulu

nanlara tck bir mesaj ım var: Bizler 

kişisel hayatlarıyla olduğu kadar 

siyasal sici lleriyle de dönemini kapat

ma ve şöy le ya da böyle tarihe mal 

olma yoluna girmiş insanlarız. Bütün 

belirtiler Türkiye Kürtlerinin kaderi 

açısından bir kav§ağa giril d iğini gös

teriyor. Kürt toplumunun ge leceğe 

dön ük dinamiklerinin önünü açmak 

için daha özı;,rür ve daha katılımcı bir 

irade beyanına fırsat ve destek vermek 

gerekiyor herhalde. 
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Ulusal Kurtulu§ Mücadelesi Sürecinde 
Kürdistan Toplumunun Yeniden Üretiminin 
Öznesi Siyaset, Nesnesi de Kültürel Değerlerdir 

1947'de Çernıik!Terbıl köyünde 
dünyaya geldim. Konumuz siyaset 
olduğuna göre, bugüne kadar olan 
siyasi hayatım ı kısaca özetleyeyiın. 
1969 yılında Kürd siyasi önderlerin
den rahmetli Said Elçi'nin vasıtasıy
la arkadaşlarım la birlikte Türkiye 
Kürdistan Demokrat Parti'sine katıl
dım. Ulusal duygu ve ulusal bil inci
nıizın gelişmesinde rahmetli Said Elçi 
ve dönemin partili olan scydaların 

büyük etkisi olmuştur. 1976'dan itiba
ren Rızgari'nin sempatizanı o larak 
siyasi mücadeleyi devam ettirdik. 
1991'den bugüne Kürdi!>'tan Komüniscleıi 
kimliğiyle Kürdistan'ın bağımsızlığı ve 
Kürdlcrin devlctleşmesi mücadelesi 
alanında olma gayretindcyiz. 

BİR'in gündeme taşıdığı bu sorun
lar nice! ve nitel anlamda oldukça kap
sami ıdır. Bu sorunlara yakla§ım tarzı-

I 

Mehmet Emin Aslan 

na göre belirlenen taraflar arasında 
halen hararetli tartı§malar devam 
etmektedir. Birbiriyle irtibatlı olan 
soru ları küme haline getirerek, bilin
cimizin erdi ği kadarıyla cevaplandır
maya çalışınışız. 

*** 
Cevap 2: 
11 . yüzyıl ve daha sonraları Orta 

Asya kökenli olup Bizans İmparator
luğı.ı'nun Asya coğrafyasına yani bu
günün Türkiye coğrafyasına yerleşen
terin dörtyüzbin(400.000) civarında 
olduğı.ı söylenmektedir. Bu rakam, 
bugüne göre değil, yaşadığı döneme 
göre önemli bir rakamdır. Zaten o 
dönemde söz konusu olan bölgede 
dört milyon kadar insan yaşadığı tah
min edilmektedir. 
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"Türkler bu coğrafyaya Kürdlerden 

çok sonra gelip yerleşmelerine rağ

men, T ürkler Mezopotaınya'yı da 
içine alan Anadolu'da imparatorluk ve 
devlet kurdukla rı halde Kürd ler bunu 
neden yapamadılar veya başaramadı

lar?" sorusu , sorunlu bir sorudur. Ç ün
kü Kürdler, Kürdistan coğrafyasına 

başka bir yerden gelmiş ve yerleşmiş 

değillerdir. Bu coğrafyanın kadim bir 

lı alkıdır. Bir de soruda Kürdistan ile 
Anado lu ayrımı net değildir. Anadolu, 

Kürdistan 'ın dışında ayrı bir coğrafya
dır. Aynı şekilde Türkiye'den m aksa
dıınız Kürdistan'ın dışımla kalan 
coğrafyadır. Gerçi Pontusistan, Lazistan 
vb. de Türkiye denilen coğrafyanın 

içinde kalmaktadır. O nedenle Ti.ırkiye 
resmi söyleminde Anado lu olarak 
ta nımlanan Anatolia coğrafyası farklı 

a lanları ve anlamları içermektedir. Bu 
konu hakkında daha geniş bilgi için 
Gürdal Aksoy'un Ko rnal yayınları 

ara s ında ç ı kan, Kiirdlerde Anadolu 
Merkezci Yaba11cılaşma adlı kitabına 

bakılmalıdır. O rta Asya kökenliler ya 
da Türkler Anatolia'ya doğru geldik
lerinde, Kürdler, Kürdistan' da ve kendi 
hanedaıılarının yönetiminde; örneğin 
Mervani D evleti 'nin yönetiminde 

yaşamaktayd ı. 

Kürdler 16. yüzyılın başına kadar 
bağımsız mirlikle r halinde yaşıyor

lardı. 16. yüzyıldan 19. yüzyılın başı

na kadar Osmanlı İmparatorluğu ile 

itti fak halinde bağımsızlığını devam 
ettirdiler. Kapitalizm döneminin dev

letleri ile kapitali zm öncesi cemaat 
döneminin Asyatik-despocik devletleri 
nitel anlamda birbirinden farklıdır. O 
dönemde Kürdler, T ürkler, Farslar, 

Araplar vb. toplumlar bugünkü anlam

da ulus toplumları değillerdi ve 
devletleri de ulus-devle t değildi. 

"Doğu despotizminde önemli olan şey 

devlet değil , hükümdar ve adamları
dır. Devlet bir müessese değil , güç 
sahibinin sıfatıdır. Ç iftçi nası l çiftti 
çubuklu , zenaadclr nasıl iş yerli ve 

araç lı , tüccar nasıl paralı ise baştakiler 

de devletlidir. " 1 

Cevap 3: 
Osmanlı İmparatorluğu 'nun dağıl

masını hazırlayan süreç ve koşulları 
anlayabilmek iç in önce Osmanlı 

Devle ti'nin özell iklerini be lirtmek 
gerekir. Konunun izahı için top lum
l arın larihsel evrim çizgisini lasaca 
belirtmeye ihtiyaç vardır. Kürdistan 
siyasi alamlarının büyük çoğunluğu
nun tarihsel evrim ç izgisi konusunda
ki anlayışı , Stalin'in Tarilısel Maler}tllizm 
broşüründe belirtilen beşli şema'nın 

oldıığu gibi kabulüne dayanır. Bu 
şemanın tarifine göre, tarihte her top
lu m; ilkel komünal toplum, köleci 
toplum, feodal coplum, kapitalist top

lum ve sosyalist toplum evresinden 
geçın~k zorundaydı. Bu tarihsel evrim 

çizgisine göre, ta rihte her toplum 
mutlaka ardışık bir sıra izleyerek bu 

beş tarihsel evreden geçmesi, insan 
iradesinden bağımsız, kendiliğinden 

işl eyen nesnel bir sürecin gereğidir. 

Bu anlayışa göre, kapitalis t üretim 
ö ncesi her top lum ilkel ko münal, 
kö leci ve feodal toplumu mutlaka 
ardışık bir s ıra izleyerek geçmiştir. 

Yani köleciliği yap madan fcodalizıne, 

ı Nıy.ızi !3crkcs, ·riirkiyr lkıi!ill 'flırilıı, d , Gerçek Y.ıy. 

Nı<.ın ı <J72, s. SS 
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feodalizmi yaşamadan kapitalizm e 
geçilemeyeceğidir. Stalin'in bu tarifi, 
Marx'ın toplumların tarihsel evrim 
çizgisi açılınııyla bir ilgisi yoktur. 
Marx, Gnmdrisse eserinde kapitalist 
üretim öncesi toplumları genel hat
larıyla iki tür cemaat olarak değerlen
dirir. İlk tür cemaati, "doğal cemaat", 
"süıii'ICI cemaat'' (ilkel komünal), ikincisi
ni de "tarihi cem aat" o larak adlandırır. 

Kapitalizm-öncesi tüm toplum
ların ana kaynağı o lan doğa l kökenli 
cemaat, yeniden-üretim faaliyetiyle 
tarihi süreç içinde dönüşerek üç ayrı 
biçimde çözülür. Birinci tip çözülüş, 
Asya tipi bir sınıflı toplum ya da Doğu 
despotizmi oluşumuna; ikincisi, l1ınan 
ve Ro ma'da yaşa nan antik köleci 
topluma; üçüncüsü de, Batı Avrupa'da 
yaşanan feodal toplumdur. Marx, bu 
eski sınıflı topluıniara ya da uygarlık
lara tarihi cemaat demektedir. Marx'a 
göre tarihi toplumlar yani kölcci, feo
dal ve Asyacik toplumlar, biri diğerinin 
içinden çı kmı ş değildir. H er biri, 
Doğa l cemaatin farklı zamanlarda ve 
farklı tipte çözülüşünün ürünüdür. 
M arx, Batı'da doğal kökenli cemaat, 
yeniden-üretim faaliyetiyle bağrında 
işbölüınün, özel mülkiyetİn ve müba
delenin gelişınesi sonucunda çözülüp, 
yerine sınıflı toplum oluşumunu ve 
sınıfların siyasal egemenlik aygıtı olan 
devletin tarih sahnesine çıktığı nı belir
tir. 
Doğu'da ge lişen uygarlığın ise, 

tamamen farkl ı bir tarihsel evrim 
çizgisinde olduğunu belirtir. Doğu'da 
özel mülkiyet oluşmadan, işbölümü 
ve mübadel~ ili şkileri gelişmeden ve 
ilkel tarım kanıünlerinin varlığmın 

devam ettiği tarihsel koşullarda devlet 
ortaya çıkmıştır. Doğu'da sınıflı ve 
devle tl i toplum, tarım ko m ünlerinin 
kolektif sömürüsü a racılığıyla oluş
muştur. Yani Batı uygarlığının (kö leci, 
feodal, kapitalizm) egen.en sınıfı özel 
mülkiyet üzerinde yükselir ve bürok
rasİ egemen sımfa bağımlı toplumsal 
bir tabaka iken Doğu'da ya da Asya 
Tipi M ülkiyete bürokrasi, devlet mül
kiyeri aracılığıyla bağımsı z ve egem en 
bir sınıfa dönüşmüştür. Ç ünkü m ülki
yet devlete ait olduğundan devletin 
egemeni ve sahibi o lan büro krasi aynı 
zamanda hem siyasetin ve hem de 
ekonominin egemenidir. Doğu despo
ti zıni , toplumsal sınıfların siyasal ege
menlik aygı tı o lan bir devlet değildi . O 
nedenle Doğu despo tizmind e sivil 
toplum alanı yoktur. D evletin ege
meni ve sahibi olan m erkezi bürokrasi 
ya da devlet öznel öğe iken , toplum ise 
nesnel öğe durumundadır. O nun için 
yüzyıll a rca Asya'da despotik devlet
lerin yıkılınası ve yerine yenilerinin 
kuru lması biçiminde kendini tekrarla
maktad ır. İktidardaki hanedanların 
dcği§mesi , alttaki toplumları yan i 
tarım topluluklarını hiçbir şekilde etk
ilcmez ve aynı yaşamııu tekrarlam ak
tad ı r. Despotik devletlerin yerine 
yenilerinin kurulmasında meydana 
gelen değişiklik sadece hanedanların 
değişmesinden ibarettir.Doğu top
lumlan tarihsel evrim çizgisinin haki
katini ilk o larak 14. yüzyılda Kuzey 
Mrika'da ya§amış büyük bilgin ve 
tarihçi İbni H aldun, Mukaddime adlı 
eserinde aç ığa çıkarmı§ tır. SOO yıl 
sonra Marx, Gnınrisse adlı eserinde 
Doğu toplumlarının tarihsel evrim 
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çizgisi hakkında aynı tespitleri yapa

caktır. 

Osmanlı Devleti de Asyatik

despotik sisteminuzamısı ve çerçevesi 

içindedir. Asya tipi mülkiyet tarzı ve 

Ooğu despotizıninde oldu[,ru gibi 

Osmanlı toplumunun sosyal bileşimi, 

tepedeki yönetici devlet sınıfı (padişah, 

~L'>ker-sivil büro~i. ulema) ile tabandaki 

doğrudan üreticilerden (tarımcılar, 

kentlerdeki zanaatkarlar) ibaretti. 
1oprak rnülkiyeti padi§ahm şahsında 

devlete aittir. Devletin egemeni ve 
-;ah ibi olan merkez bürokrasisi; hem 

reaya çiftliklerinin hem de kentlerdeki 

zanaatçı lancalannın i~le-yi~ini ve 
kurallarını belirlemektc ve sıkı bir 

kontrol altında tutmaktaydı. Tüm 
ekonomik faaliyetler, devlet tarafından 

düzenleomektc ve denetlenmektedir. 
Ancak Osmanlı Devlerı 16. yüz

yılın sonlarından itibaren y<lZia~ınaya 

yüz tutar. 17. ve 18. yüzyılda Batı 

Avrupa'da gelişen merkantilist poli

tikalara kar§ı Osmanlı Devleti'nin 

despotizıni zayıflar ve tarih salulesine 

ayan, derebeyi ve ağa olarak yeni asalak 

güçler çıkar. 
Osmanlı Devleti'nin iki temel 

zenginlik kaynağı olarak hazine ve 

toprak gelirlerini ayan, derebeyi, ağa 

kesimi ilc paylaşmak zorunda kalmış
ur. 18. yüzyıldan itibaren ta~radaki 

ayan ve derebcyleri, kendi adiarına 

vergi coplayabilıyor ve kendi askeri 

güçlerini olu§turınuşlardı. O nedenle 

eyaJetlerde yönetimi fiilen kendi dene

tim leri altında tutabilmekte ve mer

kezden tamamen bağımsız hareket 

edebilınekteydiler. 18. yüzyılın sonla

rından itibaren si yasetı , saray ve 

merkezi bürok:rasi ile bu sınıfın ikti

darına sonradan ortak olan ayan ve 
derebeyleri tarafından belirleniyordu. 

Yan i siyasi iktidar, merke.t: (saray, 
askeri-sivil bürokrasi. ulcma) ilc 

merkezkaç güçler (ayan, derebeyi ve 

ağa) arasında bölünmüş durumdaydı. 

Siyasal iktidarın bu böliinmüşlüğü, bir 

resmiyet kazanmış olmasa da, çok

tandır fiili bir yönecim biçimi haline 

gelm işti. H emen hemen taşranın 

tümü merkezkaç güçleriıı yöneci
nıindeydi. Artık gündemde o lan mer

kezkaç güçlerin merkezi tasfiye etmesi 
ve yeni bir dcspotik devletin!dcvlct

lerin kurulmasıydı. Asyacik geleneğin 
gereği de buydu. Ne var ki tarih sah

nesine kapitalist üretim tarzı çıkmış ve 

dünyanın üretim sistemine döııüşme 

dinamiklerini bağrında taşımaktadır. 

Artık Asyatik-despotik devletler, sömür
ge ve yarı-sömürge olma sürecine gir

mişlerdir. Elbette Avrupa kapitalizmi 
Osmanlı Devleti'nin akıbctini de 

belirleyecekti. Avrupa kapitalizmi bir 

yanda Kuzey Mrika ve Balkanlar'ı 

Osmanlı Devleti'nin hegemonyasın

dan koparırken, diğer yanda Asya'da 

merkezkaç güçlere karşı Osmanlı 

Devleti'ni de~tekleınektedir. Çünkü 

birçok merkezkaç güçlerle ilişkiye 

geçme ve yönlendirme yerine, ekono
miyi merkezi düzeyde denetimine ala

bilmiş, Osmanlı merkezi bürokrasisi 

ile ilişkiye geçerek yönlendirmesi, 

Avrupa kapitalizmi için daha uy

gundu. 
Avrupa kapitalizminin desteği ve 

yön lendirmesiyle yapılan reformlarla 

Osman lı Devleti'ni ınodernleştir

nıiştir. Bu reform larla ayan ve dere-
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bcyle rin siyasal hükümranlıklanna 

son verebilmiştir. 

Böylelikle taşranın yönetimi, mer
kezden atanan tam yetkili valilerde 
olacaktı. Ayan ve derebeylerin siyasal 
hükümranlık hakları ellerinden alın

mıştı, ama 1808 Senedi İttifak aııl aş
mas ıyla Osmanlı toprak mülkiyet 
i lişkilerinin yerine toprak mülkiyeri ve 
miras hakkının kabulü ile birlikte 
büyük mülk sahipleri halin e gelmiş

lerdi. Bu refo rmlar, Osmanlı bürokra
sisini ; ne feodal toprak beylcri, ne de 
kapitalist çiftlik sahibi burjuvaların 
konumuna getinni§lcrdi. Aksine onun 
büro kratik-despotik iktidar tekelini 
güçlendirmiş ti. Bürokrasinin iktidar 
tekelinin güçlenmesi ise, Almanya' 
dakine benzer bir ulusal kapitalist sana
yileşmeye değil, Avrupa kapitalizmin
in bir nüfu z al anına dönüşecekti. 
Bürokrasinin devletçiliği ve iktidar 
tekelinin güçlenmesi Avrupa sermaye
sinin işine geldiğinden desteklenecek
ti. Bundan böyle siyasi iktidar mi.ica
delesi, bürokrasinin Batı yanlısı askeri 
kanadı (seyfıyye) ile buna karş ı olan 
statükocu ve din ulemalan (İlmiyye) 
kanadı arasında olacaktır. Yani iktidar 
m ücadelesi; toplumsal sınıflar (soylu
lar-ser[, burjuvazi-işçi) arasında değil, 

egemen devler sınıfının rakip güçleri 
a rasındadır. Osmanlı D evleti'nin bir
liğinin ve güçlenmesinin savunucusu 
olan devlet sınıfının rakip güçleri, 
kendi aralarında iktidar kavgasının 
sürdürürlerken , diğer yandan or tak 
çıkarla rı yani sömürü düzenleri tehli
keye girdiğinde birleşmektedirlcr. 

Kapitalizm, tüm dünyayı sömürge 
ve yarı sömürge konumuna getirdik-

ten sonra dünyayı yeniden paylaşma 

mücadeles ine girmıştır . Osmanlı 

D evleti de bu paylaşırn savaşının bir 
tarafı olarak ve yenilen cephede 
oluşundan dolayı parçalanmıştır. 

Cevap 4: 
Balkanlar'da kapitalis tleşmenin ge

lişm esi ve buna bağlı olarak bir ulusal 
burjuva sınıfı oluşmuştu. 19. yüzyılda 
Batı kapitalizminin Ekon omik ve 
askeri üstünlüğünün daha da gelişme
si ve genişlemesi , Balkan toplumların
da ulusçuluğun geli şmesini ve siyasal 
eyleme dönüşmesini sağlar. İngiltere 
ve Rusya Balkan bölgesinde nüfuz 
a lanla rın ı geniş l etmek için Balkan 
halkJannın ulusal talepl erini destekJe
ınekteydiler. Sırbistan'da başkaldırılar 

1804'ten beri başlamı ştı. Rom anya 
(Etlak-Boğdan) ve Bulgaristan'da da 
benzer gelişmeler oluyordu. 1828'dc 
Osmanlı Devleti , Rusya ile giriştiği 

savaşta ağı r bir yenilgiye uğramıştır. 

13u savaşta Efl ak ve Ooğdan'ı işga l eden 
Ruslar, Edirne'ye kadar il erlcmişlcr. 

Doğu'da ise Kars ve Aşka l e'yi işga l 

etmişl erdi . O nedenle Osmanh Devleti 
Rusya'yla ağır barış koşulları içeren 
Ed irne Anlaşmasını yapmış tı. llu 
anlaşmanın gereği olarak, Osman l ı 
D evleti Yunanis tan'ın bağıms ı zlığını 

tanımak zorunda kaldı. Eflak, Bağdan 
ve Sırhistan yarı bağıms ız hale geldiler. 
Bu bölgedeki ulusal bağıms ı zlık 
mücadelesi özellikle İngilte re ve 
Rusya'nın desteğiyle ge lişerek devam 
etmiştir. N ihayet 1909-1 912 Balkan 
sava~ıyla bu bölgedeki Osmanlı boyun
duruğuna son verilmiş tir. 

Kürdistan, savaş yoluyla Osmanlı 
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devleti'nin yönetimine girmiş değildir. 

Kürdistan, 16.yüzyıla kadar bağımsız 
mirliklerin hanedan yönetimi altında 
yönetiliyordu. 16. yüzyılın başında 
Safevi I-Ianedan'lığının yönetiminde 
İran devleti güçlenmiş ve Osmanlı 
devletini tehdit etmekteydi. Bu süreç
te Ki.irdler de İran devleti ile çatışma 
içinde o lup ve İran Safevi yönetiminin 
baskısı alnndaydı. Kendini İran devle
tinin tehdidi altında gören Osmanlı 
devleti, rakibi olan İran'a karşı 
Kürdlerin desteğini sağlamakla güven
cesini sağlayabilirdi. İran Safevi yönc
timinin yükselen gücüne karşı mütte
fik arayışında olan Yavuz Selim bu 
amaçla, Biriisli Şeyh Molla İdris vası
tasıyla Kürd ınirleri ve aşiretl eri yle 

bağlantı kurar. Kürd mirleriııin de 
İran baskısına maruz kalmaları bu 
ilişkiyi kolaylaştırır. Kürdler statüsünü 
korumak kaydıyla Osmanlı yöneti
miyle ittifak yaparak ilişkiye girer. I3u 
ilişkiyi kolaylaştıran bir neden de 
Osmanlıların Sünni olmasıydı. 

Kürdlerin 1800'lcre kadar, Osmanlılarla 
ilişkileri özerk Kürd mirlikleri biçi
mindeydi. Kürdistan mirleri , Osmanlı 
Devleti'ne vergi, haraç gibi bir ödeme 
yapmalan söz konusu değildir. Anlaş
manın gereği olarak taraflardan biri 
savaşa girerse diğeri yardımına koşa
caktır. Kürd mirlikleri; kendi adına 

para bastırma ve hutbe okutmaktaydı. 

Avrupa kapitalizminin gelişınesi ve 
genişlemesiyle yaygınlaşan ulusa 1 
akım lar, Balkanları etki l ediği gibi 
Kürdistanı'da etkilemektedir. Bu geliş
mcler karşısında statüsünün gereği 

olarak Kürdistan'da olması gereken, 
özerk mirliklcrin kendi aralarında 

anlaşarak ya da çatışarak bir hanecianın 
yönetimi altında merkezi siyasal otori
telerini oltışturmalarıdır. Avrupa kapi
talizmi özellikle İngiltere, böyle bir 
girişime izin vermedi ve bu yöndeki 
çabaları baltaladılar. 

Belirtilen gelişmelerden dolayı 

Osmanlı bürokrasisi, Avrupa'da turu
namayacağını bildiklerinden Asya'da 
tutunmaya yönelik politikalar üretti
ler. O nedenlerle Osmanlı merkez 
bürokrasisi 19. yüzyılın başlarından 
itibaren Kürdistan 'ı işgal ve ilhak 
kararı aldılar. Kurd mirleri bu işgal ve 
ilhak kararlarını tanımayarak Osmanlı 
devleti ile çatışmaya girdiler. Ancak 
Kurd mirleri kendi aralarında anlaşa
rak merkezi siyasal otoritelerini oluş
turamadılar. Ayrıca Avrupa kapitalizmi 
ve Rusya, Kürd mirlerine karşı 
Osmanlı devletini desteklediler. O 
nedenle 1806-1809 Abduralıman Paşa, 
1814-1836 Soran Beyi Mir Muhammed, 
1840-1847 Mir Bedirhan vb. Kürd ha
reketleri yenildiler. Osmanlı merkez 
bürokrasisi zor, şiddet, hile ve emrika
lada 19. yüzyılın yarısında Kürd bey
liklerine son verip, bölgelerini merke
ze bağlı birer vi layete dönüştürürken , 

çıkanlan yasa ile Mirlik toprak sistc
ınine son verilir. Böylelikle Osmanlı 
yön!'timi tarafından ilk o larak 
Kürdistan işgal ve ilhak edilir. 

Kürdistan ile Balkan ülkelerinin 
statüsü farklıdır. Balkan ülkeleri 
Osmanlı devleti tarafından işgal 

edilmiş ve buraya Osmanlı idare ve 
toprak mülkiyet sistemi taşınmıştır. 

Kürdistan'ın Osmanlı devletiyle ili§k:i
leri, Kürd mirliklerin yönetiminin 
rızasına dayalı olarak özerk nıirlikler 
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biçimindeydi. Kürdistan'da Osmanlı 
idare ve toprak siscemi yoktu ve söz 
konusu bile edileınezdi . O nedenle 
Osmanlı d evleti ile Kürd mirlcri 
a rasındaki savaş iki ayrı bağımsız ülke 
arasındaki bir savaştır. Bir taraf, işga lci 
ve illıakçı, diğer taraf, işgal ve ilhaka 
karşı direnendir. Osmanlı devletinin 
kapitalist bir devlet olmayışı ve mev
cut haliyle Asya despotizminin bir 
uzantısı ve çevresi oluşundan dolayı 
Kürd istan' ı ilhalanın amacı , Kapitalist
sömürgeciden ziyade Osmanlının bir 
yurtluğuna dönüştürınekti r. 

M irlik.lerin tasfiye sürecinde Kürd 
aşiretleri de yerleşik duruma geçtiler. 
Aşiret reisieri ve ileri gelenleri de bü
yük toprak sahipliğine geldiler. 1858 
Arazi Kanunu il c Kürd MirlikJcri'nin 
geniş arazi lerini de devletten ucuz fiy
atla satın alarak topraklarını daha da 
gcniş lettile r. Kürdistan'da aşiretler 
a rasında birlik ve düzeni, mirlerin 
düzeni sağlıyordu . Mirliğin tasfiyesi 
ile birlikte her ne kadar valiliklerin 
dolaysı z yönetimi başladıysa da, doğan 
yöne tim boşluğunu dolduraı udı. 
Ç ünkü aşiretler Osmanlı valiliklerini 
kendine yabancı unsur olarak görmek
te ve güvcnmem ektedir. Bu yönetim 
boşluğu aşire tl erin çekişmesini ve 
düşmanlıkların kör i.iklenmesine neden 
olduğundan, bir arabulucu kurum 
toplumsa l ihtiyaç durumuna gelir. 
M ir lcrden boşa l an bu arabulucu 
boşluğu şeyh ve tarikatlar dolduracak
tır. M irle rin tasfiyesi ile birlikte 
Kürd istan'da ön plana geçen şeyhlik 
kurumu o lur. Basla ve vergilere tepki 
o larak baş layan Şeyh Ubeydullah 
hareketi ile birlikte Kürdistan'd a 

başkaldırı hareketlerinin liderle ri şeyh 
ya da şeyhlik kurumundan gelenlerdir. 
20. yüzyılın başında Şeyh Abduselam 
Barzani liderliğindeki harekete artık 
ulusçu anlayı ş yön ve recektir. Bu 
başkaldınlar, Avrupa devletleri ve 
özellikle Rusya'nın karşı koymasından 
dolayı yenildiler. 

Sorunuzun diğer boyutuna gele
lim. Kürdler bir ezilen ulus olmakla 
birl ikte siyasi alamları , ulus ve uluslaş

m a ya da ulusal siyaset konusunda 
yeteri kadar tartışnıadığl söylenebilir, 
hatta eleştirilebilir ve eleştirilmelidir. 
Genel anlamda ulus sorunu konusun
da iki anlayış vardır. Birincisi, ulusal 
sorunu tarihseV kültürel ölçülerle ele 
alan anlay ıştır. Ulus ve uluslaşma 
sorununu tarihsel-kültürel ö lçülerle 
ele alan anlayış burjuva ideolojisidir. 
Avrupa merkezci burjuva bakış açıs ı , 
her toplumun tarihsel evrimle bir ulus 
aşamasına varıp ve bu aşamaıun ulusal 
devletle ncticelenınesidir. Batı Avrupa 
toplumlarının kültürlerinin daha gel iş
kin oluşundan ö türü tarihsel olarak 
daha önce ulusal devlet aşamasına var
mışlardır. Böylelikle, ayrı ayrı toplum
ların uluslaşmak ve ulusal devlet kur
m ak, tarihsel evrimin kaçınılmaz 
gereğidi r. Dolayısıyl a bu bakış açısı 
toplumları ve kültürleri ileri ve geri 
olarak a§amalandırır. Ç ünkü Liberalizm; 
tarihsel evrim ve tarihsel ilerlem e 
teorisine dayandırılmı ştır. Tarihse l 
evrim, toplumsal gelişmenin aileden 
klana, bö lgesele, ülke esasından ulusa 
ve nihayet geleceği n birleşik dünyası
na varacak bir aşamay1 oluşturmak
tadır. Başka bir arılatımla tüm dünya
nın gcn işletilmi § yeniden üretimle 
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kapitalizm e dönüşeceği tarihsel evrim 
gereğidir. Tarihsel evrim yasası , nes

neldir. 
Tarihsel ilerleme de dünyanın tüm 

ülkelerine kapi talizm in ckonomisini, 

siyasetini ve ideolojisini taşımaktadır. 

Bu ta§ı nıa "barbar toplumları" "çağ

daşl aştırma" o lup bir ile rleme o larak 
algılanır. Liberalizme ya da modern

i zıne gö re kapitalist üre tim iliş ki

lerinin dışındaki ülkeler, tarih dışında 

olan topluınlardır. Buralara kapi taliz
mi taşınıakla yani sönıi.irgeleştirmeklc 

tarih içine çekileceklerdir 'tarilısel

tarihsiz halklar' ayrımını D.Enoerna~yunal 

M arxizın ' i de benimscycccktir. II. 
Enternasyonal Marxizm'i Avrupa 

söınürgeci u !us devletlerini tarihsel 
devrimin özneleri , sömürge halklarını 

ise tarih dışı ya da tarihsel devrimin 
nesnele ri o larak belirtmekteydiler. 
E zen u l us ları devrimci uluslar, ezilen 
ulusları gerici uluslar olarak aynm a 

tabi tutuyorla rdı. Ç ünkü devrimcilik 
ve gericilik, tOplumsal biçimlenmelc

riıı sahibi olduğu üretici güçlerin 
düzeyi ile ilişkilendiri lmiş ti . n. 
Enternasyonal Marxizmi ; bu anlayışı, 

ekonomik gerekircilik ya da bilim sel 
determinizmin teorik çercevesi içinde, 
tarihsel evrim kavramı yerine tarihsel 

devrim kavramını geçirerek yaygın
laştırııHştır. 

ll. E nternasyonal Marxizminin 
uzantısı ulusal-sosyalizm ya da reel

sosyalizm, ulusal sorunu, öznel öğcsi

ndcn kopuk olarak nesnel ölçülerle 

tanımlar. Stalin'in Marxizm ve Milli 
Mesele adlı kitabında söylediği gibi 

iktisadi yaşam birli j;ri, ülke birliği , dil 
birliği , o rtak ruhi şekillenme vb. 

nesnel ölçülerden hareke tle ulusal 
sorunu, tarihseVkültürel bir çerçeveye 
yerlq ti ri r. 

Bu anlayışa göre, "insanlar bilinç 
ve iradeleriyle ekonomik belirlemeyi 
değiştiremezler" savından hareketle, 

sömürgeci ülkelerin sömürge ülkede
ki ekonomik yatırımları bir aşamaya 

geldiğinde, ulusal bilinç determiniz
min bir sonucu olarak ge lişecektir. 

Sosyalizm de ancak demokratik bir 
ulusal devletin kurulmasının ardından 

kapitalist gelişimin belirli bir aşamaya 

varınasıyla gündem e gelir. Bu savın 
sahipleri , ulus ve uluslaşınayı determi

nist bir tarihsel evrimin sonucu gör
düğü gibi, sosyalizmi de ulusal ge lişi

min iktisadi kalkınına modeli ve top
lumsal ilerleme o larak kavrar. Böyle
likle, hem liberali zm hem u lusal
sosyalizm ulusal sorunu, kendiliği n

den i ş l eyen nesnel sürecin iç inde 
dcğerl eııdirir. 

Ç ünkü ulusal-sosyal iz m ya da 
nedensellik siyasetinin üzer ine yük

seldiği M ateryalizm felsefesi, bilinci, 
tarihin dışında ve nesnel gerçeğin yan

sıması olarak algılar. Böyle likle bilinç, 
tarih in yapıcı, aktif bir öğesi değil , 

pasif bir öğe o larak sadece tarihi kayd
eder. Bundan hareketle bireyselleşme, 

uluslaşma, ulus-devle ti vb. m eta piya

sasının ya da mübade lenin ürünü 
olarak a lgılar, yani nesneleştirir. Buna 

karşın enternasyonalist sosyalizm ya 
da amaçlılğa dayalı siyasetin üzerinde 
yükseldiği Tarihi Materyalizm felsefe
si, bilinci, insanların , bir toplum biçi
mi içinde ve bu toplum biçiminin 
aracılığıyl a toplumsal ili §kilc riııi deği§

tirme faaliyetinden doğan bir toplum-
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sal ilişkidir. Bilinç ve toplum etkile
şi mini ge li ştiren de amaçlı somut 
insan faliyetidir. Bilinç ya da öznellik, 
ta rihin aktif ve yapıcı bir öğesidir. 

İkinci akını ise, uluslaşma ve ulusal 
sorunu siyasal bir sorun olarak idrak 
eder. Ulusl a§manın iki öğcsi vardır; 

özne ya da siyasi öğe ve nesne ya da 
kü ltürel öğe. Kültürel öğe; toplum ve 
üzerinde yaşadığı coğrafyad ı r. Siyaset, 
belli bir ülkede yaşayan toplumun 
ortak hak ve görevleri an layışı üzerin
de devletleşıneyi amaçlayan faaliyettir. 
Siyasi faaliyetle kültürel tasarım lı ülke, 
siyasal tasarıınlı ülkeye dönüşür. Nasıl 

ki , sınıflı toplumların çatışma kaynağı 
üretim güçleriyle üretim ilişkileri ara
sındaki çelişkidir. Bu çelişkinin aktif 
değişken i üretim ilişkilcrid ir. Üretim 
il işkileri toplumsal sınıflar arasındaki 
egemenlik ilişkile ridir. Aynı biçimde 
ezen-ezilen ulus ili ş kisinde ezilen 
ulusun kendisi, tasarımianan ülkesi ve 
zengi nlikleri üretim araçl arı konu
mundayken; bu değerlerin ezen ulus 
devletinin m ü lki yetinde olması da 
üretim iliş kileri konumundadır. Bu 
durumu üreten ezen ulus devletiyle 
ezi len ulus arasındaki egemenlik ilişk
iler idir. Ezilen ulusun; coğrafyasının , 
ze ııginliklcrinin ve yarattı ğı değerlerin 

mülkiyetini ele geçirme mücadelesi 
ulusal siyasetin sorunudur. 

Uluslaşmanın nesnesi; kültürel 
öğe ya da toplum ve üzerinde yaşadığı 
cof,rrafyad ır. Öznesi; toplumun ülke 
olarak tasarımladığı coğrafyas ı nda 
siyas i egemen olma mücadelesidir. 
Ezilen ulus eko no mik, siyasal, askeri , 
kültürel, hukuki vb. o larak mutlak 
anlamda ezen-u lus devle tinin ege-

menliği altındadır. Bundandır ki, ezi
len ulusun sorun u; askeri, demokrasi, 
kültürel vb. değil, siyasi sorundur. 
Tarihsel bi rilcim o larak ortak karakter
istikler o lan kültür öğesi( dil, ülke 
olarak tasarımlad ığı coğrafya vb.) ile 
ulusal bilinç oluşturu lamaz ve toplu
mu u l us l aştıra ırıaz. Ancak, siyasal 
örgütlenme ve mücadele i l~ ulusal bil
inç oluşturulabilir ve kültüre l toplum 
siyasal topluma dönüşür. Ancak bu 
siyasi koşulda adı geçen tarihsel öğeler 

ulusal bilincin oluşturulmasında birer 
kategori o larak işlev görür. Coğrafya
sının üzerindeki ezen ulusun hakimi
yetine son vermek ve kendi siyasi ege
menliğin i yani devletini kurmasını 

hedefleyen siyaset, ulusal siyasettir. O 
nedenledir ki ulusl aşmayı oluşturan 
siyasi öğedir. 

Avrupa merkezci bakı ştan etkile
nen Kürd ulusal-devrimcileri , ulusal
demokratik akımlan da ulusl a§nıayı 
tarih/kültür ya da ulusal/kültürel, bir 
sorun olarak görmektedirler. Bu anla
yış, tarihsel evri nıle ulusal bilincin 
evrinıini birbirine karıştırmaktadır. Bu 
da, ulusal bil incin ve siyasallaşmasının 
çarpıtılınasına ve saptınlmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle Kürdistan 
özgü lünd e tarihsel-kültürel evrim 
zemini üzerinde yükselen siyasi akım

ların varacağı yer azınlık siyasetidir. 
Ulusal siyaset ilc azınlık siyaseti farklı 
sorunl arın çözüınüdür. İs tanbul , 
Tahran, Berlin vb. yerierede yaşayarı 
Kürdlerin sorunu dem okratik ve 
kültürel haklara kavu§madır. Demok
ratik ve kültürel hakla rı olarak Kürd 
sorunu, azın lık siyasetiniıı konusudur. 
Kürdistan'da yaşayan Kürd lerin ve tabi · 
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ki Kürdistanlıların sorunu, siyasi ege
menlik sorunudur. Siyasi egemenlik 
hakkı o larak Kürdistan sorunu, ulusal 
siyasetin konusudur. Bu nedenle Kürd 
ulusal hareketi bu iki sorunun çözü
mün ü bilince çıkararak ve birbirine 
karıştırmadan siyaset üretmek duru
mundadır. 

Asya ve Afrika da olduğu gibi 
Kürdi stan'da da ulusal siyaset, I. 
Paylaşım Sava§ ı sürecinde belirir. 

"ller ne kadar 1911 yıl ında yer alan 
Çi n İluilali , Bengal'in bölünüşünün 
yarattığı kaynaşmalar ve daha başka 
yerlerde kabaran dalgalar gelecekte 
neler olabileceğini işare t ediyorduysa 
da sömürgelerde milliye tçilik 1914 
yılında henüz bilinmeyen bir olay
dır. " "Bir ayrı çeşit, kendine özgü bir 
söınürgecilik sorunu teş lcil eden 
i ri anda bir tarafa bırakılırsa Birinci 
C ihan Savaş ı yıllarında h içbir 
sömürge halk savaş ı fırsat bilip ayak
lanınadı ve hata önemli bir zorluk 
dahi çıkarmadı. "2 

Kürdistan siyasi güçleri, I. Paylaşım 
Savaşı 'nı bir devletleşme fırsatına dö
nüştüremediler. Kürdistan siyasi güç
lerinin büyük bir kesimi Kürdistan'ı 
işgal ve ilhak etmiş olan Osmanlı 
D evleti'ne yardım ettiler. Asya ve 
Afrika da ulusçuluğun gelişimi emper
yalist kapitalizmle başlamış tır. Yani 
20. yüzyılın başında başlamıştır. I. 
Paylaşım Savaşı , Ekim Devrimi ve 
ABD'nin politikasının etkisi de ulus
çuluğun gelişmesine ivme kazandır
ınıştır. Kürdistan, 1920'lerde 

2 Robert Eınerson, Sömlirxelrrill Ulııslalnıası. S. 
23-24 

emperyalist güçlerin bir cenahı tara
fından oluşturulan politikanın sonucu 
o larak dö rt(4) devlet arasında pay
laştırılmış uluslararası bir ezilen ulus
tur. Kürdler dört parçaya bölünen 
Kürdistan' ı ve ezen-ulus devletlerini 
tanımamış ve bu statükoyu parçala
mak için amansız bir mücadele ver
mişlerdir. Bu mücadele Koçgiri ve 
Şeyh M ahmud Berzenci hareketi ile 
başlamış, Şeyh Said, Agıri, Dersim, 
Ba rzan i ve (M ehabad ) Kürdistan 
C umhuriyeti ile sürmüştür. Bu m üca
delenin içinde modern anlamda 
Kürdistan C umhuriyeti vardır. Bu 
mücadeleleri yönlendiren siyasetin 
hedefi bağımsız Kürdistan'dır ve bu 
siyasetlerin karakte rini de Kürd 
kültürel değerleri biçimlcndirmiştir. 

Bundandır !ci bu mücadeleleri yön
lendiren siyasetiere bağımsızlıkçı ya da 
geleneksel siyaset denilebilir. Doğu ve 
Güney KOP'ler bu geleneksel siyase
tin devam eden damarıdır. Ancak 
M ete Mustafa Barzani ve arkadaş
l arının Sovyet'lerden ge lişinden sonra 
ve Sovyet'lerin siyasi çizgisinin etk
isinden dolayı geleneksel siyaset, ken
dini bölgesel ya da parçalı siyasetle 
sırurlamıştır. 

Kürdistan'da kendini m odernise 
olarak tanımlayan ve ulusçu-devrimci 
akım olduf,'l.lnu söyleyen PKK, YNK 
ve diğerleri ile ulusal-demo kratik 
akımların bir kesimi , asgari-azami 
program ve aşamalı devrim teorisine 
dayalı siyasi anlayışlarının gereği ola
rak ulusal sorunu, tarihsel-kültürel 
evrim yönüyle ele almaktadırla r. 
Tarihsel-kültürel evrim zemini, azın
lık siyasetinin zeminidir. O nun için 
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tarihseVevrim ya da azınlık siyasetin 
çizgisi üzerinde yü kselen s iyasi akım
lar; kendi örgüt çıkan hangi olguyu ve 
tarihi gerektiriyorsa, ulusal hareketi o 
o lgu ve tarihle b.ışlatır. (Kawa'nın 
ba~kaldırısı , Alırnede XANI, vb.) 

Cevap 5: 
Kürd ulusal hareketi , Şeyh 

Abduselam Barzani ve hareketi hak
kında yeteri kadar ara~tırma yapmamış 
ve hak e ttiği değeri vermemiştir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi Şeyh 
Abduselam Barzani lid e rliğindeki 
hareket, denilebilir ki ulusal siyasetin 
yön verdiği ilk harekettir. Bağımsız 
birleşik Kürdistan ' ı kendilerine sabit 
ya d a deği şmez ilke kabul ed en 
Kürdistan Komünistleri için, Şeyh 
Abduselam Barzani ; eşit, özgür ve 
öznel bir Kürdistan toplumu müca
delesini veren ve bu uğurcia şehit olan 
bir liderdir. Zaten Marx'ın tarif ettiği 
komün izm; eş it , özgür ve özne l 
toplumdur. 

20. yüzyılın başında ŞeyhAbduselam 
Barzani liderliğinde Kürdistan aşire tle
ri arasında bir anlaşma imza lanır. Bu 
anlaşma (1907), Barzan bö lgesinde 
uygulamaya konulduğu gibi, tüm 
Kürdistan'da da uygulamaya konulmak 
istenen bir program niteliğindedir; 

"* Özel mülkiyetİn kaldınlması , 
* Toprak dağmınının yapılması ; 
top rağın çiftçiler arasında bölüşül
mesi, 
*Gönü lsüz evl i liğin ve başlık pa rası
nın kaldırılması , 

*Eşitlik ve adalet temelinde toplnm
sal ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, 
* Toplumsal eğitimin yapılmas ı , dini 

görevlerin yerine geti rilm esi ve 
vatanda~ la r arasındaki problemierin 
çözümü için, her köyde medreseler 
kurnıak. 

* Her köyde(yerleşim biriminde) 
halkın bütün sorunla rıyla ilgi lenecek 
ve çözüm getirecek bir heyetin 
(cemaate ri'ıs iplyaıı ) olu§turulması. 
* 1 ler aşiret bünyesinde, belirlenen 
sorumluluk çerçevesinde hareket 
edecek silahlı ınilis kuvvetlerin oluş
turulması. ·• 

Abduselam Barzani ve yoldaşları 
tarafından oluşturulan bu program, 
1920'de Komünist E nternasyonal'in ll. 
Ko ngresinin sömürgeler için devlet 
modeli olarak alınan Sovyet kararının 
iç ini do lduracak niteliktedir. Bu 
Sovyet; Roy için işç i-köylü Sovyet'i, 
Len in için ise köylülük ya da emekçil
er Sovyet'idir. 

Şeyh Abduselam Barzani ve yol
daşları tarafından oluşturulan sosyal 
ili ~kil c rl e ilgili programın hedefi ; 
Kürdistan kültürel değerlerini 
Kürdi sta nlıların yaşanı tarzına dönüş
türnıeye yönelik faali yetlerde bulun
masıdır. Kürd ulusal hareke tinin 
eko no mik-politik dönüşüm sorunu 
olduğu kadar kültürel dönü şüm 
sorunu da olduğunun farkındadırlar. 
Bu nedenledir ki Kürdistan kültürel 
değerlerini önemsemiş ve bu değer
lere sarılmışur. Geleneksel Aşiret 
yapıları üzerinde yü kselen to plumsal 
örgütlenmenin tem el olduğu 
Kürdistan'da, Kürd ulusal mücade
lesinin kitleselleşmesi için, Kürdistan 
kültürel değerlerini hem kendilerine 
rehber edinınesi ve hem de kitleye 
taşımasının gerektiğinin farkındadır-
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lar. Böylelikl e, Kürdistanlıların kendi
leri için bir toplum olmanın siyasi 
mücadelesinde kültürel değerler 

önemli bir araca dönü ştürülmüştür. 
Konunun anlaşılınası için örneklendir
ınede de fayda vardır. A§ire tler a rasın
daki ya da aileler arasındaki anlaşma
zlıkları , çatı şmaları Irak devletinin 
mahkemeleriyle deği l , Kürdistanlılar 

tarafından oluşturulan güvenilir 
heyet-cemaat yöntemiyle çözmüştür. 

Hayvanların silah la avianınası yasak
lanmıştır. H ata yedinci ayda yumur
talık dönemi olması vesilesiyle elle 
bile balık avi anınası yasaklanmı ş tır. 

Rastgele ağaç kesimi yasaklarıını~ ve 
ihtiyaç için kesilecek ağaçla r önceden 
belirlenmiştir. Erkek çocuğun ailesi iki 
sefer kadını ailesinden istemesine 
karşın olumlu yanıt alamazsa, taraflar 
kadı- nın ailesinden izinsiz evlendik
lcrinde, kadının ailesi namus davası 

vb. gibi olumsuz davranış içine gire
mezler. Ç ünkü bu durumda çifderin 
birbirlerine sevgi bağı ile bağl andıkları 

bbu! edilmektedir. Kadınların berdel 
(berdel) edilmesi, başlık paras ı vb. 
yasaklanını~tır. Ayrıcalık ve üstünlük 
belirten unvanl ar (ağa, bey, paşa, 

başkan gibi) yasakla nmı ş tır. Ancak 
mesleklerinin çiftçi, marangoz, mele, 
seyda, şeyh, vb. gibi unvaniarı kullan
abi lir. Bu uygulamayı Barzan bö l
gesinin dışın a da taşımak için gayret 
sarf edilnüş tir. Bu kurallar bürokratik 
buyruklar olmayıp halkın gö nüllü 
rızası ile uyulan kültürel kural lar 
haline gelmiştir. 

So nradan M ele M ustafa Barzani ve 
KDP, bu değerlere dayanarak siyasal 
mücadelenin kitlelerde kökleşmesini 

sağlamıştır. N e var ki Kürdistan'da sol 
hareketler, Şeyh Abduselam Barzani 
ve yoldaşları tarafından kurallaştırı lan 

ve M ustafa Barzani il e KDP'nin de bu 
kültürel değerlere sarılmasını , feodal 
değerlere bağlılık ve gericilikle ithanı 

ct nı iş lerdir. 
Ezen ulus devletleri, Kürdistan'ın 

fiili yaşamında mutlak egemendirler. 
N e var ki zor ve şiddete dayalı fiili 
mutlak egemenlikle yetinnıemekte
dirler. Kürdlerin bu mutlak egemen
liği meşru görmelerini ve inanmala
rını istcmektedirler. Ezen ulus devlet
ler için, Kürdlerin köle olması yetm iy
or, Kürdlerin köle olma durumlarını 

kahullennıelerini, meşruluğıın a inan
malarını istemektedirler. Bunun için 
Kürdistan' ı yıkıp yaktılar ve kendileri
ni efendi Kürdleri köle olarak yeniden 
ürettiler. Toplumsal yapının her yeni
den üretiminde Kürdleri köle olarak 
yeniden üretmek istediler. Bunu da 
modernleşme ve ilerlem e adına yap
maktadırlar. Doğrusu Kürdler içinde 
de kö le olmayı belli bir dereceye kadar 
kabullenenler de az değildir. Bu kes
imin anlayışını da oluşturan nedensel
lik siyasetidir. N edensellik siyasetinin 
devaracağı yer azınlık siyasetidir. 

Burjuva ideolojisi de iki temel 
ö6rretiden esinlenir. Taıihsel-evrim ve 
Taıihscl-ilerlcnıc. l3unu yukarıda kısaca 
açıklamıştı k. 

Kap.italist üretimin dünyanın ege
men üretim ilişki sine dönüşmesi eko
nomik yasa ların ya da evrim yasa
larının işleyi ş i gereği olmamaktadır. 
Burjuva ideolojisi ve tarih anlayışının 

da egemen anlayışa dönüşmesi , kapi
talist üretim ilişkilerinin ya da tarihsel 
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ilerlem enin iş leyişi içinde kendiliğin
den olmamaktadır. Burjuva devlet
lerinin zoruyla olmaktadır. Burjuva 
devleti; kapitalist üretim iliş kilerini , 

burj uva ideolojis ini ve bü rokratik 
örgütlenmcyi çağdaşlık, modernleş
me, ilericilik ve bilimselliğin gereği 

olarak d ünya toplumların a dayatır ve 
beııimse tir. E zilen ulusl arın ve/veya 
sömürge ülkelerin egemenleri ve 
aydınları da bu ilişkileri topluma taşı
manın aracıdırlar. 

Kürdistan'da kendilerini Marxist 
sol ya da sosyalist o larak tanımlayan 
siyasi akımlar, siyasi mücadeleyi ve 
devrimi, eko nomik-politik dönüşüm 
so runu o larak a lgıladılar. D evrim 
mücadelesinin kültürel bir dönüşüm 
sorunu da olduğunu kabullenmedilcr. 
Ulusal-sosyalizm ya da nedensellik 
siyasetine göre, kü ltürel dönüşüm bir 
üst yapı olarak doğrudan ekonomik alt 
yapıdaki dönüşüm tarafından tck yan lı 
olarak belirlenir. Ne va r ki bu tanımla
ına nın muhtevas ı , işçi sınıfının ve 
ezilen ulusl a rın kurtuluş mücadele
sinin gelişmesine değil , gerilemesine, 
kösteklenınesine h izmet eder. Ç ünkü 
ekonomik, politik, demokrasi, kültür 
vb. toplumsal ili~kilcrin yani insanlar 
arası faaliyetlerin ürünü olup, etkile
şim içindedirler. Y<ıni bu karakteristik
ler her biri tck başına hiçbir şeydir; 
ancak tüm i lişkilerin etkile§imi içinde 
somut bir gerçekliğe dönüşürler. 

Ezen ulus devlctlcrinin, Kürdistan'da, 
ideolojik-kültürel planda yaptığı tahri
batı küçüm sedil er. nu ideolojik
kü ltürel tahribat; Kürd toplumunda 
kirrıliksizlc§mcyi , ta rihsi zl eşmeyi, ki§i
li ksi zleşmeyi ü retrrıektedir. Kimliksiz-

leşmiş toplum, kendi gerçekliğini 
ezen ulus devletlerinin gözüyle görm
eye başla r. Bu da Kürdistan toplumu
nu özne olmak.-tan çıkarır ve nesne ya 
da malzeme ko numuna getirir. Yani 
Kürd ulusunun kendi geleceğini tasar
Iayabilme yeteneğinin yok edilmesi 
hedeflenmektedir. Ülkesinin gel eceği
ni tasarlayamayan bir ulusal biçimlen
me, kendi toplumsal sürecinin öznesi 
olamaz . Ezen ulus devletlerinin ide
olojik-kültürel tahribatının amacı da 
bud ur. İdeoloj ik-kültüre l tahri ba tı 
küçümsemelerin in nedeni, bilinç ek
sikliği ya da ihmalkarlıktan kaynaklan
mıyor. Tam tersine nedensellik siyase
tinin gereği o larak, siyasi ata ları olan 
Il. Enternasyonal Marxizminin öğreti

sini paylaşmalarından kaynaklanıyor. 

N edensellik siyaseti ve bu siyasetin 
etkinlik a l a nı içinde olanlar Kü rd 
kül türel değerlerini feoda l değerl er 
olarak adlandırıp küçümsediler. Bu da 
niyetl erinden bağımsız olarak ezen 
ulus devletlerinin, Kürdistan'da ide
olojik-kültürel planda yaptığı tahr ibata 
yardım eden birer dinamiğe dönüş
tüle r. O nedenle Kürdistan devrim
inin , ekonomik-politik dönüşüm soru
nu olduğu kad ar kültüre l-po litik 
dönüşüm sorunu da vardır. Zaten 
uluslaşma, kültüre l ve siyasi öğenin 
diyalektik bütünselliğidir. 

Ulusal kurtuluş m ücadelesi süre
cinde Kürdistan toplumunun yeniden 
üretiminin öznesi s iyaset, nesnesi de 
kültürel değerlerdir. Ancak bu siyasal 
kavrayışla , Kürdistanlıların bilincinde 
ulusal kurtuluş mücadelesi radikal bir 
dönüşüme uğrar. Böylelikle Kürdbtan 
kitl esinin ulusal kurtuluş mücade-
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lesinin sürecine katılımını sağlar. Bu 
kitleyi pasif değil, aktif duruma getirir. 
Kürd ulusal mücadelesi aynı zamanda 
Kürdistan toplumunun yeniden üre
rimidir de. Kürd ulusal mücadelesinin 
sorunu, ekonomik-politik dönüşüm 
olduğu kadar kültüre-politik dönü~ü
mdür de. Bu anlamda soruna yakla~ıl
dığında Şeylı Abduselam Barzani ve 
yoldaşlarının, Kürdistan kültürel de
ğerlerini Kürdistanlıların yaşam tarzı

na dönüştürmeye yönelik gayret
lerinin ve bu mirasa sahip çıkan Mele 
Mustafa Barzani ve yoldaşlarının yön
lendirdiği KOP hareketinin, kültürel 
değerlerle bütünleşmesinin ve erkile
şiminin önemi anlaşılır. Daha önemli 
olan kültür-siyaset etkileşiıninin hangi 
yöne ve ne kadar büküldüğüdür. 

Önemli olan Kürdistan kültürel değer
lerinin ulusal kurtuluş mücadelesi 
yönünde bükülıncsidir. Ulusal kurtu
luş mücadelesi, bu deneyime eleştirel 
yaklaşmalıdır. Bu deneyimden çıkarıl
ması gereken ders; 1960'tan sonra 
KDP hareketinin, kültürel değerleri, 
Kürdistan bağımsızlığının yönünde 
değil, kısmi baf,TJ.msı zlık yönünde 
bükınesidir. 

Cevap 7-10: 
XIX yüzyılın sonlarına doğru orta

ya çıkan ve XX. yüzyılın başmda 
devam eden Kürd aydın faaliyetleri, 
ulusal değil kültürel faaliyetlerdir. 
Örneğin Kiirdista~ı gazetesinin 1898'de 
yayınlanması, 1908'de Kürd Teavün ve 
Terakki Cemiyeri'nin ve cemiyere ait 
bir gazetenin yayınlanması ; 1912-
13'lerde Kürd IJcvl Cemiyeri'nin 
kurulması ve cemiyere ai t Roj/ Kurd 

dergisinin yayınlanması faaliyeti vb. 
gelişmeler, birçok Kürd siyasetçisi ve 
tarihçisi tarafından Kürd ulusal hare
keti o larak değerlendirilmektedir. Oy
sa söz konusu cemiyet ve yayınlar 

dikkatle incelcnirse bu gelişmelerin 
ulusal bir hareket olma özelliğinden 
uzak olduğu görülür. l3u dönemdeki 
ge lişmeler, faaliyetler dalıa çok kültü
rel f.ıaliyetler olarak değerlendirilme

lidir. Bu dönemdeki Kürd siyasecçi
leri , ileri gelenleri Osmanlıcıdırlar ve 
kendilerini daha çok Osmanlı Devleti 
ve coğrafYasının siyasi sınırları içinde 
tanımlamaktadı rlar. O dönemin önde 
gelen Kürd siyasetçisi, Babanzade 
İsmail Hakkı'nın Kiird 'feavü ıı ve 
Terakki gazetesinde yayınlanan bir 
yazısı bu durumu özetler: "Biz önce 
müslümanız, sonra Osmanlı ve üçün
cü olarak Kürdüz." Yani Kürdlük son 
sırada gelmektedir. 

Osmanlı aydının ın , kurumlarının 

ve siyasetin in Dalkan savaşından sonra 
Osmanlılıktan Pan-Turanizme yani 
Türk milliyetçiliğine doğru evirilmesi; 
I. Dünya Payla§ım Sava§ı'nda Alman 
emperyalizminin yanında yer alarak 
savaşa katılınası ve nihayetinde 
Osmanlı İmparatorluğu'nun kaçınıl
maz yıkımı ; Ermeni milliyetçiliğinin 
geli§iıni ve Kürdistan coğrafyasının 

büyük bir kısmı üzerinde hak iddia 
etmesi; kültürel faaliyette bulunmu§ 
o lan Kürd siyasctçi leri ve ileri gelen
le rini kültürcülüktcn milliyetçi bir 
çizgiye çekıniştir. 1 9 18'den itibaren 
Kürdler ulusal haklarının kabul edil
mesi ve tanınınası için mücadele etm
eye başlamı§lardır. Kürdistan Teali 
Cemiyeti ulusalcı hedeflerle kurul-
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muş ve ulusalcı faaliyetlerin takipçi
sidir. Örneği KTC üyesi ve Kürdlcri 
Paris 13arış Konferansı'nda temsil eden 
Şerif Paşa, konferansa sundub'1l mem
orandumda Kürd devlerinin kurul
masının Kürdlerin ulusal hakkı o ldu
ğunu ileri sürmüştür. 

Ancak Kürdistan s iyasi güçleri, 
savaş sonras ı ortay;ı çıkan avantajlı 
durumdan yararlanıp kendi devletleri
ni kurma başarısın.ı göstcrememiştir. 
Uu başarıs ı z lığın nesnel nedenleri 
olmakla birlikte belirleyici olan öznel 
yani siyasi nedendir. Gerek savaş önce
si ve gerekse savaş sonras ı Kürd 
kültürel ve ulusal oluşumlarında yer 
alan Kürd s iyaı;etçilcrinin, Kürd soru
nunun çözümü nü aydınlanma, bilim 
ve edebiyatta gerçekleşecek gelişme l
erde aramakradırlar. Özell iicle 1918'in 
sonlarında kurulan Kürdistan Teali 
Cemiyeti ve yayınladığı ]in dcq,risi 
incelendiği zaman bu durum net bir 
şekilde ortaya çıkar. Savaş sonrası 
dönemde Kürd ulusçuları , Kürdlerin 
ulusal hakJannın tanınması ve bağım
sızlığı için faaliyetlere girişmişlerdir. 
Burada sorulması gerekeıı soru bu 
hakkın elde edilmesi için hangi siyaset 
ve hangi araçlar seçmiş olduklarıdır. O 
dönem incelendiğinde, Kürd ulusçu
lannın iki temel noktaya dayanarak 
hareket ettikleri anlaşılmaktadır: 

1- Kürdlcrin aydınlanması , uygarlaş
nı:ısı, bilim ve cdebiyalta gel işmesi, 

2- "Uygarlığın" ve bilimin beşiği 
olan Avrupa ve Amerika'ya Kürdlcrin 
haklı durumunu anlatıp, tan ıtmak ve 
desteğini kazanmak. 

O dönemin Kürd aydınları ve 
ulusalcıları savaş sonrası dönemin 
yeni bir çağ olduğu ve uluslararası 

i l işkileri belirleyecek olan güciin 
"bilim", "akı l" ve uygarlık olduğunu: 
savaşın , askeri gücün yerini artık yeni 
çağın yeni değerleri olan öğelere -akıl , 
bilim ve uygarlık- bıraktığına inamak
taydılar. 

O dönemin Kürd ulusalcıları 
"uygarlığı", "bilimi" ve "aklı" temsil eden 
Avrupa'nın -daha doğrusu Britanya, 
Fransa ve Amerika'nın ve özellikle 
Amerika başkanı W Wilson'un prensi
plerine o lan inançlarından- dünyayı 
yeniçağın 'öğe lerine' uygun o larak 
yeniden düzenleyeceklerine inanmak
taydılar. İnanç bu o lunca yapılması 
gereken Kürdlerin haklı , ulusal talep
lerini 'uygar ', 'bilimsel' bir metotla 
Avrupa ve Amerika'ya tanıtmak ve bu 
yolla ulusal hakları elde etm eye çalış
mak olmu§tur. Kürd ulusuntın ulusal 
çıkarlar hedefinde örgü tlenmesi ve 
harekete geçirilmesi için, ulusun siyasi 
ve askeri örgütlenmesine tC§ebbüs 
edilmemiştir, bu yönde herhangi bir 
adım aulınamı§ tır. Kürd ulusalcıların
ın hemen hemen bütün faaliyeti ulus
lararası (daha doğrusu Britanya, Fransa 
ve Amerika ile) diplomatik gi rişimieric 
sınırlı kalmıştır. 

Kürdistan ulusalcılarının tersine, 
Kürd ulusunu ezm ektc kararl ı ve 
KürdiStall'ın kuzey coğrafyasıru Osmanlı 
Devleti'nin ülkesine dönüştürme kara
rına sahip olan İttiha t ve Terakk.iciler, 
Kemalist hareketi ad ı a ltında 
Kürdistan'da kitleleri örgü tlemekle, 
askeri örgütlemeler oluşturmakla meş
guldürler. 'H alifelik elden gidiyor'; 
'Erıneniler Kürdlcri yönetecek' slo
gan larıyla Kürdistan da Kürdleri 
ö rgütleyen ve Kürd savaşçı güçlerini 
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(~iret güçleri) yanlış hedeflere yöne!- gcli~mesine büyük bir darbe olmuştur. 
ten Kemalist hareket olmuştur. Kemalist Koçgiri'de ve Şeyh Mahmud Bcr.tenci'nin 
hareket ürettiği siyasetle Kürdistan'ı ve önderlik ettiği ulusal hareketi n bütün 
Kürd ulusunu, Kürd ulusçularına ulusal kahramanlık ve fedakarlığına 
kapatma başarısını göstennİ§tir. raf,rınen yenilgisi, Kürd ulusal hareke-

Keınalizm'in bu başarısının asıl tinin gcli§nıcsine büyük bir darbe 
nedeni dönemin Kürd ulusçulannın olmuştur. 1920'lerden beri gelen bu 
ulusal siyasetten yoksun olmalarından siyasi akım, geleneksel siyaset olarak 
kaynaklanan ve yukarıda bahsedilen tanırnladığımız bağımsızlıkçı hare
eksik ve yanlış olan görü§leri olınu§tur. kettir. 
Dönernin önde gelen Kürd ulus
çuları, aslında Kürdistan'da kitleler 
üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 
Örneğin Seyid Abdulkadir, Mir 
Bedirhan'ın oğulları vb. Eğer 
Kürdistan 'a biznt kendıleri gidip 
(İstanbu l'da oturup diplomasi yap
maktansa) Kürd ulusunun siyasi ve 
askeri örgütlemesini amaçlasalardı, 
Kemalistl<.'rin yolunu kesebilirlerdi. Bu 
kesimlerin ön varsayımiarına göre, 
siyaset, kitleleri belli bir hedef doğrul
tusunda örgüdeyip harekete geçirme 
faaliyeti değildir, uluslararası diplo
matik girişi ııı ierle ilgili faaliyettir. 
Bundandır ki, Kürdistan Tcali Ccrniyeti; 
Kurdistan coğrafyasında Kürd ulusu
nu sıyasi hedefler doğrultusunda 

örgütlenıek, ulusal siyasal örgütlen
meyle Kürdleri yerel konumundan 
sıyırıp ulusal konuma gelmesini sağla
maya yönelik faaliyeti esas alan siyasi 
anlayıştan yoksundu. 

Dönemin Kürdi'itaıı ulur;culannın 
hepsini aynı kefeye koymak elbetteki 
dof,ıru değildir. Kiirdıstan toprağında 
ve halkının içinde olan Kürd liderleri 
de vard ı , örneğin Alt Şer, A11 Şan, 
Baytar Nuri, Seyid Rıza, Şeyh Mahmud 
Bcrzenci, Şeyh Abduselam Barzani. 

Cevap 8-9-11-12-13-14-59: 
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi 

sonunda Osmanlı merkez bürokrasi
nin politik hedefleri ve Osmanlı 
merkez bürokrasisinin Mustafa Kemal 
öndcrlığindcki hareketinin amacı 
netti. Bugünkü Türkiye siyasi sınırlan 
içinde bir ulusal Türk devletini kur
maktı. Ulusal Türk devletinin kurul-
ması demek; bu sınırlar içerisindeki 
Rum ve Pontus halklarının imhası ve 
tasfiyesi, I. Paylaşım Savaşı sürecinde 
gcrçek1qtirilen Ermeni soykırım harc
ketinin gereği olarak Batı Ermenistan 
ve Kürdistan'ın ilhakı ve Kürdlcrin 
Türkleştirilmesi siyasetinden başka bir 
şey değildir. 

"30 Ekim 1918 Moııdros Antiaşması 
sonrası, aynı yılın sonuna dek kurulmu§ 
ilk bq direni~ derneğinin üçü Ermeni, 
ikisi de Rum azınlıklara karşı oluşmuş
tur. İlk kurulan derneklerden o lan 
Trabzon Muhafazai I lukuku Milliye 
Ceıniyeti'nin aldığı kararların başında, 

'azınlıklara karşı silabla karşı konulması' 
maddesi yer almaktadır.":\ 

Mustafa Kemal de, 8 Temmuz 
1919 tarihli askerlikten istifa mek-

Şeyh Abduselam'ın L 9 14'te idam 3 Yakw 'Jarilı Aıı.ıiklopedisi, dlı: 2. s. 27. Yem Asya 
edi lmesi Kürd ulusal hareketinin Dergi,iYJvıııı. i~ıaııbııl. 1990. Jkı:r. Akçaııı, age. ,. ıs 
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rubunda da, "kurtulu§ sava§ınırı" kime 
karşı örgü tlendiğini açıkça dile geti r
mektedir. "Mübarek vatanı ve milleti 
parçalamak tehlikes inden kurtarmak, 
Yunan ve Ermeni ama'line kurban 
etmemek için aç ılan milli mücadele 
uğrunda milletle beraber serbest surette 
ça lışmaya resmi ve askeri s ıf.'ltırn artık 
mani olmaya başladı."4 

Burada Kürdlcrden bahsedilme
mekted ir. Ve bilinçli o larak birinci 
Meclis'in başına bir ülke adını koy
madılar. Çünkü Mustafa Kemal'in 
politikası, Ermeni tehdidini işleyerek 
Kürdleri yanına çckmckti. 

"Temmuzda Erzurum'da toplanan ve 
I3üyük Ermenistan'ın kurulmasına 
direnme kararı alan kongre, doğu vila
yetleri temsilcilerini bir araya getiriyor
du. Eylül ayında Anadolu'nun bütünüy
le Doğu Trakya Temsilcilerinin katılı
mıyla Toplanan Sivas Kongresi ise, 30 
Ekim 19 l8'de kabul edilen ate~kes sı nır
ları doğu sınırı Brcst-LicevskAntlaşrrıa.sı'yla 
çizilen s ınırla aynıydı- dahilinde ulusal 
bir Türk devleti kurma iradesini ortaya 
koydu."5 

Mustafa Kemal hareketi, aynı kad
rolarla ve aynı amaç ve yömemlerin 
takipçisi olarak İttihat-Terakki'nin 
bıraktığı yerde n aynı politikan ın 
devam etti rilmesidir. . 

Kürd ulusal güçlerin direnmesi 
galip devletlerin kirli barışını zora sak
muştur: 

I. Paylaşım Savaşı'nda İngilte re, 
Fransa ve Rusya Osmanlı İmparator 
luğu'nun coğrafyasının nasıl payiaşıla
cağını 16 Mayıs 1916 tarihli Sykes-

4 Stcfanos Ycra'\'\imos age. S. 327 

S Stcf.ınos Ycrassiıno~ ahre. S. 158-159 

Pı cot anlaşmas ıyla çözümlemişti. 
İngilizlerin savaş hedefi Filistin, 
Güney Kürdistan ve Irak idi. Savaş 
sürecinde önemli iki siyasi değişme 
olmuştu. Bolşevik Devrimi'yle birlikte 
Rusya savaştan çekilmiş ve gizli anlaş
m a l a rı n tümünü açıklamış ve bu 
emperyalist an laşma la rı tanımadığını 

ve uymayacağını ilan etmiştir. Diğer 
yandan ABD savaşa katılmı§tı. 
Rusya'nın payı ABD'ye bırakılacaktı. 
Rusya Çarlığı'nın yıkılmasıyla birlikte 
Rus Orduları işgal e tti6ri bölgelerden 
çekildi ve böylece Kafkasya denetimsiz 
kaldı. Bu bölgeler genellikle ingiltere 
işgali altına girdiyse de, İngi ltere'nin 
buradaki durumu gcçiciydi. Bu bölge 
İngiltere'yi en az ilgilendiriyordu. 

"13 Ağustos 1918'de kabinedc yap
tığı konuşmasında Balfour, 'Sava~ son
ras ında İngiliz İmparatorluğu'nun, 
Mczopotamya dışında herhangi bir 
yerde genişlemesinin doğru olmayacağı
na inandığını' açıklamaktaydı. İki gün 
sonra ise Lord C urzon, sözünü hiç sap
tırmadan, dünyada İngi ltere d ışında 
hiçbir ülkenin Mezopotamya ile ilg i
lenebilecek güçte olmadığını ve 
Londra'nın bu yüzden 'kapitalist, tckelci 
ya da emperyalist' olarak suçlanmasm
dan herhangi bir şekilde gocunmad ığını 
açı kladı. 

Bu açıklanıanın hedefi büyük ihti
malle, Ba§kan Wilson'un insancıl söy
levlerinin ardına gizlenip 'aç ık kapı' poli
tikası nı day;ıtmaya ça lışan Amerika 
Birleşik Devletleri id i. Bilindiği gibi bu, 
Anıerikan özel şirketlerinin çıkarlarının 
dünyanın neresinde o lursa olsun korun
masına yönelik bir politikaydı ve o sıra
da Standart O il Şirketi'nin Ortadoğu 
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perrolleriyle ilgilenmeye ba~ ladığı , kim-
se için bir s ır değildi."6 • 

ABD, Rus ordularının çekildiği 

bölgeyle değil , Ortadoğu ve Güney 
Kürdistan pe rrolleriyle ilgilidir. Ve 
görülecektir ki , ı920'de ABD, Avrupa 
ezen ulus devletlerinin işgali altındaki 

sömürgelerde olıışturdukları tekelleri 
tanımadığını açıklayaca k. "1920'den 
beri 'açık kapı' ilkesini savunan ABD, 
sömürgeci güçlerin işgal altında tuttuk
ları topraklarda kurdukla rı tekelleri tanı
ınayı reddcd iyordu. Bu durumda 
Mezopotamya sorunu gündeme gel
mekte gecikıneyc·cck ve Stafe Dep:ırtmem 

(Amerika Dışişleri) TPC'de Amerika iiiara 
da hisse verilmesini talep cdecekti."7 

Aynı biçimde İngi ltere, İtalya ve 

özellikle Fransa ile çıkar çatışmas ı 

içindedirler. 
Fransa ve özellikle İngiltere'nin 

Kürdistan' ı parçalama politikasına 

karşı başk,lldırı h areketi , kendini 

silahlı direniş şeklinde gösterdi. Aynı 
dönemde İran'ın kuzeyinde İngiliz 
emperyali zmine karş ı sü rdürülen 

s ilahlı direniş sonucunda Gllan Sovyet 
Sosvalist C umhuriyeti kurulmuştu. 

İngiltere'nin Mezopotaınya ,. yani 
G üney Kürdistan direni şini ve Iran'da 
ki Gilan Sovyet C um huriyeti'nin dirc
nişini kırmak için Sovyet desteğinden 
mahrum etmesi gerekirdi. Gelinen 
siyasi koşullarda İngiltere'nin tek başı
na desteği Mustafa Kemal ve Rıza 
Pehlevi'nin başarılı olmasına yetmiy

ordu. Ondandır ki, Sovyetlerin M. 
Kemal ve Rıza Han'ı desteklemeleri 

6 Ycrasımos,lkge/i~miJ!ik Slireriııd~ Türkıye, s.327 

7Ycr.ısimos, ag~. s. Ag<: $.327 

gerekiyordu. İngiltere, o güne kadar 
kendi yönlendirmesinde eko no mik 

abluka altına alınmış ve cccrit edilmiş 
durumda olan Rusya Sovyet'ine yak
laşacak ve Rusya Sovyet'i ilc anla§nıa 

yapacaktır. 16 M art 1921 tarihinde 

RSSFC ile İngi ltere arasındaki ticari 
antlaşmanın yapıldığı gün, Ankara ilc 
RSSFC arasında da Moskova antiaş-

ınası yapılmı§tır. . 
Aynı tarihlerd e RSSFC, _Iraıı'la 

anlaşma yapacaktır. Kuzey Iran'da 
1915 y1lından beri ingilte re'ye karşı 
savaşan ve ı 919'larda bölgeye egem en 
olan devriınci güçler, Rusya Sovyet'i 
yardımıyla 1920'de kuzey İran 'da 
Gllan Sovyet Sosyalist C umhuriyeti 'ni 

kurmuş ve bölgeyi kontrolüne almı§tı. 

"Savaşın yo l açtığı yıkımın üzerine 
gelen Ekim Devı·mi' ııin sağladığı esin
le Azerbeycan'daki ve Gilan'daki ana
yasalcı güçler yeniden harekete geçti. 
Kuçck Ilan yönetimindeki Jangali 
(ormanlılar) diye anılan gerilalar Gil:ın'ın 

tamamını e le geçirdi. Savaş sona er

dikten sonra Britanya'nın İran lı~kü
ınetine dayattığı anlaşma, Britanya'ya 
İran ordusunun sub;ı.ylarını sağl ama , 
mali destek verme, hükümete damş

nıanlar atama haklarını vererek, ismen 
değilse de fiilen İran'ı bir himaye 

statüsüne indirgedi. Gittikçe güçlenen 
sosyalizan milliyetçi akımların belir

l ediği seçimler sonunda olu~an meclis, 
anlaşmayı onaylanıayı reddetiyse de, 
Britanya güçleri Kuçek Han' ı durdur
dular. Bo lşevikler'den giderek daha 
çok destek alan Ku çek Han ise ı 920'de 
Gllan'da bir İran Sovyet Sosyalise 
C umhuriyeti kurmayı başarabildi ; 

aynı yıl Azerbeycan 'da kurulan 
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Demokratik Parti merkezi hükümetin 
memurlarını Azcrocycın'clan çıkararak 
burada Azadistan adı altında bir özerk 
yönetim kurdu. Bütün bu gelişmeler 
İran'ın diğer bölgelerinde de yankı 
buluyordu. 1921'de yeni kurulmuş 
olan Sosyalist ve Komünist partiler, 
varolan dokuz sendika}'l birleştirerek 
Sendikalar Federasyonu Merkez 
Konseyi kurdular... Bu koşullarda, 
Britanya geleneksel esnekliği yle İran'ı 
fiilen himaye statüsünc sokma tasansı 
yerine, ordudaki subaylardan bi'rinin 
darbe tasarısını destekledi. Bu destek
le Kazak Alayı'nın başına geçen Rıza 
Pehlevi Şubat 1921' de yaptığı dar
beyle Kaçar lıanedanına son verdi. 
Yeni yönetimin ilk yaptığı işlerden biri 
Sovyet yönetimi ile bir anlaşma imza
lamak oldu . "ll 

Sırnka'nun önderliğindeki Doğu 
Kürdistan ulusal hareketi, Kuçek Han 
ve Azerbeycan Demokrat Partisi ile 
diyalog ve dayanışma içindeydi. Gilan 
Sovyet'i yıkılınca Simko önderliğindeki 
Kürd hareketi de yalııızlaşarak ve za
yıflayarak Rıza Pehlevi'ye yenilecektir. 

Moskova Anlaşması'yla Osmanlı 
Devlet'i ile Sovyet sınırının çizilmesi 
de tesadüf değil, planlı bir siyasetin 
uygulanmasıdır. Mustafa Kemal 
Kafkasya'nın Savyerler Birliğine, Lenin 
de Batı Ermenistan ve Kuzey 
Kürdistan'nın Türklere bırakılması 
konusunda an iaşmış oldukları ve 
İngiltere'nin de bunu onayladığı açık
tır. Böylelikle, Paylaşım Savaşı önce
sinde Rus Çarı ile İngiltere tarafından 
yapılan paylaşım anlaşması farklı bir 

8 age. cılt. 4. s. 1344 

biçimde İngiltere'nin onayıyla Lenin 
ile Mustafa Kemal arasında yapıimiş 
olmaktadır. 

Rus-İngiliz Ticari anla~ması (1921) 
vasıtasıyl a İngiltere ABD'ye karşı 
güçlendi. AJJD'de Sevr antiaşması 
konusunda geri adım atmış oldu. Ama 
Güney Kürdistan petrolünden pay 
alm a mücadelesini sürdürecektir. Bu 
antlaşma gereği o dönemki adıyla 
RSSFC İngilterenin Ortadoğu ve 
I lindi-Çin üzerinde hakimiyetini 
sürdürmesini kabul ctrnekteydi. Buna 
karşı İngiltere, Rus Çarı'nın coğraf
yasını Bolşevik Yönetimine bırakınayı 
kabul ediyordu. 

Osmanlı bürokrasisi, Ekim 
Devrimi'nin yarattığı yeni koşullardan 
ve yen i dengelerden yararlanarak 
Lozan Anlaşması'yla Kuzey Kürdistan'ı 
ele geçirir. Ekim Devrimi'nin yarattığı 
dengeler devreye girmcseydi, galip 
devletlerin Osmanlı bürokrasisine 
belirlediği coğrafyanın Sevr 
Anla~ması'yla sın ırlı kalacağı açıktı. 
Kürd ulusal kurtuluş mücadelesinin 
boğularak ezilen ulus durumuna 
getirilmesi, Kuzey Kürdistan'ı TC'nin 
sınırlarına katılması galip devletlerin 
özellikle İngiltere ve Rusya Sovyet'inin 
desteği ve onayı ile olmuştur. Ekim 
Devrimi'nin ardından kurulan RSSFC 
Brest-Litevsk Antiaşması ilc Kars
Ardahan ve Trabzon'u Osmanlı'ya 
bıraktığı gibi yarattığı yeni dengelerle 
Osmanlı bürokrasisinin manevra ala
nını gen i§letmesine yönelik marifetini 
sergilemesine de fırsat vermiştir. Yuka
rıda anlatıldığı gibi 19. yüZ}'llın başın
da Osmanlı Devleti, güçsüz ve mecal
siz kalmıştı. Örneğin; Osmanlı 
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D evle ti , Mı sır valis i olan Kavalı 

Mehmet Ali Paşa ile yapılan savaşta ağır 

bir yenilgi almıştır. KavaJı M ehmet Ali 

Paşa savaşın ardından Suriye ve Toros 

dağlarını aşarak Adana'yı aldı. Ardın

dan Konya ovasında Osmanlı Devleti'ni 

tekrar ağır bir yenilgiye uğratmqcır. 

Osmanlı D evleti 'nin M ehmet Ali 

Paşa'ya karşı herhangi bir gücü ve 

direnme koşulu kalmamıştı. İstanbul 
üzerine yürümeye kalkışması halinde 

Mehmet Ali Paşa'ya İstanbul kapısı 
ardına kadar açıktı . Bu duru m karşı

sınd a Osmanlı D evleti, Rusya'dan 

yardım iseem ek zorunda kalacaktır. 

Rusya'nın araya girmesiyle, Osmanlı 

Devle ti M ora, G irit, S ur iye ve 

Adana'yı Kavalı M ehmet Ali Paşa'ya 

bı rakmak koşulluy la anlaştı. 19. 

yü zyılın başında başta İngiltere olmak 

üzere Avrupa kapitalist devletleri ve 

Rusya Çarı, bu nıecalsi z Osmanlı 

Devle ti'n i ayarı , d erebeyle ri ve 

Kürdistan mirlerine karşı hep koruya

caktı r. 20. yüzyılın başında da tekrar 

başta İngiltere o lmak üzere Avrupa 

D evleeleri ve Rusya Sovyet'i bu sefer 

yıkılan ve dağılan Osmanlı Devleti'n i 

Kürdistan bağımsız lık hareketine karşı 

destckleyeceklerdir. 

Sevr Andaşması uygulamaya geçi

rildiği takdirde Osmanlı Devleti'nin 

sınırları M ondros anlaşmasının değil , 

bugün T C'nin resmi söyleminde İç 

Anadolu denilen yere yerleştirilmesi 

ve Kürdistan coğrafyasının bi r kesi

minde Kürdistan Devleti'nin kurul

mas ı kaçınılmaz sonuçtu . Fransa işga

line karşı Antep, Maraş ve Urfa'da 

direnen Kürdlerin devletleşnıesi halin

de Güney Kurdistan'nın Irak'a dahil 

edilmesini kabullenmeyeceği ve bu 

manada sorun yara tacağı aç ı ktır. 

Kürdistan'ın direnişinin kırıl masın ı 

sağlamanın bir koşulu Rusya 

Sovyet'inin siyasi desteğinden mah

rum etmek, bir diğer koş ulu da 

Kürdistan'ın güneyinin, kuzeyinin ve 

doğusunun parçalarından soyutlandı

np zayıfl atmak gerekirdi. Zaten M . 

Kem al'in Kü rd istan'a gönd er ilmesi, 

İngi ltere isteği ve onayı ile olmuştur. 

Erzurum ve Sivas ko ngreleri ile 

Kürdistan 'ın Kuzey parçasını , 

Kürdi stan'ın güney parçasından soyut

lama görevini başarıyla yerin e getir

mıştır. "Böylece gelinen noktada, 

Mustafa Kemal ve arkadaşla rı , Doğu 

Anadolu'da (kuzey Kürdistan b.n.) 
kendilığİnden oluşan yerel d ireniş 

örgütlenmesi (Kürdistan Teali Cemiycti) 
sürecine müdahale ederek gcli§irne el 
koydular."9 

İngilte re'nin karşı olmasına rağmen 

ABD ve Fransa'nın ısrarı üzerine Kasın1 

1919'da Paris'te barış konferans ı yapı lır. 

Konferansın başl aması nın hemen 

ardından Mustafa Kemal ile anlaş ını§ 

olan Kürdler; Erzurum ve Sivas kon

grelerinin kararları ge reğince Paris 

Konferans ı delegasyonlarına Kürd 

temsilcisi olarak katılan Şerif Paşa'nın 

Kürdlcri temsil etrnedibrine dair tel

graflar gönclerirler. Böylelikle İngi ltere; 

Mustafa Kemal arcılığıyla ve Kürdlerin 

eliyle hem Paris barış görüşme lerini ve 

hem de daha imzalanmamış olan Sevr 

Antiaşması'nın zeminini oyacaktır. 

9 age. s 1854 
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Sevr Andaşması ve Kürdistan 
Bağımsızlık Hareketleri 

1-Erzincan Sovyet'i 1917-18 

"Ancak aynı başarı Alevi Dersim ve 
Koçgiri'yle ilgili olarak kazanılmadı. Söz 
konusu aşiretler yalnızca Alevi olmak 
bakımından değil yaşadıkları bölgenin 
ulaşılınazlığı sayesinde merkezi Osmanlı 
iktidarı karşısında özerkliklerini koruya
bilmiş olmak bakımından da çoğunluğu 
Sünni olan Kürd aşiretlerinden ayrış
ınışlardı. Devlete vergi vermeyen bu 
:ışiretler, I. Dünya sava§ında sav:ış
nıamışlardı. Söz konusu aşiretler 1915 
Ermeni tehciri sırasındaki şiddet olay
l:ırııı:ı k:ıtılmadıf,rı gibi, 1916 yılında 
Ruslar Dersim smırlarına ulaştığında, 
Sivas merkezli bağımsız bir Kürdistan 
lalebiyle onlar la diplonı:ıtik temaslar 
kurım.ışlardı. Bu temasları kuran, Koçgiri 
aşiretinin reisi Mustafa Pa§anııı karibi, 
§air Allşer efendi idi. Ancak bu döne
mde. Büyük Ermenistan projesini 
destekleyen Ruslarla anla.~ma sağl:ına
mayınca Allşer Efendi bu kez farklı 
a~iretlcr içerisinde milis savaşı örgüde
meye girişıni§tı. "lO 

Esasında Erzurum Kongresi'ne 
katılan 54 delegenin tamamı kendi
lerini Ermenistan 'ın saldırı tehdidi 
altında gören bölgelerden gclmi~lcrdi. 
Kendilerini böyle bir tehdidin altında 
görmeyen bölgelerden Erzurum 
Kongresi'ne delege göndermedi ler. 
Diyarbekir, Siirt gibi. Bununla birlikte 
Kürdistan Tcali Cemiycti , kendini 
diplomatik f.ıa liyetle sınırlad ığı için 
Diyarbekir'dc ki Kürdistan Teali 

ıo ~ge . s.1905-7 

Cemiyeti'nin §tıbcsinin kapatılmasın
da herhangi bir direnişi örgütlemedi. 
Kürdistan Teali Ceıniyeti'nin kendini 
diplomatik faaliyetlerle sınırlı tutma
sında İ ııgilterc politikasının da etkisi 
vardır. Kürdistanlılar arasırıda ulusal 
propaganda ve örgütsel faa liyeti, 
Alişer önderliğindeki yoldaşlan tara
fından yapılmıştır. Gerek savaş süre
cinde ve gerekse savaş sonunda 
Osmanlı Devleti'nin siyasi krizini 
dcrinlqtirmek ve bağımsız Kürdistan 
hedefinde pratik siyaset izleyenler de 
Ali§cr ve yoldaşlarıdır. 

1917 sonu ve 1918 başlarında Rus 
askerlerinin içinde bulunarı Bolşevikler 
yardımıyl a ve Alişer'ın desteği ve 
katkısıyla Ki.ird, Türk ve Ermeni 
delegeleri tarafından Erzincan Şurası 
(Sovyet'i) kurulur. Ancak Rusya Sovyet 
Sa,ya1ist Federa5>01 Cumhtıri)t.'li (RSSFC) 
Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk 
anlaşması gereği olarak askeri güçleri
ni Erzincan'dan çekti ler. Bunun üzer
ine Osmanlı güçleri Erzincan Şurasına 
saldırarak ve Türk dekgelerin ihane
tinin yardım ıyla e le geçirilen delege
leri kurşuna d i zere k Erzincan 
Sovycti'ni yıktılar. Allşer önderliğin
deki Kürdistan güçleri savaşmak üzere 
Koçgiri bölgesine çeki ldiler ve bu 
mücadele 193R Dcrsim yenilgisine 
kadar kendini sürdürmü§tür. 

2- Koçgiri Kürd Ulusal Hareketi 

"1919 da sonbaharında Sivas'a varan, 
Mustafa Kemal Koçgirili Mustafa 
Paşa'nın oğlu Alişan Bey'le görüştüysc 
de bir anlaşma sağlanamad ı ; Alişan Bey 
ıncelise girme tcklifini reddettiği gibi 
daha sonra 72 Kürd milletvekilinin yen i 

B iR. Hejmar: ll HA VfN 2009 ısı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kürdistan Toplmıırınım Yenidttı Üretiminin Özı!fsi --~~~~~~lllliM11118iiliUIIII8ii181111118181S1!illiiiiiSIII2iiWiiillimllllllmlllll 

mecliı.e katılmalarını ~iddetlc eleştirdi. 
Koçgiri aşiretİnın Kuvay_ı Millire'y~ 
karşı muhalefeti, onları Istanbul daki 
Kürdistan Teali Cemiyeri'ne yaklaşnrdı 
ve Alişan Bey'in kardeşi I laydar bey 
İstanbul'a giderek cemiyete katıldı. 
Alişan Bey, Millet Meclisi başkanlığına 
ve cemiyet aracılığıyla Paris'teki barı§ 

görü§melerine çektiği tclgrafta ' ... 
meclisteki nıebusların Dersim'i temsil 
hakkına s:ıhip olınadıklarıııı, Dersim'in 
ınüstakil bir idare istediğini, ancak bu 
milli talebin Ankara Hükümeti tarafın
dan kabul ve resmen ilanından sonra 
Kürdistan'ın bir konfederasyon şeklinde 
hükümetle işbirliği yapabileceğini' 
bildirdi."ıt 

Mustafa Kemal ve Osmanlı bürok
rasisi; Er?urum, Sivas ve Ankara'da 
Osmanlı Devleti'ni yeniden düzen
leme hazırlığı içindeyken aynı dönem
de Kürd ulusalcıları da; Ali§an, Allşer 
ve Baytar Nuri önderliğinde Koçgiri'de 
üstlcnerek Sivas, Dersim ınıntıkasında 
Kürdistan devletini kurma hazırlığına 
girişirler. Ankara hükümetinin izlediği 
siyasetin bilincindcydiler. O nedenle 
Sivas ve Dcrsim ınıntıkasında örgütle
netek Ankara hükümetinin etkinliğini 
kırmak, Kuzey Kürdistan'ın siyasi bir
liğini sağlayarak Mahmud Serzenci ile 
ilişkiye geçerek Kürdi!>tanlıların mer
kezi siyasi birliğini oluşturmayı hede
flemekteydiler. Ancak bu merkezi 
siyasi birliğin aracıyla Kürdistan devle
tinin kurulabileceğinin bilincindeydil
er. Ankara hükümeti bu hazırlıkların 
yereri kadar kuvvet oluşturmasına fır
sat vermeden ve Bolşevik'lerin deste
ğini arkasına alarak 1921 Mart 

ll ıge. s. 1907 

ayında saldırıya geç.~r. Koçgiri hareketi 
yenilgiye uğrar. Onderleri kuvvet
leriyle birlikte Dersim mıntıkasına 

sığınır ve aynı amaç üzerinde hazırlık
larını sürdürür, ama umdukları örgüt
lemeyi oluşturamazlar. Kürdistan baş
kaldırıianna kar§ı Osmanlı Devleti ya 
da Türkiye'nin tutumunu respir etme 
anlamında Koçgiı·i başkaldırısırıda 

Tük ordusu nun hildirisini burada 
belirtınede fayda var. 

"Tahrikçi, kanştırıcı ve eşkıya reisi 
o lanlar yakalandıkça tutuklu olarak ve 
kaçmalarına hiçbir şekilde meydan ve
rilmeyerek Sivas Merkez Komutanlığı'na 
sevk ve teslim olunacaklardır. Bunların 

isyan ve eşkıya l ıkta ayak direyenlcrin 
maliarına cl konulacak ve en yakın hü
kümet merkezine teslim ile evleri yıkıla
cak ve yakılacaktır. Ayaklanmakta ve cş
kıyalıkta ayak dircyenlcr tek kişiler ol
mayıp da köy halkı oldukları takdirde bu 
i§lcm bütün köy için uygulanacaktır." 

Ne var ki Mecliste Koçgiri'de 
uygulauan imha harekatına karşı çıkan 
valnız Erzurum mcbusu Hüseyin 
Avni idi. Diğer Kürd mcbusları ise 
onay vermişl erdir. 

Koçgiri hareketinin önemi, bağım
sız bir Kürdistan devletini hedefleıne
sidir. 

Diğer önemli bir siyasi özelliği de 
ulus-devlet hedefiyle I. Paylaşım Savaşı 
sürecinde ve sonrasında Osmanlı 

Devleti'nin siyasi krizini derinleştir

rnek için mücadeleye girişmiş olma
larıdır. Bu siyasi özellik, bu güne kadar
ki tüm Kürd ulusal hareketleri içinde 
yalnızca Koçgiri ulusal hareketinde 
vardır. Bundandır ki, Koçgiri hareketi 
bir Kürd ulusal kurtuluş hareketidir, 
hem de önemli bir kurtuluş hareketidir. 
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3- Şeyh Mahmud Berzenci 
Önderlğinde Kürd ulusal Hareketi 

İngili zler 19 17 yılında Bağdat'ı, 
Mayıs 19 18'de Kerkük'ü ele geçirdiler. 
Sykes-Picot Antiaşması gereği olarak 
İngiliz mandası a ltında ve güney 
Kürdistan' ı içine alan bir Trak-Arap 
devleti kurma haz ırlığma girdiler. Bu 
anlaşma 16 Mayıs 1916'da ingiltere ile 
Fransa arasmda imzalanmış, Rusya 
tarafından onaylanmış ve 12 madde
den oluşmuştur. Anlaşmanın konusu 
Arap ve Kürdistan coğrafyasının pay
laşılmasıdır. Sorun uzda belirttiğiniz 
gibi, yeni durum değerlendirmes i 
yapmak özcre, Güney Kürdis tan'nın 
ileri gelen aşiret reisleri, din adama ları 
ve aydınla rı Mahmut llerzenci'nin 
öncülüğünde toplandılar. Bu toplan
tıda alınan o rtak karar gereğince, 
Kerkük'te bulanan İngiliz askeri yetk
ilisine,"Kürdistan hükümetinin kurul
ınası ve bu hükümetin başına da Şeyh 
Mahmud Herzenci'nin ge tirilmesi" 
ta lebinde bulun u! ur. O rtak karar gere
ği olarak Mahmud Bcrzenci, 22 Mayıs 
1919'da Kürd hükümetini oluşturarak 
kendini Kürdistan kra lı olarak ilan 
eder. Yukarıda da belirtildiği gibi 
ingilcere D evleti 'nin politikas ı 
Kürdistan'ın parçalanmasına yönelik
tir. İngiltere'nin Kürdistan hükümeti 
ve Mahmud Berzenci'nin krallığının 
karanna karşı sesiz kalması, kabul
lenınesi anlamına gelmiyordu. 
İngiltere' nin G üney Kürdistan için 
projesi, Irak içinde kültürel ö?:erklik
tir. Kral Mahmud ve yoldaşlarının 
proj esi ise bağımsız Kürdistan hede
fıydi . Bu açık ve nettir. Kral Mahmud, 

Kürdistan'ın bağımsızlığını korumak 
ve sürdürmek amacıyla İngi liz kuwet
lerine karşı d irenir ve neticede savaşın 
birinde yara lı olarak İngiliz kuwet
lerinin eline düşer. 1921 yılında 
İngiltere tarafından Faysal, Irak Kralı 
olarak ilan edildi . Kürdlerin, bu duru
ma büyük bir reaksiyon göstermesi 
üzerine Kral M ahmud Berzenci 
sürgünde bulunduğu Hindistan'dan 
Kuveyt'e getirilir. Mahmud Berenci'ye 
Irak devletinin içinde Kürdlcre otono
mi tarımacağını söylerler. Süleymaniye' 
ye dönen Mahmud Bcrzenci; Kürd 
ileri gelenleri , aşiret reisieri ve Doğu 
Kürdistan hareketinin lideri konu
munda olan Sımko ile durum değer
lendirmesi neticesinde, 1922 Ekim 
ayında kendisini bir kez daha kral ilan 
ederek Kürdistan hükümetini kurdu. 
20 Ocak 1923 tarihinde Tebriz 
Konsolosluğu arac ılığıyla Lenin'e 
mektup gönderir ve ilişki kurmak 
ister. Bu mektubunda, "Mukaddcrat
larını , Sovyet I I ükümeti'nin mukad
deradarıyla bağlamaya hazır olan 
Kürdler, karşılıklı olarak sizinle ili§ki 
kurmayı sabırsızlıkla bekliyor." deme
sine karşın , SSCB ilişki kurulmasına 
yaklaşmaz. Ç ünkü SSCB, Britanya'yla 
anlaşmasının gereği olarak kendisini 
Kuvayi Milliyeci o larak tanımlayan 
Osmanlı paşaları ve İran şalıı Rıza 
Pehlevi ile ilişki kurmuştur. 

İngiltere tekrar askeri kuwetlerini 
Kürdler üzerine sevk eder. Bu savaşta 
Kraliyer H ava Kuwetleri'ne ait uçak
ları Avrupa dışında ilk o larak 
Kürdistan'da kullanır ve çok sayıda 
Kürd köylerini ve evlerini yerle bir 
eder. Hata Kürdlere karşı kimyasal 
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silahları da kullanır. 19 Temmuz 1924 
tarihinde Kral Mahmud önderliğinde 
Kürdler yenilir. Haziran 1930 yüında 
İngiltere ve Irak arasında yapılan 
anlaşma gereği Irak'ta seçim yapılacağı 
duyurulur. Kürdler bu seçimleri kabul 
etmeyeceklerini beyan ederek göster
iler düzenlediler. Irak ordusunun 
Kürdl ere saldırınas ıyla, tekrar 
Mahmud Berzcnci önderliğinde savaş 

başladı. Bu sefer savaş Kürdlerle Irak 
ordusu a rasındaydı ve Irak ordusu 
Kürdler karşı sında geriledi. Bunun 
üzerine tekrar İngiltere Kraliyet H ava 
Kuvvetleri'ne ait uçaklar Kürdistan'ı 

bombaladı. Kürdler Irak ordusu ve 
İngiltere'nin müşterek kuvvetlerine 
karş ı sekiz ay savaşarak direndiysc de 
olanakla rı tükendi ve Mahmud 
Berzenci, krallık unvanından vazgeçe
rek teslim oldu. 

Şeyh M ahmud Berzenci önderli
ğinde Kürd Ulusal hareketinin 
1919'dan 1931 ba§larına kadar savaş tığı 

güç, o dönemin dünyasının sömürge 
imparatoru ve en büyük emperyalist 
devleti olan İngiltere'dir. Bu süre 
içinde hiçbir devletten gerek siyasi ve 
gerekse askeri destek göreıneden ken
di güçleriyle savaşmıştır. Irak'ta Arap 
devletinin kurulma girişimi sürecinde, 
I3erzenci önderliğinde Kürdler de 
Kürdistan devletini kurmak için gir
işimde bulunmuşlardır. Ancak İngiliz 
emperyali zmi Kürdlcrin devletl eşme

sine izin vermiyor ve Irak Arap-ulus 
devletine bağlamak istiyor. Buna 
karşın Kürdler, İngiliz emperyalizmi
ne karşı Ekim Devrimi 'nden de destek 
isteyerek ulusal kurtuluş mücadelesini 
başlatını ş l a rdır. Şeyh Mahmud 

Berzcnci hareketinin önemi de bun
dandır. Şeyh Mahmud Berzeııci hareke
tinin hedefi Kürdistan devletini ktır

ın;.ı.ktı ve bu hareket Kürdistan kral
lığmı yani devletini kurar. Bu niteli
ğinden ötürü Şeyh Mahmud Berzenci 
önderliğindeki hareket, Kürd ulusal 
kurtuluş hareke tidir. 

Bundandır ki Kürdistan kurtuluş 

mücadelesi Erzincan Ş urası , Şeyh 

Mahmud Berzenci ve Koçgiı·i hareketi 
ile başlamıştır. 

1920 Yılı Kürd Ulusal Hareketi 
ve Ankara Hükümeti Öne 

Atılmanın Hazırlığı İçindedirler 

Ankara Hükümeti'nin siyaseti , önce 
Doğu'daki sınırlan Sovyetler Birliği ile 
anla§arak Kürdistan ve Ermenistan 
coğrafyasının da bir kısmını kendi 
vataııına dönüştürmeyi uluslararası bir 
anlaşmaya bağlamak ve daha sonra da 
Rumiara yönelmektir. 

Ermeni soykırımı , 1915-1916 döne
minde yapılmıştır. Bundandır ki 
Erıncnil cr, olsa olsa gerilla grupları 

halinde saldırı yapabilir ve bu da 
Ankara Hükümeti için tehdit değildir, 

hata bu gerekçeyle Kafkasya 'ya müda
hale ve Sovyetler Birliği 'ni Ankara 
I I ükümeti 'nin istekleri doğrultusunda 
anlaşmaya zorlayan bir neden olur. 
E rmeni sorununun Sovyet Rusya 
aracılığı ile çözümü, Ankara hüküme
tinin temel sorunu olur, hata varlık 

nedeni de bu olacaktır. Ç ünkü bu 
anla§m a, Kürdistan'ın işgal ve ithakını 
da içermektcdir ya da bu anla§ma 
sayesinde Kürdistan ilhak edilebiline
cektir. 
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İttihat ve Terakki kadrolarının 
Kürdistan'da ısrarla işlediği propagan
da ve öne çıkardığı sorun, Ermenilcrin 
Kürdler üzerindeki tehdidi iddiasını 

iş lemesidir. Peki, bu Ermeni soru
nunu Ermenilerle an laşarak kim çöze
bil ir. Bu sorunun yanıtı Kürdlerin ve 
Ernıenileriıı ge leceği bakımından can 
alıcı durumdur. 

Ermenilerlc o lan sorunun Bol§evik
lerle olan ilişkilerle çözüleceği açıktır, 

kimseye de sır değildir. Bolşevikler 

Ermeni sorununu çözmede iki alter
ııatifle karş ı karşıyadırlar. Osmanlı 

Türk yönetici lerinin Mustafa Kemal 
önderliğinde oluşturduğu Kuvayi 
Milliye ilc ya da Kürdistan Teali 
Cenıiycti üyeleri olarak Allşer, Alişan 

ve Baytar N uri önderliğinde Koçglıi'de 

oluşturulan Kürd kuvvetleri ile 
çözümünü sağlayacaktır. 

Bu iki kuvvetten hangisi Sovyetler 
Birliği ile anl aşma sürecine girerse 
Kürd kitlesini de o kuvvet örgüdeye
cektir. Bu kuvvetlerden biri ezilen 
ulus o lup , önderliği, uluslararası 

siyasetin deney ve tecrübesinden yok
sun, kendi haklı mücadelesine inanan 
ve 1917'de Erzincan Sovyet kurucuları 

olarak, bir diğeri 600 yıldan beri 
A<;yatik-despotik bir devletin merkezi 
biirokrasinin deney ve tecrübesi ile 
ö ne atılmaktadır. Elbette Kürdistan 
kitlesini örgütleyen zaferin şifresini de 
yakalayacaktır. Bu zafer ~ifresi , Ermeni 
ve Rum ulusunun akıbetini de içinde 
taşımaktadır. 

Bolşevikler Kürd Ulusal Hareketini 
Değil, Ankara Hükümeti ve İngiliz 

Emperyalizmini Destekler 

Kürdistan Teali Cemiyeti ulusal 
s iyasetin rehberliğinden mahrum 
olduğundan dolayı ulusal çapta mer
kezi bir örgütlenmeye dönüşcmedi. 

Kürd ulusunu ulusçu siyasetle donatıp 
örgütleyemediler, bu konuda ciddi 
gayret ve çaba da göstermediler. 
Ç ünkü kendilerinden, örgütlerinden 
ve Kürd ulusundan ziyade İtilaf dev
letlerinin dayatması olan ve 1920'de 
imzalanan Sevr Antiaşması'nın §art
larına güvendiler. Dolayısıyl a yüzleri 
n i başta İngiltere olmak üzere İtilaf 
devletlerine çevi rmişlerdi ve özellikle 
Wilson'un prensiplerinden biri olan 
ulusların kendi kaderlerini tayin hak
kını canımasının etkisi de bunda 
önemli rol oynadı. Kürd ulusçularının 
bu siyasi kabulleri ulusal kurtuluş 

mücadelesinde stratej ik zaaflarıydı. 

Kürd a§iret reisieri ve ileri gelenleri ise 
bu s iyasi kabullerin yanlı~ lığının 

farkındaydılar. Çünkü İtilaf devlet
lerinin Sevr Antla§ması'nda, Büyük 
Ermenistan devletinin kurulmas ı da 
vardı ve Kürdistan'ın büyük bir bölü
münü içeriyordu, dolayısıyla İtilaf 
devle tlerini Ermeni dostu o larak 
a lgı lıyorlardı. "10 Ağustos 1920'de imza
lanan Sevres Antiaşması'nın 89. madde
si Erzurum , Trabzon, Van ve Bitlis 
vilayetlerinde kurulacak Ermenistan'la 
Türkiye arasındaki s ınırın tespiti konu
sundaki k:ırarı ABD başkanı Wilson'a 
bırakıyordu. Wilson Anıerikan mandas ı 

altında olacak bu Ermenistan'ın sınır

larını Mu§, Erzincan, Uingöl, Ağrı ve 
Iğdır'ı da içerecek şekilde genişletti . 
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Antl~manın 62. maddesi Fırat'ın 
doğusu ve Ermenistan'ın güneyinde 
yaşayan Kürdlere yerel özerklik ver
ilmesini öngörüyor. 64. madde ise "62. 
maddeni n kapsamı içinde bulunan 
Kürd halkı yani bu bölgede bulunan 
halk çoğunluğunun , T ürkiye'den 
ayrıl arak tamamen bağımsız o lmak 
:u zusunu izhar ederse ve mille tler 
topluluğu konseyine müracaat ederse 
ve şayet konsey de bu halkın bağımsı
zlık arzusunu gerçekleştirecek kapasit
ede bulunduğuna kanaat getirir ve 
bunun ye rine getirilmesin i tavsiye 
ederse , Türkiye'n in bu tavsiyeye 
aynen uyma"sını karar altına alıyordu. 
Ancak Ermenistan 'ın sınırlarının ABD 
başka- nı Wilson 'un kararı doğrul
tusunda belirlendiği durumda, kurul
sa bile potansiyel Kürd devleti'nin 
Kürdlerin yaşadıf,rı topraklann en yok
sul ve verimsiz üçte b irini oluşturan 
Harput, D ersim, H akkari , Siirt ve 
Diyarbakır' l a sınırlı olacağı a nlamına 
geliyordu ."ı2 Bu nedenlerledir ki 
Kürdler, İti laf devletlerini kendilerine 
dost görmüyorlardı. Üstelik kendi
lerini İtilaf devle tleri tarafından vaat 

• edilen Büyük Ermenistan tehdidi 
altında görüyorla rdı. Ermen istan'la 
sorunun çözümünün ş ifresi İti la f 
devletleriyle olan dostluk iliş kil erinde 
değil, Sovyetlerle olan ilişkilerdedir. 

Durumu böyle değerlendi ren Kürd 
aşiret reisieri ve ileri gelenleri , Kürd 
ulusalcılarını, kendilerini temsil eden
ler o larak görmedile r ve bundan 
dolayı yeteri kadar güven de duym a
dılar. İttihat ve Terakki komiteleri 

ız age. cılt 6. say. 1905 

yeni adıyl a Kemalistler; Kürdistan'da 
Ermeni tehlikesini ve bu tehlikenin 
arkasındaki gücün İngi ltere olduğuna 
dair yoğun bir propaganda kampanyası 
açnuşlardı. Bu propagandanın etkili 
olmasının bir nedeni de o dönmede 
Kürdistan ' ın güneyinde Mahmud 
Derzenci önderliğindeki Kürdlerin 
fiilen İngi liz işgaline karş ı sava§ma
larıydı. Bir diğer neden de, RSSFC ya 
da Bolşeviklerle ilişkide o lan ve anlaş
ma yapan Mustafa Kemal önderliğin
deki Ankara hükümctiydi. Ve da- ha 
önemlisi Kocgiri-Dersim bö lgesinin 
dışındaki ulusalcıların Kürdistanhlarla 
i li şkileri s ıradan il işkilerdend i ve 
istanbul 'da yoğunluktaydı. Bu neden
lerden dolayı Kürd toplumunda yanlış 
bilinç oluştu. Bu yanlış bilincin kabul
lerine göre, Kürdistaıı'ı Ermeni tehdi
dine karş ı korumanın alternatifi 
Kemalistlerdir. İşte Ankara Hükümeti'nin 
olu§uınu ile birlikte RSSFC'nin 
Ermeni sorununda arabulucu olmaya 
yönelik politikası , Kemalist le rin , 
Kürdleri örgütlemesinde önemli bir 
etken oldu. 16 Mart 1921 tarihli anla§
ına ile birlikte ve bu arada da yeteri 
kadar altın ve cephaneyi Rusya 
Sovyet'inden alan Ankara Hükümeti , 
Yunanistan'a yöne lmeden önce 
Dersim ve Sivas yöresinde örgütlen
me hazırlığı yapan Kürd güçlerine 
saldırdı. Kürdler askeri kuvvet ve 
lojistik bakımdan hemen yenilecek 
durumda değillerdi, hata başarı 
şansla rı da büyüktü. Programatik 
hedefleri de dar, bölgesel, mezhepsel 
ya da grupsal durumunda deği ld i. 
Tüm Kürdistan'nın bağımsızlığını 
hedefleyen ve bu doğrultuda faaliyet 
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geliştirme gayretiııdeydile r. Ankara 
hükümetinin Koçgiri ulusal hareke
tine o lan tek üstünlüğü İngi liz emper
yalizmi ile Rus Sovyet desteğine sahip 
ol masıd ır. 16 Mart 1921 ingiliz-Rus 
Anlaşmas ı ile bu desteğin pekişti ril 
ınesi, Ankara hüküm etinin yolunu 
açar, Kürd ulusal hareketinin uluslar 
arası destekten malırum oluşu da hem 
yeııilgi sinin nedeni ve hem de 
Kemalizm'e Kürdistan'ın işgal ve 
ilhakının yolunu açar. 

"Emperyalist sava~a taraf olarak 
katı lan Osmanlı imparatorluğu parçala
nıp TC' ye dönü~ürken Kürdistan'ın 
paylaşılması sürecine katılınış ve kendi
sine de önemli bir pay düşmü§tÜ . Bu 
bakımdan milli mücadele gerçek anlam
da bir ulusal kurtuluşu değil , Kürd ulu
sunun baskı altına alınması sürecinin 
başlangıcı olınuştur. Bu yönüyle milli 
mücadele Kürd ulusu açısından 
Kürdistan'ın İngilizle rle anlaşı larak pay
laşılması anlamına gelmektedir ... " 13 

Enternasyonal-Komünizmden 
Ulusal-Komünizme 

Bolşevikler, 191 7- 1922 arasında 
Sovyet siyasal hedefleri sorununda 
arayış içindeler, hata Sovyet adının ne 
olacağı ko nusu bile net değil. Bu 
dönemde Rusya Sovyet Sosyalist 
Fed e rasyon C umhuriyeti (RSSFC) 
ad ı kullanılmaktadır. Diğer uluslar da 
Rusya. federasyonu içindeydiler. 
Bolşevik Partisi'nin ve Kızıl Ordu'n un 
denetimi ve yönetimi, Rus toplumu
nun diğer toplumlar üzerindeki haki
miyeti anlamına da geliyordu. Lenin 

13 Fıkret Başkay.ı, Pııradigmamıı /jlnsı , Doz y:ıy. 1991. 

bu dönemde nas ıl bir Sovyet devleti 
ile meşgu ldür? Örneğin Gürcistan 
Menşevik iktidanyla sonın yaşamanın 
asıl nedeni Sovyet C umhuriyeti 'nin 
siyasal hedefleri hakkındaki belirsiz
likten kaynaklanmaktadır. I ler ulusal 
toplum kendi Sovyet cumhuriyetinin 
kurucusu olacaksa eğer, Men§eViklerin 
iktidar olması Rusya Sovyet'in sorunu 
olmaması gerek, bu Gürcistan Sovyet 
delegelerinin sorunudur. İktidar orga
nını Sovyet delegeleri seçtiği gibi geri 
d e çekebilir. Ulus lararas ı Sovyet 
cumhuriyetleri, Bolşevikterin yöneti
minde bir birlik değil , bağımsız ve 
aynı statüye sahip Sovyet cumhuriyet
leri olup ve bi rliğin de n zaya daya lı 
olması gerekir. N e var ki Rus olmayan 
top lumların örneğin Kafkasya'nın ikti
dar organını RSSFC'ya da Bolşevikler 
beli rliyor . .Bolşeviklerin atad ığı iktidar 
organı kabul edilmediğinde zor ve şid
det uygulanıyordu. Bolşevik siyaseti
nin Emıcn i ulusal hareketine yaktaş
ma tarzı da sorunludur. Bu sorun, 
Daşnak Panisi'nin İt i laf devletleriyle 
olan yakın ilişkisi ve Bolşevik I lınçak'a 
karşı bir politika gütnıesidir. Bolşevik
ler; Daşnak Partisi'nin Batı Ermenistan ' 
da egem en duruma gelmesi halinde 
Bo lşevik IIınçak Partisi'nin deneti
mindeki Doğu Ermenistan'da da 
iktidarı ele geçireceği ve Kafkasya'da 
Menşeviklerin güçleneceği endişesin
deydiler. Daşnak Partisi, Ermeni mil
liyetçisi olan bir parciydi ve ulusal 
çıkarların gereği olarak BaJ.."lı Sovyet'ini 
destekiemiş ve savunmuştu . Bolşevi k
ler, Kem alistlere yaklaşınca Daşnak 
Partisi de İtilaf devletlerinden destek 
arayışına girer. Netice itibariyle 
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Daşnak Partisi ezilen ulus rnilliyetçisi 
iken, Kemalistler ezen ulus milliyetçi
sidir. Bolşevikler, Ezilen ulus mil
liyetç ili ğine karşı ezen ulus milliyet
çiliğini desteklerler. Ç ünkü 1920'den 
itibaren Bolşevikler, yüzünü enter
nasyonal -komüni zme değil, ulusal
komünizme çevirmişlerdir. Yani 1917 
Ekim Devrimi'nin çıkarlarını esas alan 
siyaseti değil , Rusya Sovyeti'nin ulusal 
çıkarlarının savunucusu olurlar. Bu 
siyasetin gereği olarak 1920'nin başın
dan itibaren bağımsız Gürcistan, 
Azerbaycan ve Ermeni stan'ı tasfiye 
etmek için Kemalistlerle anlaşırlar. Bu 
anlaşmanın gereği olarak Kemalistkrc 
para, silah ve malzeme yardım ı sağla

nır. Rusya Savyeri'nin maddi ve 
manevi yardımını alan Kemalistler, bu 
yardı- mın sayesinde Aralık 1920'de 
Batı Ermenistan'a yönelik yapılan işgal 
hareketi başarıyla sonuçl anır. Rusya 
Sovyet'i de Gürcistan, Azerbaycan ve 
Doğu Em1enistan'ı SovyetCumhuriyetleri 
olarak Rusya Sovyet'ine bağımlı hale 
getirir. Bundandır ki Sovyet heyeti 
Lozan'da, Türkiye'nin bütünlüğü ve 
çıkarlarını Türk heyetinden daha fazla 
savundular. Hata Kemalist hükümeti 
Türk komünistlerine karşı da savun
dular. Kasım 1922'de Komintern'in 4. 
Kongrcsi'nde, Türk komünistlcri , 
Kemalist hükümetin komünistlere 
uyguladığı baskı politikasını teşhir 

eden konuşmalar yaptılar. Buna karşm 
Radek şöyle diyecekti: "Türk kornü
nistlerine, partiyi kurduktan sonra ilk 
ödevlerinin milli kurtuluş hareketini 
(Kemalistleri b.n.) desteklemek oldu
ğunu söylediğimizden dolayı asla piş
man olmadık .. . Kendinizi, size kaqı 

baskı yapanlardan koruyun... Fakat 
unutmayın ki, kesin savaşa başlaya
cağınız tarihi an gelmemiştir, daha çok 
yolumuz var. " Nisan 1923'de 12. Parti 
Kongresi'nde Buharin, Kemalistl eri 
destekleme politikası hakkında şöyle 

diyecekti: "Tüm komünistterin izlen
mesine karşın, Türkiye devrimci bir 
rol oynuyor, çünkü bir bütün olarak 
emperyalist sisteme ilişkin yıkıcı bir 
araç i ş lev i görüyor." Halbuki 
Kemalistleri destekleme siyaseti, 
İngiltere'ye karşın sürdü rülen bir 
siyaset değil, tam tersine Bolşevikler; 

Rus Çarı'nın sahip olduğu coğrafyayı 
kendi denetimlerine almak ı ç ın 

İngiltere ile anlaşma arayışı içindedir 
ve bu hedef doğrultusunda İngiltere 
ilc anlaşma yapar. Aynı sırada Rusya 
Sovyet'i gibi İngiltere ile anlaşma 
arayışı içinde o l;m Kemalistlerle de 
anlaşma yaparlar. 

l3olşeviklerin Kemalistlerle ilişk

isinin teorik ve pratik kaynağı da 
Komintem'in 2. Kongresi'nde, Lenin'iıı, 
ulusal kurtuluş hareketlerin e ilişkin 

tezlerdedir. Lenin'in bu tezleri geri 
kalmış ülkelerdeki 'buıjuva demokratik" 
hareketler anti-emperyalist özellikler 
taşıyorsa, burjuvazinin önderliğinde 

olmalarına karşın desteklenmelidir. 
Halbuki anti-emperyalist ilke, hede
flenen devlet biçimiyle ilişkili bir 
siyasi tutumdur. Emperyalizm, dünya 
sistemine dönüşmüş kapitalizmin 
kendisidir. Ancak proleter devleti 
hedefleyen bir hareket anti-emperyal
ist o labilir. Lenin'in tezleri Hintli 
delege Roy'un müdahalesi ile yapıl an 

bazı değişikliklerle kabul edildi. Yani, 
ancak "devrimci ulusal" hareketlerin 
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anti-emperyalist özellikler taşıyabi lir. 

Komünistlcrin dcstekleyeceği de dev
rimci ulusal lıareketlerd ir. Lenin'in, 2. 
Kongre için hazırl adığı ulusal kurtuluş 
hareketlerine ilişkin tezleri, enternasy
o nal-komünizm hedefind en çok 
ulusal-komünizmin stratej ik ve siyasi 
çıkarlannın ve kaygı larının baskısının 

yön verdiği teorik-politik tezlcrdir. Bu 
tezlerin pratik-poli tikasının içeriği de 
pragmatiznıdir. Komintern' in 2. 
Kongresi'nin kararlan değil, Lenin'in 
tezleri Rusya Sovyet'in dış poli tikasın
daki yerini yıkılıncayakadar korurken, 
bu tezlerin hayata ilk geçiriliş i de 
Kemalistlerin ve Şa hç ıla rın (Rıza 

Pehlevi'nin) desteklenmesi olacaktır. 

Lenin'in ve Bolşeviklerin Kemalist
lerle ve Rı za Ilan'l a ilgili siyaseti 
ele§tirilmelidir. Kimler eleştirmelidir? 

Elbette enternasyonal komünistler 
tarihinden ders çıkarmak için eleşti r

ınelidir. Lenin'in ve Bolşeviklerin izlediği 

bu siyaset, enternasyonal komünist 
siyasetin ilkelerinden uzaklaşmayı ve 
ulusal- komünizınc kapıyı aral amı~tır. 

Bu siyaset; sömürge ve ezilen ulusların 
kumı l uş hareketini Sovyet cumhuri
yeti hedefinden uzakla§tırır ve burj uva 
devlet hedefi ne yönelmesine neden 
olur. Bu da sömürge ve ezilen ulusların 
kurtuluş mücadelesini buıjuva siyasi 
anlayışına havale edilmesi anlamına 

ge 1 ir ve bu da Komünist Enternasyonal'in 
ll. Kongre kararla rına aykırı politikanın 
hayata geçirilmesi demektir. Halbuki 
komünistler sömürge ve ezilen ulusla
rın kunulu~ mücadelesine Sovyet cum
huriyet hedefiyle katılır ve destekler. 

Entemasyonal komünizmin gereği 

olarak Koçgiri ve M ahmud Berzenci 
hareketi ile ilişkiye girip ve Kürdistan 

Sovyet cumhuriyeti hedefi doğrul 

tusunda gereken yardım verilmeliydi 
ve uluslararası düzeyde de savunul
malıydı. Zaten Şeyh Mahmud'un 
siyasi istemi de buydu. 

Türkiye'de ise Mustafa Kemal'e 
deği l, program ına Türkiye Sovyet 
cumhuriyeti hedefini koyan, Mustafa 
Suphi ve yoldaşlarının önderliğindeki 

Türkiye Komünist Parti'nin imhasına 

izin verilıneıneliydi ve gereken destek 
verilmeliydi. Sovyet cumhuriyetlerini 
Çar İmparatorluğu'nun sınırlarının 
dışına taşımak imkan dahiline girıni§

ti. Ü stelik Sovyetleri bağmak isteyen 
İngiltere emperyal izmi başta o lmak 
üzere ABD ve Fransa gibi emperyalist 
devletlerin çekiştiği Ortadoğu'ya karşı 

ilgisiz olmak, emperyalist siyasete tes
lim olmaktır. N ihayet İngi ltere, Irak'ı 
mandasına geçirmesine rağmen, Irak 
petrolünü, 31 Temmuz 1928 antla§
masıyla % 23,75 ABD ve aynı pay 
kadar da Fransa'ya vermek durumun
da ka lacaktır. Şeyh Mahmud Berzenci 
önderliğindeki Kürd Ulusal Hareketi' 
nin emperyalizmin adağını tehdit 
e ttiği açıktır. O nedenle yapılması 

gereken, Ortadoğu'da emperyalizme 
karşı mücadele içinde olan hareketleri 
destekleyerek, emperyalizmi zora sok
maktı r. Ve ayrıca Ortadoğu emperya
list güçler için bu kadar önemli iken 
nasıl olur da komünistler için önemli 
olmaz ve burada seyred ici duruma 
dü§erler. Daha doğrusu İngiltere 
emperya lizminin yedeğine dü§tüler. 

rn.emin.amed@ hotmail .com 
15 Haziran 2009 
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Milli Mücadele bir veçhesi itibariyle bir 
Türk-Yunan sava§ı, diğer veçhesi itibariyle 
bir iç sava§ ve nihayet üçüncü bir veçhesi 

de diplomasiyi etkilerneyi amaçlayan 
politik bir hareketti 

1940 yılında Denizli'nin Kösterı 
!şimdi Aydınlar] köyünde mütevazı 
ama insani sorunlara duyarlı bir aile
nin çocuğu o larak dünyaya te~rif 
ettim. Dedem Büyük Savaşta [Harbi 
Umumi] İngilizlere esir düşmüş bir 
rnollaydı. İnsana ve copluma dair öz
gün düşüncelere sahip biriydi. Babam 
eğitimciydi kitaplara ve yeni düşün
celere son derece açık, demokrat ve 
hümanist b ir insand ı. Dedemle de 
babanıla da yaptığını korıu§malardan 
büyük bir zevk duyardıı11. İzmir 
Atatürk Lisesi'ni bitirip Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ne [Mülkiyc] girdim. Fakülteyi 
bitirir bitirınez de burs kazanarak 
Fraıısa'ya gittim. Paris ve Poitier 
üniversitelerinde doktora yaptım. 
Türkiye'ye döndüğümde askere aldıl ar 
ve yedek subay okulundan 'kötü dü
şünce ve davran ış' sahibi olduf,rum 

Fikret BAŞKAYA 

gerekçesiyle cr çıkartılıp [ sakıncal ı 
piyade] Erzurum'a sürgün edildim. 
1979'da akademik kariyere geçtim. 
1991'de yaymlanan Paradigmamıı İjlası
Resmi İdeolojinin Eleştirisine Giriş- adlı 
ki rabırndan hapis ve para cezasına 
çarptırı ldun ve 'üniversite'dcn kovul
dum. Hapisten çıktıktan sonra [ 1994] 
Türkiye ve Ortadoğu Foru m u Vakfı'nı 
kurdum. O zamandan beri 'Özgür 
Üniversite' olarak bilinen bu vakıfta 
çalışmalarım sürüyor. 1999'da "Tarihi 
Dava Mı?" ba§lığını taşıyan yazımdan 
da hapis ve para cczaswa çarptırıldım. 
27 I Iaziran 2002'de tahliye oldum. 
Hakkımda açılan davaların sayısın ı 
bilmem. Halen Ankara'da göuüllii 
yelingenfiği esas alan ınütevazı bir hayat 
sürüyorum. Evliyim ve iki kızım ve 
corunlanm var ... 
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Cevap 2: 
Doğrusu J 1. yüzyılda Anadolu'ya 

gelen Türklerin sayısı hakkında bir 

fikrim yok. l3iri neden devlet kurdn da 

diğeri kuramadı gibi bir soru bu tür 

sonıniarı tartışmak için uygun değil

dir. Dir etnik veya kültürel sosyal 

grubun devlet kurrnası birçok fak

törün diyalektik bir bütünlüğü olarak 

tezahür ediliyor. Fakat devletin hangi 

dönemde kurulduğu ve niteliği de 

önemlidir. Modernitc öncesi dönem

de devlet çoğunlukla bir kavmın, bir 

etnisitenin adını alsa bile o kavnıin 

veya emisitenin devleti olmuyordu. 

Bu kapitalizm öncesi dönemin tüm 

imparatorlukları, krallıkları ... için ge

çerli bir durumdur. Zira söz konusu 

dönemin devletleri bu günün 'ulus 

devletlerinden' çok farklıydı. Mesela 

Oğuz Türklerinin kurdukları devlet 

Türkdevleti değildi. Olması da müm

kün değildir. O dönemde Kürtlerin 

devlet kurmamış olmalarını bir 'eksik

lik' veya 'zaafıyet' olarak görmek doğru 

dcğıldir. Bu giınkü devlet modeliyle 

kapıtalİzm öncesi arasında zınırıi de 

oha bir tür özde§lik varsaymak sonın

ların tartışılma-.ı ve anla~ılınası bakı

ınından uygun değildir ... 

Cevap 3: 
Osmanlı Devleti, ulus-devlet ön

cesi dönemin imparatorluklarından 

biriydi ve o türün son temsilcilerin

dendi. Devlet ba~ta bir etnik gruba 

[Türklerin Kayı Boyu] dayanarak 

kurulsa da asla bir Türk İmparator

luğu değildi. Olması da nıiimkün 

değildir. imparatorluk mantığı bir et

nik guruba dayanmaya uygun değildir. 

Tam tersine imparatorluk o labilmenin 

ko§ulu, başta dayanılan etnik gruba 

yabancılaşmayı gerektirir. İnıparatar

luk mantığı halk kitlelerine yabancı

laşmayı gerektirir ve söz konusu olan 

mülti-emik bir sosyal formasyondur. 

Devlet başlarda belirli bir etnik unsura 

dayansa da kurulu§ aşaması tamam

landığında söz konusu devletin 'kuru

cu etnik umura' yabancılaşması, pre

kapitalist dönemin imparatorlukları

nın genel halidir. İmparatorluğun adı 

onun gerçeklığini temsil etmez. 

Mesela Hoına İmapatorluğurıu alın ... 

Roma imparatorluğunu bir emisiteyle 

özdeşleştirınek mümkün nıü? Eğer 

devletin 'olb•1ınlaşnıa' anı nı İstanbul'un 

fethi olarak alırsanız, o tarihten sonra 

imparatorluğun Türk emisitesiyle 

bağı kesilmişti. Pre-kapitalist dönemin 

imparatorlukları toplum smıflarından 

alınan haraca dayanır. 1:-Iaraç da toprağı 

işleyen köylüden alınır. Fakat söz 

kon11su devletlerde 'büyüme paradok

su' denilen bir şey, bir eğilim vardır. 

Sıstem sadece iç haraçla yetinmez, 

fetihlerlc, yayılınayla dış lı araca da 

sahip o lmak zorundadır. Yağma ve 

talan devletin öneml i ge lirlerinden 

biridir. Bir zaman gelir devlet o kadar 

büyür ki, kendı kendini taşıyamaz hale 

gelir, içten içe çürürve yıkılır. Osmanlı 

İmparatorluğu'nun tarih sahnesine çık

tığı dönem, yaklaşık yeni ve orijinal 

bir üretim tarzı olan kapitalizmin de 

tarih sahnesine çıktığı bir döneındi. 

Dolasıyla Osmanlı İmparatorluğu 

sadece kendi iç çelişki lerinin değil, 

kapitalizmin de aşındırmasına maruz 

kaldı. Ve çeli§i k bir durum ortaya ç ıktı. 

imparatorluk hem kapitalizmin etkisi 
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altına girdikçe geleneksel yapısı aşınıy
or, hem de kapitalist güçler arası reka
betin sonucu 'ömrü uzuyordu". Fakat 
pre-kapitalist dönemin imparatorluk
larının akibetinden kurtulması müm
kün değild i . İınparatorluğıın çökün
tüsü üzerinde emperyalistler tarafın
dan bir dizi 'devletçikler' kuruldu, 
onlardan birine de TC dendi . Aslında 
emperyalizm tarafından dizayn edil
miş devletçiklerdi söz konusu olan. 
Kaç devletin kurulacağı da emperyal
istler arası pazarlık konusuydu ve söz 
konusu süreçte İngiliz emperyalizmi
nin belirleyiciliği esastı. Emperyalizmin 
çıkarı neyi gerektiriyorsa o yapılmıştı . 
Malum ne kadar bölünürse 'yönetme
si' de o kadar kolay olacağı için hiçbir 
m antı ki, ekonomik, sosyal, kültürel, 
coğraCl, etnik izahı olamayan bir sürü 
'devlctçik' kuruldu. Bunları bilinen 
anlamda devlet saymak doğru değildir. 
Söz konusu olan içi boş midye kabuğu 
gibi bir şeydi. Bu tür bir devletin 
kurulmuş olmasını 'olumlu' birşey 
olarak görmek bana göre deği l. 
Toplumun kaderinde kayda değer bir 
değişikliğe tekabü l etmiyor. TC 
imparatorluğun iyice budanmış bir 
devamıydı. Asla ]]ski Rejim'den radikal 
bir kopuş söz konusu değildi. Fakat 
altıyüz yıllık 'devlet geleneğinin' taş ı
yıcı sı unsurların bulunduğu yerde olu
şu, onu ister istemez diğer 'devletçik
lerden ' ayırıyordu ... Söz konusu olan 
ile ri sürüldüğü gibi 'Türklüğün 
yeniden doğuşu' değil, Misak-ı Milli 
denilen bölgedeki halkları Tiirkleştirme 
zorlamasıyd ı. Aşırı bir modernlik ve 
modernleşmeci retoriğe rağmen, eski 
kafa işbaşındayı. Bu süreçte kritik 

husus, toplumun tarihinde bir 'moder
nite devriminin' ve aydın l anmanın 

yaşanmamış olm asıdır. Modern, yeni 
kurumlar ve modernist retorik, eskiyi 
gizlernin in , üstünü örtmenin ve yanıl
sama yaratmanın hizmetindeydi . Eğer 
Türkiye'de olup-bitenlere dair 'sağlıklı' 
bir değerlendirme yapmak gibi bir kay
gı taşıyorsanı z, bu devlete ve topluma 
Avrupa-merkezli olmayan, resmi tarih 
ve resmi ideoloji dışında bir yaklaşıma 
ihtiyacınız var ... 

Cevap S: 
Aslında Kürtlerin 'farklılıklarının' 

bilincine varınaları ve 'özerklik' veya 
ayrı devlet kurma projeleri daha da 
gerilere gid iyor. Biliyorsunuz Botan 
Emiri Bedirxan Bey diğer Kürt bey
lerini bir çatı altında toplama ve bütün 
Kürtle rin devletini hedefleyen ilk giri
şimleri başlatıyor. Ondan hayli zaman 
sonra da Şemdinli Seyhi Ubeydullah 
benzer amaçlarla hareket ediyor ama 
sizin de ifade ettiğiniz gibi, XX. yüz
yılın başında Şeyh Abduselam öncülü
ğündeki hareket ilk defa kürt milliyet
çiliğinin ete-kemiğe büri.inıneye ba§
lad ığı dönemin başlangıcı o larak kabul 
edilebilir. Fakat çe li şik bir durum söz 
konusuydu. Bi liyorsunuz ulus-devlet 
modern bir olgudur ve kapitalizm 
çağının devlet biçimidir. Kendileri 
yeteri kadar 'modern' olmayanların, 
kapitalist üretim ilişkilerinin yeterli 
düzeyde gelişemediği , modern sosyal 
sınıfların olgunlaşmadığı koşullarda 
devlctlcşme projesi söz konusuydu. 
Bir buıjuva ulus-devletin koşulları 
yoktu ama öyle bir talep vardı. Sanı
yorum sıkıntı ve hayal kırıklıklarının 
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kökeninde bu durum vardı. Baz ı tele
pleri dillendirmek e lbette önem siz 
değildir ama o taleplerin arkasında 

etkin bir güç olmadığı zaman sonuç 
alma ko lay olmuyor. .. 

Cevap 6: 
Su sorunun nü anse edilmesi gere

kir. Bir kere kurulanlar bildik anlamda 
devletler değil, dev/crciklerdi. Sayılarını 
belirleyen de netice itibariyle emper
yalis t çıkarlar ve/veya emperyalist 
güçler a rası çıkar çatı şmasıydı. N eden 
onca 'devletçik' arasında bir tane de 
Kürt devleti yok? Sorusunun cevabı 
orada bulunabilir. Nasıl Aı-ap ulusu
nun küçük küçük parçalara bölünmesi 
emperyalist güçlerin ihti-yacına cevap 
veriyor idiyse, üçe-dö rde bölünmüş 
ve üç-dört devletin sını:- ları içinde 
'reh in ' kalmış bir Kürdi stan da 
emperyalizmin ç ı kar hesaplarıyla açık

lanabilecek bir şeyd ir. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun egem enlik alanı 
veya nüffız bölgesinde o kadar çok 
devlet kurulmasının ne inandırıcı bir 
mantığı vardı ne de söz konusu dev
letler gerçekten ne yaptığını bilen lid
e rle ri n , hareketleri n m arifetiydi. 
Neden Ü rdün diye bir devlet ve 
yanında Lübnan diye bir başka devlet 
var? Elbette bunu söylerken kurulan 
devletler in 'ha lkl arının' özgürlük, 
özerklik, bağımsızlık, kendi kaderleri
ni tayin e tme gibi istekleri yoktu 
dem ek istemiyorum. Zaten böyle bir
şeyi söylem ek abestir ama bölünmey1, 
bu kadar çok bölünmeyi o halkların 
istek ve iradesinin, dayatmasının 

sonucu olduğunu kimse söyleyemez. 
Ö zetle şunu söyleyebiliriz. Bölün-

müş, parçalanmış, paylaşılmış bir 
Kürdistan emepreyalist çıkarlar bakı
mından daha uygun olduğu için orta
da bir Kürt devleti yok. Elbette duru
mu ::ı.çıklayan bazı başka faktörler de 
söz konusudur ama belirleyici olan 
emperyalist hesapları boşa çıkaracak 
güçlü bir Kürt Ulusal H areketi'nin o 
kritik tarihsel dönem eçte sahneye 
çıkıp kendini dayatamamı§ olmasıdır. 

Cevap 7: 
XX yüzyıl öncesinde birbirinden 

bağımsız Kürt isyanları 'm odern po li
tika' alanının dışında, pre-kapitalist, 
modcrnite öncesinin 'siyaset yapma' 
biçimine tekabul ediyordu. Bilinen 
anlarnda siyaset [po litika] modern bir 
olgudur ... Yani anokronikti . Bunların 

mücadele gel eneği bakımından sınırlı 

bir kıymet-i harbiyesi olsa da pratik 
sonuçlar doğurma olasılıkları yoktu. 
M odern çağda geleneksel araçlara 
ba§vurm ak arılamına geliyordu. Oysa 
XX. yü zyılın ba§ından itibaren bu 
durumuıı değiştiği görülüyor. Sözünü 
ettiğiniz yayın ve derneklerin kurul
ması Kürt ulusal hareketinin 'm odern
leştiğinin' göstergesiydi. Lakin bu tür 
yayınları çıkaranların ve politik aktör
lerin tem elli bir zaafı vardı. Söz konu
su §ahsiyetler çoğu Osmanlı bürokra
sisinde yüksek düzeyde ro l salıibi 

'seçkinlerdi' . Biliyorsunuz bir kısmı 
başta İttihat ve Terakki Cemiyeri 
içinde politika yapıyordu. N etice iti
bariyle ister kültürel-politik yayın 

cılık alanında, isterse siyaset dünyasın
da olsun, söz konusu §ah siyctler istik
rarlı , inandırıcı , inatçı bir rota izleye
mediler. Sınıfsal konumları , sosyal 
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statüleri, Kürt aristokrasinin mensubu 
olmaları. .. önemli bir zaaf teşki l ediy
ordu. Her an merkezi Osmanlı yöne
timiyle uzlaşmaya ha~ırdılar. "Bir 
ayaklan içerde, bir ayakları dışarday
dı". Hem egemen bürokrasinin içinde 
kalıp hem de bağlmsız bir politika 
yürütmek mümkün değildi r. Fakat 
herşeye rağmen Kürt hareketinin o 
dönemde şeki llenmeye başladığını 
söylemek mümkündür. 

Cevap 8: 
Wilson Prellsipleri denilene ihtiyatla 

yakl~mak gerekir. Emperyalistler sof
rasına geç dahil olan bir emperyalist 
ülkenin başkanının gerçekten halk
ların kurtuluşuyla ilgili halisane kay
gı lar taşıdığını düşünmek bu dünyada 
olup bitenlerden haberdar olmamak 
demektir. Wilson'un derdi sömürge 
halklarının özgürlüğü, bağımsızlığl, 
kendi kaderine sahip olması değil , 
Amerikan sermayesinin hareket al anı
nı genişletmekle ilgiliydi. Biliyor
sunuz "Büyük Savaş" da denilen 
[bizde Harbi Umumi] birinci eınper
yalistle r arası savaş ertesinde yeryüzü
nün %84.4'ü beş-altı kolonyalist
emperya list devletin ya doğrudan 
sömürgesi ya da nuft1z alanıydı. Eğer 
kolonyalizm statüsü olduğu gibi 
devam ederse, bu Amerikan sermaye
sinin bu geniş alanlara girernemesi 
demekti ki, Wilson'un derdi Amerikan 
kökenli sermayeye 'değe rlenme' alanı 
açmaktı. Eğer bu gerçekleşirse bütün 
dünya bütün emperyalistlerin o rtak 
değerlenme alanı haline gelecekti ve 
geldi. Bu yüzden bu dünyada bağlm
sız devlet sapiantısının her zaman reel 

bir karşılığı olması gerckmiyordu. 
Sonuçta kolonyalizınin 'klasik versiy
onu' tasfiye edildi ama kolonyalizın 
tasfiye edilmedi. Wilson'un ve diğer 
emperyalist politik şahsiyctlcri n ulus
ların özgürleşmesi diye bir derdi ola
bilir miydi? Bağımsız devlet kurmak 
bir bayrağa, bir milli ınarşa, bir hükü
mete, bir başkanlık sarayına ... sahip 
olmak demek değil. Netice itibariyle 
kolonyalistlerin-emperyalistlcrin eski 
statükoyu yenisiyle ikame etmek gibi 
bir sorunu vard ı. Osmanlı imparator
luğu çökenilip parçalandığında, sorun 
Kürtlerin ve diğer halkların kaderi 
dej;ril, nasıl olursa emperyalist çıkar
ların güvence altına alınacağlydı. Böl
gedeki emperyalist çıkarların güvence 
altına alınması, Kürtleri denklem 
dışında tutmayı gerektirdiği için. 
Elbette sorunun bizzat Kürtleri ilgile
ndiren bir veçhesi de vardı. O kritik 
dönemde Kürt hareketine önderlik 
edenler basiretli, sonuç alıc ı , jeostrate
jik-jeopolitik hesapları dikkate alan bir 
rota izlemekten acizdiler. Bir bakıma 
hazırlıksız yaka lanmışlardı. Bence 
oldum olası Kürt hareketine önderlik 
edenlerin zaafları da Kürt halkının 
yaşadığı dramların, çektiği acıların 
başlıca sebeplerinden biridir ki, bu 
gün bile bu durumun devam ettiğini 
söylemek mümkün. Önemli birşey de 
bağlmsız devlet kurmanın önemli 
olmakla birlikte yeterli sayılmasının 
sakatlığıdır. Onun için yanlışta ısrar 
etmemek gerekir. Bağımsız devletiniz 
oldu diye halk kend i kaderini tayin 
etmiyor. Sorunun bir de sınıfsa l veçh
esi var. Aksi halde sizi ezenin, zulme
denin, sömürüp-a§ağılayanın sizinle 
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aynı pasaportu taşıyor olmasının bir 

kıymet-i harbiyesi olması mümkün 

değil. Bağımsızlık herkes için aynı 

anlama gelmediği gibi, bağımsız bir 

devletin varlığı ulusun kurtuluşu anla

mına da gelmiyor. 

Cevap 55: 
Türkiye'de 1920'li yılların başından 

itibaren gücünü artırıp, iktidarını 

pekiştiren rejim esas itibariyle 'katık

sız' bir otokrasiydi. TC dendi ama 

C'nin içi boştu. Biliyorsunuz Osmanlı 

İmparatorluğu'nda [ve o tür impara

torluklardal köklü bir devlet-halk 

yabıncılaşması geçerlidir. Teorik o la
rak Cumhuriyetic bu durumun az

çok değişmesi gerekirdi ama öyle 
almadı. Bırakın olumlu yönde bir 

değişikliği, devlet-halk yabancılaşması 

daha da derinlcşti. Mustafa Kemal 

dönemi rejimi bir bakıma tuhaf bir 
koloniyaliznıdi ama rejimin harikalar 

yarattığı söylendi ve yere göğe sığdırı l

madı. Paradigmanııı İjlası adlı kita

bımda rejimin 'orijinal bir bona

partizm' olduğunu yazdım. Aslında 

söz konusu olana bir analojidir. 

Biliyorsunuz Bonapartizm gelişmiş 

kapitalist-emperyalist sosyal formasy
onlarda geçerli yönecim biçimlerinden 

biridir. Diğerleri parlanıenter demok

rasi, faşizm, asker-polis diktatörlügü 

ve sosyal demokrasiydi. Türkiye'nin 

gelişmişlik düzeyi, sosyal sınıfların 

durumu, vb. veri iken, emperyalist 

ülkelerdeki gibi bir Bonapartizm 

mümkün değildi. Ortada çatı§an güç
lü sınıflar yoktu, tam tersine sınıflar

dan birinin güçlendirilmesi gerekiyor

du. Burjuvazi cılız ve tek başına ikti-

dan denetleyecek güçten yoksundu. 

Bu yüzden Türkiye'de Banapart ege

men sınıf içi çatışmaların sonucu ya da 
işçi sınıfıyla egemen sınıflar koalisy

onu arasındaki bir çatışmaya çare bul

mak üzere sahneye çıkmadı. Bizzat 

burjuvaziyi güçlendirmek üzere 

ortaya çıktı ama gerektiğinde herkesi 
'terbiye etmek' kaydıyla ... Nitekim 

rejimin İsmet paşa dönemini de dahil 

ederseniz, yaklaşık 20 yıl devam 

etmesi bu yüzdendi. Söz konusu olan 

bir 'kuruluş dönemi' rejimiydi ve bu 

durum rejimin banapartise niteliğini 

belirledi. Fakat resmi tarih ve resmi 

ideoloji rejimin niteliğini tartışmayı 

yasakladı. Bağnaz resmi ideoloji 

bilimsel-entellektüel gelişmenin önü

nü kapattı. Bir başka neden de 

Avrupamerkezli ideolojik yabancılaş

manın tahribatıdır. Eğer Türkiye'nin 

dününe ve bu gününe gerçekten ilgi 

duyuyorsanız, iki şeyden sakınınanız 

gerekiyor: 1. Resmi tarih ve resmi ide

oloji; 2. Avrupamerkezli ideolojik 

yabancılaşma. Aksi halde insana, 

topluma, tarihe, dünyaya kendi gözü

nüzle bakaınıyorsunuz demektir. 

Cevap 58: 
Türklerin dünyada ilk anti

emperyalist savaş veren bir halk 

olduğu, "Milli Mücadelc"yle yoktan 

bir halkın var edildiği, bir ulusal kur

tuluş savaşı veri ldigi, MilliMücadele'nin 

dünyanın ezilen halklarına kurtuluş 

yolunu gösterdiği ... Mustafa Kemal'in 

Türklere bir vatan bağışladığı... ve 

benzer safsatalar tam bir resmi tarih ve 

resmi ideoloji kategorsidir ve bu 

dünyanın gerçekliğiyle ilgili değildir, 
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sonradan, expos. olarak uydurulınuş
tur. Milli Mücadele bir veçhesi 
itibariyle bir Türk-Yunan savaşı , diğer 

veçhesi itibariyle bir iç savaş ve 
nihayet üçüncü bir veçhcsi de d iplo
masiyi etkilemeyi amaçlayan politik 
bir hareketti . İyice budanmı§ Osmanlı 
devletinin yeni bir adla devamıydı. 
Dolayı sıyla TC'nin emperyalizm aç ı

sından konumu ve i şlevi , imparator
luğun diğer yerlerinde kurulan 'yapay' 
devletl erin ko n um u ve iş l evinden 

özde f.-ırklı değildi . Yegane fark altıyüz 
küsür yıllık imparatorluğun yönetim 
ge leneğinin mi rascıs ı olmas ıydı. 

Ulusal K11rtlllıtş I Iareketi tanımı T C' nin 
durumuna uygun düşmez. Ulusal 
Kurtuluş Savaşı uzun yıll ar sörnürgeci 
bir devle tin sömürgesi olan veya 
bağımlı olan bir halkın bu duruma son 
verdiğinde mümkündür. Osmanlı 
İmparatorluğu hiçbir zaman siyasi 
bağıms ızlığını kaybetmedi. Aksi halde 
ortada imparatorluk diye bir§cy olmaz
dı. O rta yerde Mondros M ütarekesi' 
nden Lozan Anlaşması'na kadar her 
zaman m asaya oturan bir devlet vardı. 
Eğer öylcsc yeni bir devlet kurmak, 
yoktan bir vatan var etmek de ne 
dem ek oluyor? An ti-emperyali zm 
meselesine gelince, durumu nüarı se 
etmek gerekir. Milli Mücadele'yi 
yürütenierin bırakın öyle kaygılara 
sahip olmal arını , dağarc ıklarında o tür 
kavramiara yer yoktu . 29 Ekim 
1923 'de devletin adı TC olarak değiş
tirildi. Osmanlı yönetici bürokratik 
elitinin, Rum ve Ermenilerin malları
na el koya rı "milli burj uvazinin" ikit
cl arı kaldığı yerd en devam etti . 
Kürtlerin gerçek dramı da öylece 

başlamış oldu. 1908-1923 döneminin 
tarihi yeniden yazı l acak, -yazılıyor- o 
zaman resmi yalanlar ve safsatalar 
birer birer teşhir edilecek ve herşey 
yerli yerine oturacak .. . 

Cevap 59: 
Kominternin söylemiyle reel poli

tikası arasında her zaman bir uyumsu
zluk söz konusuydu. Ulusların kade
rini tayin etmesi gerekliliği ilkesin e 
vurgu yapılıyordu ama pratik politika
da yapıl anlar resmi söylemi yal anlıyor

du . Bir bakıma Milli Mücadeleye yak
l a§ ıın , ilkel ere değil reel politikanın 
gerekleri ne göre belirleniyord u. Bir 
kere Kom.intcm demek Sovyet Komün~'t 
Partisi demekti ve dünya devriminin 
çıka r l arı 'Sovyet anavatanını' -ki bu 
dünya devriminin 'anavatanı' demekti
önüne geç tiği anda Komintern'in dün
yanın geri kalanında tutarlı bir strateji 
ve politik tav ır ortaya koymas ı artık 

ıııümkürı değildi. I Iern kolonyalist
empeıyalist güçlerle -ingiltere- ikili 
anlaşma yapıp hem de ko lonilerdeki 
devrimci hareke tleri desteklemek 
mümkün değildi. Kornintern Milli 
Mücadele'ye destek verirken hareke
tin niteliğinden haberdardı ama 
Sovyetler Birliğinin güvenliği gereği, 
ilkeleri bir yana atmayı gerektiriyordu . 
H em bir rejimle iyi geçinmek hem de 
oradaki ilerici-devrimci, rejim muha
lifi hareketleri desteklemek mümkün 
değildir. Elbette bunu söylerken 
Sovyetler Birliği bakımından d uru
mun ve lı aıneti ni dikkate almıyor 

değilim . Ama eni-sonu sonuca bak
mak ve şeyleri adıyla çağı ımak duru
mundasınız. Eğer beklendiği gibi Batı 
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Avrupa'da 'beklenen' devrim gerçek
leşip imdada yetişseydi, muhakkak ki, 
olayların seyri çok farldı bir rota izler
di. Aslında Komintern'nin Milli 
Mücadele'ye ve daha sonra da Kemalist 
rejime verdiği koşulsuz destek, ezilen
sömürülen sınıfiara değil, onu ezen
lereydi. Eğer Komintem ilkelerine 
sadık kalıp gereğini yapmış olsaydı, 
sadece Kürt halkına yapı lanlardan 
dolayı TC ile hertürlü ilişkiyi kesmesi 
gerekirdi. Biliyorsunuz her koşulda 
Kemalist Rejimin koşulsuz destekçisi 
oldu ... 

Cevap 12: 
Kürdistan'ın bölünüp-parçalanma

sı esas itibariyle İngilizerin marifetiy
di. Bölgede bir statü oluşturulmak 
isteııiyordu ve orada oluşturu lacak 
seatünün başlıca işlevlerinden biri de 
komünizmin yayılmasının önünü 
kesmekti. İngilizlerin kısa bir yalpala
madan sonra bilincine vardıkları şey, 
kendileri açısından sorun çıkarmaya
cak "güçlü" bir Türk devletinin deva
mıydı. Elbette ortada yeni seatünün bu 
günden yarına değiştirilmesini gerek
tiren bir durum yoktu. Dolayısıyla 

l3üyük Savaş sonrasında oluşturulan 
statü'de herhangi bir değişiklik isten
miyordu. 1948'de Siyonise İsrail 
Devleti'nin kurulması dışında seatü
koya 1990'ların ba§ına kadar müdahele 
edilmedi. Durum Sovyet sisteminin 
çöküşünün ardından değişmeye baş
ladı. Dört büyük Kürt İsyanı'nın ger
çekleştiği 1920'li ve 1930'lu yıllarda 

başta İnbrilizler olmak üzere, emper
yalist kamp Ortadoğu bölgesindeki 
statükoda bir değişiklik istemediler. 

Fakat bir hatırlatma yapmak gerekiyor. 
Sorunun soruluş tarzından emperyal
istler isterse devlet kurulur... gibi bir 
anlam çıkabilir. Hiçbir şey öyle değil 
ve o kadar da kolay değil. ister XIX, 
isterse XX. yüzyıldaki Kürt isyan
larının başarısız olmasını sadece dış 
faktörlere bağlayarak açıklamak soru
nun bir tek veçhesine odaklanmak 
olur. Kürt örderlerinin ve önderlik
lerinin zaafları, jeopolitik-jeostratejik 
değerlendirme zaaflarıru, hatta basi
rersizliklerini de ikircikli olmayan bir 
tarzda tartışmak gerekir. Gördüğüm 
kadarıyla, Kürt isyanları kahranıaldık
mazlum halk ikilemine hapsoluyor ve 
bu doğru değil. Tarihi yapan kalıra
manlık değil politika yapabilme 
yeteneğidir ... 

Cevap 13: 
Başta da söyledim. Koınintem'in 

ilkeleri denilenler, o ilkeler doğrul
tusunda ulusal hareketlerin destelden
mesi ve Ulusların Kendi Kaderini 
Tayın I !akkı bir retorik olmanın öte
sine geçemedi. Reel politika [realpoli
tikl, Sovyet anavatanını koruma kay
gısı, ilkelerin önüne geçti. Bunun en 
tipik göstergesi ilakü Kongresi'nin bir 
daha toplanamayı§ıdır. Oysa Birinci 
Doğtt Halkları Kongresi denmi§ti ... Bu 
söylenenleri n gereğinin yapılmaması, 
yapılamaması demektir ... 

Cevap 14: 
Seılfe Antiaşması diye bir şey yoktu. 

Bir antlaşma uygulandığı zaman, yani 
realize olduğu zaman antla§rnadır. 

Sevre için öyle bir§ey söz konusu 
dcf,rildi. Uygulanmayan bir antla§ma 
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o lmaz. O zaman neden uygulana
madı, ö lü bir metin olarak kaldı 
sorusu akla gelir. Bir kere emperyal
istler arasında bir dizi anlaşmazlık ve 
çıkar uyuşmazlığı söz konusuydu, 
ikincisi ve daha önemlisi de Sovyetler 
Birliğinin 'kalıcılığırun' yarattığı kor
kuydu. Öyle bir tablo ortaya çıkınıştı 
ki, komünizmin yayılmasını durdur
ma ve çökermıe gereği , tüm diğer 
gerekçelerin ve kaygıların önüne geç
mişti. Sevre'den Lozan'a giden süreçte 
başta İngiltere olmak üzere, emperyal
izmin ortak çı karları tekil çıkariann 
önüne geçmişti. Ev yanarken bazı şey
leri feda ennek işin doğası gereğidir. 
Aslında Sevre Antiaşması'nın realize 
olamayışının as ıl nedenleri güçler 
dengesınİn dayatmasının sonucuydu. 
Türkiye'de resmi tarih bıkıp-usan
madan "Sevre' i yırttık' tekerlemesini 
öne çıkarıyor. Eğer resmi tarihe itibar 
ederseniz bu tür safsaraların cazibe
sine de kapılabilirsiniz ama gerçek 
başka dili konuşuyor. .. Tolga Ersoy'nun 
SevıT!- Bir Öcii Masalı adlı eseri resmin 
gerçek yüzünü göstererek, resmi yalan
la gerçek durum arasındaki uyumsu
zluğu teşhir ediyor ... 

Cevap 15: 
İster Cemiyet-i Akvaın [M illetler 

Cemiyetil isterse Birleşmiş Milleder 
Örgütü olsun her ikisi de emperyal
istler tarafından ve emperyalist çıkar
ları gerçekleştirmek üzere oluşturul
muş, emperya list örgütlerdir. Peki 
emperyalist çıkarlar kime karşı koru
nacaktı? Ezilen ve sömürü len halkiara 
ve sın ıflara karşı. .. O zaman bu örgüt
lerin tüzüklerinde ve proğramlarında 

ne yazd ığından çok asıl varoluş neden
leri ve misyonianna bakmak gerekir ... 
Neyin muhabbetini yaptığınızın far
kında olmanız gerekir. Bu iki örgütün 
asıl misyonu ve varlık nedeni emper
yalist status qtıo'yu korumaktı. Kulla
nılan hümanist dil ve hümanist bazı 
ilkelere yapılan göndermeler de 
balkondaki seyi rciyi oyalama amacına 
yönelikti. Biz her söylenene inanmak 
zorundaın ıyız? Fakat bu iki 'ulus
lararası' denilen örgütün sahneye çık
tığı tarihsel konjonktürü de gözden 
uzak tutmamak gerekir. Birincisi 
emperyalistler arası çatışmanın kızıştı
ğı dönemde; ikincisi de 'kollektif 
emperyalizmin geçerli olduğu döne
mde var oldu. Böyle bir örgütün veya 
bu tür örgütlerin gerçekten ezilen 
halklar, sömürülen sınıflar için hayra 
yonılacak birşey yapınası akla, man
tığa, sağduyuya uygun mudur? Onun 
için bu tür örgütlerin misyonu ve var
lık nedeni hakkında kafa karışıklığın
dan kurtulmak gerekir. Bu örgütlerin 
aldıkla rı kararlar emperyalist çıkariara 
hizmet ettiği zaman uygulanıyor. 
Şimdilerde BM G üven lik Konseyi 
kararlarına Siyonist devlet uymuyor, 
uymamakta direniyor ve hiçbir şey 
yapılam ıyor ... Neden ... Elbette empe
ryalistlerin ve 'ulu sulararası' denilen 
örgütlerin Kürtlerin taleplerine duyar
lı olmaları beklenemezdi ... 

Cevap 20: 
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin 

afi§e edilen amaçlarıyla gerçek amaçlar 
arasında bariz bir uyumsuzluk söz 
konusuydu. Biliyorsunuz 1923-50 
dönemi tuhaf bir otokrasi, 'orijinal bir 
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banapartİst diktatörlüktü'. Rejim 
modernliğe, moderniteye, 'çağdaşlığa', 

vb. aşırı vurgu yapsa da, ortada eski 
kafayla yönetilen bir rejim ve oyuna 

dahil edilmeyen bir halk söz konusuy

du. Fakat İkinci Emperyalistler arası 
savaşın sonunda hem dünyanın man

zarası değişmiş [dı§ faktör l, hem de 
içerde emekçi halk iyice bunalmıştı. 
Diktatörlüğü o haliyle sürdürmenin 
artık iyice zorlaştığı bir cşiğe gelin
mişti. İşte söz konusu bu iki faktörün 
dayatması sonucu rejim bir miktar 

'yumuşatılacaktı' ... Bu amaçla da 'çok 
partili sisteme' geçildi ama ortada bir 
çok partili sistem yoktu. Burjuva 
anlamda bir çokparti li sisteme geçmek 
içiıı, öncelikle mevcut devlet aygıtının 
ba~tan sona dizayn edilmesi, anayasada 

ve başka yasalarda değişiklik yapılması, 
en önemlisi de diktatörlüğün politik
bürokratik yönetim aracı olan, başka 
türlü ifade edersek, bizzat devlet olaıı 

CI IP' nin oyun dışı bırakJiması gere
kirdi. Bunların hiçbiri yapılmadan bir
den çok partinin kurulmasına izin ver
ildi ama onu da nüanse etmek gerekir. 
Aslında söz konw,u olan 'muvazaa 
partisi' veya 'partileriydi. "Eğer 

Devletimizin birden çok siyasi partiye 
ihtiyacı varsa ... " sorusunun cevabıydı. 

14 Mayısta 1950 seçimleriyle hükü
met olan DP aslında bir muvazzaa 

parcisiydi. İki İttibatçının [İnönü
Bayar] mutabakatının sonucunda 
kurulmuştu. Az-çok 1930'da Mustafa 
Kemal-Fethi Bey mutabaka-tında 

olduğu gibi, ama dediğim gibi artık 

farklı bir iç ve dış konjonktür söz 

konusuydu. Gerçi DP bir muvazza 
partisiydi ama bir hareket güdümlü de 

o lsa eninde sonunda işin içine halk 
iradesi girdiği, girmek zorunda olduğu 

için araç hiçbir zaman kurulduğu gibi 
işlemez, sizin istediğiniz istikamette 
yol almaz. Hem halktan oy alıp 

hükümet kuracaksınız hem de verdi
ğiniz sözlerin, yaptığınız vaadierin 
hiçbirini karşılamayacaksınız... Bu 
mümkün dcf,ıildir... Velhasıl 1960 yılı
na gelindiğinde ın u vaz aa partisinin 
ona benim "asıl devlet partisi" dediğim 
ve ülkenin kaderini 1908'den beri 
elinde tutan 'merkezin' çizdiği sırur

ların dışına çıktı. Eğer bu süreç durdu
rulnıazsa, "asıl devlet partisinin" ikti

darı hızla aşınınaya devam edecek. 
seçkin efendilerin saltanacı son hula
caktı. İşte 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 
gerçek nedeni bu idi. tşc fazla karıştığı 
düşünülen "ayak takJmını" olabildi

ğince oyunun dışında tutmak... O 
zaman bunu nasıl gereçekleştirecek

lerdi? Makinayı öyle dizayn ettiler ki, 
seçimlerin, halk iradesinin, siyası par
tilerin, seçimler sonucu kurtılan hükü

metlerin bir kJymet-i harbiyesi kalma
sın... Bu amaçla ordunun darbe yap
masını bir 'istisna' olmaktan çıkarıp 

kurumlaştırdılar ve 'kural' h;ıline getir

diler. Resmi tarih, resmi ideoloji ve 
Avrupamerkezli yabancılaşrnayla malül 
aydınlar [ solcu-sosyalist olsunlar] 
operasyonun mahiyetini anlamakta 
sınıfta kaldı. Kimi söylem ve görün

tlilere bakarak, '27 Mayısla oluşturu

lanın ' ilerici' olduğunu sandılar. 

Kurulan tuzağı bir bütün olarak 
görmekten acizdiler. Bu yüzden de 27 
Mayıs Darbesi'ni 'ilerici' saydılar, bala 
öyle sananları çoğunluktadır. Arkasın
dan gelen darbeler [ 12 Mart, 12 Eylül, 
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28 Şubat... ] aslında birer 'genel 
tekrardı'. Böyle bir darbenin elbette 
Kürtlere yönelik tavrında şaşırtıcı 

birşey olmazdı, nitekim olmadı... 

Cevap 21: 
Kürt Ulusal I larketi'nin bu kav

ramları ve sloganları kullanmasının 

sorun edilmesi saçmadır. Eğer bizim 
de bir devletimiz o lsun başka birşey 
istemcyiz deniyorsa o zaman başka. 

Ama o zaman da bunun bir kıymet-i 
harbiyesi olması mümkün değildir ve 
bu dünyada bir karşılığı yoktur. Eğer 
ortada ezilen, sömürülen , aşağılanan, 
sürekli zulme ve kıyıma uğrayan, var
lığı ikar edilen, dili ve kültürü yasak
lanan bir halk varsa, bu durumdan 
çıkmak için hangi kavramları, slo&ran
ları dillendircbilir, dillendirilmesi 
gerekir? Tam da bu kavramları ku11a
nacak ve tam bir kararlılıkla da söyle
diğinin arkasında duracak. Aksi halde 
neyin mücadelesini vereceksiniz. 
Özgür olm anın, bağımsız olmanın, 

kendi yolunu kendin çizmenin, itilip 
kakılmamanın, aşağılanmaktan kur
tulmanın başka bir yolu olduğu 

görülmüş müdür? O dönemde Kürt 
muhalefeti söz konusu kavramları, 

sloganları kullandığı için başarısız 

olmadı. Başarısız olmasının başka 

nedenleri var onları tartışmak için 
burada yeterli zaman yok. Anti-kapi
talist olmadan anti-emperyalist ola
mazsınız... Anti-koloniyalist o lm a
dan bağımsızlık ve özgürlük mücade
lesi veremezsiniz... Bu çağda bu 
kavramları kullanmayan hiçbir özgür
lük ve bağımsızlık hareketi olamaz ve 
başanya ulaşamaz. Bir özgürlük-

bağımsızlık hareketinin aşiret sistem
ine karşı çıkmasından daha doğal ve 
akla uygun ne o labililir? O zaman siz 
bağımsız devleti ne için istiyorsunuz. 
Aşiret devletinde yaşamak için mi 
mücadele vereceksiniz? Eğer bu kav
ramlar yoksa mücadele de yoktur. O 
zaman sız ı ezen cgemenlerden, 
sö mü rgeci 1 erden, emperyalistlerden 
lütuf beklemekten başka geriye birşey 
kalmaz. Özgürlük ve haklar ancak 
mücadelcyle, bedeli ödenerek kazam
labilir ve korunabilir. Başarısızlığın 

veya yenilginin sorumlusu söz konusu 
kavramlar değil, onların arkasında 

kararlı bir şekilde ve inatla durama
makla, gereğini yapamamakla, politika 
yapmaktaki basitersizlik ve beceriksiz
likle ilgilidir. Elbette yaptığınız ham
lenin sonunda mutlaka kazanacaksınız 
diye bir kural da yoktur ... 

Cevap 33: 
Cuntacılık, darbecilik, çetecilik, 

TC rejiminde içerilmiş bir yönetim ve 
egemenlik aracıııa ve uslObuna tek
abül ediyor. Dolayısıyla niye darbeler 
oluyor, niye devlet aygıtı içinde çetel
er cirit atıyor sorusu gereksiz. Aslında 
Türkiye'nin yakın tarihi askeri dar
belerin tarihidir. Bu esas iribariyle 
1908'le ba§layan bir gelenektir ve ben
cc rejim asıl rengirıi 1913'de Mahmut 
Şevket Paşa suikastiyle alıyor. TC 
demek aynı zamanda komplo-pro
vokasyon-linç geleneği de demektir ve 
halk dü§manı yönetici e lit için vazge
çilmezdir. Eğer böyle bir rejim söz 
konusuysa neden Ergenekon diye 
bir§ey oluşuna değil de olmamasına 
şaşmak gerekirdi. Durum böyledir 
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ama TC'nin demokratik, laik, sosyal bir 
h11lıuk devleti olduğu söyleniyor. Elbet
tc siz anayasaya yazdınız, siyasetçiniz 
ve akademik statünün gardiyanları ve 
anlı-şanlı medyanın herşeyi bileıı köşe 
yazarları öyle diyor diye öyle olması 
gerekmiyor. C umhuriyetin mnından 
86 yıl sonraki manzaraya bakarak, 
cumhuriyecin ne olduğuna dair fikir 
edinmek mümkün . Du rej imde 
E rgenekon istisna değil kuraldır ... 

Cevap 35: 
C umhuriyet rej iminin cumhuriyet 

kavramıyla ilgisi görüntüden veya 
söylemden ibaretti . Denklernden halk 
dışlanrnış tı. Yegane değişiklik artık 
padişahın salınede olmamasıydı. Bu
nun pratik anlamı ondan sonra veraset 
yoluyla geçen bir egemenliğin söz 
konusu olmamasıdır ama bu yönetici 
sınıf katını ilgile ndiren bir şeydir. 
Yöneten 'değişir de' -ki o da saruldığı 
kadar net değildi- , yöneten-yönerilen 
ili şkisi cephesinde kayda değer bir 
değişiklik olmazsa, yeni denilen rejim
in yeniliği bir retorik olmanın ötesine 
geçemez. Cumhuriyet ilan edilmeden 
önce bir anayasal monarşi söz konu
suydu, zaten padişahın otoritesi 
çoktan sembolik düzeye inmişti . 
C umhuriyetten sonraysa bağnaz bir 
o tokrasi, katı bir diktatörlük geçerliy
di ... Kaldı ki C umhuriyetin kuru 
luşundan halkın haberi bile olma
mıştı. Geniş halk kitlelerinin dahil 
olmad ığı bir C umhuriyet o labil ir 
miyd i? Velhasıl iki şey: Birincisi, 
C umhuriyet hiç bir sosyal devrim 
kırıntısı içermiyord u. Padişahın yerini 
denetimsiz ve keyfi bir kiş i diktatörlü-

ğü almıştı ; ikincisi, Osmanlı İmpara
torluğu dön eminde geçerli devlet
halk yabancılaşması C umhuriyeele 
birl ikte daha da derin leşm işti . Z ira 
'yeni' olduğunu, harika- lar yara ttığılll 
söyleyen rejim halka hiçbir şey teklif 
etmiyordu. Dayatılan şey aynıydı daha 
çok vergi ve jandarm a zulmü ... H alk 
kitlelerin yaşamında olumlu bir geli ş
me söz konusu değildi ama rejim 
kola nyalist rej imler gibi bir de luılkı 
adam etme misyonunu üstlenmişti ... 
Modern devletlerde böylesi bir devlet
halk yabancılaşmas ı görülmüş şey 
değildir. O zaman halk kitlelerinden 
gelen hiç bir talep dikkate alınmaya
cak, tam tersine hunharca ezilecekti ve 
ezildi. Türk aydını aydın tanırnma 
uygun bir kavram değildir. Aydın 
bizde diplomalıyl a, bir eğitimden 
geçmiş olanla özdeş sayılıyor. Bu saç
madır. O kesime uygun düşen aydın 
deği l. diplamalı bürokrattır veya en iyi 
d urumda 'devlet aydını' yani aydın 
değildir ... Memurdan gerçek anlamda 
aydın olmaz. Elbette istisnalar olabilir 
ve istisna kuralı doğrulamak içindir 
denmiştir. Bu yüzden ben aydın yer
ine en tellektüel'i kullanmayı tercih 
ediyorum. Z ira o rtada iyice kirlenm iş 
bir kavram var. H alktan gelen talep
lerin ezilebilmesi için karşı tarafın 
dü~manlaştırılması, lanetlenmesi gere
kiyor. İşte aydın denilen halk düşmanı 
bürokratların, siyasetçilerin yaptığı da 
o idi ... 

Cevap 38: 
Bu sorunun cevabını daha önce 

kısaca verdiğimi sanıyorum . BM iki 
şeydir: Birincisi, halkların değil dev
letle rin örgütüdür ve asıl misyonu 
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emperyalist status q11o'yu meşrulaştır

mak, kabullendirmek ve sürdürmek
tir; ikincisi, devletler içinde de 
sömürgeci-emperyalist devletlerin ör
gütüdür, zaten o nlar tarafından ve 
kendi çıka rlarını gerçekleştirmek ve 
ko rumuk üzere olu §turulmuştur. BM 
bir dizi hümanist [insancıl] kuruluş ve 
reta ri kle dünyadaki adalctsizlikleri, 
haks ızlıklan meşrulaştırmanın hizme
tinde. E lbette böyle bir örgütün mC§
ruiyet, haklcin iyet, adalet, eşitlik, 

' tara fsız lık' gibi kaygı l ar taşıması bek
lenem ez. 

Cevap 41: 
Doğrusu bir po litik hareketin tale

plerini d illendirirken bu kadar çok 
kavram, birbiriyle çelişen söyleme 
başvuruyor oluşu , bunca yalpalama, 
ideolojik, politik ve startejik bir netli
ğin olmayışı demek. Bu da ina ndırıcı 

olmamak demek. Bir gün bir şey söy
leyip ertesi gün ba§ka birşey söyler
seniz, sabah başka akşam başka konu
şursanı z, i tibrınız ve inandırıcılığınız 

kalmaz. N e söylediğiniz bileceksiniz, 
söylediğinizde ısra r edecek<>iniz, söyle
d iğinizin arkasında kararlılık ve inatla 
da duracaksını z. Bu bakımdan son 20 
y ı !ın manzarası rahatsı z edici. 
Samyorum bu Kürt hareketlerinin ta l
ihsiz bir ge leneği ... 

Cevap 43: 
Kesinlikle egem en devletlerin ide

olojik etkisinden tam bağıms ızl aşamı
yorlar. En azından bu güne kadarki 
durum öyle. Bu da ideolojik, entellek
tüel. politik netliğin olmayışı yani bir 
tür 'kafa karışıklığı ' demek. Radikal bir 

ideolojik kopuşun olmadığı koşullarda 

ortadapusula da yok demektir. Esasen 
Kürt hareketlerinin ve önderliklerinin 
tarihsel yenilgisinin başlıca nedeni 
bence bu. E lbette bunu söylemek, 
Kürt sorunun son derecede karmaşık
l aştırılın ı ş, çözümü zor bir sorun 
olduğunu hafife almak anlamına gel
mez ama ideolojik-entellektüel planda 
bağımsı zlaşamamanın en önemli aç
mazlardan biri olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz ... 

Cevap 47: 
Ulusal hakları için mücadele eden, 

kendini ulusal değerlere -veçhelere 

gönd erme yaparak ifade eden bir 
halkın sorunu, kendi özgürlüğünü
haysiyetini kazanma, bir halk olarak 
ulusal onurunu restore etme mücade
lesidir. İ çine düşürüldüğü 'haksız
adaletsiz statüden kurtulmak demek
tir. Böyle bir halkı bu tür bir amaç için 
mücadele eden bir halkı milliyetçilik 
yapmakla suçlamak abestir. Milliyetçilik 
yapabilmek için ö nce milliyetçilik yapa
bilir duruma gelmek ger ekir. Dili , 
kültürü, kimliği , egemenliği, tarihi 
inkar edilen bir halk kendiıli neye 
göre, ne ile ifade edecek? O nu ezen 
ulus gibi bir ulus olduğunu nasıl ifade 
edecek? Elbette kendi d eğerlerini dil
lendircrck ... Dolasıyl a neden söz edil
diğinin bilincinde olmak önemlidir. 
Aslında ezilen bir ulus, ulusal hakla rı , 

ulusal egemenliği için mücadele etti
ğinde bir 'savunma' durumu söz 
konusud ur, mahrum edildiği §eyi geri 
alma mücadelesi veriyordur. Bir halk
ın bu tür haklı mücadelesinin gerici 
bir siyasal ideoloji olan milliyctçilikle 
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bir ilgisi olabilir mi? Bu tür argüman
lara başvuranların asıl anıacı gerçek 
niyetleri gizlemekle ilgilidir. Eğer bir 
halk gasbedilıniş bakları için mücadele 
edip, egemenliği ni, bağımsız lığını 

kazandıktan sonra başka bir ulusu 
veya etnik unsuru ezmeye kalkarsa, 
işte o zaman olumsuz anlamda mil
liye tçilikten söz edebilirsiniz. Cezayir 
halkı Fransı z sömürgecilerine karşı 

mücadele ettif,rinde onu milliyetçilik 
yapınakla suçlamak saçmadır. Ama 
söınürgeciler ülkeden atılıp, bağunsı

zlık kazanıldıktan sonra 'yeni rejim' 
Herberileri ezm eye kalkarsa i şte o 
zaman iş değişir ... Fakat ulusal bağım
s ı z lığı kazanmayı da abartmamak 
gerekir. Ülke ' bağımsız' olduğunda 
halkın kendi kaderini tayin etmesi 
kesin değildir. Mesela G üney Afrika 
bağıms ız bir devlet oldu d iye orada 
nüfusun %80'ini oluşturan Siyahlar 
kendi kaderlerini tayin etmiş mi o ldu
br. I3ir başkası tarafind an ezilen b ir 
ulus egemenliğini kazanıp bağımsız 

olduğunda eğer o ülkede toprakların 

%85'i nüfusun %5'ine ai t olmaya 
devem ederse, fabri kaların %9S'i 
nüfusun %2'sine ait olmaya devam 
ederse ... siz o rada gerçek bir değişiklik 
olduğunu, 'deği şimin' bir kıyınet-i 

harbiyesi olduğunu iddia edebilir 
misiniz? Dolasıyla 'ulusu n kaderini 
tayin ennesirun' anlamını tarnşnıadan 
kend inden menkul bir 'ulusların 

kaderini tayin enne' rctoriğine takılıp 

kalmak doğru değildir... O nun için 
ben bir ulusun 'kendi kaderini tayin 
etmesi' söz ko nusu olduğunda sınıfsal 

veçhenin dışlanmasının son derecede 
yanlı ş olduğunu düşünürüın . Siz 

mücadele edeceksiniz ama sonunda 
ülkenin zenginliğine eski rejim [kolon
yalizm statütüsünün geçerli olduğu] 

dönemindeki gibi yine başkaları sahip 
olacak ... İkinci emperyalist savaş son
rasında sömürgeciliğin klasik versiy
onu tasfiye edildi am a bu o ulusların 
gerçek anl amda kendi kade rle rini 
tayın ettiği anlamına gelmiyordu ... Bu 
yüzden ulusal haklar için nıikadelc bir 
bütünlük olarak anlaşılmalıdır. Aksi 
halde 'ulusun kendi kaderini tayin 
hakkı' yeni egemenlerin ulusu boğa
zlama hakkına dönüşebiliyor .. . 

Cevap 52: 
Kürtlerin nüfusu da toprağı da 

büyük ama dediğiniz gibi siyasal bir 
varlıkları yok ve bu durum bu çağda 
anakronik bir durum demek. Bence 
aradan yüzyıl geçtikten sonda bile 
Kürtlerin onurlu bir statüye, bağımsız 

IJir devlete sahip ol amamalarınm iki 
temel nedeni var: Biri jeopolitiği veya 
aynı anlama gelmek üzere po litik 
coğrafyayı angaj e ediyor : Kürtlerin 
üzerinde yaşadıkları topraklar emper
yalistler için kritik önem taşıyor ... 
Bölgenin emperyalist sömürüye açık 
tutulması böyle bir tablonun ortaya 
çıkınasının başlıca nedenlerinden biri ... 
Eğer Kürtler o bölgede değil de başka 
bir yerde ya§ ıyor olsalardı , bu günküne 
benzer bir statü söz konusu olmazdı. 
En azından böyle birşeyi iddia etmek 
mümkündür. Bu, Kürtlerin iradesi 
dış ında olan nesnel bir durum; İ kincisi , 
sorunun Kürtleri angaje eden yanıdır ... 
Siz hiçbir toplumsal olayı veya süreci 
tek bir faktöre dayanarak açıklaya
mazsınız. Nitekim, "insanlar verili 
koşullarda da o lsa kendi tarihlerini ya-
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parlar" denıniştir. Dolayısıyla 'çözüm

süzlüğü' sadeec dış fakrörlcrlc, kolon

yalizmle, emperyalizmle, bölgedeki 

devletlerin kıyıcılığıyla ... vb. açıklaya

ınazsınız. Kürt sorununu karmaşık 

hale geeiren ve çözümsüzliif,rü müz

minleştiren elbette sayısız nedenler 
var. Yeterince tartışıldığı ve bilindiği 

için burada bu nedenler üzerinde 
dumıamız gerekmiyor. Lakin bu çö

zümsüzlük tablosunda bizzat Kürtlerin, 

Kürt öııderliklerinin. Küre siyasi hare
ketlerine 'yön vcren-vereıııeyen l erin' 

politik şahsiyetlerin zaafları, dünyayı 

ve bölgeyi, jeostratejik, jeopolitik 

durumu ve güç dengelerini yeterince 

hesaha karaınayışları, velhası l politika 

yapmadaki zaaflarını da önemseınek 

gerekiyor. Bu konuda ikircikli olma

yan bir eleştiri yapmanın zamanı artık 

gelmiş olmalıdır ... Zira, yiğiclik, kahra

nıanlık gibi haslctler önemli ve gerek

lidir ama asıl sorun politik alarıda etki

li olabilmek ve sonuç almaktır. Başka 
türlü söylersek, politik etkinliğin man

tığı farklıdır. .. Son 25-30 yıl a bakarak 

bile ne söylemek istediğimi, neyi kast

ettiğimi anlamak mümkündür .... 

Cevap 56: 
Aslında iflas eden, 200 yıldır 

topluma gJsterilen ve her seferinde 

farklı ama özde aynı anlama gelen 

kavramlarla [yenileşme (tecceddüt) , 

muasırlaşma, muasır medeniyet sevi

yesinin üstüne çıkma, modernleşme, 

çağdaşlaşma, kalkınma, dünya ekono

misiyle bütünleşme, şimdilerde AB'ye 

tam üyelik] topluma ulaşılması 

mümkün olmayan bir hedef göstcr
ınekci, işte iflas eden paradigma o ... 

Topluma bu tür bir perspektif sunmak 

iki şeye yaradı, yarıyor: Birincisi, 

böylece egemen sınıf kendini meşru
laştırınayı başarıyor; İkincisi, emekçi 

kitleler sonu o lmayan bir yolda 

yürümeye ikna ediliyor ... Fakat süreç 

ezilen halk kitleleri ve sömürülen 

sınıflar için farkl ı , ülkenin varını

yoğunu enıprcyalisderle o rtak yağ

malayan egemen sınıflar koalisyonu 

için farklı anlamlara geliyor. Aslında 
iflas eden paradigına sadece Türkiye'de 

geçerli paradigma değil. A'>lında ser
mayenin büyümesi, sermayenin geni§

letilmiş ölçekte yeniden üretilmesi 

demek olan kapitalist paradigınanm 

iflası söz konusu. Zira, kapitalizmin 

[sermayenin] kendini yeniden ürete

bilmesi, toplumun kendini yeniden 

iiretcmez duruma gelmesi ve aynı şek

ilde doğanın kendini yeni leyemez 

duruma gelmesi sonucunu doğuruy

or, velhasıl bu terazinin bu sikleti 

çekmesi mümkün değil. Vakitlice 

insanlığın aklını başına alıp, bu tuzak

tan kurtulması gerekiyor ... Aksi halde 

insanlığın da uygarlığın da bir geleceği 

olmayabilir ... Bunun için de bu dün

yada reel karşılığı tartJ§nıalı, ilerleme, 

kalkınına gibi kavramların koloııiyal

izmindcn kurtulmak gerekiyor. 

Cevap 57: 
Genel bir çerçevede Türkiyedeki 

sol hareket devletin resmi ideolojisi 

olan Kemalizm'den bağımsızlaşamadı. 

Bu solun temelli bir zaafla malGl 

olması demektir. İkincisi, sosyalizmin 

inicin demek olan ve Sovyetler Birliği 

Devleti'nin bağnaz resmi ideolojisi 
olan Stalinizme sarıld ı. Oysa son 
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tahtilde bir burjuva ideolojisi olan 
kemalizmden kurtulmadan ve sosya
lizmin inkarı demek olan Stalinizm 
kaTşısında eleştirel bir duruş ortaya 
koymadan sol hareketin başarı şansı 
olamazdı. Dolayısıyla ister Kürk ulusal 
hareketiyle ilgili olarak isterse de başka 
sorunlarla ilgili olarak net, açık, 
inandırıcı bir yaklaşım hiçbir zaman 
söz konusu olmadı. Elbette istisnalar 
vardır ama bu şeylerin malıiyecini 
değişrirmez. Türkiye'de sol 1960'1ı yı I
ların başına kadar yasaktı. Sosyalist 
düşünce o döncmden sorna 'keşfcdil
di' ... I Icm bir miras yoktu hem de sol 
dünya'da o lup-bitenlerden haberdar 
değeldi. 1962'de TİP kuruldu. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ikinci sınıfındaykcn 
partiye kaydoldum. Kitapçılarda, sahaf
larda, sosyalizmie ilgili kitap aradım, 
eli boş döndüğümü hatırlıyorum. 
Türkiye"de sol en iyi koşullarda 
düzenin bir iç-muhalefeti olma aşa
masının ötesine geçemedi. Bu yüzden 
şimdılerde 'ulusalcılığa' meylctmcsi ve 
Ergenckoncuların safına savrutınası 
şa§ırtıcı değil... 

Cevap 113: 
Realitcyi değiştirmek gibi bir kay

gısı ve amacı olanların realitcyi anla
malannın önceliği var. Elbette bu an
lama eyleminin değiştirme eylemin
den bağımsız olduğu an lamına gelmi
yor. Arada tartışmasız bir karşılıklı 
belirleyicilik ilişkisi, diyalektik bir iliş
ki 'bütünlüğü' var. İnsanlar ckseri ö lü 
kelime ve kavramlarla sürekli dcğışip
ycnilenen 'canlı' süreci anladıklarını 
san ıyorlar. Kavramların, kelimelerin 
ebed müddet geçerli olduğunu sanıy-

orlar ... Oysa kelimelerin, kavramların 
da bir yaşamı, bir tarihi, bir ömrü var: 
doğuyorlar, olgunlaşıyorlar, yaşianı
yorlar ve öli.iyorlar ... Onun için, ö lü, 
içi boşalmış, artık bu dünyanın ger
çekliğini anlamanın değil anlama
manın aracına dönü§müş keliınelerle, 
kavram- tarla dünyayı aniayıp değiştir
menin mümkün olmadığının bilin
cinde olmalıyız .. Başka türlü ifade 
etmek İstersek, ölü kelime ve kavram
lardan uzak durmalıyız ... 
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Mustafa Barzani Mücadelesi Boyunca Yazılı 
Hukuka Çok Önem Verirken, Araplar, 
Kürtlerle Yaptıkları Hiçbir Anla§maya 

Saygı Göstermemi§lerdir 

1954 yılı Dersim-Ovacık doğumlu
yum. İlkokuldan başlayarak bütün eği
timimi metropolde yaptım . İstanbu l 
Edebiyat Fakültesi Fe lsefe bölümü ve 
Paris So rbon Üniversitesi Siyaset 
Felsefesi mezumıyum . A!;rrı Eğitim 
Enstitüsü 'nde felsefe öğretmenliği 
yaptım . 12 Eylül'den sonra yurt dı şına 
çıktıın. Yayınlanmış eserlerim: 
- ~iretten Ulusallığa Doğrıı Kiirtler 
- Un Pays saııs Fromiere : Le Kiirdistatt 

(Sıııırsız Bir Ülke : Kürdistmı) 
- 20. Yiizyılm B~lamıda Kürt Siyasası ve 

Modemiz m 
- Y~aya11 Her Dil Bir I I alktır 
- M11hatapsız Savaı Mulıatapsı;z Bar~ 
- jeopoliıik Yapılar Açısı11daıı AB, Tiirkiye 

ve Kürtler 
- Resmi Tarihte Kürtlrr (Sayın İsınail 
Beşikçi'nin editörlüğü altında). 

*** 

Hasan YILDIZ 

Cevap 2: 
Nüfus yoğunluğu her şey değildir. 

Tarih, toplumsal yoğunluğu dikkate 
alarak yasal sınırlar belirleyerncz. Bu 
nedenle hangi ulusun nerede, ne ka
dar nüfusu var dem ekten çok, hangi 
ulus yaşadığı toprakları kendi adıyla 
birlikte ne kadar yasallaştırdığı soru
sunu analiz etmekte yarar var. Ç ünkü 
tari hin ken disinde pasif ver ilerden 
hareketle bir "hakkaniyet" arayamayız. 
Buna hakkımız da yok. Ancak aktif 
ve ri lerle, tarihi olgunlaştıran olayların 
arkasında yatan nedenlerle bir "hak" 
arayı ş ına başvurabiliriz. Ç ünkü bir 
"Toprak" üzerinde hukuksal taleplerde 
bulunmak için o "toprakJar" üzerinde 
yaşayan halkın ortak iradesinin hukuk
sal temsilcilerinin olm ası gerekir. 
Geçmişte bu hukuksallığın temsilcisi 
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bir Kral, Prens, Sultan ya da bizdeki 
adıyla Mir olabiliyordu. Z~manla bu 
iktidar erkleri yerlerini pariementolara 
bırakmak zorunda kaldılar. Kim 
tarafmdan temsil edildiğine bakılmak
sızın "Toprak ve Hukuk" arasınd~ki 

ilişki ve sahiplcnmc kuralı değişınedi. 
İşte Oğtızlar, Türkmenler, Türkler 
neden imparatorluklar kurdular da, 
bölgenin asli unsuru olan Kürtler 
küçük deneyler dışında ne bir devlet, 
ne de bir birlik kuramadılar? Asıl soru 
bu iktidar erkinin kendisini nasıl gös
terdiğinde yatmaktadır. Ve bu soru 
dünden bugüne devam etmektedir. 
Şimdi isterseniz Türkmenlerin, 
Oğuzların bu topraklara kaç kişi olarak 
geldiklerine değinebiliriz: Bu konuda 
bir kaç yüzyıllık dilimi kapsayan ve 
200 binden 600 bine kadar değişen 
birçok görüş vardır. Bu göçler birden 
bire tek seferde olmamış, birkaç yüz
yılı içine almıştır. Önden gelen kuvvet
ler kendilerini güvenceye aldıkça geri
de bıraktıkları kadın ve çocuklarını 

yan larına getirmişler veya iki nci ve 
üçüncü göç dalgalarmda kadın ve 
çocuklan da yan larına alma şansları 

olmuştur. Birinci dalgada.ki savaşç ı
Iann ise büyük ölçüde yerli halktan 
kadın lar.la evlendikleri veya kadmlan 
zorla alıkoyarak evlendikleri görül
müştür. Sayın İsmail Beşikçi bu raka
mı en üst verileriyle, yani 600 bin ola
rak kabul etmektedir. Bu nedenle 
Anadolu insanının Orta Asya 
Türkleri'yle o lan fizyanamik yapısın
daki değişikliğe dikkat çekrnektedir. 
Diğer bir soru da şu olmalıdır: Tarih
sel olarak yerleşik olan, şehir kültü
rüyle ge lişen halkların göçmen kavim-

leri kültürel olarak etkilemeleri gere
kirken Tüklerin nasıl olup ta ticaret, 
sanat ve kültür alanında kendilerinden 
daha ileri olan toplumları yönetimleri 
altına aldıklarıd ır? Sosyo- lojik olarak 
bu soru birinci sorudan daha önem
lidir diye düşünüyorum. 

Cevap 4: 
Anadolu'nun o karmaşık, çalkantılı 

yapı s ı içinde siyasetin nasıl yapılınası 

gerektiğini ilk öğrenmeye çalışan 

Osmanlı Beyliği olmuştur. Bizans ile 
sınır olmanın verdiği bir avantajı iyi 
kullanarak devlet yönetimi üzerine 
Roma ve Bizans İmparatorluklanndan 
kalan deney ve tecrübeleri çok iyi kul
landılar. Kısa zamanda diğer Türk 
beyliklerini de kendilerine bağlayarak 
büyük bir imparatorluk kurdular. Ne 
var ki her hazır reçetede oldu~ gibi, 
farklıla§an sorunlar, yeni politikaları 

gerekli kıldı. Yeni politikalar üretme 
yeteneğinde görülen eksikliklere 
ekonomik gerikalını§lık da eklenince 
zamanla kendisini gösterdi. Kilisenin 
katı baskısına karşın Batı, teknoloj ik 
ve kültür alanmda kendisini gösterdi. 
Osmanlı yönetim inin Türk toplumu
nu ticaret ve sanada uğraşmaya te§vik 
etme anlayışı yoktu. Türk toplumu da 
zaten bu tür uğraşıları gereksiz buluy
ordu. Dolaysıyla devlet, azınlık olarak 
anılan Hıristiyan unsurların ilgi ala
nında bulunan sanat ve ticaretten 
gelen gelirlerle yctinme durumunda 
kaldı. Ve bunlar bir süre sonra ağırla
şan devlet giderleri için yetmez o ldu
lar. Anadolu'da dirlik-düzenlik kavgası 
olarak bilinen Türkmen a§i- retlerinin 
toprağa yerleştirilmesi böylesi bir 
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kaygıdan ileri geliyordu. Kürtler açı

sından işin bu noktası çok ilginçtir ve 
tarih alanında yeterince mercek altına 
a lınm~mıştır. Bu noktaya ilerde değin
me fırsatımız olacaktır. 

Cevap 5: 
Bunun gibi siyasi istemler 

Bedirhanların isyanında da Şeyh 

U beydullah isyanında da görüldü . Bir 
ö nceki ,bir sonrakini mutlaka etk
ilemiştir. Ama burada daha önemli 
o lan husus Behdinan bölgesinin özel
liğidir. Osmanlı devlet bürokrasisinin 
en güçlü olduğu şehirler güneyde 
Süleymaniye ile M usul'dur. Bu iki 
şehir arasında kalan Behdinan bölgesi 
devlet etksinin en az olduğu yerlerdir. 
Kürtlerin devlet kontrolüne en çok 
alındıklan Sultan Abdulhamid döne
minde bile bu bölge kendine has ayrı
calığını korumuştur. Oysa Erzurum, 
Bingöl, Bitlis, Van, Urfa, M ardin'e 
kadar olan geniş alanda yer alan Sünni 
Kürt aş i retleri H amidiye Alayları için
de örgütlenerek kontrol altına alın

mışlardır. Güneyde ise Süleymaniye 
şehrinin ileri gelen aşiret şefleri ve 
çocukları Bab-ı Ali ile çok yakın bağlar 

kurmuşlardır. Baban aşireti ve ço
cukları bu konuda ünlüdürler. 
Süleyrnaniyeli o lan Şerif Paşa ve ailesi 
de bu ilişki zinciri içindedir. Doğduğu 
yerleri hatırlamayacak kadar toprağın

dan ve toplumundan kopmuş biri 
olarak Sevr görüşmelerinde Kürtleri 
nasıl tem sil etmeye kalktığı ayrı bir 
m izansendir. Başa~ması mümkün de
ğildi ve olmadı. İşte burada Behdinan 
bölgesinin kendine has yaşamıyla Kürt 
u !us direni şinin bel kemiği olarak 

ortaya çıkması da tesadüfi değildi. 
Barzani ailesi dini güçlerini kullanarak 
önce kendi çevresindeki aşiretleri ve 
daha sonra Behdinanda'ki tüm aşiret
leri bir amaç etrafında birleştirerek 

Kürdistan'da bir ilki gerçekleş tir

mişlcrdir. Yukarda sıraladıkları istek
lerinden daha çok sorun un bu yönü 
çok daha önemlidir. Ç ünkü bundan 
önceki isyanlarda da bu taleplerin 
aşağı yukarı benzerini görmek müm
kündür. Ama farklı aşire tlerin bir 
amaç doğrultu sunda bir liderlik altın
da birleşmeleri Kürt siyasal tarihinde 
bir ilkti. Kürt milliyetçiliğinin klasik 
kaynağının hala bu bölgede olması da 
tesadüfi değildir. Irak İngiliz mandası 
altında kaldığı zaman Osmanlı bürok
rasİsinden kopan Süleymaniye bey
lerinin bir kı smı Kemalist hareketin 
tem silcileri o larak Şeyh M ahmud 
Berzenci isyanını yanlış yönlendirm
eye ça lışmış l ar, bu isyan bittikten 
sonra da bir kısmı İstanbul'a dönmüş 
diğer bir kısmı da Bağdat'taki İngiliz 
bürokrasisi içinde yüksek görevlere 
getirilmi ş lerdir. Kültürel düzeyleri 
ulusal kavganın ne olup olmadığını 
diğerlerinden daha fazla kavram aya 
olanak verse de, ulusal istemierin kav
gasını daha geri bölge olan Behdinan 
aşiretl eri vermiştir. 

Cevap 7: 
Abdulhamid dönemini ve sonuçla

rını düşününüz. İttihat ve Terakkki 
yönetiminin bile Abdulhamid poli
ti kalarından medet beklediği bir dö
nemde, metropollerde kurulan Kürt 
dernekl eri ne yapabilirlerdi? Şeyh 

Sait'in isyan hazırlığındaki en önemli 
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ismi Cibranlı Halid'i e le al alım : 

D evlet politiklarına bula§maktan do
ğan bir çok o lumsuzluklar hafı zalarda 

yerini koruyerken I Ialid bir liderlik 
yapabili r miydi? Kurdukları örgüt ana 
topraklarda o lsa da etkisi yoktu. Ama 
kendine özgü şekillenen Kürt ulusal
cılığın ın da kaynakları o larak 
Türkiye'deki Kürt sorununun hand
ikaplarını vermesi bakımından öııem

lidirler diye düşünüyorum. 

Cevap 9: 
Bu soruyu yanıtlamak için önce 

şunu sormak gerekir: ŞerifPaşa, ulusal 
talepler etrafmda örgü tlenen, toplum
la içili dı ş i ı o lan hangi ö rgiitün içinden 
geldi de Sevr görüşme lerinde Kürtleri 
temsilen bulundu ... Dahası , Sevr gö
rüşmeleri T ürkiye Kürtleriyle ilgiliydi 
ve Şerif Paşa ise Süleymaniye köken
liydi . O'nun çocukluğundan beri 
ayrı ldı ğı Süleym~iyc ilc hiçbir sosyal 
hağınm olmadığı ve Kürdistan'ı tanı

madığı diplomatik raporlarda geçmek
tedir. Temsil gücünün zayıf olması 

nedeniyle İngili z ve Fransızlar tarafın
dan memnuniyetle kabul görmüştür. 
Türkiye'den kendisini Kürtlerin tem
silcisi olarak kanıtlamış birini bulmak 
heın güçtü hem de buna talipli o lacak 
birileri çıkmadı. Dunun için toplumsal 
bir istek ve eylemlil ik gerekiyordu . O 
s ıra l arda Paris'te İttiha t ve Terakki 
Partisi'ne radikal tarzda muhalefet 
eden Osmalı Radikal Partisi'nin yayın 
organı olarak çıka rd ığı Me,şrrıtiyet adlı 

gazete Batılı hükümetler tarafından 

fazla d ikkate alınmaz. Çünkü Osman
lıcılığı ve dahası Abdülhamit yanlısı 
politika yürüttüğü şüphesi hakimdir. 

Prenses Emine Sultan ilc evlencrck 
Saray'a damat olan Şerif Paşa'nııı gön
lünde yatan, Osma nlı devletinin 
devam etmesi durumunda önüne 
çıkacak olan politik olanaklard ı. Bunu 
kullanamadığı gibi Enneni temsilci
lerin ile ri sürdükleri aşırı toprak talep
leri nedeniyle o nlarla da ça tı şma 

içinde olmuştur. Eğer Bağlaşık devlet
ler Kürtlcr'e yöne lik bir çözümü 
gerçekten öngörselerdi , o dönemde 
öneml i bir toparlanma sağlayan ve 
isyan halinde bulunan Berzenci'nin 
Barış masasına göndermek istediği iki 
temsileiyi kabul e tmeleri gerekirdi. Bu 
da bizim, "tarihin tekerrür" etmemesi 
için alacağımız en önemli derslerin
den biriydi ... 

Cevap 10: 
Soru yine dönüp dolaşıp İnsan ve 

toprak bağına gelip dayanıyor. Metro
po llerde yaşayıp ta, dünyanın ge li§eıı 

po litik akımı olarak milliyetçilikten 
etkilenrneyecek bir ini bulmak zordur. 
Ziya Göka lp gibi kimisi bunu hakim 
milliyetçilik içinde bulmuş, kimi ken
dini Abdullah Cevdet ve İshak Sukuti 
gibi bir Kürt olarak ama Osmanlıya 
inanarak İttihat ve Terakki içinde bul
muş, ve kimi de yine Osınanlıya bağlı 

kalmak.la, ayrılmak arasında yönünü 
pek scçerneycn Seyit Abdulkadir gibi 
Kürtler adına otona m hak taleplerinde 
bulunmuşlardır. Bedirhan ailesi gibi 
radikaller de vardır. Ancak bütün han
dikap toplumla bu insanlar ve örgü tler 
aras ındaki kopukl ukta yatm aktadır. 
Seyit Abdulkadir en kritik anlarda bile 
Kürdistan'a uğramamıştır. Yerel örgüt
lenmeler için çaba sarfetm cmiş, her 

180 B iR. Hejmar: ll HA VfN 2009 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ısılll :$1SI:!ısıiii:IIIIIU $1Sısıi$1Sısıi:$1SIIISSS8il-ısıi$1SIUI8illilllllelillillil!lliiiilili.iill!lliSiiillillllillllliilll!IIWSilllllllllliiiHMıtstafa Barzaııi Miicadelesi Boyuııca Yazılı Hukııka 

şeyin merkezi politikalar içinde çözü
leceğini sanmıştır. En büyük aileler
den olan Bedi rhan ailesi fertlerinin 
tarihsel Botan Beyliği" topraklarıyla 

bağı tamamen kopartılmıştır. Batı'ya 

ve adalara sürgün edilen aile fertleri 
içinden Emir Ali ve Mithat Bedirhan'm 
Botan'a kaçak yollarla gitme planlan 
her defasında, daha Düzce'yi geçme
den başarısızlığa uğramıştı r. 1889 yılın 
da deniz yolunu deneyerek Trabzon'a 
gitm i ş l er ve oradan kara yoluyla 
Botan'a rahat gideceklerini sanmışlar. 
Trabzon'da yakalanarak tekrar 
İstaııbul'a getirilmiş l erdir. Bu da, 
Abdulhamit'in Kürt feodalitesi üzerin
deki kontrolünün ne kadar etkin ol
duğunu gösteriyor. 

Cevap 6: 
Kürdistan sorununu çıkınaza sokan 

nedenlerden bir diğeri aynı topraklar 
üzerinde birçok halkın devlet talebin
de bulunmasıdır. Kürtler, Ermeniler 
ve Asur-Kaldani ler Sevr Barış 

Konferansın'a sund11kları haritalada 
biı birleriyle uğraşarak emperyalist 
politikaların uygulanmasına uygun 
zemin hazırlamışlardır. Lozan görüş
ınelerinde bu durum daha açık olarak 
ortaya çıkınış ve Lord Curzon aynı 

toprakJar üzerinde T ürklerin de var 
olduğuna işaret ederek "Kürtler bağım
sı z bir Kürdistan için, Araplar bir Arap 
devleti için, Türkler, Türk uyrukluğu 
için, Hıristiyanlar da ken- dilerini 
Türkler'den korumak şartıyla herhan
gi bir yönetimden yana oy verecek
lerdir. Bu koşullar altında sınırları 

nasıl saptayabileceksiniz? Sonuç, için
den çıkılmaz bir karışıklıktan başka bir 

şey olmayacaktır. Böylece büyük dev
leder kendilerini gülünç duruma sak-
muş olacakJardır ..... ( .... ) ... Bir kez daha 
soruyorum ..... ( .... ) Hangi ordu 
Kürdistan'da asayişi sağlamaya gelir? .. 
( ... )Bu plebisit sırasında güvenliği 

sağlam ak üzere bir ordu göndermek 
isteyecek bir kimse bu odada var 
mıdır? Bunu kabul edecek kimsenin 
aklı yerinde olmalıd ır. " Sevr'in bu 
halkJan oyalamak için hazırlanmış bir 
mizarısen olduğunu bu sözlerden 
daha iyi ne açıkl ayabilir ... 

Cevap ll: 
Soruya en sondan başlamak daha 

doğru olacaktır. Resmi tarihte özellik
le İngilizlerin sürekli Kürt devleti 
kurma peşinde oldukları ileri sürülür. 
Bu tez bilinçaltında o kadar yer etm iş

tir ki, konunun en uzmanı olarak 
görülen kaynaklarda da veriler devam 
ettirilir. Oysa soruyu en basit haliyle 
§öyle sormakla doğruya daha çok yak
laşabiliriz: Savaştan zaferle çıkan 

İngilizler bir Kürt devleti kurmak iste
diler de, buna en gel olan neydi? 
Diyelim ki Türkiye'de Mustafa Kemal 
hareketi buna engel oldu. Peki tama
men İngili zlerin kontrolü altında olan 
Irak'ta Kürt devletinin kurulmasına 

engel olan neydi? Eğer İngili zler 
Kemalist hareketi zor durumda bırak
ma eğiliminde o lsalardı , Irak'ta 
Bcrzcrıci kanalıyla bir Kürt devletini 
pekala kurabilirlerdi. Böylesi bir du
rumda, Kemalist hareketin· en önemli 
mücadele gücünü ta§ıyan Erzurum ve 
Sivas Kongreleri'nin yapılmas ı bil~ 
tehlikeye girebilirdi. Bizde hiç tartışıl
mayan bu konunun diğer yüzünde ise 
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daha çarpıcı bir gerçek vardır: O da 
Berzenci hareketinin karmakarışık bir 
ilişki zinciri içinde Mustafa Kemal 
tarafından desteldendiği ve İngilizler'e 
karşı kışkırtıldığıdır ... Şimdi Türkiye'de 
Kemalistlerin Kürt devleti kurulması 
için Berzenciye yardım ettiklerini 
söyleseniz her iki kesimden de tepkil
er gelecektir. Evet, Berzenci bir Kürt 
devleti elbette istiyordu. O halde 
Kemalistler neden Berzenci'yi destek
lediler. Hangi beklentileri vardı? Ve 
eğer İngilizler bir Kürt devleti kurul
ması için uğraşıyariardı ise, ayaklarına 
kadar gelen bu fırsatı neden kullan
madılar. Suriye'ye kral olacağı bek
lenirken o radan kovulup lrak'a gelen 
bir Faysal, Arap aşiretlerine lider 
olarak sunulurken, Kürtler kendini 
kanıtlamış bir liderle neden devlet
leşemedi? O halde aranması gereken 
daha başka nedenler vardır ... Burada 
Kemalistlerin daha doğrusu Mustafa 
Kemal'in askeri ve diplomatik yönü
nün ne kadar güçlü olduğunu gör
mekteyiz. Mustafa Kemal, İngilizlerin 
birçok jeopolitik nedenden ötürü 
bağımsız Kürt devleti peşinde ol
madıklarını tesbit ettikten sonra, 
Berzenci'nin İnglizlerle olması daha 
muhtemel bir otonemi anlaşmasını 
engellemek için, bu hareketin içine 
kendi ajanlarını yerleştirmiştir. 
Berzenci'nin kurınay heyeti içinde bu 
ajanlar provakatif roller oynamışlardır. 

Ve daha da ilginç olan, bu ajanların 
önemli bir kısmının Kürt kökenli 
olmasıydı. Bir kısmı da Osmanlıdan 
beri bürokrasi içinde palazlanan 
Süleymaniye kökenli Kürderdi. Dene
bilir ki İngilizleri asıl uğraştırarı 

Bcrzenci'nin kendisi değil, bu ajan
lardı. Nitekim 1924 yılı sonlarında 
yapılan operasyonlarla bu ajanların bir 
kısmı yakalandı ve diğer bir kısmı ise 
İran üzerinden kaçarak Anadolu'ya 
geçmişlerdir. Kemalistlerin bu isyanda 
aynad ıkları rolleri Berzenci'nin kati
pliğini yapan Reftk Hilmi'nin anı ların
dan, Fransız belgelerinden ve nihayet 
son Musul Valisi olan Haydar Bey'in 
raporlarından karşılaştırmalı olarak 
bulabiliriz. Bu tarihsel döneme komp
Jikasyanlarla dolu İran'daki Simko 
hareketinin de eklenmesi uygun olur. 
Ayrıca Mustafa Kemal'in Trak poli
tikasını uygulama alanı olarak seçtiği 
Elcezire Komutanlığına gönderdiği 22 
Temmuz 1922 tarihli talinıname bu 
konuda son derece açık verilerle 
doludur. Sevr-Lozatı-Musul Ü{getıinde 
Kürdisfatı ve Kürt Siyasası ve Modernizm 
adlı çalışmamda daha geniş olarak bu 
konulara değinme fırsatını oldu. 
Geçerken şunu da belirtmeliyim ki, 
Lozan'da Musul tartışmaları olduğu 
sırada Musul'u Türkiye toprakları 

içinde görmek isteyenler Kürt vekil
lerdi. Mustafa Kemal ise Meclis gizli 
görüşmelerinde "Musul'u almanın 
kolay ama kontrol etmenin zÇ)r oldu
ğunu" belirtirken bölgenin Osmanlıdan 
beri devam eden zor kontrolüne de 
dikkat çekiyordu. 

Buradaki asıl hedef o günlerde 
hazırlanan Irak Anayasası içinde Kürt 
sorununun siyasallaşmasını sağlayacak 
gelişmelere engel almaktı. En basitiyle 
o tonamiye bile engel almaktı. Ve 
sonuçta Musul sorunu da elde tutu
larak, Irak Anayasası'nda Kürtlere 
sıyası anlamda hiçbir hak verilmedi. 
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Musul sorunuyla IrakAnayasası hazır
lıkları birbirine paralel ele alınan poli
tikalardır. 

Cevap 12: 
Koçgiri hareketi istem ve iradelc

riyle yerel düzeyde olsa da, ulusal bil
inçte ayağa kalkmış bir harekettir. 
Oradaki şanssızlık, Hamidiye Alaylan 
mantığından bir türlü kurtulamayan 
ve yeni yönetimden beklentileri olan 
etkin aşiretlerin bu isyandan uzak dur
malarıydı. O dönemde bir çok sosyo
lojik faktör (Alevi-Sünni veya 
I lamidiyeci olma) böylesi bir birliğe 
engel durumdaydı. DI§ f.ıktörler tama
men Kürtlerin aleyhineydi. Resmi tar
ihe bakarsanız dış yardımlada sanki 
Kürtler devlet kurmaya bir adım ötede 
duruyorlardı. Bugün biliyoruz ki 
İngilizlerin bir tck silahına bile 
Kürtlerin eli değmemiştir. İstiklal 
Mahkemeleri'nde delil olarak kul
lanılan, Londra'dan gönderildiği söyle
nen ve Diyarbakır Postahancsi'nde ele 
geçirilen İngiliz firmalarına ait silah 
katologlannın Londra'daki Türk ajan
ları tarafından veya elçilik mensupları 
tarafından posta yoluyla provakatif 
amaçlı gönderildiği artık aşikardır. 

"Kürdistan Kraliyeri Harbiye Nazırlığı" 

başlıklı, komedi kokan bir zarfı o gü
nün şartlarında hem de postayla gön
derebileceğini düşünmek olanaksızdır. 

Bunlara hiç gerek yoktu; İngilizler de, 
Fransızlar da hemen Kürtlerin yanı
başlarında bulunuyorlardı. Dahası 

Fransızlar Şeyh Sait İsyanı'nın bastırıl
ması için Suriye demiryolu hattını 

açarak Türk ordusunun bölgeye sev
kiyatını kolaylaştırmışladır. Öte yan-

dan Dersim İsyanı ile Hatay sorunu 
arasında, olayların tesadüfi olarak bir
biri ardından gelmesinden hareket 
ederek suni bağlarla isyanın Fransızlar 
tarafından deseeklendiği tezi de 
üniversitelerde profosörler tarafından 
okutulmaktadır. Dünyadan kopuk 
yaşayan Dersim'e Fransızların silah 
sokması için uzaydan merihlileri gön
dermeleri gerekiyordu!.. İşte bilimsel 
kurumları olmayan ülkenin tarihi de 
böylesi versiyonlada doldur. 

Cevap 13: 
Sovyetler açısından Musul konusu 

tamamen İngiliz emperyalizminin 
yayılına siyasetine bağlı olarak ele alın
mıştır. Bu nedenle ingilizlere karşı 
Kemalistler sürekli desteklenmiştir. 

Kürtlerin İngilizlere karşı direnişi ise, 
başlıbaşına bir ulusal hareket olma 
niteliğinden çok, Kemalist politikalar 
çerçevesinde ele alınmıştır. Çünkü o 
günkü sosyo-politik yapılar açısından 
Kürtlerin İngilizlere rağmen bağımsız 
bir devlet kurmaları imkansız durum
daydı. Kürtler ancak İngilizlerle anla
şarak bir devlet ya da manda yönetimi 
kurabilirlerdi. Her iki durumda 
Sovyetlerin uzun vadeli anti-emperya
list politikalarına uygun değildi. 

Dolaysıyla Kemalistlerin tırnak içinde
ki anti-emperyalist söylemleri Sovyetler 
için yeterli oldu. 

Cevap 14: 
İşte Kürt siyasal çevreleri tarafın

dan sürekli gündeme getirilen bir 
başka soru. Bu konu Sevr Anlaşması'nın 
64. maddesinde son derece açık olma
sına karşın, sanki bir Kürt devletinin 
kurulması kayıt altına alınmış gibi 
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yanılgı vardır. İşte size 64. Madde: iş 
bu antlaşmanın yürürlüğe konu§un
dan bir yıl sonra 62. Maddede yazılı 
bölgelerdeki nüfusun çoğunluğunun 
Türkiye'den bağımsız olmak istedik
lerini karutlayarak Milletler Cemiyeti 
Konseyi'ne başvururlarsa ve Konsey 
de bu nüfusun bu bağımsızlığa yete
nekli olduğu gi.irüşüne varır ve bu 
bağımsızlığı onlara tanımayı Türkiyeye 
salık verirse, Türkiye bu tavsiyeye 
uyacağını ve bu bölgeler üzerinde 
bütün haklarından ve sı fa tlarından 
vazgeçeceğini şimdiden kabul eder. 

Şimdi burada nerede bir devlet ilanı 
var? Önce devleti Kürtler isteyecek, 
ardından Cemiyet-i Akvam bunun 
uygun olup olmad ığına karar verecek 
ve ardından Türkiye bu isteği yerine 
getirecek .... Olası ihtimallerle dünyada 
hiçbir devlet kurulmamıştır. Mademki 
böyle bir kural konuyordu o halde 
Güney Kürdistan'da Mahmut Berzenci 
ile bu yola neden gidilmedi? Orada 
hem halk hareketi vardı, hem de buna 
önderlik eden el it bir sınıf vardı. Dem
ek ki ortada, Kürdistan ve Ermenistan 
sınırlarının nereden başlayıp nerede 
bittiği belli olmayan, ama bilinçli 
oynanan bir mizansen vardı. 

Cevap 18: 
Bugün 50. yılını andığıınız bu olay 

da bize gösteriyor ki, Kürtler her 
zaman ve her §art altında kimliklerini 
duyurmak ıçın haskılara diren
mişlerdir. Tarihi s::ıdece kendileriyle 
başlatan Narodnik Kürtlere örnek 
olmasını istediğim bir veridir 4911ar 
olayı. Kürt toplumunun uzun yı llar 
süren sessizliğini bozan en önemli 
etken Demokrat Parti'nin iktidara 

gelmesidir. Çünkü o güne dek kapalı 
bir ekonomi içinde yaşamaya mah
kum edilen toplum, ilk kez gerçek 
anlamda pazar ekonomisiyle tanı§ıyor
du. Feodallerin pazarta buluşmaları ve 
mütasyona uğramaları bu kısa sürede 
kendisini gösterdi . Osmanlı , siyasi 
eğilimi ağır basan feodalleri sürgün 
ederken, onların topraklarına geri dö
nüşlerine engel oluyordu. Cumhuriyet 
döneminde ise -özellikle 1960 darbe
sinin ard ından yürütülen politikalarla
daha çok ekonomik olarak ge lişme 
eğilimi gösteren feodallerin kontro
lüyle ilgili olmuştur. 

Cevap 20: 
Bu konu Kürt toplumsal dinamiz

mi-nin kaynaklarını ve sorunlarını bir 
bütün olarak analiz etmek için önem
lidir. Eğer iyi incelenecek olursa 
Abdullıamit politikalarının devamı 
olduğu görülecektir. Dersim isyanın
dan sonra uzun bir sessizlik dönemini 
bozan kapsaın ı geniş siyasal hareket
lenıneler değil, Kürt yerel ekonomi
sinin gerçek an lamda pazara açıl
masıyla doğan sorunlard ı. Geniş Kürt 
feoda l çevreleri kendilerine daha çok 
ekonomik hareket serbestliği sunan 
Demokrat Parti içinde yer almışlardı. 
Bu sınıfın giderek burjuvalaşmaları 
karş ı sında alınacak önlemler konu
sunda DP yeterli güce ve politikalara 
sah ip değildi. Burjuvalaşan Kürt feo
dallerinin kendi toprakları üzerinde 
üretim ve dağıtım mekanizmalarını 
kurmaları durumunda ortak bir örgüt
lenmeye gitmeleri tehlikesi gündem
deydi. Belirli bir toprak parçası 
üzerinde kurulan bu tür birlikler 
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ulusal pazar ekonomisinin ana gücünü 
oluşturduğundan siyasallaşmalan da 
kaçınılmazdır. İşte bu ekonominin 
kontrol altına alınınası ulusal dina
miklerin türpülenmesi açısından 
önemlid ir. 

Osmanlı Kürtler üzerindeki sis
tcmini kurarken şu ilkeden hareket 
ediyordu : Kürdistan'da zayıf olan 
aş i retleri güçlü o lanlara karşı koru
mak... Güçlü aşiretlerin veya feodal 
beyterin daha da güçlenmeterini 
engellemek için onlara l azım olan 
insan ve toprak kaynağııu koruyucu
luk altına almanın bir amacı vardır. Bu 
da belirli topraklar üzerinde birlikler 
kurulmasına engel olmaktır şeklinde 
özetlenebilir. Roma ve Bizans impara
torlukları da bu siyaseti izlemiştir. 
Osmanlı devletinin kuruluşu diğer 
Türk Beyliklerinin egemenlik altına 
alınınasıyla mümkün olmuştur. Ve 
Osmanlı Anadolu'daki dirlik-düzenlik 
kavgasında Türkmen aşiretlerini zorla 
toprağa yerleştirirken, Kürt aşiret
lerinin dolaşımını serbest bırakmış ve 
onların Kürt feodal beyleri tarafından 
ayrıca vergilendirilmelerine karşı koru
yuculuğu altına almıştır. Büylece feo
dal güçler kendi sınırlarıyla yetinmek 
zorunda kalınışlardır. Böylece Kürt 
toplumu en küçük sosyal birimlerine 
kadar "koruyuculuk" maskesi altında 
bölünmüştür. 1960 Darbesi'yle ekono
mik koruyuculuğun bir devlet poli
tikası olarak geliştirildiğine tanık 
olmaktayız. Darbe raporlarına bakar
sak Türkiye'nin önündeki birinci 
tehlikenin DP iktidarı değil, Kürt 
sorunu olduğu görülür. Oysa o gün
lerde toparianmış bir Kürt siyasetin-

den de bahsetmek mümkün değilken, 
birinci derecedeki tehlike o larak yerini 
alıyordu. Buradaki sır, ekonomisi 
güçlenen toplumun, siyasette de yeri
ni alacağı korkusuydu. Gerçekten de 
1950'den 1970'1ere geldiğimizde Kürt 
ekonomisinde özellikle tarım, hay
vancılık ve küçük sanatlar alanında 
büyük bir patlamanın yaşandığına 
tanık olmaktayız. Diğer taraftan pala
zlanan, gelişen mütasyona u6rrayan 
feodallerin de topraklarını terkederek 
artı ürünlerini metropollere kaçırdık
ları görüldü. Bu sınıf kendi toprak
larında değil, metropolde burjuvalaştı. 
Ekonomik olarak bir sistem altına 
giren burjuvanın, bu yaşamını tehlike
ye atacak ulusal istemler ileri süreceği 
beklcnmemelidir. Burada tam bir 
zıtlık vardır. Devlet bu zıtlığın farkın
daydı ve oynanması gerek rolü Devlet 
Planlama Teşkilatı'na vererek yoluna 
devam etti. Belki yüzyıl geçse bulmak
ta zorlanacağımız bir belge, merhum 
Bülent Ecevit'in gizli arşivinde ortaya 
çıktı. Darbe sonrası ÇAliışına Bakanlığı'na 
getirilen Ecevit, belki de Kürt sorunu
nun gerçek yüzüyle bu raporda karşı
laşıyordu. Bu raporda yerli Kürt 
nüfusun ekonomik teşvik tedbirleriyle 
diğer bölgelere gönderilmcleri ana 
politika olarak dikkati çekmektedir. 
Bugün metropollerde holdinglcşen 
Kürt sermayesinin kısa hikayesi bu 
belgede anlatılmaktadır. "Bölgede yatı
rım yapılsın" diye veri len teşvik tedbiri 
ve kredilere, bölgeden elde e ttiği artı 
değeri de alarak Batı'ya kaçısı kolay
laştırılan feodaller, ekonomik sistemin 
bir parçası haline gelmişlerdir. Aynı 
belgede "radyo vasıtasıyla Türkçe güf-
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teleriyle mahalli havaların çalınması" 
satırları arasında bugün Türk müzik 
dünyasına nerdeyse hakim olan Kürt 
kökenli sanatçıların varlık şartlarını 

açıklaması bakımından ilgi çekicidir. 

Cevap 24: 
Bu konuda TİP deneyi de çok 

ilginçtir. TİP her ne kadar Kemalist 
çizgide olsa da, içinde barındırdığı 

Kürtlerden kurtulmadan Kürt soru
nundan kurtulamayacak kadar Kürt 
sorununun içindeydi. Bu anlamda, 12 
Mart 1971 Askeri Darbesi TİP'i bu 
"beladan" kurtarmıştır denebilir. Doğu 
mitingleri sadece yoksul Kürt köylü ve 
işçisinin uyanışına değil, ulusal duy
gular taşıyarı zengin köylülüğün de 
hareketlenınesine neden olmuştur. 

Eğer demokratik yolda yürünseydi 
Küreler hem sosyo-ekonomik alanda 
hem siyasal alanda çok daha gelişkin 
bir toplum olabilirlerdi. Oysa 12 Eylül 
Darbesi ve devam eden PKK eylemlil
iğinin doğurduğu sonuçlarla, Kürtler 
ekonomik verilerde 1970 yılı öncesi 
duruma düşmüşlerdir. 

Cevap 25: 
Yukarda bahsettiğimiz ekonomik 

gelişmelerin siyasal etkilerini göster
mesi kaçınılmazdı. Batı metropoller
ine kaçan Kürt sermayesi dışında, 
geride cılız da olsa gelişme eğilimi 

gösteren bir ekonomi yine de vardı. 
Siyasal kaderleri birbirinden farklı 

olmayan, fakir ya da zengin köylülük 
ile yan feodal yapıların iç içe geçtiği, 
kendine özgü bir toplumsal dinamik 
ortaya çıkartan Kürt toplumu, bunu 
en güzel DDKO içindeki örgütlenme 

içinde göstermiştir. Feodal ağa çoçuk
larının ulusal duygulada bu örgüt 
içinde yer alması tesadüfi değildir. 

Kürt toplumsal formuna uygun, mod
ern ulusal istemiere yanıt veren bir 
örgütlenme modeli çizmiştir DDKO 
hareketi. Bu da derin devletin neden 
PKK üzerinde durduğunun ama 
DDKO gibi örgütler üzerinde oyna
mak istemediğinin yanıtını vermekte
dir. DDKO gibi örgütlerle kendisi 
uğraşmaktansa, bunu PKK gibi bir 
"Kürt örgütüne" yüklemek çok daha 
akılcı politikaydı. Aksi taktirde DDKO 
ve devamı olabilecek olan bir hareketi 
devlet eninde sonunda muhatap ola
rak almak zorunda kalabilirdi. Çünkü 
gelişmekte olan burjuva akımlarla 

oynamak tehlikeli sonuçlar verebilirdi. 
Ulusal duyguları kamçılanan buıju
vaziyi yerine oturtmak zordur. Hele 
eline bir de silah verdiyseniz onu hiç 
durduramazsınız. Oysa PKK gibi bir 
örgütü Osmanlı ipiyle çok kolay 
kuyuya indirebilirsiniz. 

Cevap 46: 
Kerkük sorunu kimileri için enerji 

sorunu olarak kabul görebilir. Örne
ğin emperyalistler açısından durum 
hala öyledir. Ama Türkiye, İran, 
Suriye ve Irak için aynı şey değildir. 
Kerkük'ü kaybederek Irak önemli bir 
gelirini elden kaçıracağı için onun için 
de bir petrol sorunu olarak ele alına
bilir. Diğer üç devlet açısından kendi
lerini ilgilendiren petrolün kimin 
tarafından işletildiği değildir. Kaldıki 

bunların Kerkük petrollerine ulaşacak 
ne ekonomileri ne de siyasetleri vardı\-. 
Petrolü i§leyen devletler dünyada 
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belirlidir. Ve kendileri de her türlü 
çe li şkilerine karşm onlarla işbirliği 
yapmak zorundadırlar. Dolaysıyla 
geriye bir tek şey kalmaktadır. Kürt 
sorunun ba§lanna açacağı sorun on lan 
ilgilendiren en önemli konu olmak
tadır. Bunun ötesi, en önemli petrol 
gelirlerinin bizzat Kürtler tarafından 
kontrol edilmesi de elbette istenme
yen bir gelişme olacaktır. Ancak ben 
eminimki Kürt topraklarında petrol 
olmasaydı bile bu devletlerin soruna 
yaklaşımları değişmeyecekti . Emper
yalistler açısından ise bir Kürt devle
tinin kurulup kurulmaması tamamen 
petrolün daha serbest çıkarılma koşul
larına bağlıdır. Bölgede tarihsel kökleri 
en köklü devlet olarak Türkiye ve İran 
var olan Kürt politikalarını değiştir
medikleri sürece emperyalistler açısın
dan Kürt devletinin fıabilitesi yoktur. 
Yine bu nedenledir ki Güney Kürtleri , 
Batı ile diyaloğu en ileri devlet olarak 
Türkiye ile o lan diyaloglarını karşılık
lı güvene dayandırarak geli ştirmek 

zorundadırlar. Bu iki devlete rağmen . 
Kürt devletinin kurulma şartları olgun
laşı:ıam ışnr. Diğer ilgili iki devlet olan 
Suriye ve Irak'ta devledeşme kavramı 
manda yönetimi dahil 70-80 yıllıktır. 
Irak' ta süren kaosa karşın Kürtler 
bağımsız devlet kurmuyorlarsa bu 
onların Irak'a olan bağlılığından değil, 
çevresel konjonktürün uygun olmayı
şından dolayıdır. İran bile uluslararası 
izolasyona rağmen Irak topraklarında 
askeri operasyon yapabiliyorsa bu 
onun daha söyleyecek sözü olduğun
dandır. Ve bunu Batı dikkate almak 
zorundadır. 

Öte yandan, Mustafa Barzani 

mücadelesi boyunca yazılı hukuka 
önem verirken , sözleşmelere karşı 
Araplar'da var olan vurdumduymazlığı 
en iyi bilen liderdir. Araplar, Kürtlerle 
yaptıklan hiçbir anlaşmaya saygı gös
termemişlerdir. Bu nedenle o lacak ki 
oğul Barzani merkezi yönetimin 
içinde görev alma yerine Kürt toprak
larındaki siyasal ve ekonomik geliş
meye önem vermektedir. Bilindiği 
gibi Barzani'nin etkisi altında olan 
Behdinan bölgesi Osmanlıdan beri 
bürokratik ve askeri aygıtların dışında 
kalmıştır. Uzun süren savaş dönem
lerinde de halk normal ekonomik 
faaliyetlerden yoksun yaşamaktaydı. 
Deyim yerindeyse dağda sürgün 
yaşayan bir halktı. Bu halkın yerleşik 
yaşama geçip şehirleşme sürecine 
girmeleri, Körfez Krizi ve ABD 
müdahalesi sonrasıdır. Celal Talabani 
ise geleneksel Süleymaniye politika
sım devam ettirerek merkezi devlet 
içinde görev almıştır. Dolaysıyla her 
iki liderin görev anlayışında tarihsel 
veriler ağırlıklı rol oynamıştır. Bu 
Kürtlerin devleti ele geçirdiği anlamı
na gelmemelidir. Dış faktö rler rol 
değiştirdiğinde m erkezde yer alan 
Kürtleri çok zor günler beklemek
tedir. Böylesi bir yol ayrımında 
Barzani'nin izlediği politikaya ihtiyaç 
duyulacaktır. 

Kerkük'teki petrol rezervlerinden 
elde edilen petrol gelirini Irak devle
tinin sadece Kürtlere bırakrnayı kabul 
edeceğini düşünmek mümkün değil
dir. Kürtler de zaten ulusal planda 
bölüşümden yanadırlar. Ancak şehrin 
kim tarafından yönetileceği başlı başı
na siyasal bir sorundur. Toprak yöneti-
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mi her türlü ekonomik yatmmdan 
uzak, önü ve kapsamı açık başlı ba§ına 
siyasal bir kavramdır. Türkiye bunu 
iyi anlad ığı için Türkmenleri hatırla
yarak soruna el atmayı ve Kürtler 
lehine olabi lecek ge lişmelerin önünü 
kesmeye çalışmaktadır. Öte yandan 
Irak devleti kurulduğundan beri 
Araplarda yazılı hukuka bağlılık 

kavramı çok zayıftır. Yazılan kolaylıkla 

silinebilir. 
Bu durumda Türkiye'nin sınır ötesi 

operasyonlarını nasıl değerlendirmek 

gerekiyor? Operasyonların sadece 
PKK'ye yönelik olduğu söylenebilir mi? 
Du durumda Türkiye bölgede nasıl bir 
rol oynayacaktır? 

Türkiye Irak'taki yeni yapılanma
nın merkezi devlet statüsünü aşma
ınası için elinden gelen bütün müda
haleleri yapacağını göstermektedir. 
Balkanlaı.Ha Rusya'ya rağmen Kosova'nın 
bağımsızlığını tanıyan bir ABD'nin 
Irak'ta Kürtlerin bağımsızlığını neden 
tanımadığı sorusunu gündeme getir
mektedir. Kosovayı ilk tanıyan ülke
lerden biri de Türkiye'dir. Peki 
Kürtlerin bağımsızlığına neden çekin
ge konmaktadır. Buna kim karşı koya
bilir? Araplar arasında süren iç çek
işmeler, Kürtlerin bağımsızlığına faz
lasıyla hak kazandırmaktadır. Yukar
dan beri sıra lad ığımız nedenler 
Türkiye'nin kaygısınm nerede olduğu

nu göstermeye yeterlidir ve başka 

nedenler araınayı gereksiz kılmaktadır. 
Bu Güney'de kurulacak bir Kürt 
devletinin kendi Kürtlerini de etki ala
nına alacağı kaygısıdır. İşin gerçeği 
Türkiye'nin kendi Kürtlerini ne kadar 
kontrol edip edeıneyeceğinden kay
naklanmaktadır. Bu nedenledir ki 

PKK gerçeği hem kendi Kürtleri 
üzerinde hem de Güney Kürtleri 
üzerinde demoklesin kılıcı gibi tutul
maktadır. Sınır ötesi operasyon ları 

sonrası yapılan tartışmalar izlendi
ğinde bir gerçek açığa çıkmaktadır: 

PKK cephesinden tartışmalara katılan
lar söylemlerinde "Türk devletinin 
PKK'nin dağdan inmesini istemediği
ni" söylemekteler ve " PKK varlığının 
bahane edilerek Güney'c müdahale 
edildiği" iddia edilmektedir. Bu söy
lemlerinde samimi olanlara şunu 

söylemek gerekir: Mademki bir siyasi 
oluşum başka topraklarda bulunan 
kendi varlığının, yine ba§ka bir güç 
tarafından kuUaruldığına tanık olmak
ta, o halde bu siyasal güçe düşen birin
ci görev bu pozisyona son verecek 
politikalar üretmesi olmalıdır. PKK'nin 
Güney'deki varlığı başlangıcından beri 
"Türkiye'yi bu alanda bataklığa sokma 
" anlayışıyla gizlenmeye çalışılmıştır. 

Türkiye yıllardan beri yaptığı operas
yonla.rla bölgeyi canlı tatbikat alanına 
çevirmiş ve bölge haritasını en ince 
askeri inceliklerine kadar detaylandır
ınıştır. Bir askerin deyişiyle "nereye ne 
kadar, nasıl gidilir, hangi tepelere nasıl 
tahkim yapılır, hangi boğaz nasıl tutu
lur" bunların hepsi tecrübe altında 

byıtlara ahnmıştır. Dolaysıyla akıllı 
politikacıya düşen görev bu olumsu
zluklara olanak vermeyecek politikalar 
üretınesi olacaktır. 

Cevap 48: 
Türkiye'de Kürtleri ulusal sorun 

bazında temsil edecek ekonomik 
anlamda güçlü bir sınıf yoktur. Bu 
sınıfların dinamikleri yüzyı ldır süren 
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bir politıka sonunda dağıtılmı ştır. 
Elimizde kala kala PKK diye bir örgüt 
kalmış tır ve bu örgüt Kürtle rin temsil
c iliğine cmpoze edilen, kolayca manü
pül e edilen bir örgüttür. Yıllard ı r 
yayınlana n M G K raporlarına bakar
sak, T ü rkiye'yi tehdit eden tehlikeler 
iç inde P KK üçün cü sıra lardadır. 
Güney Kiirtleri'nin, gelecekleri söz 
konusu olduğunda yönlerini 
Türkiye'ye dö nmele rini zorlayan 
örgüt PKK'dır. S ınır boylarında sürek
li karako l baskınla rı yaparak ilgi 
toplayan PKK, Türkiye'nin Irak'ın 
içi ş lerine karışmasından birinci dere
cede sorumludur. Bu durumdan dev
letin rahatsı zlık duyduğunu sanmak 
yanıltıc ı olacaktır. Ü ste lik Türkiye bu 
sınır ılılallerin i, devletlerin sınır güven
liğini garanti alnna alan BM'lerin 51. 
yasası çerçevesinde savunmaya almış 
ve hiçbir zaman ne AB tarafından , ne 
de BM'Ier tarafından clC§tirilınemiştir. 
Eğer bu müdahalelerden böylesi bir 
beklen ti olmasaydı Saddam I Iliseyin'in 
Türkiye'ye s ırıır ötesi operasyonlar 
için olur vemıesi beklenemezdi . Aynı 
Saddam 'ın kend i Kürtleri'ne karş ı 
PKK'yi silah ve para olarak da destek
lediğini biliyoruz. İran Kürtlerinin 
ulusl arara~ı saygınlık kazanmış lideri 
Abdurrahman Kasımlo'ya karşı Avrupa 
sokaklarında suikast düzenleyen bir 
devlet olarak İran'ın yı lla rdır PKK'ya 
sağladığı loj istik desteğin arkasındaki 
nedenleri iyi analiz etmek gerekiyor. 
Şimdilerde İran, uluslararas ı sorun
larına hiç aldırış e tmeden, PKK veya 
PJAK adını kullanarak Günc...y l{ürdistın 
topraklanna bomba yağdırmaktadırlar. 
Öyleyse bu karınaşık ilişkilerin sağlık-

lı bir anali zinin yapılması şarttır. 
Ç ünkü Kürt sorununun yumuşak 
karııı Irak Kürdistaru'nda bulunmak
tadır. Irak devlet sınırl arının güvenliği 
enaz elli yıllık bir zaman diliminde 
garanti a ltına alınmadıkça PKK'nin 
tasfiyesi de beklenmem elidir. Bu da, 
sorunun çözümünde PKK'nin esas 
engeli teşkil etmediğini, daha başka 
faktörlerin var olduğunu gösterir. 
Dolays ıyla PKK, devrimci kavramlar
la ifade edersek, Balkanlar'da ve 
Ortadoğu'da süren ağı r krizler döne
minde bölgede destabilizasyon hare
keti değil , var olanı koruyan, devam 
etmesini sağlayan, her ülkenin kendi 
sorunları etrafında kullandığı stabili
zasyon hareke ti hal ine gelmiştir. 
Türkiye'de Misak-ı Milli tartı§masız 
bir duruma getirilmiş, Irak'ın toprak 
bütünlüğü sağlanarak İran ve 
Suriye'nin rahat bir nefes alacakları 
görünmektedir. Bu konuyu tarihten 
bir örnekle bağlayabiliriz: Lozan'da 
çözülmeden bırakılan M usul soru
nunun esas nedeni henüz ne rede, ne 
kadar olduğu bilinmeyen petrol soru
nu değild i. Trak'ın bilinmeye11 politik 
geleceği idi. İngili z l e r'in Irak'ta 
Kürtler'e bağımsızlık vermeyecekleri 
ni iyi bilen Mustafa Kemal , Kürtler'in 
siyasal her hangi bir statüye kavu§
malarını da engelleme yolu olarak 
Musul sorununu kullanmıştır. Nite
kim, 1925 yılında kabul edilen Irak 
Anayasası 'nda Kürtler siyasal statü 
sahibi olamadı lar ve 1926 yılında 
M usul sorununda anlaşma sağlandı. 
Mustafa Kemal, bu sorunlu toprakları 
manüpül e eden girişimlerde bulun
mu§tur ancak askeri yolla almayı hiç-
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Mmtafa Barzani Mücadtltsi Bayrmco ~zrlı Hukuka--------------

bir zaman düşünmemiştir. Bu anlam
da manüpülasyonların devam ettiğini 
düşünebiliriz. Siz 85 yıl önceki bir 
çözüm şeklinin çok daha gerisini 85 
yıl sonra kabul edilebilir hale getiriy
orsanız, burada bir başarıdan bahset
mek mümkündür. Ama kimin için? 

Cevap 65: 
Türkiye bugüne dek çok katı ama 

ilkeli bir politika yürüttü. Öcalan'ın 
kısa süren Avrupa serüveninde bile 
hiçbir aracı ülkeyi kabul etmedi. Ülke 
içinde ise kendi muhatabını politika 
dışında hazırlamaya çalışmaktadır. Son 
TV Şeş uygu laması, Kürtçe Mevlut 
okunınası ve camilerde Kürtçe vaazlar 
veri lmesi buna örnektir. Bunlar top
lum psikolojisinin hazırlanınasında 

önemli mihenk taşlarıdır. Ve Türkiye 
toplumu "psikolojik hareket dairesi'' 
nin uygulamalarıyla bu tür manipülas
yonlara her zaman uğramıştır. Türkiye, 
bürokratik ve politik örgütlenmesinde 
Osmanlı'dan beri kendisine örnek 
aldığı Fransa modelini uygulamaya 
koymak için uygun ortamın oluşması

nı sağlamaya çalışmaktadıt. Muhatap, 
örgütlenmiş politik yapı lar değil , 

toplumun kendisine yönelik yapılan 
uygulamalardır. Bu konuda da 
Mustafa Kemal örneği devam ettiril
mektedir: 16-17 Ocak 1923 günü 
Kürtlere özerklik statüsü verileceğine 

dair yaptığı ünlü İzmit konuşmasının 
içini dolduracak hiçbir muhatap 
arayışına girmemiştir. Şimdi sormak 
gerekir Kürtlere özerklik projesi 
hazırlandı da bunu Kürtler mi kabul 
etmedi ve isyanlar oldu? Demek ki 
sorunu muhatapsız kılmak bir devlet 

politikası olarak karşımıza çıkmak

tadır. Ama bu çözümsüzlük anlamına 
gelmeyecektir. Uygun çözümün nasıl 
olacağı işin püf noktasıdır. 

Engellerin aşılması için Kürt top
lumunun önce kendisi için bir toplum 
haline gelmesi gerekiyor. Mecliste 
gurup kurma başarısını gösteren DTP 
alternatif programlar üretebilir, anaya
sa tartışmalarında taraf olabi li r, AB 
nezdinde olumlu girişimlerde bulu
nabilirdi. Ne yazık ki PKK'nin akıl 

almaz eylemleri sonucu bu parti iş 

yapamaz durumdadır. Oysa akıllı bir 
PKK yönetimi seçim sonuçlannı bek
leyip, DTP'nin yaptıkların ı izlemeye 
alabilirdi. Tam tersine DTP bugün 
PKK'yi izlemektedir. Geriye sivil 
örgütlenmelerden mahrum köylümüz, 
işçimiz ve küçük burjuvamız kalmak
tadır. Ekonomiye yön veren temel 
dinamiklerden mahrum olan bir 
toplumun temsilcilik sıfatında eksik
likler olacaktır. Toplum bunun sancı
sıru çekınektedir. Kürt burjuvazisinin 
kendi toprağında şekillenmemesi için 
harcanan yoğun politikaların sonuçları 

bugün alın ıyor. Ekonomik o larak 
köküne kadar bağlandıkları bir sisteme 
karşı gelmeleri için gerekli olan büyük 
idealleri taşıyacak bir sınıf ortada yok
tur. Ve ekonomik olarak güçlü ama 
politik olarak bir o kadar geri olan bu 
sınıfa temsilcilik rolünden çok, geniş 

toplumsal tabakaları "uygun" çözüm
ler için etkilemeleri için roller ver
ilebilir. Bunun hazırlıklarının yapıldı
ğı bir dönemde olduğumuzun işaret
leri vardır ... 
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Kürtler, Siyasal Eşitliği Savunmalıdırlar, 
"Bin Yıldır Beraber Ya§tyoruz" "Bir Milyon Türk 
ve Kürt Birbirleriyle Evlendi" Anlayı§t Yanlı§ttr 

1939 yılında iskiJip'te doğdum. 
İski l ip, etnik bakımdan da dinsel 
bakJmdan da homojendir. Türk ve 
Hanefi. 

*** 

Cevap 2: 
Oğuzların Ortadoğu'ya, Anadolu'ya 

gelmeleri 11. yüzyıla rastlamaktadır. 
11, 12, 13, 14. yüzyıllarda Oğuz akın
larının devam ettiği görülmektedir. 
Üç dört asır boyunca gelen Oğuzların 
sayısını 200 bin ile 600 bin arasında 
değiştiği uzmanlar tarafından dile 
getiri lmektedir. Bu konuyla ilgili 
olarak Resmi Tarih Tartışmalan 6, Resmi 
Tarihte Kürtler, Özgür Üniversite 
Kitaplığı, Şubat 2009 kitabına bakıJa
bilir. Orada "Kürt Sorunu: Kürt Sonmunda 
Temel Somlal başlıklı bir yazı var(s.403-
451). O yazıda sözü edilen soruya 
ilişkin bir bölüm de var(s.405). 

İsmail BEŞİKÇİ 

Cevap 3: 
Batıda gelişen m illiyetçilik hare

ketleri sürecinde Balkanlardaki halk
lar, 'runanlılar, Rumenler, Sırplar, Hırvatlar, 
Bulgarlar 19. Yüzyıl boyunca Osmanlı 
egemenliğine karşı bağımsızlık savaşı 
verdiler ve başanya ulaştılar. I. Dünya 
Savaşı öncesinde Araplatda, Arnavutlarda 
ve Ermeniler'de de böyle bir süreç 
başladı. Arnavutlar Balkan Savaşları 
sırasında (1912), Araplar I. Dünya 
Savaşı sürecinde Osmanlı egemenl iği
nden koptular. Ermeniler başarılı ola
madı. Kürt'lerde ise bağımsızlık anlayı
şı güçlü deği ldi. Milliyetçilik akımının 
imparatorluğun dağılmasında önemli 
bir etken olduğu söylenebilir. 

Cevap 4: 
Merkezi yönetime vergi verilmedi

ği, asker verilmediği zaman milli bir 
hareket filizieniyor demektir. 
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Kiirtler, Siyasal Eşit/W Savımmalıdırlar, 

Cevap 5: 
Elbette böyle bir değerlendirme 

yapıl abilir. 

Cevap 6: 
Bu söyleşide son sorusuda (113. 

soru). Bu soruya genişçe yanıt vermek 
istiyorum. Bu yan ıtta, bu soruya (6. 
soruya) cevap olabilecek değerlendir
meler de var. 

Cevap 7: 
Bunlar Kürt milli hareketinin gös

tergeleri olarak değerlendirilebilir. 

Cevap 8: 
113. soruya veri len yanıtea bu 

konuları dile getiren bölümler de var. 

Cevap 9: 
Türkiye, 1900'1erden beri devletler 

arası ilişkilerde arkalanan, desteklenen 
bir devlettir. İngiltere, Bolşevik sistem 
Ortadoğu'da fazla gelişmesin diye 
Mustafa Kemal önderliğindeki Milli 
Mücadele'yi dcstcklemiştir. Aynı şe

kilde Sovyetler Birliği yöneticileri de, 
emperyal devletler yani Büyük 
Britanya ve Fransa Ortadoğu'da daha 
fazla gelişcmcsinler diye Anadolu'daki 
mücadeleyi desteklemiştir. Sovyetler 
Birliği'nin bu mücadeleyi gözeten bir 
tutumu vardır. 1917 Sovyet devrimi 
Mustafa Kemal'in önderliğindeki Milli 
Mücadele'ye çok geniş bir manevra 
alanı sağlamıştır. 

Cevap 10: 
Kanımca diyebiliriz. 

Cevap ll: 
Toplumsal yapı olarak Kürtleri 

Araplardan farklı kılan özellikler yok. 
Aşiret, şeyhli k, ağa lık gibi feodal 
kurumlar Araplar'da da var, ama Araplar 
ayrı ayrı manda devletler (sömürge 
devletler) ve bağımsız devletler oluş
tururken Kürtler ve Kürt coğrafyası 

bunlar arasında; Türkiye ve İran ara
sında paylaştırıldı. 1919'un son ayları 
ve 1921'in ilk ayları arasındaki dönc
min etraflı bir şekilde incelenmesi 
gerekir. Birbuçuk yıla yakla§an bu 
dönem önemlidir. Kürdistan'ın ve 
Kürtlerin bölünmesi, parçalanması ve 
paylaşılması kararı bu dönemde alın
mıştır. Kürtleri müştereken baskı 
alnnda tutan devletler bu dönemi, 
dönemin Kürtlere ilişkin gelişmelerini 
karanlıkta tutmak istiyorlar. Bu dö
nemden önce, 1918 sonlarında, 

1919'lann başında bağımsız Kürdistan 
olasılığı vardı sanıyorum. 

Cevapl2: 
Bir toplum, bir ü lke tarihinin belir

li bir döneminde bölünmeye, parça
lanmaya, payiaşılmaya uğradığı zaman 
artık bir daha kendini taparlaması çok 
zor olmaktadır. Kürtler bunun somut 
örneğidir. 17. asrın ortalarında Osmanlı 
İmparatorluğu ve İran İnıparacorluğu 
arasında, 19. yüzyı lın ilk çeyreğinde 
İran kesiminin Rus İmparatorluğu ve 
İran arasında yeniden bölürunesi ... 
Önce bu sürecin bilincine varmak 
gerekir. 

Cevap13: 
Kürtlerin ye Kürdistan coğraJYası

nın bölünmcsinde, parçalanmasında 
ve payla§ılmasında Sovyetler Birliği'nin 
tutumu dikkate değer bir tutumdur. 
Sovyetler Birliği yöneticileri en az 
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Büyük Britanya ve Fransa gibi anti
Kürt bir ttıtum sergilemektedirler. Bu 
dönemde yani 1920'lerde, Milletler 
Cemiyeti döneminde, Londra ve Paris 
nasıl anti-Kürt ise Moskova da anti
Kürt'tür. Sovyetler Birliği yönetıcil eri de 
h er zaman aynı İngiltere ve Fransa gibi 
Kürtleri ezen devletlerden yana tavır 
koymuş onları desteklemiştir. 

Cevap 14: 
Sevr, ölü doğmuş bir antlaşmadır. 

Şeyh Mahmud Derzenci'nin etkisiz 
bı ra kı lacağı, Kürdistan coğrafyasının 

bölünmesi, parçalanması ve paylaşıl

ması nı üzakerelerinin son uç lanmak 
üzere olduğu bir döneme rastlamak
tadı r (lO Af,ru~tos 1920). Şeyh Mahmut 
Derzenci'nin iki temsilcisinin, 
İngiltere'nin ve Fransa'nın engellerne
leri yüzünden Paris'e ulaşamadıkları 
bilinmektedir. Bu, Mustafa Kemal 
önderliğindeki mücadelenin Sovyetler 
Birliği ve İngiltere arasında çok geniş 
bir manevra alanı bulduğu bir dönem
dir. Sevr kağıt üzerinde de kalsa, Kürt 
tarihi açısından belgesel bir değere 
sahiptir. Uluslararası bir antla~ma, 
Kürtler hakkında bazı öneriler sun
maktadır. 

Cevap 15: 
Bunları soykırım olarak değerlen

dirınek gerekir. Zamana yayılm ı ş 

soykırım. Soykırım, ulus gerçekliğini 

bozmak, ortadan kaldırmaktır. Ulus 
gerçekliğini ortadan kaldırmaya çalı§

an asimilasyon da bir soykırımdır. 
Dilsel ve kültürel bir soykırım . 

Cevap 16: 
Bölünme, parçalanma ve payla§ıl-

Kiirtler, Siyasal Eşitliği Savımmalıdırlar, 

ma Kürtleri dostsuz bırakmış, hasım
larının sayısını artırmıştır. Birle§miş 

Milletler gibi kurumlara Kürtlerin 
başvuruları, 1920'1erde de, 1930'larda 
da 1940'larda da önce Büyük Britanya, 
Fransa, Türkiye, İran ve Arap devlet
lerinin engelleriyle kar§ılaşıyordu. 

Daha sonraki yıllarda da, Türkiye, 
İran, Irak, Suriye ve bunlarla dostluk 
ili~kilerinden dolayı ABD, İngiltere, 
Fransa, Sovyetler Birliği engelleriyle 
de karşılaşıyordu. 

Bölünmenin, parçalanmanın ve 
payla§ılınanın ön emli bir sonucu iç 
dinamikleri etkisiz, lıükümsüz bir 
hale geti- rilınesidir. Kürt toplumun
da, Kürt ulusal hareketinde belirleyici 
ve yönlendirici o lan dış dinamiklerdir. 
10-15 yıl öncesını düşünelim. 

Saddam Hüseyin'in devrileceğin i, EI
Mulıaberat'ın, Baas Partisi'nin, ordu
nun dağıtılacağını, Kürdistan Yurtse
verler Birliği Başkanı Celal 
Talabani'nin Irak'ta Cumhurbaşkanı 
olacağını dü§ünebilir miydik? 

Cevap 18: 
Mele Mustafa Barzani'nin peşmer

gelerle birlikte Sovyetler Birliği'nden 
Irak'a dönemsinde bunun büyük bir 
rolü vardır. 

Cevap 19: 
General Kasırn'ın, Mmtafa Barzani'ye, 

Kürtlere verdiği sözü tutmaması kanım
ca, Türkiye'den, İran'dan, Suriye'den 
aldığı güçtendir. Bölünme, parçalan
ma ve paylaşılma Kürtleri dostsuz 
bırakmı§, hasımlarının sayı sını çoğalt
mıştır. 
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Kiirıler, Siyasal b'~itliği Savurımıılıdırlar, 

Cevap 20: 
Türk düşüncesi, Türk basını, 27 

Mayıs 1960, 12 Mart 1971 , 12 Fvlül 
1980 darbelerinden söz ederken darbe 
nedenleri arasında Kürtlere, Kürt 
sorununa hiç dikkat çeknıcz. Bu tutu
mun temel nedeni Kürt sorununu 

Kürtlerin bilincine çarptırmamaktır. 
1 ler üç darbede de, darbe nedenle

ri arasında işçi sımfı eylemleri ve 
öğrenci eylemleri gösterilmiştir ama 
darbecilerin ilk işi Kürtleri büyük 
kitleler halinde gözaltına ;ılınak, tutuk
lamak, idari ve ceza i yaptırımtarla karşı 

karşıya bırakmak olmuştur ... ller üç 
darbede de "Kürtlere haddini bildir
mek" çok önemli bir etkendir. 27 Mayıs 
19(10'da Melc Mustafa Barzani'ni Irak'a 
dönüşü , Kürtlerin milli hakJanndan 
söz etmesi Kürtlerde moral yarat
mıştır. Darbenin esas amaç larından 

biri de bu morali sıfırlanıaktır. Darbe 
ertesinde 485 ağanm gözaltına alın

ması, Sivas'ta bir kampa kapatılması , 

55 Ağa'nın sürgünü, böyle bir süreçte 
meydana gelmiştir. 

12 Mart 197 1 öncesinde Devriınci 
Doğu Kültür Ocakları Kürtler arasın
da hızlı bir şekilde ge li şmektedir. 

lrak'ta, Irak Devlet Başkanı Saddam 
llüseyin' le Kürdistan Demokrat Partisi 
Başkanı Mele Mustaf.ı Barzani arasın
da 11 Mart 1970'te imzalanan Özerk
lik Antiaşmas ı Kürtlerde güçlü bir 
moral yaratmıştır. Hem Devrimci 
Doğu Kültür Ocakları'nın gelişınesini 

durdurmak hem de bu moral i sıfırla
mak darbenın önemli bir amacı 

olmuştur. 

12 Eylül 1980 ö ncesi ise, PKK 
mücadelesinin gel iştiği bir dönemdir. 

Bu gelişmeyi durdurmak da darbenin 
önemli bir gerekçesi olmuştur. 

H er üç darbenin sabahında da, as

kerler bazı alanlarda Kürt milliyetçisi 
olduğu bilinen ailelerin evlerinin çatı

sına çıkıp Türk bayrağı dikmişlerdir. 

Cevap 21: 
Kürtlerin, Kürt aydın l arının, Kürt 

yazarlarının geııel o larak kendileri
ne özgü bir düşüncesi olmanı ı §tır. 

Kürtlerden, Kürdistan'dan söz eder
lerken, hep Türk solunun sloganlarını 

kullanını§lar sorunları Tiirk solunun 
görü~ açısından değerlendirmi§lerdir.. 

Cevap 22: 
1965'tc Türkiye Kürdistan Deınokr.ıt 

Partisi'nin kurulmasının Kürtler ara

smda bir heyecan yarattığı kanısın

dayım. 1967 sonbaharında düzenle
nen Doğu Mitingleri'nin Kürt toplu
munun tarihsel geçmi§inde önemli 
bir aşama olduğu söylenebilir. Doğu 
Mitingleri'nin düzenlenınesinde 

Türkiye İ§çi Partisi'nin yanında Türkiye 
Kürdistan D emokrat Partisi'nin de 
büyük rolü olmu§tur. 

Cevap 23: 
Doğu Mitingleri, Kürtlerin tarihsel 

ve toplumsal mücadelesinde yeni bir 
sayfanın açılması anlamıııa gelir. 

Cevap 24: 
Kürtler, 1960'ların ortalarında beli

ren Milli Demokratik Devrim, Sosyalist 

Devrim ayrı§masında genel olarak 
T ürkiye İşçi Partisi'nin, yani Sosyalist 

Devrim anlayışının yanında yer alnıı§
tır. Milli Demokratik D evrim anlayı§ı 

194 B iR. Hejnzar: ll HA ViN 2009 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



orduya, askerle re bel bağlıyordu . 

Türkiye İşçi Partisi'nin Kürt sorunuy
la yeteri, kadar ilgilendiği söylenebilir. 
Gerek Mehmet Ali Aybar'm başkan
lığında gerek Beitice Boran' ın başkan

l ığında bu ilgi sürmüştür. 

Cevap 25: 
Kürtlerin milli hakları, Kürt toplu

mu olmaktan doğan hakları gasp edil
miştir. Bu olgunun bilincine, ilk önce 
öğrencilerin , küçük burjuva unsurla
rın varması doğaldır. Devrimci Doğu 
Kültür Ocakları 1 960'ların sonunda 
üniversite öğrencileri tarafından 

kurulmuştur. 

Cevap 27: 
Türk solu Kürt sorununa resmi 

ideolojiyi fazla rahatSız etmeden bak
mak istiyor. Ayrı örgütlenmeye karşı 

gelme, resmi ideolojinin anlayışıdır. 

Ama İsrail'de Filistinlilcrin, Ç..eçenistan'da 
Çeçenl erin, Kıbrı s'ta Türklerin ayrı 

örgütlenmeleri çok doğal karşılanıyar 

hatta doğru olan budur deniyor. 

Cevap 28: 
1971'de Doğu Duruşınaları sırasın

da, siyasi savunma yapmak çok önem
liydi . Bu Kürtlerin önünü açan bir 
tutum olmuştur. Ko lordu komutanlığı 

aileleri de devreye sokarak siyasi 
savunma yapılmasını engellemeye 
çalışıyordu . 

Cevap 29: 
Milli Demokratik D evrim-Sosyalist 

Devrim ayrışmasında Kürtlerin önemli 
bir kısmı Sosyalist D evrim anlayışını 

benimsemiş tir. Bunlar daha sonra 

Kürtler, Siyasal &ittiği Savımmalıdırlar, 

Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nı 

oluşturdular. Bunlar için Kürt sorunu 
birincil bir sorundu. Milli Demokratik 
Devrim anlayışını benimseyen Kürtler 
de vardı. Bunlar Türk solunun çeşitli 

örgütlerinde yer a ldılar. Bu arkadaşları 

Türk solundan çıkarırsak, Türk solu 
etkisiz iş levsiz kalabilir. Bunlar için 
Kürt sorunu birincil bir sorun değil

dir. Milli D emokratik Devrim anlayışı 

bir ayağı cuntaya daya lı bir anlayışnr. 

Cevap 30: 
Bölünmeler, ayrışmalar daha çok 

sübjektif nedenlerle gcrçekleşiyor. 

Cevap 35: 
D emokratik o lmayan toplumlarda 

kamuoyu devletin niyetine ve düşün

cesine göre oluşur. Daha doğrusu 
devlet, resmi ideoloji doğrultusunda 
kamuoyu oluşturmaya çalışır. Bunun 
için yerine ve zamanına göre idari ve 
cczai yaptırımlar kullanır. Yerine ve 
zamanına göre de mevki, makam, rant 
dağıtarak hedefine ulaşmaya çalışır. 

Kürt sorununda ise devlet uzun 
süre Kürtlerin ve Kürtçe'nin varlığını 
inkar etti . Kürtlerin, PKK'nin, kara rlı 

mücadelesinden sonra artık bu inkarı 
yapamıyor ama özeleştiri de yapmıyor. 

Özeleştiri yapmaması, devletin önem
li bir niteliğidir. Kürtlerin artık fiili 
olarak varlığı kabul ediliyor ama bu 
sefer de soruna isim koyarnıyar veya 
yanlış isim koymaya çalışıyor. Tüm bu 
süreçte Türk basını resmi ideolojinin, 
devletin en büyük yardımcısıdır. D ev
letin niyetine ve görüşüne göre hare
ket etmektedir. T ürk basını bu konu
larda genel olarak Milli istihbarat 
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Kürtler, Siyasal E~itliği Saımumalıdırlar, 

Teşki latı 'nın bir şubesi gibi çaba sarfet
mektedir. 

Cevap 33: 
Bugün artık Ordu eleştirilelııliyor. 

Örneğin bugün Taraf diye bir gazete 
var. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 
12 Eylül 1980 askeri darbe dönem
lerinde böyle bir basın yoktu. 

Cevap 35: 
Bu kavramiara talalmanın anlamı 

yoktur. Kürt sorumı devletin Kürtleri 
ve Kürtçe'yi in ka rıyla başlamış bir 
sorundur. İnkar durduğu, özel eştiri 
yapıldığı, geçmiş politikalarla ve uygu
lamalarla yüzleşildiği zaman sorunun 
çözüm yolları da açılmış olur. Kürtler 
özgürlüf,rü, qitliği ve adaleti birlikte 
savunmak durumundalar. 

Cevap 36: 
Kürtlerin durumunda geriye doğru 

bir gidi§ old uğu söylenebi lir. 1900'lerin 
başlarını, 1910'lu yılları hatırlayalım. 
İs tanbul'da Kiirf Teaviin ve Terakki 
Gazetesi, Roji Kurd, Yekbıln, Hetaıva 
Kurd, jtıı, Kurdistan gibi gazeecler ve 
dergiler yayınlanıyordu. Bunlar legal 
yayınlard ı. Kürtlerin ve Kürtçe'nin 
inkarı Cumhuriyetic başladı. Cumhu
riyet Kürtlere bir şey kazandırmadı. 

Kürtlerin eğitim kurumları olan 
medreselerin kapatılması , Kürtçe'nin 
yasaklanması yi ne böyle bir süreçte 
gerçekleşti. 
. Burada Türk aydınının oluşumuna 

dair bir noktaya değinmektc de yarar 
var. 1910'1arda Kürtçe dergiyi, gazeteyi 
bilen, gören Türk aydınhrı, yazarları, 
gazeteciler vs. Cumhuriyeele birlikte 
resmi görüşe uyarak "Kürt yok, Kürtçe 

diye bir d.il yok, Kürtçe yazı dili 
deği ldir" demeye başlad ılar. Kürtçe 
dergileri , Kürtçe gazeteleri bilen, 
gören Türk aydınları, yazarlar, gazete
ciler vs. "Kürtçe diye bir dil yoktur", 
"Kürtçe yazı dili değildir" görüşlerini 
nasıl ileri sürebiliyorlar? 

Cevap 38: 
Birleşm iş Millctler'i bu yönlerden 

eleştirrnek gerekir. Kurumun adında 
"Milletler" kavramı var ama hep dev
letleri, devleti olan milletleri cemsil 
ediyor. Kürtler gibi devleti olmayan 
milletierin haklarını, özgürlük talep
lerini görmezlikten geliyor. 

Bölünmeden, parçalanmadan ve 
paylaşınadarı dolayı Kürtler daha yük
sek ve kalın barikadarla da karşılaşıyor. 
Türkiye, İran, Irak, Suriye her zaman 
Kürt a leyhtarı tutumlarda birleşc
biliyor. 

Cevap 39: 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni, 

buna ilişkin gelişmeleri ilgiyle izliyo
rum. Çok olumlu gelişmeler var. 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin pet
rol ihracına baş laması Kürtlerin ulus
lararası ekonomik ve politik merkez
lerle ilişki kurması demektir. Bu ilişk
ilerin yoğunlaşarak süreceği anlaşıl
maktadır. 

Kürt federc ITükümeti dendiği 

zaman, kadın sünneti, dört kadınla 
evlilik, kadın intiharları gibi olumsuz 
o lgul arı da dikkate almak gerekir. 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bu 
olumsuz gelişmelerle etkin bir şeki lde 
mücadele etmesi gerekmektedir. 
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(\evap 40: 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi, 

1 920'lerde çizilen kutsal statükoda bir 
gedik açılmasıdır. Bu gediğin geniş
teyeceği söylenebilir. 

Cevap 43: 
Kürt örgütleri Türk solunun 

yoğun bir şekilde etkisi altında kaldı. 
Türk solu ise Kemalizmin etki alanın
daydı. 

Cevap 44: 
Bölünme, parçalanma ve paylaşıl

ma Kürtleri dostsuz bıraktı. Düşman
lannın sayısını ise artırdı. "halkların 
kardeşliği" anlayı şı da, "sınıf kardeşliği" 
anlayışı da, "ümmet ve İslam kardeş
liği" anlayışı da resmi ideo lojinin çok 
kolay bir şekilde kendi hizmetine sek
abildiği akımlar oluyor. 

Cevap 45: 
Bu, resmi ideolojinin işlevi ile ilgili 

bir o lay. Bu devletlerin hepsi de 
Müslüman hepsi de anti-demokratik. 
T ürkiye elbette Irak veya Suriye gibi, 
İran gibi bir devlet değil. Onlardan 
daha demokratik bir devlet olduğu 
söylenebilir. Ama Kürt sorunu gün
deme geldiğinde demokratik nitelikler 
görülmektedir. "Irak'a komşu devletler 
toplantıları"nı kim organize ediyor? 
Kimler bu tür toplantılara gerek 
duyuyor? Dünyanın neresinde bu tür 
toplantılar var? Örneğin ''Yunanistan'a 
komşu devletler toplantısı" diye bir 
kurum var mıdır? 

Bu devletlerde, demokratların, lib
erallerin, İslami kesimin, sağcıların, 
solculann vs. Kürtlerin devlet talebine 
olumlu yaklaşınadıklarını söylüyor-

Kürtler, Siyasal ~itliği Savıınmalıdırlıır, 

sunuz. ·Bu soruya şöyle bir soruyla 
karşı lık vermek daha doğru olur. 
Kürtlerin devlet talebi var mı? Veya 
Kürtlerin devlet talebi neden yok? 

Cevap 46: 
Kürtler Kerkük sorunu konusun

da, 140. maddenin yaşama geçmesi 
konusunda kararlı ve istikrarlı olmak 
durumundalar. KcrküKte nüfus sayımı 
yapılması, seçim yapılması her zaman 
savunulmalıdır. Kürtlerin, Türkmenlerin, 
Arapların, Asuri ve Süryanilerin, siyasal 
partilerinin katıldığı seçimlerde, 
herkes kendi topladığı oy oranında 
Kerkük meclisinde temsil edilmeli. 
Ama "Kerkük M eclisi %33 Kürt, %33 
Türkmen, o/o 33 Arap olarak teşekkül 
etmelidir" anlayışı çok yanlıştır. 
Kürtler bu anlayışa itibar ctmemelidir. 

Cevap47: 
Kürt milliyetçiliği , Arap milliyet

çiliğiyle, Fars milliyetçiliğiyle, Türk 
milliyetçiliğiyle aynı şey değildir. "her 
türlü milliyetçilik kötüdür" anlayışı , 
bu devletlerin resmi ideoloj ilerine 
hizmet eden bir anlayıştır. Arap, Fars 
ve Türkmen milliyetçilikleri, Kürtleri 
şu veya bu şekilde yok ermek için çok 
yoğun çaba içindelcr. Her türlü bas
kıyı gündeme getiriyor, uyguluyorlar. 
Kürt milliyetçiliği, bu haskılara karşı 
durup kendini korumaya, kendi dilini 
ve kültürünü yaşamaya çalışıyor. 

Kürt milliyetçiliğinin, ba§ka halk
lar üzerinde egemenlik kurmak, onları 
yönetmek, Kürt dilini ve kültürünü 
onlara dayatmak gibi bir amacı yok. 
Günümüze kadar böyle bir süreç 
yaşanmadı. 
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Kiirtler, Siyasal Eşitliği Savımmalıdırla r, 

Cevap 48:. 
PKK'nin bu tutumunu eleştirrnek 

gerek. Bu eleştiri, o lgulara dayanılarak 

yapılmalı . 

Ama PKK'nin çığır açıcı bir özelliği 

de vardır. Bu da dikkatlerden uzak 

tutulmamalı, yok sayılmamalı. Eğer 

bu konuları bugün, konu~abiliyorsak, 

tartı şabi l iyorsak, bunda, bu fedekar 

mücadelenin büyük rolü vardır. 

Cevap 49: 
Kürt örgütlerinin ö nemli bir kısmı 

gerilla mücadelesi düşünüyordu ama 

bu düşüncelerini gerçekleştirınediler, 

yaşama geçirmediler. Bunu gerçek

leştiren PKK oldu. 

Cevap SO: 
Kürdistan'da Asuri Süryani, Keldani, 

Ermeni, Ezidi, Arap, Türkmen gibi 

halklar da yaşıyor. Kürt yönetimi 

onların dil ine ve kültürüne saygı duy

duğu zaman "ulusal demokratik kon

sept" oluşabilir. lrak'ta, Kürdistan Bö l

gesel Yönetimi'nde bunun örnekleri 

var. 

Cevap 51: 
Kürtler, siyasal eşitliği savunmalı

dırlar. "bin yıldır beraber yaşıyoruz" 

"bir milyon Türk ve Kürt birbirleriyle 

evlendi" anlayışı yanlıştır. Almanlar ve 

Fransızlar da birbirleriyle evleniyorlar. 

Iraklı Araplada Suriyeli Araplar da bir

birleriyle evieniyor ama bu evlenınel

er ayrı bir devletin oluşmasına engel 

olmuyor. 
İrdelenmesi gereken esas süreç 

şudur. Kürtlerin bir kısmı, Diyarbakır' 

daki, Mardin'deki, Ağıı'daki vs. malını 

mülkünü çok ucuza da olsa satıyor, 

batıdaki illerden birine yerleşerek ora

larda mal mülk sahibi o lmaya çalışı

yor. Bu, toprak ve halk kö kenierinden 

kopmak an l amına gelir. İşte böyle 

sağlıks ız bir süreç "bin yıldır beraber 

yaşıyoruz" gibi "Kürtler, Türkler bir

birleriyle evlenmiş ler, ayrılamazlar" 

gibi sağlıksız sloganlar üretiyor. 

Cevap 52: 
H er şeyden ö nce Kürtlerin isteme

si gerekir. Eğer Kürtler istemiyariarsa 

bir şeyin sahibi olamazlar. 

Cevap 53: 
Bunu olası görmüyorum. 

Cevap 67: 
Bununla ilgili olarak bak. www. 

kurdistanpost.org ('Be~ik{i Eleştirilerine 

cevap" 29 Kasım 2008) . 
Burada Emile Durklıeim ile Ziya 

Gökalp arasındaki ilişkinin kurul

masında yarar var. Durklıcim'da top

lumsal bilinç, toplumsal değerler, top

lumsal idealler önemli kavramlar 

oluyor. Toplumsal bilinçlilik, siyasal 

iktidarı oluşturan çoğunluğun ideal

lerini temsil ediyor. Durkl1eim birey

sel değerlere değil , toplumsal değer

lere vurgu yapıyor. Durkl1eim, top

lumsal eğitim yoluyla, toplumsal 

değerler, toplumsal idealler herkese 

aşılanmalıdır diyor. Emile Durkl1eim 

döneminde şüphesiz Bretonlar, Basklar, 

Karsikahlar gibi azınlıklar vardı . Ama, 

çoğunluk yönetimi bunların özlem

lerini , beklentilerini dikkate almıyodu . 

Durklıeim bu azınlıkların toplumsal 

eğitim yoluyla Fransızlaştırılmalarını 
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öncriyor. Bu etnik grupların bireysel 
hakl arına hiç vurgu yapmıyor. Emilc 
Durkhe im'da toplum~al bilinçlilik, 
toplumsal ideali, toplumsal eğitim, 

azınlıkların Fransızlaştırılmasına, yani 
asimilasyonuna hizmet ediyor. 

Z iya Gökalp işte bu yönlerden 
Durklıe im'cidı r. Z iya Gökalp, 
Durkheim'ın toplumsal bilinç, top
lumsal ideal, toplumsal eğitim gibi 
kavramlarını aynen alıyor ve eği tim 

yoluyla Kürtlerin Türklüğe asimilasy
onunu öneriyor. 

Cevap 68: 
Ani ve geçici öfkeler olabilir ama 

buna um utsuzluk demek yanlıştır. 
Bugün Kürtlerin durumu, örneğin 
35-40 yıl öncesine göre çok iyidir. 20-
25 yıl sonrası da bugünlere nazaran 
çok daha iyi olacaktır. Ö denen ağı r 
bedelierin karşılığında bugünkü aşa
manın çok yetersiz olduğu söylene
bilir. Düşünelim ki Kürtler mücadel
eye sıfırdan başlamadılar. S ı fırın çok 
çok altından başladılar. S ıfıra ulaşmak 

için de çok ağır bedeller ödendi. 

Cevap 113: 
20. yüzyılın ilk çeyreğinde, 

Ortadoğu'da gerçekleşen en önemli 
olay, Kürdistan'ın ve Kürt halkının 
bölünmesi, parçalanması ve paylaşıl
masıdır. Birinci Dünya Sava§ı s ırasın

da baş layan bu süreç, savaş tan sonra 
1919'da toplanan Paris Konferansı 'nda 

da sürmüştür. Paris Konferansı karar 
ları üzerine 1920'de kurulan ve çalı ş

malara başlayan Milletler Cemiyeti 
döneminde, bu süreç iyice olgun
laş cırılmı ş ve yaşama geçiri lmiştir. Bu, 

Kürtler, S iyasal Eşitfi~i Savıtllmalıdırlrır, 

Rusya'da, 191 7 devriminin gerçek
lqti rildiği , Osmanlı imparatorluğu 
topraklarında, Mustafa Kemal önder
liği nde milli mücadelenin yaşandığı 

bir dönemdir. Ulusların kendi gele
ceğini tayin hakkı temel ilkesinin hem 
ABD Ba§kanı Woodrow WıJson tarafın
dan, hem Sovyetler Birl iği yöneticileri 
ta rafından savunulduğu bir dönemdir. 
Milletler Cenıiye ti 'nin de, bu temel 
ilkeyi savunanlar arasında olduğu 

söylenebili r. Bu dönem , ulus l arın 

kendi geleceğini belirleme hakkının 
Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da, halklara 
heyecan verd iği bir dönemdir. 

İşte, Kürdistan ve Kürt halkı, 
Kürtlerin iradesine rağmen, böyle bir 
dönemde, bölünmüş, parçalanmış ve 
paylaşılmıştır. 

1920'lerde ya~anan bu süreç, Kürt 
halkının ve Kürdistan'ın kar~ılaştığı ilk 
süreç deği ldir. Kürdistan, 16. yüzyılın 
ilk çeyreğinde, Yavuz Sul tan Selim 
döneminde, fiilen ikiye bölünmüş, 17. 
yüzyılın orta l arında, 1639'da da bu 
bölünme resmiyet kazanmıştır. Bu 
dönemde, Kü rd istan ve Kürt halkı , 

İran İmpara torluğu ve Osmanl ı 
İmparatorluğu arasında bölünmüştür. 
19. yüzyı l ın ilk yarı sınd a, 1827-1828 
İran-Rus savaşları sonucundaysa, İran 
sınırl arı içinde kalan Kürdistan kesi
minin kuzey tarafları, Rus İmparator
luğu'na dahil edilmiştir .. 

1920'1erdeki bö lünme, parçalanma 
ve paylaşılma bize şunu göstermekt..:
dir. Bir toplum, tarihin bir döne
minde, bölünm enin, pa rçal anmanın 

ve paylaşılmanın hedefi olmuşsa, 

bölünme, parçalanma gerçekleşmişse, 
o toplumun bir daha derlenip toparla-
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Kiirtler, Siyasal Elitliği Savımırıalulırlar, 

ması çok zor olmaktadır. Bölünme ve 
paylaşılma, artık, çeşitli zamanlarda ve 
çeşitli mekanlarda, kendini üretir bir 
hale gelmektedir. Bölünmelerin, pay
l aşılmaların siyasal içerik taşıdığı, yani 
birbirlerinden farklı egemenlik alan
ları içinde gerçekleştiği de bilinmekte
dir. Aşiretler bölünmektedir, köyler 
bölünmektedir, aileler bölünmektedir. 
Giderek, ailenin içinde bile bölünmel
er olmakta, aile üyeleri arklı cephel
erde yer alabilınekte, birbirlerine 
hasım olabilmektedir. Bu çok çürütü
cü süreçle mücadele etmenin, bunun 
üstesinden gelmenin önemli bir şartı, 
bu sürecin bilincine varmaktır. 

Kürdistan'ın ve Kürt halkının 

bölünmesi, parçalanması ve paylaşıl
ması, Kürdistan'ın iskeletini parçala
mış, Kürt halkının beynini dağım1ıŞ
tır. Buna rağmen bu olay, Kürtlcrde, 
kendine has, özgün bir düşüncenin 
oluşmasını getirmemiştir. Böylesine 
ağır bir olayııı, Kürtlerde, kendine has, 
özgün bir düşüncenin oluşmasıııı sağ
layama ması, olayın, üzerinde durul
ması, gereken bir yönüdür. 

1960'ların sonlarıııda, 68 Kuşağı 

Kürtler, "emperyalizm" kelimesini çok 
kullanırlardı. Bu Türk solunun kul
landığı bir slogandı ve Kürtler kendi 
durumlarını hiç sorgulamadan bu 
s logan ı aynen benimsemi§lcrdi. 
"Emperyalizme kaqı omuz ollwza 
miicadele", "Bağımsız Tiirkiye" çok sık 
kullanılan sloganlardı. 68 kuşağı 
Kürtleri, bu çerçevede Türk soluyla 
ittifakiara da giriyordu. Türk solunday
sa Kemalist içerik ağır basıyordu. 
Devrimci Doğu Kültür Ocakları 

(DDKO) Türk solundan ayrılan Kürt 

gençleri tarafından kurulmuş bir 
örgüttü. Ama, kendine has, Kürtlere 
has bir sloganı yoktu. "flmperyalizme 
karşı omuz omuza mücadele", "Bağımsız 
Tiirkiye" gibi sloganlar aynen benim
senmişti. "Mustafa KemaL Aııti-emperyalist 
bir Illiicadele yiin"itmiiştiir. Bu mücadeleyi 
destekliyoniZ'' deniyordu. Ama, bu çer
çevede kendi durumları hakkında bir 
soruşturma yoktıı. Örneğin Küıtlerin, 
Kürdistan'ın bölünmesi, parçalanması, 
paylaşılması, Kürtçe'nin yasaklanması, 
inkarı ve imhası, asimilasyon uygula
nıaları, vs. bu anti-emperyalist müca
delenin neresinde duruyor, sorusu 
pek sorgulanmazdı. 

llalbuki, emperyalizm, Birinci 
Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda, 

Milletler Cemiyeri dönemi başlarında. 
Yani 1920'lerde, en büyük, en ağır, en 
kalıcı darbesini Kürtlere vurnıuştur. 
Ama, Türk solu da, bu yıllara, bu 
döneme ilişkin, yani Kürtlere ilişkin 
süreçleri, aynen devlet gibi gizleıneye, 
yok saymaya, çarpıtmaya çalışıyordu. 
Bütün bu konularda Kürderde, sağlık
lı bir bilinç yoktu. Daha sonraki yıllar
da, 1960'larda, 70'lerde, 80'1erde ve 
daha sonraki yıllarda, Kütlerin, 
"e111pcryaliznıiıı i§birlikçist', "emperyalizm 
tarqjindan kışkırıılmı gerici bir lıalk" gibi 
ifadelerle eleştirildiği, suçlandığı bilin
mektedir. Fakat bu elcştirileri, bu suç
lamaları yapanlar, 1920'lerde, Kürtlere 
karşı geliştirilen bu emperyal poli
tikaları, uygulamaları hiçbir zaman 
dikkate almaınışlard ır. Böyle bir süreç 
yok sayılmıştır. Uu süreç, Kürt aydın
larının da üzerinde durduğu anla
maya, kavramaya çalıştığı bir süreç 
değildir. 
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Bu ayma.zlık, §U veya bu şekilde 
bugün de sürüyor. Bunun önemli bir 
göstergesi, Kiirt yazarlarının, araştır
macılarının önemli bir kısmının, 
"Kürtler, Türkiye, İran , Irak, Suriye 
arasında bölüşülmüştür" "Kürdistan , 
Irak, İran,. Türkiye, Suriye arasında 
paylaşılmıştır" gibi ifadeler kullan
ınalarıdır. 1920'1eri, Milletler Cemiyeri 
dönemini düşünelim. Irak, Suriye di
ye bağımsız devletler var mı? Büyük 
Britanya'ya bağlı Trak ınandası (sömür
gesi) Fransa'ya bağlı Suriye ınandası 
(sömürgesi) var. O zaman, Kürdistan'nın 
ve Kürt halkının bölünmesi, parçalan
ması ve paylaşılması konusunda 
Büyük Britanya'yı ve Fransa'yı zikret
mek gerekir. Irak'ın bağımsızlık kazan
ması 1932 dır. Ama, Irak'ta İngiliz etk
isi, İkinci Dünya Savaşı sonlarına 
kadar sürmüştür. I !atta, 1958'de kral
lığı deviren General Alx:lülkerim Kasun 
uarbesine kadar fiilen sürmüştür. 
Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlık kazan
ması ise. yine İkinci Dünya SaYa§ı son
larına rasdar. Bu yıllarda Kürdistan, 
Kürtler, İngi ltere'den lrak'a, Fransa'dan 
Suriye'ye devredilen bir miras gibidir. 
Kürdistan, Kürtler, sanki, kamu 
hukukunun, devlet huku- kunun 
değil, özel hukuk alanında bir konu gi
bi değerlendirilmcktedir. Emperyalizm 
sözcugunu s ık sık kullananlar, 
1 920' le rde , Kürtlere ve Kürdistan'a 
kaqı geli ştiri len bu temel süreçlere bir 
vurgu lama yapmamışlardır. 

1960'ların sonlarındaysa, Kürt ya
zarlarının, Kürt aydınlarının önemli 
bir kısmı empe ryal devletler, 
İnglitere'nin ve Fransa'nın rolüne hiç 
değinmeden, Irak'tan ve Suriye'den 

Kiirtler, Siyasal E~irliği Savımmalıdırlar, 

söz etmekteler. Kürdistan'a ve Kürt 
halkına esas emperyalist müdahale bu 
dönemde yapılmıştır. Bu Ortadoğu'daki 
emperyalist müdahalelerin en ağın, en 
bpsamlısı, en kalıcısı olmuştur. Böy
lesine ağır, kapsamlı, kalıcı müda
halelerin, Kürt araştırınacıların bilin
cine çarpmamış olması elbette büyük 
bir cksikliktir. Bu, araştırmacıların, 
Kürtlere lıas, Kürtlere özgü bir düşün
cc üretıneınesiyle, Türk soluyla itti
fakıyla, Türk solunun sloganlarını 
kullanmasıyla sık ilgisi o lan bir 
durumdur. 

Güııümüzdeyse bazı Kürtlerde, 
özellikle PKK'de, "devleti Türkler, 
Kürtler birlikte kurdu. Kürtler de 
devletin asli kurucularındandır" şek
linde bir anlayı§ var. Objektif varlığı, 
dili kültürü, adı bile inkar edilen, yok 
sayılan, Türklqtirilmek için yağtın 
çaba harcanan bir halk nasıl kurucu 
unsur olabiliyor? 1919-1920'lerde, 
Mustaf.ı Kemal 'in, Kürtlerden söz etti
ği biliniyor. Bunların saptanması elbet
te önemlidir, ama bugünü belirleyen, 
yukarda sözü edilen politikalardır, 
inkarcı tutumdur. Mustafa Kemal'in 
düşüncelerindeki bu çelişkiler de 
elbette çözüınlcnmelidir. 

Bölünme, parçalanma ve paylaşıl
ma, Kürtleri dostsuz bırakmış, düş
manlarının sayısın ı ise artırmıştır. 
Buysa, Kürtlerin siyaset yapmasını 
engelleyen, kısıtlayan bir süreçtir. Bu 
açıdan Kürtlerin durumu, örneğin 
Filistiniiierin durumundan çok fark
lıdır. Birinci Dünya Savaşı sürecinde, 
ve sava§tan sonra, Araplar da bölün
müştür ama, Araplar, ayrı ayrı manda 
(sömürge) devletler, bağımsız devlet-
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le r o lar ak organize edilmişlerdir. 

Bugün, Basra Körfczi'nden, Fas'a 

kadar 22 bağımsız Arap devleti vardır. 

Bu devletlerin tamarnı da Araplıktan 

dol ayı, Filistiniiierin yanmda yer 

almakta, maddi-manevi, politik, eko

nomik olarak Filistin mücadelesini 

desteklemektedir. Bu Arap devlet

lerinin bir kısmının Filistinlilerle, 

örneğin I IAMAS'Ia, I IİZllULLAH' la 
çelişkileri olduğu bilinmektedir. Fakat 

bu devletler, kendi Arap kamuoyların

dan dolayı, Filistiniiieri sevsinler veya 

sevmcsinler, Filistin mücadelesinin 

yanında ye r alıyorl a r. İsrail'e kar§ı 
Filiscin'i savunuyorlar. Filistin devle

rinin 1 990'ların onalannda böyle bir 

süreçte kurulduğu biliniyor. Bugün 

Filistin Devleti, hem Arap Birliği 

örgütünde, hem İslam Konferansı 

Örgütü'ndc, İo;laın Kalkınma Örgütü'nde 

gözlemci üyedir. Birleşmiş Milleder'de 

de gözlemci üyedir. Filistiniiierin tek 

dü§manı vardır, o da İsrai l'd ir. Öbür 

Arap devletleri de şu veya bu neden

lerden dolayı İsrail Devleti'ne karşı 

bir konumda yer almaktadır. İslam 
Konferansı Örgütü'ne üye 53 devletin 

çok büyük bir kısmı da, yine, İsrail 
karşıtı politikalar izlemekte, Filistin 

mücadelesine yakın durmaktadır. 

Kürtlerin ise, dostları yoktur. 

Düşmanlarıysa pek çoktur. Kürtlerin 

ne Ortadoğu'da, ne uzak coğrafYalarda 

dostu yoktur. Uzak coğrafyalardaki, 

ülkeler de, yakın coğrafyalardaki ülke

ler de Kürdistan'ı mUştereken yöne

ten dört devletle ili~kilerinden dolayı 

Kürtlere destek vermemckte, hep bu 

dört devletin çıkarl arı doğrultusunda 

hareket etmektedir. Kürtler, örneğin, 

İslam Konferansı Örgütü'ne gözlemci 

üye olarak kabul cdilıneınektcdir. 

Kürtlerin durumunun Filistiniiierin 

durumundan çok çok farklı olduğu 

açıkça görülmektedir. Kürtlerin, dev

letler düzeyinde dostları yoktur ama, 

uluslararası planda, yazarlardan, aydın

lardan, poliribcılardan, dostları vardır, 

bunların sayıs ı artmaktadır. Güney 

Kürdistan'daki, Kürdistan Bölgesel 

Yönetimi'ni ayrıca incelemek gerekir. 

1920'lerde, Milletler Cemiyeri döne

minde, Kürtlerin durumun, çevre 

devletlerin ve empcryal devletlerin 

Kürtlere bakı§ını irdelerken, Sovyetler 

l3irliğj'nin tutumunun vurgulanmasın

da da yarar vardır. Bu yıllarda ve daha 

sonraki yıllarda, Sovyetler Birliği 

yönetici leri, anti-Kürt bir tavır içinde

dir. Anti-Kürt tutumda, Sovyetler 

Birliği'nin de, İngiltere'den ve Fransa'dan 

fa rklı bir tavır içinde olmadıkları 

görülmektedir. Bu dönemde ve daha 

sonraki dönemlerde, Sovyetler Birliği, 

her zaman Kürtleri ezen devletlere 

destek olmuştur, her zaman onlann 

ırkçı ve sönıürgcci politikaların yanın

da durınuştur. Ulusların kendi gele

ceğini belirleme temel ilkesine rağ

men, höyle, Kiin karşıtı bir tu tumun 

nasıl savunulabild iği elbette irdelen

mesi gereken bir durumdur. Kaldı ki, 

Kürt halkının ve Kürdistan'ın bölün

mesi, parça lanması ve paylaşılması 

Büyük Britanya ve Fransa gibi emper

yal devletleri, Ortadoğu'da devamlı 

kılan bir sonuç ortaya koymuştur. 

Ç ünkü Kürtler, firsat buldukça, bu 

devletler tarafından gasbcdilen milli 

haklarını kazanmak için mücadeleye 

başlamış, bu mücadeleler, ayaklan-
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malar hep, emperyal devletlerin yar
dımıyla bascırılını§tır. Bölge devletleri, 
örneğin Irak Kürtlerin milli mücade
lesinin bastırılması yolunda her zaman 
Büyük Britanya'ın yardunma gerek
sinim duymu§tur, bu yardımı talep 
etmi§tir. Sovyet Birliği yöneticilerinin, 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin, 
bu ilişlcileri doğru ve sağlıklı bir şe
kilde algı lamaması dikkate değer bir 
durumdur. 

Bu koşullarda, Kürtlere has, 
Kürtlere özgü bir dü§ünce nasıl oluş
turulabilir? Böyle bir düşüncenin 

oluşmasını sağlayacak olgular hangi
leridir? Bu olguları , olgusal ilişkileri 

belirlemek için, bazı sorular sormak 
gerekir. Kürdistan'ın ve Kürt halkının 
bölünmesi, parçalanması ve payla§ıl

ması, Birinci Dünya Savaşı sürecinde, 
hangi projeler çerçevesinde söz konu
su edildi? Bölünme, parçalanma ve 
payla§ılma hangi tarihsel aşamalardan 
geçerek yaşama geçti? Bu sürece hangi 
emperyal devletler katıld ı ? Bu süreç 
çerçevesinde empcryal devletler, böl
gedeki, Türk, Arap, Fars ocoritelcrlc 
nasıl ilişki kurdular? Taraflar birbirler
ine bu konuda, ne gibi tavizler verdi
ler, ne gibi tavizler kopardılar? 1-8 
Eylül 1920 tarihleri arasında toplanan, 
Baku Daı:,~ I lalkları Kurultayı' nın, 19 
Mart 1921'de imzalanan İngiliz
Sovyet T icaret Antlaşması'nın, 

Kürdistan'ın ve Kürt halkının bölün
mesinde, parçalanmasında ve paylaşıl
masındalci rolü nedir? Bu sorulara 
makul cevaplar aramak gerekir. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
yenen devletler, başta Büyük Britanya 
ve Fransa, yenilen devletlerin sömür-

Kürtll'l', Siyasal ~itliği Savumııalıdırlar, 

gelerini, Alman İmparatorluğu'nun ve 
Osmanlı İmparatorluğu'nun sömür
gelerini kendi aralannda paylaştılar. 

Milleder Cemiyeti çerçevesinde kuru
lan yeni birimlere manda devletler 
deniyordu. Manda devlet, özel bir 
yönetim biçimi olmakla beraber 
sömürge devlet o larak anlaşılabilir. 

Bu çerçevedeA Tipi, B Tipi ve C Tipi 
mandalar kuruldu. A Tipi mandalar 
Osman lı egemenliğindeki toprakları 

ilgilendiriyordu. Büyük Britanya'ya 
bağlı Irak, Ürdün ve Filistin, 
Fransa'ya bağlı Suriye ve Lübnan 
mandaları kuruldu. İ§te bu noktada 
şöyle düşünmek mümkün. Bu çerçe
vede neden bir Kürdistan mandası 

(sömürgesi) kurulmadı? O yıllarda 

Güney Kürdistan'da Şeyh Mahmut 
Berzenci, bağımsız Kürdistan krallığı 
için mücadele ed iyordu. Emperyal 
devletler bağımsız Kürdistan anlayışı
na karşıydılar. Ama manda (sömürge) 
Kürdistı.n'ı da düşünmediler. Kürdistan 
bugün sömürge bile değildir. Sömür
ge elbette bir statüdür. Milletler 
Ccmiyeti döneminde Kürtler ve 
Kürdistan statüsüz bırakılmıştır. Ve 
bütün bunlar Kürtlerin muhalefetine 
rağmen gerçekleştirildi. Kürtlerde, 
şeyh, aşiret, gibi feodal yap ılar vard ı 

.deniyor. Aynı yap ılar Araplar da yok 
muydu? 2003'de, ABD'nin, Irak'a 
silahlı müdahalesinden sonra kurulan, 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi §üphesiz 
ayrı bir inceleme konusu olmalıdır. 

Kürtlerin Zaafları 
Bütün bunların yanında, Kürtlerin 

zaaflarmın da dikkate alınması , irde
lcnmesi gerekir. Bölünmenin, parça-

B iR. Hejmar: ll HA VfN 2009 203 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kiirtler, Siyasal ~itliği Savıumıalıdırlar, 

lanmanın ve paylaşılmanın hedefi olan 
bir ulus, birçok zaafı olan bir ulustur. 
Düşmanları, onun bu zayıf tarafından 
yararlanarak onu bölmüşler, parçab
mışlar, paylaşınışlar, yok etmeye 
ça lı şıyorlar. Bu zaaflar nelerdir? 
Kürtler, neden bu zaaflann üstesinden 
ge leınemişler? 

Bugün dünyada 206 devlet var. 
2008 Pckin Olimpiyatları'na 206 dev
let katıldı. 2004 Atina Olimpiyatları'na 
204 devlet katılmıştı. Bu devletlerden 
193'ü Birleşmiş Milletler üyesi. Bu 
devletlerin çok büyük bir kısmının 
nüfusu bir milyondan az. Bu devlet
lerin toprak genişi ikieri de çok küçük
tür. Bazıları, belki, Kürdistan'ın bir 
beldesi kadar büyüklüktedir. Nüfusu 
bir milyondan az olan belki 40 devlet 
var. Kürtler ise, Ortadoğu'da, toplam 
olarak 40 milyondan fazla nüfusa 
sahiptir. Ama, Kürtlerin küçücük bir 
siyasal statüye sahip olmamaları dikka
te değer bir durumdur. Bu, 1920'lerde, 
dünya nizarnının Kürtlerin çok çok 
aleyhine kurulduğunu göstermekte
dir. 

Bugün, Avrupa Birliği 27 üyelidir. 
27 üyeden, Lüxemburg, Kıbrıs, Malta, 
gibi devletlerin nüfusu bir milyondan 
azdır. Lüxcmburgun, 1950'1erdc,AB'nin 6 
kurucu üyesinden biri olduğu bilin
mektedir. Slovcnya. Slovakya, Estonya., 
Letonya, Litvanya devletlerinin nüfusu 
2-3 milyon arasında değişmektedir. 

Avrupa Birliği'nde, sadece, Almanya'run, 
Fransa'nın, İtalya'nm, İngiltere'nin, 
İspanya'nın nüfusları Kürtlerin 
Ortadoğu'daki toplam nüfuslarından 
fazladır. Belki, Polanya'nın nüfusu 
Kürtlerin toplam nüfusu kadardır. 

Geriye kalan 21 AB üyesi devletin 
nüfusları Kürtlerin nüfusundan azdır. 

Avrupa Konseyi'nin SO'nin üzerin
de üyesi vardır. Andorra, Monaco, San 
Marina, Liechtenstein gibi devletlerin 
nüfusları 1 O bin le 30 bin arasında 

değişmektedir. Bunlar bağımsız dev
letler o lup Avrupa konseyi dışında 

Birleşmiş Milletler'in de üyesidir. 
Bunlar 1920'de dünya nizanıının nasıl 
Kürtlerin aleyhine kurulduğunu gös
teriyor. 

Gerek Avrupa Birliği'nin, gerek 
Avrupa Konseyi'nin, "Ortadoğu'da 

bağımsız bir Kürt devletinin kurulma
sına karşıyız, Ortadoğu'da sınırların 
değişınesine karşıyız" şeklinde karar
ları var. Bu kurumlar bunu, " ... ama 
Kürtler bulundukları devletlerin sınır
ları içinde bazı haklara sahip olabilsin
ler" demek için söylüyorlar. Kararla
rına, bağımsızlığın olamayacağı vurgu
lanarak başlanıyor. Peki, Kürdistan'nın 
bölünmesi, parçalanması ve paylaşıl
ması konusunda bu örgütlerin bir 
görü§ü yok mu? Avrupa Konseyi için, 
"Avrupa'nın vicdanı" denir. Avrupa'nııı 
vicdanı'nın bu konudaki görüşü 

nedir? Onbin nüfuslu Anderra'nın 40 
milyon Kürt'ün ge leceğinin belir
lemesine rol sahibi olması konusunda 
Avrupa'nın vicdanı ne düşünüyor? 
Kürtleri statüsüz bırakan bu dünya 
nizammda büyük bir adaletsizlik yok 
mu? Kaldı ki Kürtler, 200 yıldır özgür
lük için mücadele ediyor. Yukarıda 
sözü edilen devletlerin hiç birinin 
özgürlük için bedel ödemeleri söz 
konusu bile değildir. 

Bu ilişkiler çerçevesind e dünya 
nızamının, uluslar arası nızamın 
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yoğun bir §ekilde eleştiri s i gerekir. Bu 
çerçevede, üniversiteler, basın-yayın 
kurumları, hukuk kurumları, sivi l 
toplum kurum l arı eleştiri lmelidir. 40 
milyon olacaksın, uluslar arası ilişkil
erde, uluslar :ırası kurumlarda adın 
anılmayacak Hak-hukuk özgürlük söz 
konusu olduğu zaman Kürtlerin adı 
anılmıyor. Kürtlerin ad ı sadece "terör" 
söz konusu olduğu zaman anılıyor. 
"Terörün başı ezilecek", "terörün kökü 
kazınacak" vs. şeklinde. Kürtlerde 
aydın, Kürtlerin aleyhine kurulan bu 
statükonun ne kadar bilincindedir? Bu 
ilişkilerin de irdelenmesi gerekir. 

Sömürge Bile Olmayan Bir Yapı 
Kürdistan ve Kürtler sömürge bile 

def,rildir. Sömürge elbette bir st.atüdür. 
İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıl
ları düşünelim. "I Tindistan Büyük 
ilritanya'nın sömürgesidir" "Angola 
Portekiz'in sömürgesidir" "Cezayir 
Fransa'nın sömürgesidir" denildiği 
zaman lıer şeyden önce, sınırları belli 
bir toprak parçası anlaşılıyor. Sınırları 
emperyal devletler tarafından veya 
söınürgeci devletler tarafından çizil
miş bir toprak parçası, bir ülke, anla
şılıyor. Bu örneğin, Büyük Britanya 
değil, Portekiz değil, veya Fransa 
değil. .. Smırları çizilmiş bu toprak 
parçası üzerinde farklı bir halkın yaşa
dığı da kabul ediliyor. Buna sömürge 
devlet denebilir. Burayı kendi politik 
ve ekonomik çıkarlarına göre emperyal 
veya söınürgeci devletler yönetiyor. 
Kürtlerdeyse durum çok farklıdır. 
Sınır alan yoktur. S ınırları belli, 
Kürdistan diye bir ülke kurulmamış
tır. Kürt halkının farklılığı kabul gör
memektedir. Kürt halkının ve 

Kiirıler, Siya.ıal ~itliği Savımmalıdırlar, 

Kürdistan'ın hiçbir statüsü yoktur. 
İnkar ve imlıa ilc karşı kaqıyadır. 
Kürtler ve Kürdistan sömürge bile 
değildir. 2003'den sonra, Güney 
Kürdistan'da yeni bir süreç ya§anmak
tadır. Bu, ayrıca değerlendirilmesi 
gereken bir konudur. 

Kazananlar-Kaybedenler 
Birinci Dünya Savaşı sonunda, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun egemen
liğindeki topraklar üzerinde manda 
(sömürge) devletler kurulduğu belir
tilmişti. Osmanlı'nın kaybetmesi 
Türklerin kaybetmesi anlamına gel
mez. Kanımca, Türkler, Birinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan 
süreçte kazançlı çıkmıştır. Büyük 
Britanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan 
daha çok kazançlı çıkmıştır. Kürtler ise 
dibe vurmadan daha beter bir durum 
yaşar olmu~lardır. Dibe vurmak, sıfıra 
inmek anlamına gelmektedir. Halbuki 
Kürtler, 1920'lerdc ya§anan si.i reçte, 
iskelcti parçalanmı§, beyni dağıtılmı§ 
vaziyette sıfırın çok çok altına 
düşürülınüşlerdir. Devlet ise, çok 
haksız bu tutumunu Batı'ya onaylata
bilmiştir. Avrupa Konseyi gibi, 
"Avrupa'nın vicdanı" denen kurumlar 
da bu dunımun çok doğal olduğunu 
kabul eder olmuşlardır. Batı kurum
lan, bu konuyu yeniden sorguluma 
ihtiyacını duymaıııaktadır. Türkiye'nin 
esas kazancı budur. Bu bakımdan bu 
Batı kurumları JİTEM'in her türlü 
vahşetine karşı , devlet terörüne karşı, 
kördür, sağıdır, dilsizdir. Kürtlerin her 
türlü etkinliği "terör'' kapsamında 
değerlendirilmektedir. Türkiye'nin "te
rör" dediğine Batı kurumları da "terör" 
demektedir. Bütün bunlara rağmen, 
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Kürtlerin, Batı kurumlarını, Batı 

basınını, üniversiteleri vs. eleştirmele

ri sürekli ve dinamik olmalıdır. 
Bunlar uluslararası ilişkilerde, ulus

lararası kurumlarda, Türkiye'nin çok 

arkala nan, desteklenen bir devlet oldu

ğunu göstermektedir. Bu bakımdan 

resmi görüşün bir sloganı olan, 

"Türkiye'nin dostu yoktur" anlayı~ ı

run sorgulanması da gerekir. Dostu var 
veya yok, Türkiye'nin arkala- nan. 

desteklenen bir devlet olduğu, 

Kürtlerin, görmezlik

ten, bilmez
I i ktc n 
gelindiğı 

açıktı r . 

Ama, artık 

Kürtler'de 
de milli bil
inç gelişmeye 

ba~lamıştır. Bu 
gelişmeyi dur
durmak, frenie
mek mümkün 
göri.inmmektedir. 
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PDKTuDDKO 
Bingehen Tevgera Neteweyi ya 

Bakure Kurdistane ne 

Ez di sala 1955 de li gundc Xurse, 
Heftcx-wehan ku bi ser bajare Kosere ve 
giredayl ycji dayik bOme. Min dibistana 
sereta li gunde İzer, ew ji gundeki Xurse 
ye xelas kir. Dibistana navln O liseye li 
Kosere xwend O pişti liseye ji min li 
Yskenderlıne dibistana bilind a du sal 
xwend u xelas kir. 

Ez 1970yi de weke xorteki nOgihlştl 
b Ome endame T KDPc yan jl PDKTye. 
Mala me ji gunde Xursc d i 1969an de 
koçbari Amedc kir. Pişti ko min dibis
tana lise xelas kir ez jl çfım Aınede Cı 
min jiyana X\VC ya siyasi li wir berdewam 
kir. Di sala1975c de pi§ti tekçOna şoreşa 
ba§Orc Kurdistane, bchcvltl d i nava 
partiye de xurr bO O xebata partiye kem 
bfı. We gave min bi çend havalen partiye 
re di nava partiye de dcst bi xebatek 
nOjen kir. Di nava xort cı endamc partiye 
de livandineke bcrbiçav peyda bO O part! 
ji nCıh va bihcz bO. LC mix:.ıbin di 

NezirAKAT 
nezirakat@gmail.com 

1976an de du ramaneo cOda di nav 
partiye de peyda bOn. Min di nav gruba 
kCı dawi bi nave KUK e derketin qada 
siyasete de clye xwc girt Cı be§d:ıri kon
gira partiye ya 1977an bOm. 

Min pi§tl Kongreya 1977an bi gruba 
PDKT-KUK c re xebata xwe ya siyasi 
berdewam kir. Beri darbeya leşkcri ya 
1980yi ji aliye dewlctc ve mclıkum bOm. 
Di 1978an de derbasi ba§fı rc Kurdistane 
bOm. Demeke di nava peşmerge de 
mam cı li ser izgeya(radyoya) Denge 
Kurdistan xebat kir. Piştl ku vegerlyam 
BakOr, partiye wczife da min da ku ez 
biçim Kurdistana Rojhelat. Di 1979an 
de derb:ısl Rojhelata Kurdistane bum O 
li ser navc partiye beşdare kongreya di
roki ya PDK-Irak bOm. Wc deme li 
roj helate Kurdistanc navbeyna PDK
İran ı1 PDK-lrak ne xwq bu. Min wek 
berdevkc KUKe inslyatifck girt O herdil 
partiy:ı bi partlya Kom unist a Irake re li 
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Mahabade civineke diroki pek ani. 

Min wek berdevke PDK-KUK, ku ev 

nerina tevgera me bO ji, cOdayi nedixist 

nav- beyna herdO partlyan. Em wek 

KUK allkare hemt tevgera netewi bOn. 

U mc PDK-lraqe weke partiya xwe 

dizanl. U li ve dere birasti min li ser 

nave partiya xwe ne weke terafe PDK

lrak le beteref ji bo lihevhatineke 

neteweyi gavek avet. Em di ve dere de 

biser ketin le pi.ti demeke disa jiber 

binek sedcman tekçO. 
Di nive sala 1980yi de vegeriyam 

BakOr O xebata xwe berdewam kir. Min 

we wexte pe.niyarek da hevala ku em 

dest bi amadeyiya kadroyen partiye 

bikin. Min insiyatif wergirt O li bajare 

Antalyayc amadeyiya perwerdeya 20 

kadroyen partiye kir. Le mixabin dar

beya le,keri zQ hat. Me wisa bawer dikir 

ku heger ev darbe bibe ji we dereng be. 

Pi.ti darbeya le.keri ya l980y1 derbasi 

Surlyeye bOm. Demeke li ser nave 

partiye bi Filistlniyan re min kar kir. 

Beri konferansa 198 1 e ji ber nerincn 

cOda ez O çend hevalen xwe ji partlye 

hatine bidOrxistin. Ev neheqi, bO yek ji 

sederne perçebOyina PDK-KUK.e. Bi 

çend hevalen xwe ve me weke aliycki, 

baskeki partiye yen ji partiye bidurxisti 

bi nave Yekffiya Sosyalist xcbata xwe 

berdewam kir. Pi.ti konferanse, Komi

teyck nO hate helbijartin. Di ve konfe

ranse de biryara bidawianina nave 

PDKe hate wergirtin. Ev be dile me bO. 

Le mixabin me nikaribO ti.teki bikira. 

Biryara konferanse bO. Pi.ti saleke, di 

dawiya sala 1982 de me Yekltiya 

Sosyalit bi dawi ani. Ji xwe arınanca me 

ne damezrandina tevgereke nOh bO. Me 

we gave bixwesta dikaribO piraniya 

endama li ba xwe bicivanda. Le me ev 

weke çareseri nedi. Lewra me dixwest 

vegerin nava partiye. Ji aliye korniteya 

navendi ya nOh ve, vegerandina me ya 

nava partı)'e nehate qcbOlkirin O em 

mecbur man weke aliyeki part!ye, ji der

veyi partiye le ne diji partiye tev bilivin. 

Pi,tl mc organizeya xwe bidawi ani, em 

ıncebOr man ji Surlyeye derkevin. 

Demeke derbasi Bulgaristane bOm O li 

we dere demeke mam. u me ti çareseri 

nedidi. llinek hevalen me vegeriyan 

welat. Yen din ji xwestin biçin Awrupa. 

Me ev derfet bi kar ani O derbasi Awrupa 

Rojava bUn. Pi.ti demeke ez disa veg

eriyam Bulgarıstane O li wc dere dest bi 

perwerdeye kir. Bi hevaleki xwe ve di 

dibistana partlya Komw1lst a Bulgaı'i'stane 
de du(2) sal O niv mam. Dawi disa veg

criyam Swede. Di 1988 de min bi çend 

hevalen xwe re xwest bi TKPe( Partiya 

Komunist ya Tirkiye) re, partiya 

Korninist ya Kurdistane ava bikim le 

mixabin di we dere de ji biser neketim o 
ji we wextc O vir de weke serbixwe 

be,dare tevgera netewcya kurd dibim. 

Ta nOha li SwCde dijirn. 

*** 

BersiV 2: 
Beriya ez dest bi mijara Oxuza bi kim 

dixwaziın li ser weje O tegehan, çend go

tina bejim. Di nivisina diroke de, di 

teko. ina neteweyl de, bi gelempcri di 

teko)na siyasiderola weje O tegehan ge

leki giringe. Lewra jiyana siyasi li ser 
bingebe weje O tegehan tete avakirin. Lo
ma dive weje O tegeh di ciye xwe de O 

rast bene bikaranin. Dive em jibir nekin 

ku li pa. her wcje- yeke o tegeheke, di

rokek heye O her weje O tegehek bi ar

manceke tene bikaranin. Mirov bikarani

na wcje O tegehan çandeke diroki O civa

ki ava d ike. Mirov bi rcya wan raman Cı 
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annanca A.we t'ine zimen, civa te bi reya 
wan dixe tevgere u bireya wan buycra 
diguherc {ı buycra diafırlne. Ileger 
tegch u weje ne di ci de u çewt bene 
bikaraııln we gave mirov jiyane tevli
hev ü aloz dike. Dirokc dibruhcrc u 
jiyana civaki li ser bingeha çewtiye 
avadike.lro li Tırkiye cevliheviya cege
ha h eye. Hinckan bi zanayi tegehen ve 
civate tevlihev kirine. Bi tevliheviya 
cegehan ve dtrokji tcvlihc:v buye. ller
welıa nıejly2 losanan ji tev':hev u 
dagir kirlye. Ramaneo azad tcne 
tawanbarkirin. Di civaceke weha de, 
dieina rastiye geleki zahmet e. Li gora 
bi kurt! ~iroveki rina wejc il tegehan 
cm dikarin pirsa Oxuzan binin zimen. 

]i destpekc de dive mirov beje gelo 
bi rasti kesen iro ji xwc re dibejin tirk, 
ew berdewamiya Tirken Oxuz in yan 
na. Bi baweriya min na. Ev bix-we tene 
wck çirok hat1ye gotin u hincka ji ve 
çiroke kiriye dirok. Bi kurt! tişteki wc
ha tineye. Jix".re diroka tirk li ser binge
ha çlrokan hatiye avakirin. Di nivtsina 
ve çiroke de weje ı1 tegch, bi am:ınc (ı 
bi zanayi çewc hatine bikaranin. Dtroka 
tirk tevlihev G aloz kirinc. 

Le Oxuzi hatine hereına 

Mezopotanıya O Anatollye. Le lıcrwcha 
gelck qewmen dinji hatine ve hereıne 
u tirk li wan qewman ji xwedl derdi
kevin. Weke Mongola, Ilunlya, Tıtaran u 
wd. Tir k ne ji silseleya qcwmek1 ji v:ına 
pek hatlne. Le li gora gotin ı1 çiroken 
dirolmasen tirk, Tirken Oxuz di sed
sala 11. de ji blst O çar qeblleyan, blst ı1 
se qablle ji Asya Navln ber bi 
Rojhelata Navln u Awrupaye meşl
yane. Jixwe ji bo cv buyer bixwe çirok 
e ı1 ne rast e, diroknasen tirkanji wekc 
h ev nafıkirin. Ji wan qcblleyan ka çend 

qeblle hatine heta Anateliye cw ji ne 
zelale. Bingeha ve çiroke bixwe li gor 
gotara dirolmasen tirkji efsaneya Oxuz 
Kahan hatiye girtin. Li gor ve efsaneye 
6 kure Oxuz hene ı1 ji her kureki wl jl 
4 kur hene. Her yek ji wana weke 
qebtlcyckc binav dibin O. cw j124 qcbllc 
ne. Ye k ji sedemen ku ev çirok e Cı ne 
rast e jl ev e: Weke te gotin her kureki 
çar kur hene. Keç tinyc Cı her 4 kur ji 
wekc hcv hatine hcsibandin. Lomajl cv 
çirok e O ne rast e. 

t:Si bawcrlya dlroknasen tirk., ji 
sedsala 6an he tani sedsaJa 11-12yan, ji 
Çine hetanl nive Awrupaye hem! 
devlet Cı lmparator1ycn hatine avakirin 
yan bi deste wan qeblleya yan ji bi 
allkariya wan hatine avakirin. Naven 
wan dewleta cO.r bi cur in, Ic hcml jl 
wek dewleten Tirken Oxuz binav 
dibin. Ji wan qcbileyan yen ber bi 
bakure Awrupa çune, dewleten IICınl, 
Kiriml, Kazakl, Bulgar! (ı Tatari wd. 
ava kirine. Yen din ji di b in serokatlya 
Selçuk Beg de hatine Rojhelata Navin 
ı1 dewleta SelçO.kiyan ya islami avaki
rine. Imparatorlya SelçCikiyan ya aliye 
Iran Ct Iraq e, di 1 1 SO de j i allye 
kardOkiyan ve hatiye xcrakirin O. selçuk! 
belav kirine. Ji wan qab11cyen be lavbCıyl 

yen lıatin O bqdarl selçukiyen 
Anateliye bCın, ewana ne yen dewleten 
Akkoyuni'ya, Karakoyuniy:ı, Sefawiy:ı (i 
Osmaniya avakirinc. Ev çlroken dirok
nasen tirka ne. Le rasti ne weha ye. 

Rastiyek heye ku qabileyen ji Asya 
Navln hatine Rojhelata Navin u li diji 
qabileyen bineel yen wek kurda, 
ermena, farisa(ecema), aramiyan ı1 

geleken din §Cr kirine Cı bi zore ji xwe 
re d li Mczopotamyaye O Anateliye bi 
dest xistine henc. Evana betir ınoxoli 
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u tatari bOne. Ti qabile bi nave tirka 
nebatine O ti dewleten tirki avane
kirine. Selçukl Ci Osman! ne tene tirk 

in. Ji gelek qewma u ji gelek ola pek 
hatirıe. Le tu qewme kurd ncxistine 

bin em re x:we. Kurd wek qeb'ileyen 
azad, carina jl wek mlrekan li herema 

>..we hikum kirine u serwerlya hererne 
xistine deste xwc. 

Ma kl dibeje ku kurda dewlet ava 
nekirine? Çend dlroknasen tirka ve 

idlaye dilcin u hinek kurd ji bi ve 
çewtlye dixapin. Bingehe ve idiayc ji 
bingehe ramaneo inkarkirina kurda te 
u nerast e. Belki ji hem! qewmcn 
Rojhelata Navin betir kurda dewlet 
avakirine. Le nıixabin iro ji dewleteke 
serbixwe bepar in. 

Beri zayine scdsala 7an de Med! 

derketine ser saimeya diroke. Le beri 
wan Guti, Hurl, Kasi, Mitani li ser 
xaka Kurdistane §aristani avakirine. 
Evana belki ne tene dewleten kurda 

ne, Ic bi asani mirov dikare beje evan 
dewletan kurdan ava kirine. Di ve 

deme de legerlna dewleten xweru ji 
qabile Cı e§ireteke ne raste. Le bi navc 

qablleyan, e§ir O kesan dcwlet hatine 
avakirin ı1 gel ı; k cari dewlet ji qabile Cı 
e§ircn tekel jl pek harine. Dewleten 
kurdan ji welıa ne. Pi§ti zayi ne jikurda 
dewlet avakirine. Pi§ti Imparatorlya 
Medi, kurd bi qabile O gelen heremi 

yen cOr bi cCır re jiyane. Di dema 
islame de kurdan dewleten tekel ava
kirinc. Bere li diji islame §er k:irine, Ic 
duv re ku kurdan islamiyet qebGI 
kirine, bi nave islaıne dewlet avakiri
ne. Dewleta Şedadi ye k ji wan dewle
tan c ku kurdan ava kiriye (915-1174). 
Dewlcta Hesnewi jl yek ji wan dew-

leten kurda ye ku e§ircta Berzikaniyan 
ava kirlye(959-1 015). Dewleta Merwani 
(990-1069)jiweha ye. Gelek kurd dew
leta Eyubiyan (1169-12.50) wek dewle

teka kurda nabinin. Bi ya min ne raste. 
Dewleta Eyubiyan ji weke dewleten 
din dewleta kurda ya islami ı1 tekel e. 
Di denıa islame de legerina dewleteke 
xOrO kurd yan jl dewleteke nctcwa 
kurd nerast e. Li dinyayc ti netweyeke 
ji ye k kabileye, yan jt ji yek nijadi, yan 

jl ji ye k koke hatiye tu ne ye. 
Ger rast! be gotin, bi ııave tirka 

keseknikare dewleteke peyda bike. Çe 
nebOye. Ji van naven ten gotin belki 
yen heri nezi:ke tirkan Karakoyu ni o ta 
radeyeke ji Ak.koyuni ne. Yen din ne 
tirk in. Ji qewmiyeten tekel hatine 
avakirin G ew qebilcyen rirk en ku xwe 

ji wan dihesibinin ji di nava wan de 
hene. Lewra di we deme de ol, qeblle 

ı1 malbati bingehen avakirina dcwletan 
bOne. Kurdan jl dcwlet avakirine, le 

yen wan ji dewleten tekel in. Weke 
minak; gava ku Osman Bcg li Soğôte 
bici bu fı we dere daglr kir, ramanen 
dewletbOyine di sere wi de tune bOn. 
Haye w1 ı1 baye wi ne ji tirkn O ne ji ji 
dewleteke tirki heba. Haye wi ji 
dewlctbuyine tunebGye. E w wc k qebi
leyeke li AnatoJi·ye bici dibin, le dCıv re 

avakirina dewlete fer dibin. Jixwe wek 
dezgeh haye wi/wan ji dcwlete tune 
buye. Osman Bcg tucari bi nave tirka 

ne §Cr kiriye O ne j'i dewlet ava kiriyc. 
Bi nave malhata xwc dcwlct ava k.iriye, 
le dewleteke tekel bOye. Dewleta 
Osmani, ti cari nebCıye dewlctckc 
xweru ya gcJelô yan ji ya C§ireki. 
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Bersiv 3: 
D ewleta Osmanl mlrasc dewleta 

I31zansi ye. Osmanlyan ji Afrika, het
anl Awrupa dewleteke lınparatorl ava 
kirine. Le avakirina Dewleta Osman! 
wek lmperatorl bi destxistina 
Kostan tinopolls-Stanbol buyc. Ji aliye 
neteweyl ve dewleteke kozmopolit e, 
le ji aliye o ll ve ji dewleteke misliınan 

e. Le a len cuda ji di nava im parata riye 
de j iyane u ola xwe bi kar anine. 

Du şerten bingehin yen n1xandina 
D ewleta O sman! hene: 

1- Di sedsala 18. ı119 . de li Awrupa 
şoreşa endustrl hiserketi berdewam 
dikir. Ewe guherandineke mezin u 
nediti li Awrupa diafırand. Li Awrupa 
strukrura tradisyoni d ihate guheran
din Cı sermayedari bi karekterc xwe ye 
nüjcn d digirt. Bi ve guhertne ve 
ramane n ne teweyi bi h ez bibun. 
Ş o reşa Fransi ji bi he ml bandora xwe li 
Awrupa avakirina deweleten netewey! 
bihez dikir. Raınancn dcwleta nete
weyi bere bandora >.'We li Awrupaye, le 
dawi ji li dinyaye bi berfırehi dikir. 
StrukturaAwrupa Rojava dihate guhe
randin. Bi dehan dewleten serbi>..'We 
yen netewcyi dihatin avakirin. Serrna
yedar1 peşde diçCt Ci ji sermayeya roja
va re bazaren taze pcwist di bun. 
D ewleta Osmani li himher ve guhe
randina dinyaye edi nikaribu wcke 
bere serweriya xwe bidonı'ine, lewra 
sermayeya Awrupi dike te nava Osmani 
ı1 Osaınni dibu dcyndarc Awrupaye. 
Ve pevajoj e bandoreke mezin li ser 
dcwleta Osm an! dikir. Ramanen ıı u

j en di nava O sm aniyan de peyda dikir 
ı1 neteweycn bindcst seri hildidan. 

2- D ewleta O smani dewle teke 

kola nyalist bu u di nava x'We de gelek 
neteweyen cuda diparast. Tevgera 
avakirina dewleta neteweyi bere di 
nava neteweyen xaçperest (1sew1) de 
dest pe kir. Bandora ramanen avakiri
na dewleta neteweyi zlı di nav di nav 
neteweyen Aw rupayi de bclav bu. 
D ewleten Awrupayi weke İngiliz u 
Fransiz, Rus, İtaliya u Almanya desten 
xwe d irej i nava dewleta O sm ani 
dikirin ı1 bi aşkcreyi alikariya tekoşina 

neteweyen Awrupayi yen di bin dcste 
osınaniyan de dikirin . Bere neteweyen 
Awrupayi j i dOv re Afriki O dawi Ji yen 
Asyayi dest bi teko§ina serxwcbune 
k:irin. Alikariya rusa ji bo erıneniyan, 

di ve navbere de bitaybeti berdewam 
kiriye. 

Di ve deme de avakirina dewleten 
neteweyi peşva d içu, tekiliyen asman
iyan bi ncteweycn cCıda re nebaş bO. 
N akokiyen navbeyna wan herg1 diçü 
mezin tir dibO. D ewleta O sman! weke 
dezgeh ı1 struktlır di Rojhelata Navtn 
de d iblı astenge pcşvcçlına sermaye
dariye u avakirina dewleten neteweyl. 
D ewlet dibCı astengek berbiçav ji bo 
civata nujen. 

D ewleta Osman! mecbur ma ku 
hinek reforman pek bine. Osmanlyan 
bawer dikirin ku b i hinck refomıan 

we bikaribin ve tofan e bela wela bikin. 
Le mixabin bcrcvajl ve, refornıan 

ramanen netewey1 di nava dewleta 
Osman! de bi heztir kirin u ta radeye
ke dibün sedemen veqetandina gelek 
netewe u parçekirma Dewleta Osmarıl. 

Lonıa j i Dewlete tehamila van ser
hiidana nedikir u li dijl wan bi dijwari 
radiwesta. Di ve deme de mireken 
kurdan xwestine serwed'ya osnıanlyan 
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li hercma Kurdistan€ keın bikin fı li 
diji osmarıiyan şer kirine, seri lıildane. 
Le tcvgeren Mirektiyan bi hovane 
hatine şikestin, koçbar bOne, hatine 
kuştin . 

Di sere scdsala 18an de parçekirina 
osmaniyan dikeve rojeve. Le wc çawa 
O we di nava kc de b€ parvekirin ne 
zclal bu. İngilizarı dixwcstin osman! di 
bin bandora wan de, dijl Rusya rawes
tc. Rusya dixwest derbasc dcryaya 
gemı bibe. Rusya, Ingiliz u fransiz 
ditirsand u loma bere xwe didan aliye 
Afrika G Misir Q Cezayir dagir dikirin. 
I lina di salen 1815 de li ser nave 
"Pirsgireka Şerqe" di Konferansa 
Viyanaye de dcvjcniya parvekirina 
osınan1yan dihate kirin. 

Osman! xwe mecbur diditin kO 
dest bi hinek reforınan bikin. Yek ji 
wan reformarı di sala 1839an de bi nave 
peymana bazirganlyc ya di nava 
Ingiltere Cı Osmaniyan de pek hat, ku 
jc re digotin "Gulhanc Hatt-ı 

1-lum ayfınCı". Ve pcyınanc mafc 
xaçperestan(isewiyan) di nava dewlcta 
asınaruyan de bihcz kir. Ev bixwe dibCı 
scdeıne afırandina burjuvaziya xaçpe
rcst di nava osmaniyan de Cı dibO 
sedemc afırandina serkeşlya tcko~ina 

serx'WebiL1a ncteweyen xaçperest 
(isewl). 

Ji duv re di 1856 de "Fennana İslc
hete" derket Cı ev bixwc bu sederne 
dcstpckirina peşketina Iiberalizme di 
nava Osmaniyan de. Osmanlyan van 
reformana j i bo ku dewlet parçe nebe 
u serhildancn neteweyi rawestinin 
diafırandin. Cara yekem fransizarı di 
1798 de Misi r dag1r kir Cı cv dibG cara 
yckem bu ku xaka osmani dihate 
dagirkirin. Bi ve daglrkirinc nakokiyen 

ingiliz O fransizan jl dest pc dikc. 
Weke te zanin cara dawin di sala 
1882ye de ingtliza Misirdagir ki r Cı bi 
qanunl Misir di nava xaka osmaniyan 
de bO le di fı liyatc de di bin serweriya 
ingiliz de bu (ı bi reya waliyc giştl 

dihate tdarekirin. 
Di ve navbere de Ciwanen Osman1 

derdiketin qada namzetlya serweriya 
dcwlcte. C iwanen Osınani dijl refor
marı derdiketin Cı digotin dewleta Alt 
Osman) radcste Awnıpiya dibe. 
NerazibOna wan, bu sederne avakirina 
tevgera Ciwancn Osman! (1856). 
Scrke§cn ve tevgere weke Namik 
Kemal, Ziya Paşa hetani 1872yan 
dewam kirin le ev tevger hate 
rGxandin. Le baııdora we berdewaın 
kir ı1 bu sedenı e çcbCına darbeya 
1908an ku bi serke§lyaJon Turkan pek 
hatibu. Di esle x.'We de ew bixwe 
Ciwanen Osman! ne. Sedemen dijbe
riya C iwanen Osnıaniyan li dijl refor
meıı we deme o sedemen !ro yen 
Kemalist u Statukodyen tirk en dijbe
riya yekitlya Awrupa (t reformen 
navxweyl dirlıve hev didin. Dewleta 
Osman! bi van nakokiyan ber bi sed
sa la 1920an ve diçü. 

Ev denıa ha, dema berfirehbOyina 
tcko§lna neteweyen bindest e Cı dest
peka şere rus Cı osmaniyan c. Evana giş 
sedemen berfirehbCıyina nakokiyen 
neteweyl ı1 civaki ne. Van huyeren lıa 

dibun sedemen derketina tevgera 
"Cemiyeta Ittihad u Teraki"(1889) ku 
bi nchelli ji aliye "ronakbiren" leşkeri 

yen neteweyen misliman ve hatibı1 

avakirin. Ev tevger bixwe jt statukopc
rest bu Cı dijberlya reformen j i bo 
neteweyen cfıda dikir. Ewan yekitiya 
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osmanlyan bi nave tirkıtiye diparasrin. 
Ev ramaneke nOjen bO Cı gelek kes li 
dora xwe civandin. Le di dema wan de 
ji neteweycn cCıda azad dibOn O osmani 
p:ırçe dibOn. Serhildancn neteweyi 
berdewam dikirin. Ve pevajoye kir kO 
d:.ırbeya leşkerl ya 1908an pek be. 

Di beyana xwe ya avakirina Tevgere 
de, lttihadci, dewleteke bi serwerlya 
pariementeri diparezin le bi navc etni
sltcya tirkan dilivin. Osmanlti wekl kO 
M. Kemal ji kiriye, tcnc ji bo xapandi
na neteweycn din hatiye bikaranln. 

Beriya Ittihad Cı Tcrrakı bi bandora 
Cilwanen Osman!, di 23/12-1876an 
de makezagona osmaniyan bi nave 
'Kanuni Esasi' derketibu O li ser vi 
bingchc di 20/3-1877an de parlemen
toya yekeınin hatibO avakirin. Tirkcn 
CiwanQon Tirk), bi darbeya lcşkeri ya 
1908e ve, Makczagona bere bi hinck 
reforman berdewam kirin. Weke 
Makezagona darbeya leşkerl ya 1981e 
kil çawa nehate çirandin, ji al1ye itti
hadci'yan ve ji ev makezagen di 20e 
adara 1877 de hati.bu qebOlkirin, bi 
hinck reforman berdcwam kirin. Ev 
makezagen di 1909,1912,1914111916 
de bi binek guherandinen biçilk 
hatine bcrdewamkirin. Ev guherand
inen şekli nekaribiln bibin sedemen 
rawestandina tevgeren cOr be cilr. 

Gava tirkan di nava Oewlcta 
Osman! de cemiyeten xwe ava kirin, 
kurda jl dest bi avakirina Ccmiyeta 
Tealt ya Kurdistane kirin. Di destpeka 
Şere Cihan e Yekem de tirkcn ittihadd 
sistema ye k partitlye li ser linga dihişrin 
O nedihişrin kesekı din bi paniyen >..'We 
serweriyc parve bikin. hcihadciya bi 
diktatari serwerlya xwe berdewam 
di kir. 

Di ve deme de weke dewleten 
Awrupi dewleten Afrlqayi ji ji osman
Iyan vcdiqctlyan. Osmaniyan giringi
yeke mezin nedidan van welatan, le ji 
bo osmaniyan Rojhelata Navin her ku 
diçO giringtir dibO. Tirkitl di nava 
dewlece de mezin dibO le nereweycn 
cuda weke ermen, kurd O erehan ji 
seri bildan il dixwestin dewlcta X'WC 
damezrlnin. COdabuna bingehi, ev e 
kO tcvgera rirkıti bi nave dewletc, bi 
heza dewlecc, bi leşkeren dewlcte 
dix'Waze dewlete bi navc tirkıtiye li ser 
linga bihele. U neteweyen din bereva
ji we, veqetandinc dixwazin o diji ve 
dewlete seri hildidin. Bi van nakoki O 
scrhildana ve dewleta Osman\ beşdare 
Şere Yekeın e C'ihanc bu. Di dawlya 
Şere C'ihanc de, osmani jl bi Almanan 
re şikestin O sereken ittihadciyan 
Enwer, Telat O Cemal Paşa rcv1yan çOn 
Almanya O li wc dere bOne penabcr. 

Ingiliz Cı fransiz siyascta xwe ya 
Rojhelata Navln diguherin u dev ji 
osmanlyan berdidin. Lewra bi reya 
osmanlyan edi nikarin serwerlya 
Rojhclata Navln bikin. Edi bixwe di
xawazin li Rojhelata Navin serwerlya 
xwe bidomlnin. Dewleta Osman! li 
ber belavbOnc ye O bCiye qada parveki
rina dewleten ınezin. Dewleten mezin 
blhna petrole li rojhclata navtn digrin u 
rojhelara navln dibe qada nakokiyen 
wan. 

llandora tcvgeren netweyen 
Rumeli-llalkan li neteweyen Asyay1 u 
Afr1ki jt dikin. Ermenlya dcst bi xeba
ta şore§e kiribun. Ermeniya bi rusan 
re, ereba jl bi Ingiliz Ci fransizan re 
peyman çekiribOn. Kurda ji cl be ci 
dese bi şere azadiye kiribOn Cı allkariya 
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van dewleten mczin dixwestin. ittihad 

O Terald ji di bin bandora tevgeren 
azadt""vaz de di ma ı1 bi nave tirldeiye li 
diji mileten din parastina yekitiya 
Dewleta Osman! dikirin O diji şorcşcn 
netewcycn din derdiketin. 

Ingilizan dixwestin di bin bandora 
x:we de dewletekc yekgirtl ya ereban 
ava bi kin. Kurdistan ji qada petrole bu, 
ji bcr ve yeke i'nglllza dcwleteke biçOk a 
kurd jl dixistin nava planen xwe de. 
Wek rusan, lngilizan jl dewleteka 
ermeniyan dixwestin. Evana giş bCın 

sederne ruxandina osmanlyan Cı piştl 

Şere Cihan c Yckcm, Dewleta Osmanl 
hate parvekirin. 

Bersiv 4: 
Bere dive cm bi çend gorina pirsa 

netewcti blnin zimen. Neteweti ji 
nOşka ve, beyi mejOya dirold dema
keve hole. Bir Cı bawerlyen neteweti 
welee xelqcyen zindre bi hcv re gire
dayi, bi reya gelek scrhiJdanen herernl, 

bi çand u edeblyata geleri weke tevger
eke slyasl-nctewyi organize dibe O 
weke tevgereke netewcyiji bo bicianin 
O bidestxistina daxwaz u heviycn xwe 
dest bi teleaşine d ike. Bandora netweyl 
u navnetweyi, peşveçCına sermaye, 

zilma dijmin, tekoşln Cı serhildanen 
diji ziJme bir Cı baweriyen neteweyi 
bihez dikin. Şeren bidestxistin O 
dagtrkirina xaleen cOda, şeren navbey
na olan, şeren navbcyna gelen binedli 
diji biyaniyan ramaneo neteweyi bihez 
dilcin Cı daxwazen gel weke tevgerekc 
siyasi derdixin hole. 

Netewetiya kurd, em biJI.'Wazin 
nexwazin bi derengi dest pc kiriye. Di 
dema avakirina nctewe-dewlet de 
kurd bi mireken xwe ve wck oconom 

jlyane. Ramancn "yekitiya eşireten 

kurd", di dema Idrise Bedlisi de dest 
pe kiriye (1512). Idrls di dema xwe de 
weke alimeki kurd bandorek mezin li 
ser el Cı eşiren kurda kiriye Cı xwestiye 
wan bine ba hev O bi hev re bibin hez. 
Alime mezin Idris, bi yekitlya C§ir Cı 
ınireken kurda xwestiye lıerema 

Kurdistanc yan ji qismeki ji hererna 
Kurdistanc bi serweriya HikCımeten 
Mirekan ya yckgirti ve idare bike. Di 
ve helweste de nOveyen neteweyi 
heye, le ji bo kO ev helwest nebOye 
hczeke tekaşina geleri, O nebOye 
tevgereke serbixwe -kO bi sultane 
osmaniya ve giredayi bOye- ji şuna 
daxwazen neteweyt daxwazen heremi 
O daxwazen serweriya mireleen kurda 
derketiye peş Cı loma ji kurdan betir 
sultane osrnaniyan je derfet girtiye ı1 li 
gora berjewendiye Dewleta Osman! 
alikanya idrise Bedlisi kiriyc. T Ieger 
Idris zCı neçCıya ser heqtya xwe dibe ku 
li gora berjewendlye gele kurd kareki 
ba§tir bikira. Ve bOyere bandorekc 
eren! li ser tevger O scrhildanen dawi 

yen kurda kiriye. Lewra idrise Bidlisi, 
di jiyane de nıurrıkuniya yeldtiya 
kurda bici aniye O ev minale minakeke 
gele k mezin e di nava el ı1 eşiren kurda 
de, bOye wckc bOyerelee berbiçav. 

Pi§ti Idrise Bedlisi disa m'ireken 
kurda di nava Dewleta Osnıan1 de 
weke ownom, wcke serwerlyen tey
betmend 1 i ser xaka xwe jiyane Cı serw
eriya mirekti bcrdewam kirine. Gava 
berjcwcrıdi'yen wan ı1 dewlete li hev 
nekirine li diji dcwlete seri hil- dane. 
Ye k ji tevgera Mtrektiyen Kurda, tev
gcra min! Cizlre ya Mi'r Bedirxan c. 
Tevgera Mi'r Bedirxan di salen 1830an 
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de weke tevgereke nereweyi dest pe 
dike. Ji bo ku em ve tevgere weke 
tevgereke netcweyi bin av bi kin, pewist 
nine ku arınanca ve tevgcn~ avakirina 
dewlcca nctcwe-kurd ya scrbixwe be. 
Di bingeha xwe de arınanca tevgeren 
netweyi avakirina dewleta neteweyi 
ye. Le tevgercn wckc tcvgera Mire 
Botan, ji bo ku li ser beşekı :xaka 
Kurdistan€ >..west1ye scrwcriya xwe 
Ilan bike O bi nave xwe xudbe daye 
xwendin O pcrc derxistiye, bi leşker O 
aboriya xwe ve serweriya herema xwe 
kiriyc, cw ji weke tevgereke neteweyi 
dikare bete ditin. Di bingcha xwe de 
cv dcwleteke kurdi-heremi ye. Em 
nikarin dewlete bi prensiben iroyi 
şlrove bikin. Bi ya min heger heremek 
di we deme de ti§te Mlr k:iriye, kiribe 
nave we bi xwe dewlet c. Le ne 
dcwlctckc ncteweyi ye. Loma daxv.raz 
u heviyen gele kurd lı yckitiya gele 
kurd bi serweriya kurda ve parastiyc. 
Loma ji piştl Bcdirxan 13eg kuren wl 
serhildana Mir berdewam kirine. Li ve 
dere em berdewamlyeke neteweyi O bi 
lstiqrar dibinin. Ne tene wek berjewc
ndiyen Mlr tcnc, le herweha berjew
cndiyen neteweya kurd jl li vir derdi
keve hole. Di tevgera Mir Bedir:xan de 
lıelwesta kurdcwaıi ya gişti ne zelale. 
M ir betir bi nave xwe O bi nave malba
ta xwe serweriya xwe bikar an.iye. Ji 
ber ve ycke tevgera Mir ne wckc 
ccvgereke, bi helwesta dewlet-netewe 
zelal e. Ji allyekl din ve bandora 
ramaneo neceweyi di nava Dewleta 
Osmanide berfireh di bO O neteweyen 
Balkanan scrxwebOna xwe bi dest dix
istin. Bandora tevgcra netweyl ya here
ma Balkana jl li ser şoreşa Bedirxanı"yan 

heye. Tevgcra Bcdir:xanlyan ji weke 
tevgeren netewcyt yen clhane ban
doreke mezin li ser tevgen~n sedsala 
19 o 20an e neteweya kurd kiriye. 
Bedir:xanlyan bi serhildan u tekiliyen 
xwe ve bir O baweriyen netcweyi di 
nava mlrek u e§in!n kurda de belav 
kiriye. U revger bixwc bi daxwazen 
xwc, bi tckiliyen >..we, bi arınanca xwe 
O bi lıerema le sert hi ldayc ne weke 
tcvgcra Kurdistan! tete binav kirin. Le 
tevgereke kurdi ye. 

Agire azadi ye Mirektiycn Kurda 
pexistibO, li ba §CX Ubeydullahe Nehri 
zindi bCı. Zilma osmaniyan u ya 
farisan qebfıl nedikir. Pi§ti şikestina 
tevgera Mir Bedirxan, §ere rusan O 
osmaniyan(1878) dest pc kir. 
Osmantyan alikari ji kurda xwestin. 
Di ve navbere de Şex Ubcydulah li 
hcrcma Şemzinane dest bi §ere 
serxwebune dikir. Şexi di 1880yi de 
diji Osmaniyan seri hildabO. Di ve 
deme de li Kurdistane feqlrl u nexwcşl 
zede bibO. Xelkc hicumi embaren 
dcwletc dikirin, li diji dewlete seri' hil
didan. Van sedeman bingehen şoreşa 
Şcx bi hez Cı arnade kirin. Di ve deme 
de bandora Şcx a oli O netewey'i bi bez 
bu. Di we deme de Kurdistan di bin 
bandora cl o e§'ira de bCıye. I ler- wcha 
bandora o l u terlqetan nıezin e. Mirov 
dikare ve dema Şe:x, weke dema civata 
kurd ji s1stema mirektiye derbasl 
sistema şexlti O olitlye dibe, binav 
bike. We deme dewletcn der u dor 
weke Iran, osamni ji di bin bandora ol! 
O malbata de ne. Dewlcta Osmani di 
nava tevlihcviycke mezin de ye O 
nikare peşiya serhildanen neteweyi 
bigre. Şcx li herema Kurdistane 
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ewlekariyeke berbiçav arnade kiribu ı1 
beziraant ji osmantyan betir li ve 
here~e bi rek Ci pek bO. Osman! bi 
şere nısan ve mijul bun O jar ketibun. 
Serbildana Şex Ubeydullah di nava 
kurda de deng da Cı bırden herdCı 

perçeyan li dora xwe civand. Tevgera 
Şex tevgereke netewcyi, Kurdistani Cı 

demokratik bO. Helwesta Şex serdemi 
u demokratik bO. Ewt serxwebCına 
Kurdistanc kiribO armanc. Kurdistanekc 
yekgirti Cı serbixwc diparast. 

Şcx Ubeyduilah, bervaji Bedirxaniyan 
hangi he mi keınnctcweyen Kurdistane 
dikir ı1 tekili bi wan re datanl da ku 
beşdare şoreşe bibin. 

1- Şex pirsgireka Kurdistan€ ne tene 
pirsgircka ncteweya kurd didlt. Ewi 
pirsgirek di çerçovcya Kurdistani de 
d id it. Lonıa ji bi suryan, ermen, keldan, 
ere b, ezidi Cı wd. bi heml kemnetewcyen 
neteweyt Cı a ll re cekili datani O 
daxwazen wan dida ber çav. 

2- Şoreşa Şex ne ji bo perçcycki 
Kurdistane le ji bo lı emi Kurdistane bu. 

3- Şex yckitlya kurda O yekitiya kem
netewcycn Kurdistanlyan bingebe şorc

şe didlt. Şex dixw::ıze hcmi Kurdistan! 
beşdare şerc scrAwebı1ne bibin. 

4-Di dema Şex de Balkan, Misir, 
Tunus, Qibris ji bin destc osnıaniyan 
derketlye. Pirsgireka ermeutya mezin 
buyc Cı ermeni dewleta xwe dixwazin. 

S-Ingiliz, rus, fransiz planen parve
kirina osmanlyan çe dikin. 

6-İran bi şere der O dora >..we re jar 
ketiye Ci zilme li neteweycn din dike. 

7-Li gora belgeyen osmaniyan Tev
gera Şex, tevgera avakirina dewleteke 
Kurdistan! ya scrbi>..wc ye. 

8-0smani-Sefawt digel hem! nako
kiyen xwe ve bi alikariya l cşkeri ya 
[{usya li diji şorqa Şex peyman çekirine. 

Ev bi:-.we re dicle ku tcvgera Şex ne 
tevgereke heremi bOye O him osmanlya 
ı1 him ji sefawiya u rusa tirsandiyc. 

9- Şex di tengasiya xwc de eşiren 
ereba Ci suryaniya li ba xwc dibine. Şex 
di dostanlya kcmnetewan de stratejik 
fıkirlye. Yckinya ermen O kurda pirr 
giring dibine, qimet dicle. 

10- Şex di tekiliye xwc yen navne
teweyl de hiserketi buye, le dewleten 
weke İngiltere, Rusya Cı Fransa alikariya 
Şex nekirine. 

11- Belgeyen osmanlyan re dide kO 
haya waıı ji stratcjlya Şex ya serxwebuııa 
Kurdistane heye. 

12- Amerika, Ingiliz, rus alikarlya 
Ira ne di kin. Avustur1 jl allkariya osman
Iyan dikin. Dinya li ser sere Şex dibe 
ye k. 

13- Şex di şere dijl sefawlyan de 
gelek heremen Kurdistaııa Rojhelat ~zad 
kiriye. Li lıemi heremen azad de hıku
ıneta demi ya Kurdistan€ ava dikir O bi 
vi awayi xweştya azadi Cı scrxwcbı1na 

Kurdistan€ di jiyaııe de re dida. 
14-Stratejiya Şex ya bere azadiya 

rojhclate Kurdistan€ O ji dCıv re bakur Cı 
başüre Kurdistan€ çewt e. Bi ya min ev 
su·atejiya Şex buyc yek ji sedemen tek
çı1ııa şorcşe. Li vir çewtiyek heye. Dem:ı 
osmani lawaz ketine, Şex1 bere xwc dayc 
Sef.1w1yan. Çima? Ji bo ku osmani sı..Kıni 
bu, ji ber ku kurd j1 piranlya wan sun ni 
ne, ve yeke wl tirsandiye ye kU kurd 
piştgiriya şoreşe nckin. Le xelk we beş
dare şoreşa diji sefawlya bibOna, !oma 
sefawi Şlı bOn. Pişti azadi'ya rojhelat bi 
h€:zeke mezin wc baklır ı1 rojava ji azad 
bikira. u ve strateji'ya Şex ya çewt, digel 
hemi nakokiyan ve dewleteıı emperyal O 
osman! O sefawiyan li dijl Şcx anin ba 
Jıev. Staratejiya rast ew bO, kO şere dijl 
osmaniyan berdewam bikra. Di dema 
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Şex de, İbrahim Paşaye MillJ beriya kO 
Alayiyen Hemid'iye ava bike, te gotin kO 
desre alikariye direj'i Şex k.iriye. Heza 
hcrdu aliya dik.aribO we gave biba heze
ke kO Osmanlyan nikaribun bişikanda. 
Osm:niyan O nemaze ltihaddyan alika
riya Ibrahim Paşa jib'ir nek.irin u bOne 
dijınine Ihrahim Paşa. Di dema kO Şex 
Abduselame Barzani diji İtihad.lya şer 
dilcir, şe re Itihadiya li dijl İbrahim Paşa j'i 
berdewam dik.ir. lbralılm Pasaye MillJ,ji 
aliye it'ihadciyan ve bi xebata ji bo 
Kurdistaneke serbixwe tete tawanbar
kirin. 

Weke Minorskl dibeje, "Tevgera Şex 
ya neteıveyl u serdenıf" bi hevkariya 
dijınine dewleten daglrkcr O dewleten 
emperyalist tete rı1xandin. Şex di 
nameya xwe ya ji Dr. Ko h ran re weha 
dibeje: "Kurd nctcweyeke cibc ye, ola 
wan cihc ye, adet ı1 kevneşopiye wan 
cihe ne lı xweseriwan in." Ev şlroveki
rina Şexi, §lrcvckirincka neteweyi 
bixwe ye. 

Di ve çerçeveye de mirov dikare bi 
asani beje tcvgera yckcmtn ya nete
weyl, tevgera Şex Ubeydullahe Nehri 
ye. 

Bersiv 5: 
Bele, pirr bi asan! mirov dikare 

beje rast e. Le ne tene destpeka tevgera 
neteweyi ya scdsala 20an e, herweha 
tevgera Şex Evdilselam, bi reformen 
xwc ve di dlroka rojhelata navln de 
pengaveke dlrokl Cı mejOyi ye. Heger 
Şex, ne kurd, Amerikl yan jl Awrupayi 
bOya we reformen wi wckc destpeka 
bir O rayen wekhevlye bihata binav
kirin. Arınanca reformen Şex 

Evdilselam nOjenkirina civata kurd e. 
Dendiica dewleta neteweyl ye. Nertn, 

hclwest, tekil! ı1 armancen Şex mirov 
dixe nava heyecaneke neteweyl. Heger 
!ro li Başfire Kurdistan€ kurd xwedi 
serkevtin ı1 dcstkcvtiyan in, dive ji 
Şexe Barzan re rez bigrin. Tevgera 
BaşCıre Kurdistane, bi daxwaz u 
ramanen }:vve yen nctweyl hctanl 
1992ya tcvgera Şex derbas nekiriye, 
tene weke mirasa Şex şerc~ azadiye 
berdewam kiriye. Mistefa Barzaıüye 
nemir, bi qudret, vin lı viyana Şexe 
Barzan mezin blıye lı pelcn ala tckoşl
na wl li asoye Kurdistane bilind hişti 
ye lı edaleta wl berdewam kiriye. Digel 
avakirina dewleteka Federal, tevgera 
Baştır hln ji bir O rayen Şex derbas 
nckirlye. Ew lehengek, rfısipiyek, 

xirur, vln ı1 hesta tevgera neteweya 
kurd e. 

Bersiv 6: 
Sedem gelek in. Le eze weke 

mlnak çend blıyeran binim zimen. Di 
dawiya sedsala 19an de Dewleta 
Osman! gelek xaken dagirkirt wenda
kiriblı. Min di pirsenjorin de ve peva
joye an!ye zimen. Li vir naxwazim bi 
direjayl bahs bikim. Le pirr eşkere ye 
ku Dewleta Osmani giringiya mezin 
daye ser Istenbole, Kurdistan O 
Ermenistane. Xaka Iraq O Suriyeye ta 
radeyeke giring girtiyc le dawi dev ji ve 
xake ji berdeye. Kemalistan ji eyni 
siyaset berdewaın kirine. 

Civata Kurd, bi peşveçOyina siyasi, 
abori u komelayeti aınadeyiyen xwe 
yen avakirina netewe-dewlet xelas 
nekiribO. Bi ya min di nava kurda de 
bir u bawerlyen netewayet1 O rarnanen 
avakirina netewe-dewlct, beriya Şere 
Clhane Cı di dema Şere Clhane de ne 
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bihez bun. Bawerim iro jl em ve ke
man iye dikşinin. U dewleten mezin 
en weki ingiliz, fransiza ı1 rusan 
bixwcstana we Kurdistanek ava bibu
ya. Sedeıne bingehl ev e. Le sedemen 
sedama ji hene ew ji ev in: Beri Şere 
Yekem Cı di dema Şere Yekem de, 
dewleten mezin kCı yekji wana ingiliz 
in, Kurdistanek di.xwaze le tixfibe we 
sinarkiri ye. Yani Kurdistaneke biçfık. 
Rusya, Ermcnlstaneke mezin di.xwaze. 
Ingiliz disa dewleteka Tirk dixwaze le 
li nava Anatol'iye. TiA'llben dewleten 
ku de bene avakirin ne zelale. Dew
leten mezin li gora rewşa Rojhelata 
Nav!n O dinyaye slyaseta xwe guher
tine. Yekji sedemen guherandina slya
seta dewleten mezin, Tevgera Bo~ 
ye. Serwerlya Bolşcwikan nerlnen 
hemi clhane guhertin. U betir yen 
Ingiliz, fransiza ı1 italiya guherand. 
Evan dewletan tirsiyan Cı xwestin peşi
ya berfırehbOyina ramanen Bolşewikan 
(Sosyalizme) bigrin. Ji aliye İskandi
navya u Awrupa Rojhelat ve peşiya 
Ruslya Bolşewlk digirtin. Li Rojhelata 
Nav'in jl Dewleta Osman! ı1 İran 
dikaribun pcşlya wc bigrin. Osman'i di 
şere parastina xaka Kurdistan O 
Ermenistan€ de bfın,ji aliye Awrupiyan 
ve ji ruxandina Osmanlyan dihate 
plaııkirin. Tirkltl hemi mecalen dew
lete yen leşkerl, aborl, diplomasi Ci 
siyasi bikar tanin O bihez dibu. Dew
leten mezin veya ditin u desten xwe 
direjl Irihad Terraqi-Kemalista kirin. 
Dixwestin bi reya Kemalistan peşiya 
Bolşewikan bigrin. Kemalistan jl 
dixwcstin denge Bolşewikan; yani 
mafe dlyarkirina çarenivisiya netewe
yan kem bikin. Ji bo ve yeke, 

Kemalistan dengen xwe ye ji bo M Cı sil 
ı1 Suriyeye birrin Ci şerten xwe jl peş
keşl ingilizan kirin. Wan dixwestin 
Ingiliz dev ji ramanen avakirina 
Kurdistan il Ermenistane berdin. 
Plancn wan en avakirina dewleten 
Ereba qebul dikirin. Welew ku nakokl 
di navbeyna wan de bebin ji, li ser 
esase lihev kirine. İngiliz u fransiza bill 
kfı dev ji avakirina Kurdistane berdin, 
şere li diji kurdan ji gurr kir in. Rusaya 
Bol§ewik bi Kemallstan re lihev kirin. 
Kemalistan Azarbeycan, GCırdstan Cı 

heta dewleten din en Kafkasyaye tes
lime Bolşewikan kirin, weke miqabile 
ve yeke Bolşewlkan jl dev ji 
Ermenistan Cı Kurdistan berdan. Ji 
aliyelu ve dewleten Emperyalist digel 
Prensiben Wilson! Cı Bolşewlkji digel 
mafe çarenCıslye, dijberlya kurd Cı 
ermenan kirin ı1 Kemalist biserxistin. 
Sedemen bingehl ev in. 

Ereb ji kurdan xerabtir b(ın. Sed 
parçe bCın, ramanen neteweyi ne wc 
gave Cı ne ji iro li cem wan bihez bu n. 
Le bi deste emperyalistan dewleten 
e§lrl, qabileyl, melikl, prensi bi nave 
netewe-dewlet avakirin ı1 ereb kirin 
xwedi gelek dewlctan. Le wan ji par
çekirin. Dikaribun Kurdistanc ji parçe 
parçe ava bikin, le bi ya min di seri de 
İngilistan, herweha Rusya ı1 Fransa jl ji 
avakirina Kurdistane tirsiyan. Pekha
cineki wisa ewe planen wan tevlihev 
bikira. Ger kfı amadeka- rlyen kurda 
ne bi dile me be jl, hewildanen wan 
hene, le heza wan ne ew qas e ku wan 
dewletan mecburi çareseriyeke bikin. 

Sederne duwem jl, ermen bi xwe 
bGne. Wan bawer dikirin kfı we rus ı1 
Ingiliz dewleta wan ava bikin. Jixwe 
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pewistlya wan bi kurda ncma bil. 
Loma ji hem! daxwaz u heviyen 
kurdan bişünda vegerandin. Jixwe 
wan li herema Ermenlstan-Kurdistane 
dewlet avakir1bı1n. U hevi nedidan 
kurda. Heta dijbertya kurdan kirin Cı 

kurd bere xistin paxila Osmanlyan ı1 

duv re jl ya Kemallstan. Digel ev 
herdu sedeman, e siseyan jl, kurd bixe 
bune sedemen neavakirina dewleta 
neteweya kurd. Kurda berxwedan 
kirinc, le mixabin biser neketine. 

Bersiv 7: 
Evana g1ş weke min lijore bahs kir 

hewildanen kurda yen neteweyl ne. 
Destpeka nctcwcbı1y1na kurda re di
din. Kurd digel hemi kemasiyen >..'We 
ve disa hewildancn berbiçav kirine. 
Dive ınirov vana yek bi yek wek he
wildanen netewcbuna kurda bibine. 
Evana Hem! hewildanen ronakblrlya 
kurdan in. Tevgera kurd a iro, berde
wama wan hewildanan bi xwe ye. 
Evana serencamen berdewama mejuyi 
ı1 çanda neteweyl ya kurd in. 

Bersiv 8: 
Bawerim hersiva ve pirse bi kurn 

be jl di hersiva jorin de hatiye dayln. 
Le disa jl bi gelemperi binim zimen. 
Prensiben Wilson! wekc prensiben 
mafe çarenı1si ya Sosyallstan mafe 
avakirina dewleta neteweyi ya ji bo 
hem! neteweyen bindest xuya dike. U 
di bingehlya xwe de ne weha ye. 
Herdu jl xapandinen dlrokl ne. Ji bo 
berjewendiycn dewlet ı1 neteweyen 
xwe, §Crt Cı şirCıten mafe çarenCısi ji 
danine. Van şert Cı şin1ta li gora 
berjewendiyen xwc bikar anlne. 

Evana: ji bo dewleten rojavayi wcke 
"neteweyen tenegihi§ti-nekamil" duv 
re "neguherandina tixCıben dewletan"; 
ji aliye sosyallstan ve jl wekc "tevgcren 
ne diji emperyali:zme" ı1 wd. bi tege
hen dijbertya tekoşinen neteweyen 
bindest derdiketine hele. Gava ncha
tiye hesabe wan, evan şerten xwe der
xist1nc pe§. Gava hatiye hesabc wan, 
ne şert ne ji şirut ditine O li gora berje
wendlyen xwe bikaranine. Prensiben 
Wllson her çiqas li ser binavkirina 
mafe neteweyen cCida yen nava 
osnianlyan batibin destnişankirin, her 
çiqas Bolşewikanji vi mafi weke mafe 
heml neteweyan binav kiribin ji, di 
rastiya xwe de ne weha ye. Min di 
malpera Serwexte de bi tirki li ser ve 
mijare dur ı1 dircj nivisiye. Li vir kurt 
dibirim. Ev mafji pirsg1reken parveki
rina Dewleta Osman! Ct ya Awusturl 
derketiye a di bingeha xwe de ji bo 
neteweyen Awrupayi buye. Ta iro 
neteweyeki bindest e li Rojhelata 
Navin, li Mriqa, li Aslyayc bi vi mafi 
serxwebuna xwe negirtiye. Le çend 
webten Awrupayi bi vi mafi serxwe
büna xwe bidest xistine. Daxwazen 
kuı·dan, qlrin ı1 fcryada kurda neçuye 
guhe wan. Ne Prensiben Wilson ne jl 
ye Lenin Cı Stalin ji bo kurdan derhas 
bune. Le ne tene ji bo kurda ji bo 
ermeniya, azeriya, beludya Cı gelek 
neteweyen din jl derhas nebCı ye. 

Bersiv 9: 
Di ve deme de ramanen netewaycti 

li Awrupa ı1 di nava neteweyen 
Awrupayi yen Dewleta Osman! de 
berfıreh dibun. Milleten Balqant ser
bixwe dibCın Cı osınanlyan nikaribun 
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peşiya ve heze bigirtaya. Her weha li 
Mrikaye jl dewleten ereba ji bindestiya 
osmaniyan xelas dibun. Tirkitl jl di 
nava osmanlyan de peşde diçCı Cı dez
gehen lcihadclyan berfırchtir dibun. 
Ermeniyan ji bo avakirina dewleta xwe 
dest bi tekoşlııe kiribun. Denge parve
kirina Dewlcta Osman! her roj tete 
guhe ronakbiren kurda. Damezran
dina Cemiyeta Tcali ya Kurdistane, 
avetina rove orgaruzekirina neteweya 
kurd e. Bandora İtihadclyan li ser 
kurda bi eren! buye. Bihezbuyina 
ltihadiyan bi nave Tirkiti, ronakbiren 
kurd ber bi organizekirina 
Kurdistaniyan ve biriyc. Ev tevger, 
buye cncaınc yekgirtina bi Koınleya 
Azadi, avakirina Korniteya Istiqlal a 
Kurdistane. Ev bixwe jl bCıye yek ji 
wan encamen amadekirina serhildana 
Koçgirl Cı ya Şex Seid. Pir aşkere ye ku 
ev revger revgereki ronakblrlya kurd e 
Cı ne revgerekc geleri Cı kitlewl ye. 
Welew ku gelek heınal Cı xebatkaren 
kurd ji di nava xwe de organize jl 
kiribc, qerektera we, revgereki ron
akblriya kurd e. Le ji allyeki din ve ji 
mirov qercktcra tevgereke, ne tene bi 
qercktera endamen wc, herweha bi 
bandora we ya li ser civake ve ji dikare 
şlrove bike. Ve revgere xwestiye han
dar li ser zahmetkeşen kurda ji bike. 

Bersiv 10: 
Bawerim strateji'ya siyaseta Şex 

hetani davviya 1918an rast e. Wi Cı 
ingilizan li hev kiriye Cı lıukumeta 
Kurdistanc avakiriye. Le stratejiya Şex 
Mahmôd pişri kO osmanlyan Milsil bi 
§Cın ve gircin hate guherandin Cı strate
jiyek çewt da meşandin. Des re osman-

iyan xiste nava tevgera xwe ıl bi 
lngillzan re lihev nekir. Le sedemen 
çe\\ltbfına ve siyasete disa jiinglllz in. 
Di seri da lngillza dixwestin hukumeta 
Kurdistane ava bikin ı1 bi rast! ji 
alikariya Şcx kirin. Le dawl siyaseta 
wan ji hate guherandin. Wan baweri 
nedida kurda. Kurdan carina bi 
lngilizan re Cı carina ji bi osrnaniyan re 
li diji ye din şer kiriye. Heger inglliza 
birasti pİ§tgiriya avakirina dcwleta 
kurd bikiraya ı1 bawerl bidaya kurda 
wc Şex Mahmud çewtiyeke stratejik 
nekiribaya. Le bi ya min deına ku 
Osmanlya ingiliz şikandin ı1 ji nuh va 
Mfısil ı1 Kerkük girtin, Şex xwc 
mecbur dit1ye kO alikarlya osman'iyan 
qebCıl kiriye. 

Min li jore bahs kiribfı. Siyaseta 
1ngiliza di destpeka bidawlhatina Şere 
Cihan! ye Yckcm de hate guhcrrin. 
Ewan O fransizan bi Ittihadciyan
Kemalistan re edi tekili danlbOn. 
Nerincn wan yen avakirina dewleta 
kurd hatibG guhcrtin. Ne diji Şex 
Mahmud Ic herweha diji Şcx Ahınede 
Bcrzani ji şer dikirin(1919). Li vir 
balkeşiyckc berbiçav heye. ŞexAlunede 
Barzani des te xwe bcr bi Şex Mahmud 
ve direj dike le mirov ve gern1iye li ba 
Şcx MahmOd nablne. Tevgera ranak
biren kurd, Cemiycta Teali ya 
Kurdistane deste xwe dircji Şex 
MalunCıd dike. Le ji Şex germiyeke 
wcha xCıya nakc. Sederne ve yeke 
dikare tekiliye Şex O Ittihadiyan be. 
Herema Soran O Bahdinan belki ne bi 
a§kerayi, Ic xGya ye nakokiyen wan 
he bu ne. Ka ji teasubiya Şex MahmOd 
a reriqeti Cı heremi ye yan rişteki din e, 
ev nediyar e. Le bawerim herdu ji 
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hcnc. Di dcma Şex Ebduselam de jl 
denge Şex Mahmud nayc guhe gel. 
Yek ji sederne tekçôna tevgera Şex 
Mahmud fı n1xandina yekcmin dewle
ta kurdi ya sedsala 20an, tevgirtineke 
kurda (kurmanc-soran, G teriqeten 
kurda) ya bihez tinebOye. 

Oive navbere de ingilizan kure 
Melike Suudi tanin Jraqe O dibin 
serok:ıtiya wl de dD..westin Iraqeke 
yekgirti damezrinin. Kurd be§darl ve 
prosese nedibOn lı dewleta x.'We 
di..'<Westin. Ev hi x'We dibG sederne 
nakokiya bi ingillzan re. Alikariya 
ingilizan ji bo kurdan, nakokıyen bi 
Kemalistan re dijwanir dikir O 
Kemalist ber bi Bolşewikan ve dahf 
dida. Keınallstan ji ev dizanin lı tek
iliyen xwe bi Bol§cwikan re datanin O 
ingiliz tehdit dikirin. ingiliz ji ve na
koklye nexweş bO n. Lo ma ji j i bo 
ingilizan, ji kurda betir, Kemalist (1 

ereb giring bOn. Bi alikariya ltihad
ciyan-Kcmalistan dixwcstin Şoreşa 
13olşewik ceng bihclif1. Tevgera kurda 
ya ji bo dewleteke serblxwc, ji x:we re 
Cı ji senveriya ku wan dixwest ya ere
ban re xcter diditin. Şcx ji Melik 
Faysel (1 ji M elik H Cı sen geleki peşdc
tir G zanctir e. Çiına Ingiliz bi sero
kati'ya wan dewlete ava dikc, le dewlet
eka kurdan ava nake? Bcrcvajl we, §ere 
kurdan dike. Sedeme bingelıl ye ne
avakirina Kurdistan€ siyascta ingillza bi 
xwe ye. Wekc Ira siyaseta ingiliza O ya 
Amerika hin ji bi temaıni nehatiye 
guherandin. lro dirok disa tekerur dike. 
Pirsgireka KerkCıke ya iro, yekji berde
waınlya ve siyaseta wan bi xwe ye. 

Bolşewika j 1, bi peymana Brest
Litovske (1918) ve dev ji dagirkirina 
xaka osmaniya berdan. Daxwazen 

ermen1yan ı1 kurdan nexistin ber lıes
ebe. Le di cyni wextc de bere xwe 
didin Azarbeycan, Gurclstan, welaten 
din yen Kafkasya ı1 dix.wazin wan 
deran dagir bikin. Demeki sedem ne 
baweriyen Bolşewikan bi xwe ye ku ji 
xaka kurda Cı ermcnan derketin Cı ve 
dere radesti Kemalistan kirin. Le 
xuyaye di ve buycrc de berjewendiyen 
wan bi xwe, sedema sercke ye. 

Şorqa Oktobire planen dewleten 
emperyalist, di nevi de hiştin. Şere 
Yckem beyi bigiheje annanca xwe 
bidawi hat. Sedemen herd lıyan ji 
Şorc§a Oktobir bi xwe ye. Sederne 
sereke ye dcvjcberdana dewleta kurdi 
ji Şore§a Oktobir bi xwe ye. 

Li Rojhclata Navin rasityek hcyc 
dive em bibinin: Pişti Peymana 
Mondrose, herweha bihezbOna 
Kemalistall helwesta Amerika, Fransa 
Cı Britanya guhertibô. Ji xwc ji zô va 
Bolşewikan alikariya Keınallstan 
d ilciri n. 

Tevgera Şcx, ne deıneke kurt le 
demeke direj ta sa1en1931e berdewam 
lcir1ye. 

Tttihadciyan ji bo çi alikarlya Şex 
MelunOd lcirlye? 

Belki pirsa esasi cv be. Ev belki li 
gele k dya nehatlye gotin. Şex li hercma 
Soran bO O li wc hererne zaravaye 
soraniaxev bi hcze, Cı ev ne ji bo 
osmanlya le ji ho farisa dikaribG bi bOya 
xeter. Di hcman deme de Şcx Ehmed 
Barzani li Behdinan O li Botan bihez c 
ı1 ji teriqeta Naqşlbendi ye O heza xwc 
ya mezin ji kurnıandaxcvan a ji here
ma Behdiııan digre O osmaniyan dic
§ine. I I ez O helwesra Şex Ehmede 
13arzani, weke ınirasa Şex Ebduselam 
berdewam kiriye G osman! cşandiye. Ji 
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devila kurmanciaxevan, ji devla 
kurmancan, soraniaxcv (l bihezbfıyina 

herema Soran ji bo Osmanlya weke 

xeter ne hatiye ditin. J i ber van scdcman 
lı heıwcha ji bo kO kurdan O ingilizan 
bine hemberi hcv Osmaniya-lttihadiya 
O heta Kemalistan alikariya Şex k.irine. 
Li vir stratejtya Şex çcwt e il ta radeyeke 
bi wan xaplyaye. Kemaltstan jt ev 
nakoklyen kurda yen teriqcti, heremt O 
lehçeyt(soran-kurmanc) bikar antne. 
lro ji cv siyaseta wan berdewam e. Ev 
weke mirasekc ji dewleta tirkan re ma. 

Bersiv ll: 
Ev konferans di 18/01/1919 de li 

Parise bi bc§darbun 32 dewlctav dici
ve. Di ve konferanse de giraniya 
ingiliz, fransiz O ameri'klyaıı sereke ye. 
Konferans ji bo peydakirina çarescri
yen pirsgireken Şen! Cihan e Yekem 
civiya. Pirsgireken serekc ev bı1n: 

1-Ti>..-fıbcn Awrupa ji nuh ve hatin 
pejirandin. Awusturya parçe dibfı O 
Macari'stan scrbixwe bO. 

2- Parvekirina Dewleta Osmani' li 
ser bingebe ncteweyan o we ti.xilben 
rojhelata navin ji nuh va bihata peji
randin. Pirsgirekcn nereweyen nav 
Dewleta Osman] ı1 berjewendiyen 
dewleten mezin dibin pirsgireken 
sereke yen ve konferanse. 

Di destpeka konferans€ de pirsa 
rum ı1 xaka wan dibe pirsa sereke. 
Berjewendlycn Itallya Cı Yunanistan€ 
bfın nakoklya sereke. U ingiliz, fran

siz cı ameriklyan deste yunana digirtin. 
Ev nakokl di konfcranse de dibil pirs
gin!k. Ttalya d i 22/03/1919 de bere 
Antalya O duv re ji li gelek girav il 
heremen din yen yunani xwedt derdi
ketin o dixwest dagir bikc. Ji ber ve 

yeke li himbere İtalya hclwcsta dew
leten din dijwar dibe O İtalya ji konfe
rans€ derdikeve. 

Konferans hiryareke giring digre; 
rojavaye Anatolyayc didin yunan, 
ba§Ore Anatolyaye d idi n j talya, 
Kurdistan O Ermenistan ji dikeve bin 
mandateriya Amerika. Filistin lı Iraq 
didin ingilizan, Fransa ji Suriye Cı 

Libnan digre. 
Yunan di 15/05/1919 de İzmir dagir 

kirin. U di ve navbere de Wilson bi 
biryara Kongreye 14 prensiben 
Amerlkaye peşkc§l konferanse dike O 
bi van prensihan ve hemi peymanen 
bere me§nıiyeta xwe wenda dikin. Li 
vir cara yekem binavkirina Mandateri 
tctc hole. Ev ji, :-.wedegiravi ji bo 
nctwcyen ku rıikarin xwe idare bikin, 
da wc di bin mandateriya \.van dcwleta 
de xwc idare bikine. 

Konferansa Partse di dcmcke 
giring de dest pc kiriye. Serencama ve 
konferans€ Peymana Sevrc ye. We 
gave ji nava dcwleta Osman! se lıczen 
muxaltf nan1ıeden ve civine ne. Ye 
yekem, heza Kemalista ye u dcst bi 
avakirina hikumcta Anqere k.irine. Ew 
be§darl konferanse nabin lı dijberiya 
konferanse dikin. Duwem, heza 

ermeruyan ne u ya seyem ji heza kurda 
ye. Her se dewleten mezin kurd, 
ermen, ereb lı ruman ji be§dart kon
feransc dikin. Bidlırxistina kurdan ji 
konferansc pi§ti demeke direj e. Erne 
sederne bidClrxistina kurda di pirsen 
din de bibcrsivinin. 

Bersiv 12: 
Ji bili Qoçgiri serhildanen hatine 

binavkirin di dema cumhuriyece de 
pek hatine. Şore§a Qoçgiri di demeke 
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?irokJ de dest pe kir. Ji aliyekJ ve 
Itallya, Fransa t1 Ingiltere u ji aliye din 
ve yunan) kctibun nava ti."\.'ilbe Dew
leta Osman! ı1 gelek cl daglr kiribOn. 
Şerc erıneniya jl berdewam bO. 
Heleb-Şam ji dest derkecibO. Cara 
yekemln e ku tevgcreke hırd ya netc
weyi, serakati'ya şoreşeke li bakOre 
Kurdistane dike. Ev gaveke dlroki O 
neceweyi ye ku bandora xwe li ser 
tevgcren neteweyi yen sedsala 20an 
kiriye. Di ve deme de tevgera netewe
perest a tirk ji bi hez dibe. Mistefa 
Kemal li ser nave Dewleta Osman! 
hatiye Kurdistane O dest bi organizeki
rina kurdan kiriye. Di 19/05/1919 de 
M. Kemal te Samsune, name O 
nlıçeyan ji eşireten kurdan re dişine. 
Di nameyen xwe de M. Kemal behsa 
parastina mafe kurdan dike O allkariya 
wan dixwaze. M. Kemalji allyeki ve bi 
nave Tirkıtiye kar d ike t1 ji aliye din ve 
jl bi giredayi Hikumera Stanbole 
tevdigcre. Di we deme de Konferansa 
Sevre dest pe kiriye O kurd Cı ermen bi 
zaneyi mafe xwe diparezin. 

Arınanca Kemalistan ev bO; ku 
kurd O ingillzan bine hemberi hev, 
peyman O hevkarlya kurd O ermenan 
xera bike, gavekl zOtir li Anqeraye 
ınecllsekc nuh ava bike, tekiliyen xwe 
bi Bolşewikan re biheztir bike ku diji 
daxwazcn kurd-ermeniyan kar bike. 

Qoçgir1: 
Di sala 1919 de osmaniyan xwestin 

bi allkarlya kurdan M. Kemal bigrin. 
We gave M. Kemal li Sewaze civina 
Kongreya Sewaze sazdikir. Osmanlyan 
dixwestin ev civln tekbiçe. Di we 
navbere de M. Kemal bi Cemiyeta 
Teali ya Kurdistane re tckili datine le 

lihev nakin. Cemlyta Teali ya 
Kurdisranc plan Cı listiken M. Kemal 
dibine O peşniyara wi red dike. Name
yeke ji konferansa Sevre re redike o 
dibcje k:urd ne bi M. Kemal re ne. Di 
pey we re ji bi tekiliya binek endamen 
xwe dest bi xebata li dijl Kemallyan 
dikin. Cemiyera Kurdistan hangi kur
dan dike Cı dixwazc hcmi kes beşdari 
şoresa Qoçgiri bibin. I3angi heın1 kur
den Elcwl, Suni, Naqşibendl O 
Qadirlyan dike. Di 25/10/1920an de 
daxwazen kurdan bi nameyelô peşkeşe 
hik:umeta Anqere di kin . Daxwaze kur
dan nayin qebfılkirin O her ku diçc 
Şoreşa Qoçgirl geş dibe. Cemiyeta 
Kurdistan O Şoreşa Qoçgirl ji bo biclki
rina biryarcn Scvre tedikoşiyan. Di ve 
şoreşe de Kemal'istan bi dijwarl crlş 
birin ser kurdan O şoreş di nlsana 
1921an de bi hovane tete ruxandin. 

Di salen 1925 de şoreşa Şcx Seid, , 
di navbcra sal en 1927 -1932an de 
şoreşa Agiri O 1938c Şoreşa Dersime 
berdewaıniya hev in. Di bingehiya 
xwe de ji heıni berdewamiya şoresa 
Q oçgiri ne. Di van deman de ne 
statukoya cihane ne ji ya Rojhelata 
Navin ji bo avakirina dewleteke kurd 
arnade bfı. Berjewendiycn cihane O 
yen dewletcn Rojhelata Navin ku 
pirani degirkeren Kurdistane ne, ber
jewendiyen wan u kurdan lihev 
nedikirin. Dewleten emperyalist bi 
her awayl bi tirkan re bu n. Şoreşa Şex 
Seid pişti Şere Cihane u pişti pey
maneo navneteweyi ku yek ji wan ji 
Peymana Lozane ye pek hatibOn dest 
pe kiriye. Dewleten sosyalist t1 
emperyalistan pediviyen xwe bidest 
xistibOn u edi tevliheviyeke nuh ku 
dikribfı bibuya sederne nearaıniya 
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Rojhelata Navln nedixwestin. Şore§a 

Şex Seid bey! pcdiviyen şoreşe arnade 

bikc dest pe kir a seroken kurda yen 

dikaribun şoreşe Idare bikin zu cşkcre 

bfın ı1 hatin girtin. Kemalistarı dest bi 

tinekirina kurda kiribı1 ı1 denge kurda 

nediçu clhane. Şorcşa Şex Scid 

şoreşeke klasik bu a him hanandina 

şoreşe o him jl hezcn şoreşe beyt 

organizeycke serdemi telcf bOn. Her 

se şoreşcn bakure Kurdiscanc kem 

zcdc wekl hev dese pe kirine o tevayiya 

baktır nedane peşiya xwe. Ji dcvla her 

hcrem li ciye >..'We de.sc bi şore§e bikc, 

heza şoreşe li merkezeke civanciine Cı 

terıe li ciyckl merkezi bCıne bedefa 

dijmin. Ev çcwtlyeke bingchi bu. 

Kurd bi hem! dezgehen xwc yen 

ncteweyi Cı geleri yen ku bikaribCına li 

gelek herema dcst bi şoreşe bikira 

rinebu. Tevgeren ku h ebu n ji kemhcz 

bfın Cı piranlya wan jl tcvgcren ron

akbirl bı1n. Bandoreke pedivi li ser 

milete kurd nehiştibı1n. Herweha 

nakoklyen cşiri, heremi ı1 ol! dibun 

sedemen zayifkirina şoreşe. Şoreşen 

kurd bi pirani lokal mane. 

Bersiv 13: 
Me di bersiva çend pirsen jor da 

hersiva ve pirse ji bilcv kiribO. Şerc 

Yckem e Cihanc bi şoreşa Bolşewika 

ve beyi higeheje annanca xwe, di nevi 

de ma fı dcwleten emperyal tirsandin. 

Ev tirs bi xwe yekj i sedemen bingehin 

ye tixCıhen neıne§rlı. yen Rojhelata 

Navin e. Dcwleten eınperyal di.xwes

tin Bolşewikan tcxin bin abluqeye Cı 

Bolşewikan j'i dixwest bcrfırch bibin. 

Kemallsta ji ji ve rewşe derfet digirtin 

Cı cckillycıı xwe bi herdCı aliya re 

dacanin. Bol§ewikan db,'Wcstin her bi 

Qafqasya ve hiçin. Azerbeycan, 

Ermenisean ı1 welaten din yen Qafqasi 

Cı ji allyekl din ve ber bi rojhelare 

Awrupa ve çOyin di bedefa Bolşewika 

de bu. Kemalistan ji wan re heremen 

Qafqasl mcşrCı dik.irin u ta radcyckc 

dcriye cihan c ji wan re vedikirin. Her

weha Bolşewikaji Ermeniscana Osman1 

Cı Kurdistan radescl Kemaliscan diki

rin. Ji aliye din ve Kemal'istan bi 

Fransa Cı İngiltere Cı Amerikaye re 

li h ev dikiri n, allkarlya wan ji ser kurda 

O ermcnan dibirrln. Gava kCı Şcx 

Mahmud O tvgcra Azadiji Bolşewikan 

alikarl xwestin, ji ıCı da Bolşewlk ı1 

Kcmal1scan li ser qedcra neceweya 

kurd biryar dabun. Tevgera kurd diji 

tevgera Kcmallsc a "pcşverG" O "anti

empcryallst", wck hevkare emperya

lizme dihate binavkirin. Kemalist di 

vir da gelek hiserketi ne. Ji allyekl ve 

Kemallstan u ji aliye din ve 13olşewik. O 

dewlctcn emperyalist bi hev re li ser 

lradeya netewcyen Rojhelata Navln bi 

qumare dilistin O hemi prenslben, 

mirovahl Cı hiquqi binpe dikirin. 

Kurd, ermen, azcr u gelek neteweyen 

din dibCin 'qurbana berjcwend!yen 

dewlcten mezin Cı istiqrara tixuben 

Rojhelata Navin. Mafe çarenCısi di 

jlyana Siyasi ya Bolşewikan de tene 

wek gotin maye. Jixwe ji bo netewe

yen rojhelara nav'in qet nekct:iye 

hesabc. 

Bersiv 14: 
Cara yekcmlne di diroka Kurdistane 

de bi peymanek navneteweyi biryara 

avakirina dcwleta kurd, Kurdistane 

hatiye girtin. Kurd dive herdem vi' 
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ınafe xvve ye navneteweyi binin 
ziınen. Dive Kurd iro jl re bidin ku 
wan dev ji biryara ve peymane ber
nedaıı e. Lozan j i bo tirka O 
Bolşewtkan çi be, Sevr jl ji bo kurd ı1 
ermeniyan ew e. 

Peymana Sevre, bcrdewama 
Konferansa Parise ye. Bi ve konferarı
se ve bi kcmani be ji, cara yekem!n 
iradeya kurdanjl di nav de bi iradeyek 
navnetewey'i di sedsala 20an de çare
ntısa kurdan hatiye llankirin. 

Di dawiya Şere Yekeınln de dew
leten hcvpcyman bi Peyınana 
Mondrose ve(1917-1918) Dewleta 
Osman! dagir lciribun. Di ve wexte de 
aliye ki xaka Kurdistane O Ermenistane 
di bin senveriya ermenan de ye. 
Erınenan him alikariya Rusya him jl 
alikarl'ya Ingiltereye digirt. Di we 
deme de crrrıcniya berevaji kO baw
criye bidin kurdan, li ser xaka 
Kudistaııc hcq idla dikirin u kurdan 
ditirsandin. Pirsa xaka Kurdistan Cı 
Erıncnistanc kete nav hev Cı nakoki di 
nava waıı de peyda lcir. Ev nakokl di 
proscsa Peymana Sevre de jl derdiket 
hale. Kurdan di wc deme de ji 
ermenlya bctir baweri bi rusan dikir. 
Le ev jl ne çareseri bı1 lcwra rusan pişti 
Şoreşa Oktobire "parçe dikirin qur
hana tevayiye"ü lama kurd dihatin 
firotin. Piştl ~oreşa Oktobire, kurd 
mecbur man terciha x'We bikü1. Rus ji 
xaka wan vedi~iyan Cı cardin osmani 
diketin şuna wan. Di ve deme de kur
dan di destntşanlcirina terciha xwe de 
zahmeti dikşand. Ji aliye ki ve ermeni O 
ji aliyeki ve ji osmani. Di nava şerc 
wan de di ı rıan. Le ji bo kCı cnneniyan 
baweri nedida kurdan, kurd betir bi 

ser osmantyan ve diçun. Ve rcwşe ta 
1920an dcwam lcir. 

Di ve deme de kurd ne li ser hev 
in. Ev ji dibu scdcm ku kurd nilca
ribtm dewleta xwe ya serbiX\vc ilan 
bikiıı. Pi§ti vckişandina nısan, kurd li 
ve hereme belawela u beyi serwerlya ri 
keseki dijtn. Di ve deme de M. Kemal 
ji aliye osmaniyarı ve li ser nave dewle
ta osınanl te lıercma Kurdistane Cı te
kill bi kurda re datlne. Di ve deme de 
Ingiliz jl bi awayclô saza daınezirandİ
na dewleteka kurdt didan. Ev bi xwe jl 
dibO scdeme pastfizekirina kurdan. 
Keınalistan Jİ allyelô ve bi Bolşewlk ı1 
lnglllzan re Cı ji allye di ve jl bi kurdan 
re lihev dilor ı1 li ermeniyan dixistin. 
Kemalist mecbure kurda bCın. Di ve 
deme de navbeyna kurd O iııgillzan ne 
xerab bCı. U lngillza baweri nedida 
kurdan. Kurd jl beyl revgercke 
neteweyl Cı yekgirtl, bela wela li we 
navbere de diınan. Kıırd di rewşeke 
wcha de bcşdart Peyınana Sevre 
dibCın. 

Peymana Sevre: Berevajl tevgera 
kurdan, dinya allkarlya ermeniyan 
dikir. Ermeni xwedi bez Cı x'Wedt tevger 
b0n. ji ber ve jt ermeniyan bala X"\Ve 
zede nedidan hevkarlya bi kurdan re. 
Osman! bi nave serwerlya Stenbole 
beşdare konferanse dibCın. Kemaltstan 
Jl taze bingebe hikumeta Anqere ava 
dikirin. Ji aliye hiquql ve hikOmcta 
Anqere nt: .xwcdi gotin e Cı ne ji ti ser
wcriya ""e ya yasayi hebO. Konferans di 
22)0-t/ 1920 de civiya. Osman! bi heyeta 
xwe ve beşdare civlne bGn. Kemalist ji 
di 30/04/1920 de bi teqcze hikumeta 
Anqerc kO bi yasayi lradeya sazlyekl 
siyasi temsil nedikir ava kirin Cı ji hem i 
hikCımeten beşdare koııferanse re 
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rcdikin. Hikumeta Osmani bilcOmeta 
Anqeraye meşru nablnc. 

Di nava ermeniyan de gclek revger 
hebCın O lihev nedikirin. Le dt !•;gas

yoııa kurda bi yek dengi temsil.ı kur
dan dikir. Şerif Paşa seroke delegasy
one ye. Jixwe ti altematifekl din jl 
tinebCı. ŞerifPaşa ne bi dengen kurdan 
hatibCı helbijartin. Le allkarlya eşlr O 

tevger u ronakblren kurdan digirt ü 
temslla kurdan dikir. Ncrina delegasy

one li ser dewlcta serbi.'\.-we ne zelal c, 
le disa ji Kurdistanckc serbixwe 

dipareze. D:ıxwazen kurd u ermenan 
tcvlihev dibCın O cv ji dinava delegasy
onan de nakoki pcyda dikir. Di 1919 da 
de herdO dclegasyonan li ser pcy
maneke lihevkirin Cı daxwazen xwe ji 
dinyaye re i lan kirin. Kurd O ermenan 
cv peyman qebOI kirin. Eve peymaneji 
allyekl ve Kemalist ji aliye din ve 
13olşewik tirsandin. u ve peymane 
hem darbeyck li osmaniyan Cı hemji li 
Kemallstan dixisr. Keseki bawer 
nedikir kCı wc kurd O crmen lihev 
bikin. Ve lihevharinc her! betir 
Kemalistan dixist nava ncrchetiyeke 
ınezin. Ev peyınan weke cncama diplo
masiya Şerif Pa§a ya hiserkeri tete 
nişandan. Kcnıallstan bi reqeze bere 
xwe didan kurdan O allkariya wan 
di:\.-westin O binek soz didan wan. 
Nakokiyen kurd O ernıenan derdixisrin 
peş Cı wan bera hev didan. Le kurd Cı 

ermcnan bi delegasyonen xwc ve hersi
va dinyaye didan O dax-waza scrxwebO
na dewleta Ermenistan Cı Kurdistan€ 
pirr bi eşkereyi ilan dikirin O nelihevki
rina tixOben dewleta Ernıcr:istan O 
Kurdistane radest1 biryaren konferanse 
dikirin Cı rczgirtina ji biryaren konfc
ranse re bingeh digirtin. 

Konferansa S evre di 10/08/1920 de 
biryara xwe girt O daxwazcn kurd O 
ermenan hatin qebOlkirin. Hikumeta 
osmani ji ev biryar qebül kirin. Le 

propagandeya Kcınallstan, kO digotin 
padi§ah ve peymane imzc nckiriye 
neraste. Bi gclek çirokan, ve peymane 
rıcpejirandi redidin. Le nerast e. 
Pa dişalı jl ve peymane pejirandiyc. 

Propagandeyekc din a Kemallstan 
ji heye kO cw ji ne raste. Di dcma 
amadekariyen Sevre de M. Kemal, di 
roja 23/07/1919 de "Kongi rcya 
Rojhelat" li Erzcromc dicivand Cı 

binek kurd jl vexwendin. Le ti cari 
bangi Cemiyeta Teali ya Kurdistane 
nekiriye. Bange binek şexsiyer Cı 

se rokeşiren kurda kirlye. Di ve kon
greye de xaka Kurdistan€ weke xaka 

Osmani ku je naye parvckirin binav 
dike. Doza kurd ne weke doza nct

wayeki, le weke tevgcrckc ji derve 
pllankirl O bidijıninl tete şlrovekirin. 

Di hinek gorin fı beyanan de behsa 
kurda kiribe ji, ve rastiye naguherine. 

Lawrence kurd, E.D.C Nocl li ser 
nave lngillzan li Kurdisranc digeriya Cı 

rapora xwe dinivtsand. Ew bcrevaji go
tinen Kema)iscan dibeje li Kurdistane 
tirk tune ne. Çend memur lıcnc. Loma 
Kurdistana serbL'\.'We bi alikariya 
ingilizan rast didlt. Bi van gotinen x-we 
ncrlncn K.eınallstan vala dcrdixist. Lo
ma ji Kemalist ji wl :ıciz bfın G di.xwest
in wi bikujin. Gotincn Noel ji bo 
baküre Kurdistane giring in. 

Bi Pcyınana Sevreve pirsa sratuko
ya siyasi Cı coxrafi ya Rojhelata Navin 
lıatc ha le. Kurdan bi ve peymanc ve, 
cara yekem pengava xwc diavetin nava 
civara navneteweyl u dibCın >..-wedi heq 
O >..wedi hiquq. Lcwra cara yekeın e ku 
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dewleten hevpeynıaıı f.i bi lradeya 
kurd ji çareseri pirsgireka netew.::ya 
kurd di çcrçovcycke siyasi, yasayi O 
hiquqi de digeriyan. U cv nedihate 
hesabc Bolşewlk O Kemallstan. 
Peymana Scvrc madde 62-6-k Di bin 
çavderlya heyetekc ingiliz, fransiz Cı 
!tali de li der u dora rojhelate Firatc de 
we serwcriya kurda bete avakirin Cı 

kurd bi..xwazin de piştl salcke karibin 
daxwaza dewlctckc serbixwe bikin. Ve 
biryare ji rades ti Yekltiya Nctcwcyan 
d ike. 

Di 1921e de berevaji ve biryare 
devjenlyekc nuh dihatc kirin. Bol§ewik 
u Kemalistan ve pcymane qebôl 
ııed ikirin. Dcwlcta Azerbeycan€ di 
sala 19201 de dag1r kirin lı bi Sovyete 
ve gircdan. Heıweha ber bi welaten 
din yen qafkasi ve çun O cw der ji dagir 
kirin. HukGmeta nuh ya Azerbeycan€ 
weke diyari bi tonan zer ı1 çek dane 
Kcmallstan. Fransa ji di 19201 de bi 
Kemallstan re pcymanc çedike O 
lıikümeta wan bi ferml nas dike. Pişti 
ve pcymane di 1921e de Peyınana 
Anqereye di navbeyna hcrdG aliyan de 
tete lnızekirin. Edi fransiz G 
Keınallstan lihcvkirin. Suriye di 1921 e 
de bi biryara Netewey€n Yekgirti kcte 
bin mandateriya Fran!>a. Ü her wcha 
di navbeyna ingiliz ı1 fı·ans izan de 
tixôbc Irak G Snriyeye ji hate dcst
nişankirin. Italya ciyf:n dag1r kiribu 
bcr dida ı1 ji he lwesta ingilizarı aciz bu. 
Amerika ji)..'WC dawi bcşdari ve peva
joyc bO Cı ti§tekl ciddi bidest nex.istibô. 
Evana gişa lihcv kiribun. Ci bi ci 
lngiliza da.>..··w:ızen kurdan bilev dikirin 
Ic ter nedikir. İngiliz ketibCın rewşcke 
zor. Dewletcn I Icvpcyman, Kemalist 

O Bolşewik lilıcv kiribCın Cı dewleta 
Kurdistan Cı Ermenistaneka meziıı 
ncdixwcstin . Kurdan ci cari da: .. wazen 
xwe jibir nekirin O hetan'i iro beyi kCı 
binav bikin ji bo daxvvaz ı1 biryaren 
Scvre şer dikin. Dewlccen Hevpeyman 
soza xwc xwarin Cı alikari'ya kemallstan 
kirin. Pişti kCl lıemlyan daxwazen xwe 
bi cianin dest bi pcymana Lozane kirin. 
Di esase xwe de Kurdistan ne bi biryara 
Sevre, nebicikirina bıryarcn Sevreve bi 
fiıii hate parçekirin. Lozan parçebuna 
Kurdistane weke yasaya ne hiquqi 
qcbCıl kirlye. Jixwe Peymana Lozane bi 
deste Bolşewi'k u Kcınalistan hate 
rojeve, le lıerweha hi alikarlya dewleten 
hcvpcyman ve jl gihi§tiye arınanca xwc .. 

Keınalistan pirsgirÇka MCısile Cı 
t ixCıben Irak-Tırklye qchul kirin u bi 
lnglllz Cı Fransiza re lihcv kirin. Jixwe 
navbeyna wan u Bolşcwikan baş bCı. 
Kurdajibi hczckc lihevkirifı serdeınlji 
bo biclkirina biryaren Sevre xebat 
ncki rinc. Kemalistall hinekji wan bi cil 
u bergen kurdi hcşdarl mecllsa 
Anqerayf: kirin Cı digot ev welat ye tirk 
Cı kurda ye. Le Peynıana Sevre dijminc 
me herdCıya ye. Di pcvajoya Lozane de 
kurdan dengeki mczin dcrnex:istin u 
beşdari konfcransc ncbCın. Ji xwe 
kesekiji bangi wan nckir O kurd ne
xisti n hesebe. Bcrcvajl Sevre, di 
Peyınana Lozane de vin Cı hesten kurda 
qet tineye. Loma jl perçebOna 
Kurdistan€ ne meşru ye u jiA-we kurda 
ti cari ve parçcbOne qebOI nekiriye. Di 
ve navbere de dixwazim bejim 
Keınaliscan parçebOna Kurdistane ji dil 
Cl can dixwestiıı. Bi ve pcrçcbune 
d ikaribOn bi asan! bakur di bin dcsce 
:..-we de bihelin. Pirsgircka Musile ji 
bingebe de derew e G tcnc ji bo binek 
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daxwazcn xwe bi lngillzan bidin 
qebu lkirin didan pcş. 

Bersiv 15: 
N etewcyeke parçebCıyl, wekc par

çebuna mejtye nıirovckl ye. J ixwe yek 
ji bingche sistema kolonyallstjl parçe
kirina ncteweyan bixwe ye. Wekl kG 
min li jore an iye zimen, Kemalistan jl 
ve rastiye tegehiştine u !oma jl xwest
ine Kurdistan parçe bibe. Parçek.irina 
neteweyekl, serwer1ya kolo nyalista 
asan dike. Parçckirina xaka neteweya 
kurd, mejO Cı vlna kurd belawela 
kirlye. Kurd pişti parçebuna xaka xwe 
weke neteweyck:i yekgirti tevnagere. 
Kurd bi vi awayi jihev hatine bidOrx
istin. Bi ve durxistine ve zirnan O çancia 
kurd jl dikeve n ava efidahiyen berbiçav. 
Kurd edi ji hev feh m nakin. Ve parçe
bOne reallteyeke berbiçav derxist1ye 
hole. Ji derve vin O hesta nctcweya 
kurd, li her parçeyek:i pevajoya siyasi, 
çandl Ct prosesa netewayeti ne wckc 
hev pcşda çOye Cı cOdahiyeke berbiçav 
peycia kirlye. Kurdan gelek cari bi 
hewildanen xwe weke yek neteweyl 
kar kirine le disa jl cOdahiyen wan 
a~kerc ye O her dem ev parçebOn bOye 
sedemen cudabOnen yeknetewayetlya 
kurd. 

Bersiv 16: 
Damezrandina Komara Mahabade 

bidestxistineke dirokı ya neteweya 
kurd e. Kurdan ve derfete di dawlya 
Şen! Duwcnı c Clhane de bidest 
xistin. Weke te zanin Şere Yekcm c 
Cihanc bey! kO bigeheje arınanca xwe 
bi Şoreşa Bolşcwlkan ve di nM de ma 
O bidawt hat. Şen~ Duwem di bingeha 
xwc de berdewama Ş ere Yekem e O di 

encanıa Şere Duwem de jl dcwleten 
nuh li cihane peycia bun, le kurd ji ve 
bepar man. Şere Duwenı ji clhanc 
tevllhev kir, dewlcten taze avabOn, 
tD.:uben dhane hatin guhcrandin, le 
kurd di encama vi şer! de jl, ji bidcstx
istina ınafe xwe ye neteweyi bepar ma. 
Ji Şere Yekem ve ta Şere Duwenı e 
Clhane, şere Barzaniyan berdewaın kir. 
Tevgera Şex MahmOde Berzend hetanl 
1931 bcrdewam kirlye. Tevgera Şex 

Ebdusclanıc nernir O pişt re, biraye w1 
Şex Ehıned berdewam kirlye. Şex 

Ehmede Barzani O Mete M israfa 
Barzanlye nemir, herani 1945an li dijl 
Ingiliz O erehan şer kirine. Şere Şex 
Mahmud O Barzanlyan, bandora xwe li 
ser rojhelate Kurdistan€ ji dikir. Le li 
bakurc Kurdistan€ tevgeren sereke yen 
wekc Tevgera Şex Selde Plran, Şoresa 
Agirl ı1 D crsime şikestibOn O bi hoVı
tlyeke nedln haribun temirandin. Kurd 
di ve deme de li bakure Kurdistane 
bedeng mane. Le li Başur Cı Rojhelare 
Kurdistan€ livandineke ınezin heye. 

Pi§tl Şere Duwem e Ohane, Ingitiz 
u rusaan İran dagir kirin. Li herema 
Kurdistan Cı Azerbeycan€ rus serwer 
bOn. D i bin serwerlya rusan de kurd ı1 

azeriyan seri bildan O dewlcten >.:wc 
ilan kirin. HcrdO dewlcta jl allkariya 
rusa digirt. Ev hevkarl nedihat hesabc 
lngillza. Di Rojhelata Navin de du 
dewleren ku ne li gora berjewendiyen 
lngillza bOn, bi rusan re bOn. lngillzan 
alikarlya farisa dikir fı serwerlya Rusya 
kem dikir. Komara Mahabad di dcmckc 
kurt de gaven mezin di qada siyasi, 
abori, çandi Cı civakl de avet Cı tove 
jiyana serbixwc li xaka Kurdistane 
çand. Pi§ti peynıancn navneteweyi u 
peyciabuna bloken navneteweyl, rus 
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mecbur ınan ji ve dere vekeşin. Pişti 
vekeşana Rusya, ingiliz u şahe farisan 
lihev kirin O bi hezeke mezin hatin ser 
kurd O azeriyan, ev herdO dewlctcn 
serbixwe ruxandin. Ev rCtxandin deng 
ji cihanc dernex:istin. Du netewe bi 
dewleten xwc yen serbixwe ve dihate 
pelçiqandin lı deng ji dinyayc 
dernediket. Di encama ve midaxeleye 
de peşewa Qazl Mihemed O çend 
endaıncn kabloeya wi hatine bidarve
kirin. 

Di ve bOyere de helwcsta azeriyan 
ji ya farisa xerabtir e. Azeri bi propa
gande O midaxeleya Kemalistan dijmi
nahiya kurda dikirin. Ji bo hevkariya 
azeri O kurdan, hem i daxwazen kurd O 
rusan ji aliye azeriyan ve paşde hatine 
vegerandin . Wan jt mina ermenan 
xaka Kurdistan€ wekc xaka azeriyan 
binav kiriye Cı diji dewleteke serbD..we 
ya kud rawesciyane. Heger hevkariye
ke baş di nava kurd O azeriyan de pek 
hatibaya o bi yek awayi diji erişen faris 
o ingiliza rawcstiyana, bawerim iro we 
Kurdiscana Rojhelat Cı Azerbeycan 
weke du dewlecen serbixwe li jiyane 
buna. Rola Mele Mistcfa Barzan!ye 
ncmir di ve şoreşe de gclck giring e. 
İra hinek rad ibin helwesten xwe yen 
midaxeleya başfire Kurdistan€ weke 
helwesta Barzaniyc nemir binav dikin, 
ev ncrast e. Barzaniyan ji Ebduselam 
hatani M. Barzani bi her awayi deste 
alJkariye dircji tevgera neteweyi ya 
parçeyc din en Kurdistane kirine O 
bOne dendika vina netcweya kurd. 
Beyi Barzaniyan Cı helwesta wan ya 
neteweyi, helwesta kurdewari naye 
bilevkirin. Kurden Kemalist, kil >..we 
bi Barzan!ye nemir ve qiyas dik:in, 

gunehkariyekc mezin Cı tawanbariyeke 
bchesab e. 

Bersiv 17: 
Makezagona lraqe, di sala 1925an 

de li Loııdraye ji terefe ingillzan ve 
hate amadekirin. Makezagen beyi 
guhertin j i aliye medlsa Kraliyecc ve 
hate pejirandin. Di ve makzagone de 
çareseriya meseleya kurd bi ci awayi 
nayc zimen.J ixwe ev bixwc re dicle ku 
ne ingillzan O ne ji Karaliyere xwestiye 
meseleya kurd li Iraqe çareser bike. 
Mebus tenc ji aliye ingilizan il 
Kraliyetc ve dihatin helbijartin. Di ve 
meclise de ciye karkcr, gundi Cı burju
vaziyen biçOk cinebO. Dewlemend, 
axa O serokeşir di ve meclise de ci 
digirtin. Xelkc Traqej i ve rewşe ne razi 
bun. Ji salen1920arı hctani 1958an ve 
meclise 59 lıikumet guhertin t1 ava 
kirin, le hemi hukumet ji bi deste 
rayedaren ingiliz fı Kra liyere ve diha
tin avak:irin O di x:izmeta bcrjcwendiye 
wan de bOn. Kraliyett~ bi Tirkıye, Tran, 
welaten kevneperest en ereb (i 

ingilizan re dijl kurdan peyınan 

çckirine O şer kirine. 
Şere kurd li diji Kraliyer G lngi lizan, 

ji şex Abd uselam e Barzani, Şex 
MahrnOdc Bcrzcncl bigre, hetaru Şcx 
Alırnede Barzani O Barzanlye ncmir 
§Oreşa ba§Ore Kurdistan<! be rawestan 
berdewam kiriyc. Gelck kurd şoresen 
kurdan wcke loka l, kevneperest ı1 be 
istiqrar(be berdewaml) şirove dikin. 
Ev helwest ı1 lenerln çewte ı1 bingeha 
ramana j ixwe destpekiriııa dirokc ye. 
Şere Barzaniyan ji descpeka sedsala 
20an hetani Ira be rawestan berdcwam 
k:irlye. İro jl bingebe netcweyiya kurd 
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Barzani ne. 
Krallyet di bin serweriya ingillza de 

kar dikir. Pewendiyen wc bi gel re 
tinebG. Bi destc emperyalizme bi dare 
zore serwcriya xwe didomand. 
Krallyet qasl ku diji tevgcra kurd bO 
hcrwcha diji tevgera netewa ereb jl bu. 
Le ve rewşc weha dewam nckir. Pişti 
deıneke direj tcvgcren cOda hatine 
ava.kirin. Pirsgireka serxwcbuna Iraqe 
O meseleya kurd du pirsgirekcn screkc 
bun. Di xebata van tevgeran de bi 
hezaran bedel hatin dayin. Li Misin!, 
Suriye, Libnaııe, Urdunc O li Cezayire 
tevgeren netweyl hatibOn avakirin O 
bandora xwe li ser tevgera neteweyl ya 
Jraqe dikir. Berevaji ve Kraliyete bi 
Ilaşimiyen U rdinc re peymana Bexda 
avakiribun Cı ev bi :;>..'WC dibG sedeıne 
nerehet\'yckc di nava tevgeren netewe
yi yen ereb de. Misir ı1 Suriye Koınara 
Yekgirti ya Ereb avakiribun. Ev bi xwe 
bandoreke ınczin li hemi tevgeren 
netewcya ereb dikir. Cemal 
Abdulnasir weke seroke neteweya 
ereb dihate pejirandin ı1 nctewayeti 
peşda di bir. Şcrc sar di navbeyna bloka 
emperyalist ı1 sosyalist de berfireh 
dibG. Serweriya Amerika Cı Britanya li 
rojhelata navln bercvajl xwe tevger 
diafirand. I lerweha reqabetek di nava 
herdu dewletcn empcryal de ji berde
waın bfı. Ingilizan nedi...xwest hakiml
yeta xwe wenda bikin, ı1 Amerika ji 
dixwest li heremc serwcr be. Şere 

dewleten kO bi nave Cihana Seyem 
dihatin naskirin, şere wan e ji bo 
serxwebune, geş dibCı ı1 bandora we 
bcrbiçav bfı. Sistema sosyalist alikariya 
tekaşina wclatcn seyem dikir. "Avaki
rina sosyalizme bi derveyi rcya kapi-

tallzmc ve" dibCı arınanca tevgcra sos
yalist li welaten seyem. Le van tevgera 
bandora xwe bi girseyl redida u dibCı 
hez. Di nava ve sisteme de Misir, 
Suriye t1 Libnan her bi Sovyete ve 
diçfin ı1 ev yek bi xwe dibO scdema 
ncrchetlyeke di nava creban de. Li 
lraqe dcrvi partiyen Kraliyete ı1 yen 
ingilizan, partiyen cuda hatibOn ava
kirin. Partiya Baas, Partiya Komirıist, 
Parôya Demokrat a Kurdiscıne, Pa ni ya 
ScrxwebOne, Partiya Welatparcz hati
bfın avakirin ı1 bi xebata xwe gq 
dibOn. Van partiyana dervi Partiya 
Demokrat a Kurdistan€, di 1954an de 
dest bi avakirina eniyeke taze kirin. 
Eniya Yekltiya Welat edi nema kar 
di kir. 

Di 1957an de xebata eniyckc 
rıeteweyl encam da O Eni'ya Neteweyi 
daxwazen xwe ji gel re aşkere kir. 
PDK-Irake d i ve cnlye de d negirt le 
hcvkaıiyeke xurt di navbcyna wan de 
lıebCı. Sedemeke birıgehi ye d negirt
inc yckj€, partlya Baas hinji we wextc 
de diji PDK helwcst digirt O tevkarlya 
wc ncdipejirand. Parti'ya Koministji ji 
bo PDK dcngckJ bilind dernedixist. 
Parti'ya her! bihez di wc deme de 
Partiya Korninist bO. 

Kraliyet, ingiliz O hukumcta Nuri 
Seid li diji hclwcsta Eniya Neteweyl 
rawcst!yan, le ed! nema karibun wclat 
Idare bikin. Avakirina En!ya Nctcweyl 
bandorekc mczin li ser subayen azad 
hişt u waıı jl konseya xwe avakirin O 
anıadcyiya darbeya leşkeri kirin. 
Pewendiyen wan ı1 Eni'ya Neteweyi 
xurt bun. Konseya leşkeri hernameya 
xwe ya siyasi aşkere kir u heviya gele 
Iraqe geş kir. Wan ruxandina Kraliyete 
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dixwest il mafe necewc Cı kemnetewe
yan diparast. 

Cara yekem!n bu kO li Iraqe bi 
nave biratlya kurd Cı ercb we komarek 
bihata avakirin. Iraq di arınanca dawi 
de weke parçcyck ji neteweya ereb 
qebOI dikiri n O kurd jl bey! kese k li ser 
bifıkire beşdarl nava neteweya ereb 
dikirin. Loına yekgirtinlya Iraqe 
diı-.'Wcstin. Koınara kurd Cı ereb, siya
seta xvve ya derve bi dewletcn sosyalist 
re C§kerc kirin. 

Di 14/07/1958 ade bi darbeya leşk
eri avakirina Koınara Iraqe hate llan
kirin. Kurda bi gerıni peşewaziya ve 
darbeye kirin O bihez allkariya serkef
eina we kirin. Şex Alımed ji girtigche 
hate berdan il Barzaniye nemir ji 
Sovyete vegeriya welat. Hikumeta 
Abdulkerim Qasim hate avakirin O 
endamen Konscya Şoreşe ji erebek, 
sunlyek, şüyek Cı kurdeki pek lıatibOn. 

Tecrubeycn D arbeya Leşkeri 
ya 1958an 
- Tirklye wekl helwesca xwe ya !ro, 

serxwebOna Kurdistane (Başilr) weke 
sederne midaxeleye binav kir O kurd 
tehdit kirin. 

- Tırkiye weke iro, bi nave "ınafe 
tirkrncnan" pirsa KerkOk O Musile dixist 
rojeve O digot kurd zilınc li tirkınenan 
d iki n. 

- Amerika, İngiltere, Iran O Tirkiye 
diji darbeye rawestiyan u bOne hevkare 
h ev. 

- Sovyet, Misir, Suriye G gelek 
welacen din Komara Iraqe naskirin O 
pewendi pe re danin. Sovyet bi le§ker~ 
xwe ve aşkere Komara Iraqe parast. 

- Ingiltere o Amerika Statukoya we 
deme diparastin O bi dagirker~n 

Kurdistane re wekc Tirkiyc u irane, li 
diji kurda radiwestiyan. 

- Partiyen neteweya ereb nemaze 
Partiya Baas, sere nijadpercstl O şoveniz
ma ere bi dikşand. Abdulselam Arif yekji 
wan kesan bu kO dijminahiya kurda 
di kir. 

- Kurdan wc gavc ji nikaribun 
serxwebOna xwe ilan bikin. Rewşa nav
neteweyi ne misaid bO. 

u ve şoreşe bandoreke mezin li 
ser neteweya kurd u erehan kir u 
bingche avakirina koınareke demokra
tik avet. Le nijadperest u şovenisten 
erehan bi emperyalizme re li diji 
demokrasiye rawestiyan u gele Iraqe 
nikaribU ve derfete bi encam bike. 

Li vir tawane Partiya Kominist 
mczin c. Wan ve şoreşe weke şoreşa 
burjuwazi binav dikirin il li gora 
daxwaza endam O hejaren welec ku 
dixwestin Partlya Kominist hibe ser
wer, derketin o ve derfete dane dcstc 
şovenist u nijadperescen ereban. 
Dawiye poşman bCtn le poşmanlya 
wan ti feydc neda gel. 

Ve bilyere bandoreke mezin li ser 
kurda kir. Mafe kurda bi yasayi hate 
pejirandin. Kurd bihcz biln Cı ve heza 
kurd bil bingeh€ garantiya şoreşen 

kurd yen dawi. 

Bersiv 18: 
Komara Tirkiye, li ser xaka nete

wcyen din bi nav O n1şanen ctnika tirk 
(i li ser nave "şaristaniye (i demokrasi
ye" bi inkarkirina netewc ı1 kem
netewcycn cfıda hatiye avakirin Cı 

lomajlji bo me kurda ev statu nem§rO 
ye. Dewlet dagiker Cı zalim e. Desthi
latdarcn Komara Tirkiye ji amade
yiyen avakirina komarc u heyani nfıha, 
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ıneşrCılyeta dewlete kirine pirsa sere
kc. Ji rt~a cv dcwlct hatiye avakirin, 
hem! awa u aleten derbirine, hem! 
dezgehen penverdeylye, hemi gotin Cı 
devjenl, hemi dczgehen nivisin Cı 
wcşana diroke, ramaıı Cı mcjCı, tene Ic 
tenc di xizmeta meşrCılyeta ve dewlete 
de haciye bikaranln. Jixwe pewist nine 
ku vf:. irıkarf:. ı1 zilmf:. blnim zinıf:.n. 

Cenabe ce bi:o..-we evana nivislııe, le 
tcne dikarinı bf:.jinı di ve dere de gotin 
tera derbirina k.iryaren ve bfıyere nakc 
Cı je wedetir c. 

Pişti Peymana Lozane, dewleta tirk 
bi hem! k.iryan! n xwe yen şoveni, 
nijadpcrestl ı1 inkarf:. xwc si partiye bir
yaren ve peymane. Ev peyman bOye 
regeya cek Cı tenha ya kiryaren Komara 
Tirk. Dı dema şore§en bakure 
Kurdistane de, cihan bi dewleten 
scrdcst yen dagikcrcn Kurdistane re 
lihevk.irlnc. Rewşa navneteweyi ne li 
gora bcrjcwcndlyen kurdan hatiye 
honaııdin. Kcmallstan ji aliyckl ve bi 
dewleten sermayedar re u ji aliye din 
ve bi dcwlcta Sovyctc re tckiliyen 
beıjcwendiye pek anibCııı. Piştl §Oreşa 
Şex Seid, li ser pirsgircka Mı1silc 

Ingiliz O Kemalistall lihevhatina }.'WC 

a§kere k.irin. Çiroken Kemalistan li ser 
pirsgircka Kurdistane kO bi ınida.xe

leya ingiliz ve giredidin tcne dcreweke 
nıezin c. Pirsgin!k berevaji çlroken 
Kemalista ye. Fransa, Britanya (ı 

Amerika ji di anv de, ve deme naxwaz
in pirsgireka kurd ji nCı h va veçirinin Cı 
bi kin sedeınc nearamiya Rojhelata 
Navin Cı cihanc. 

Pirsgireka bingehlıı ya wc deme ev 
c: Peyııı;ın (ı prensiben navııeceweyi, 
pişti Peymana Lozanc ı1 p:ırYck.irin Cı 

jihevxistina Rojhelata Navin, herweha 
diyarkirina tixı1ban, raman Cı biryaren 
neguhertina tixOban kiriye pirsa serc
kc ya Neteweyen Yekbuyi(NY) Cı bCıye 
pirsa sereke ya welaten sermayedar Cı 

sosyalist. Li ser ve pirse lihev kirine Cı 
loma dawiye ve pirsc xistine pf:.şlya 
pirsa çarenCısiye. Ji ber ve yeke pirsa 
kurd Cı Kurdistanc tenc sere§a wan 
dewleta bixwe ye Cı loına ji denge 
kurda nebihlstine. Berevaji ve dest 
dane dcstc Kcmallscan. Jixwe 
Dolşewlkan jl hem! tevgen~n kurd 
wckc tcvgcrcn kcvncpcrest, paşverCı O 
diji şariscaniye binav lcirine. Tenc 
demeke kurt allkarlya 13arzaniye 
nemir k.irine. Le dawlyc dlsa zlvirlne 
alikarlya Saddam Cı yen wekl wl k.irine. 

Bersiv 19: 
Darbeya le§keri ya dewleca Iraqc li 

Rojhclata Navln pcvajoyeke taze derx
ist hole. Kurd rabun ser xwe u mafe 
xwe yen netewcyi }..-westin. Bi serketina 
darbeya l cşkcrl ve mafcn neteweya 
kurd hatiıı rojeve. Destura nCıh ya 
Komara Iraqc mafe kurda pirr bi a§k
crcyl destni§an dik.ir. Tevgera rizgari Cı 
azadi ya kurden ba§Cır bi scrokatiya 
Mistefa Barzani u PDK-Irake ge§ 
dibCı. Tevgera b~ı1re Kurdistane di we 
deme de bandoreke mezin li ser 
kurden bakfır hişc. 

Ya din ji, ev helwcsta kurdan Cı ya 
darbeya le§keri Cı ınakezagona Iraqe, 
Tirki'ye ditirsand. Li Tirklye devjeni
yckc mezin li ser başCıre Kurdistane 
dilıate kirin. Tirkan, kurden ba§Cır 
tehdit dilcirin Cı digotin Ilankirina 
dewlctckc scrbixwe ya kurd, dibe 
sederne midaxcleya Bakurc lraqe. 
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Pirsa KerkCık Cı Musile disa derdi".:istin 
rojeve lı bi vi awayl Iraq ji tehdit 
dikiriıı. Ev gcngeşl di nava parlemen
roya Tirkiyc de jl dihate kirin. We 
wexte dlsa wek !ro tirka digot, kurd 
zilm Cı zore li tirkıııcnan dikin Cı erne 
ve yckc ji kurda re nahelin. Bi van 
gotin u helwesta xwe ve kurd tehdit 
dikiri n. 

Amerika, Britanya O Irane dijberiya 
ve darbeya leşkcri dilcirio G ev pirs di 
qada navneteweyi de ji ciyeki giring 
digirt. Tehdlden midaxeleya Tirkiye 
van dewleten d in ji dixistin nava 
tevgereke awerte. 

Di we navbere de disa Parlemen
toya Tirkiye li ser bOyeren MOsile 
miııaqeşe dikir. Wekile Nigdeye Asinı 
Eren peşıılyarekc didc parlenıentoye O 
dix'Waze ku dewleta tirk ınidaxelcyi 
Iraqe b ike O "tirkıııcncn Iraq e" ji zilnıa 
kurda azad bike. 

Kurden bakCır li diji ve helwesta 
tirkan Cı nemaze ya Asim Eren denge 
xwe bilind kirin. Name O telgirafen 
tawanbarlye ji parlemento ı1 hi kume
te re şandin. Ev yek weki ku we ji 
anibu zimen pişti demeke dircj dibtl 
dengeki nCıjeıı li bakUre Kurdistan€. 
Ev helwest weke helwesteke sivil Cı 
demokratik derdiket hole Cı ranak
blren kurd dieivandin serhev. Ev yek 
bi xwe dibO sederne midaxeleya 
dewlctc. 

Di 17/ 12/1959an de li Dlyarbekir, 
Stenbol, Anqera Cı bajaren din gelek 
ronakbln! ıı kurd hatin binçavkirin. Ev 
helwesta dewlete ne ji nişkave derket 
holc. Ev plankiri bO, !oma di cyne 
wexte de avctin ser m::ıl Ci ciye ron
akbircn kurd O wan girtin. Ji wan 

girtlyan 40 kes hatin hepiskirio lı 10 
kes ji ji dcr ve dihatin dadgehikirin. Ji 
wan girtiyan xortek:i diçe ser heqlya 
xwe O diıninin 49 kes. Loma ji ev 
buyer bi nave Daweya 49an tc binav 
kirin . Dadweriya wan heta 30/04/ 
1961 e berdewam kir. Mahkemeye 
wan azad kir le mahkemeya Yargitaya 
Leşkeri ve dawaye red kir O di 
16/07/1964an de dawe ji nuh ve dest 
pe kir le bcyi bidawi bibe di sala 
1968an de ji ber pir bi derengi ketibO 
dema wc derbas bu Cı mahkeme edi 
nema karibu wan ji n Oh ve mahkeme 
bikira, bi ve awaye dadweri bi dawi 
hat. 

Ev bı1yer di diroka bakure 
Kurdistan€ de bO destpcka vejandin ı1 
avakirina tevgereke neteweyi. Gelekji 
wan kesen di ve bOyere de ci girtibun 
bOne serok ı1 kadroyen çalak en doza 
tevgera neteweya kurd li Bakure 
Kurdistan€. 

Bersiv 20: 
Darbeya Leşkcri ya 1960an berde

wamiya tevgera Kemalist e Cı darbeya 
leşkeri ya du wc m e. Jixwe kese k avaki
rina Komara Tirkiye bi darbeya leşkerl 
ve girenadc, Ic bingeha avakirina 
komara Tirkiye bi darbeyeka leşkeri 
çebCıye. Paşayen osmaniyan dest da
nine ser iqtidarc ı1 Kemalistan ve bu
yere weke şoreşe binav kirlye. Weke 
derewe diroka konıara Tirkiye, ~iro
vekirina ve darbeya le~keri ya 19601 Cı 
arınanca wc jl bi dcrcwan hatiye 
şlrovekirin. Kemalistan bi derhasbuna 
pirpatıtlye ve, iqtidar weııda kirin. 
Wcke iro, partiyen mixalefet Cı allyeki 
ınezin e leşker ji lqtidara Demokrat 
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Partlye(DP) nexwcşbun. Qismeki leş
kcran bi girseyi anti-propagandaya 
DPe dikir u hikumeta DPye weke 
hikumcta diji Kemalizme ı1 diji 
lalsizime dipcjirand. Weke iro. Heza 
leşkeri ya we roje ji diji hikumcta 
DPye derdi ket, iro jl dijl hikumeta AK 
Parti derdikvin. Herdil ji aliye dewlctc 
ye nijadpcrcst O statukoperest in. 
I Ii kumeta DPye bi dijberiya makcza
gona kanıare ve diliate tawanbarkirin. 
Tevgera cOwanen dewleta Kemalist bi 
nave demokrasi, serxwebCın Cı anti
emperyalizme ve di siya lcşkcran de 
diıneşiyan. Evana nerhetiyeke ınezin 
derdixistin. Li dibistana, li kolana her 
roj miting hebun Cı mirov dihtinc 
kCıştin O birindarkirin. Dewlete. Bi 
deste dewlete kaos diafırand ı1 dizlvirl 
digot dive em dewlete ji ve kaose azad 
bikin. Weke iro. Hi kurnet bi hevkariya 
Amerikaye ve dihate tawanbarkirin, Ic 
tekiliyen hikumece bi Savyere re geştir 
bun. Berevaji idiaya darbcdyan, cw 
bixwe bi Amerikaye re bCın O darbeye 
alikariji Amerikaye, CIA il MOSADa 
Israile wcrgirtiye. Ji nava Tirkiye ji 
alikariya nijadperest, faşist Cı statuko
peresta wergirtiye. DirCışına "anti
cmperyalistt",ji A.we re wekc takiyeye
ki bikar aniye. BOyer Cı nakokiyen di 
navbeyna CHP ya faşist il DPye, hergi 
diçun berfırehtir dibCın O Tirkiyc ber 
bi kaoseke ewlckarl il siyasi ve dibir. Li 
her dere welat, li dibistanan, di nava 
leşkeran de wckc subayen cCıwan ... Li 
fabrikeyan ji karkeran kolane n bajaran 
tije mirov dikirin O diji DPye seri hil
didan. Evana giş weke iro çawa bi 
deste Ergcnckone Mitingen Komare 
hatin çekirin, we wexte ji bi deste 

dewlete mitingen komare ı1 yen 
layislzme çedibOn. Bi geleınperi gava 
mirov bi hawaki eldi le bikolc, wc 
bibinc ti şten kO iro li Tirklye dibin, 
beri 50-60an salan ji eyni tişt bOne. 
Oiroka tirk ji tekrCire peve gaveke ji 
peşde neçuye. Nakoki- yen navbeyna 
cı !Pe ı1 D Pe bi helbijartina 1957an 
dijwartir bOn. OPyc %47.88 girt ı1 

weke !ro piranlya hejmara wekilan bi 
dest ve anin ı1 hiku- meta xwe ya nuh 
a~akir. Le muxalefet nesekini O hiku
ınet protesto kir. Di 1959an de kon
greya C HPe civiya O gelek biryar wer
girt. Biryarcn kongreya C I IP, bO n 
bingebe makczagona 1961c ya Darbeya 
Leşkeri. Hikumcta DPye piçeklli hem
ber kurda nerm bO O Melik Firate 
neviye Şex Seid anibOn meclise. 
Mixalefete digot, we DP hikuıneta 

Kurdistan€ ava bike. Loına jl piştl dar
beye bi sedan kurd hatine girtin ı1 

sirgOnkirin. Evana gişa ji bo amede
k:ariya darbeya lqkerl bu n. Ev darbe, ji 
yen din cilciatir bi dcste subaycn cOwan 
pek hatiye ı1 serekerkan bixwe jl ji aliye 
darbeye ve hatiye ginin. Serok€ hiku
ıneteji hatiye idaınkirin. 

Bi ve darbeye, weke we ji dlyar 
kiriye bingebe dcwleta tari, kOr O 
dewleta eliteki (bijarteyeki) abori O 
siyasi hatiye bihezkirin. Propagandeya 
ku ev darbeya lqkerl weki şoreş Cı 

pe§vcrOtiye nişan dide, tene propagan
deya çepgir-Kemalisten tirka ye O 
dcrewa wan a 501 sali ye. Çcpgiren 
weki Yalçin Kuçuk, Dogan Avcioglu ı1 

Oogu Perinçek vekirl O bi zaneyi her
ani ho ve dcrcwe weke rastlyeke mut
laq peşkeşe xelke kirine O herweha 
kirine çarıda tevgera çepgiren tirk. Ev 
darbeya leşkeri ji, weki hem i darbeyen 
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lqkerl ji bo mC§rCıkirina ve dewleta 
nem§ru ye. Darbeyeke fa§ist, statuko
parcz fı nijadpcrest c. Bi şCında vege
randin Ci meşrukirina Kemalizme ye. 

Bersiv 21: 
Tevgera neteweyeki bindest dikare 

dijl emperyalizme fı diji kolonyalizme 
be. Le dive bingehe ve ye sosyal (civakl), 
abori fı lcşkeri hebe. Wexta ka kurda li 
dijl ingili:za §Cr kirine ev şere wan 
duali ye. Yekje diji lngi'liza ye,ji bo ku 
lngi'lizan wclate kurda dagi'r kirine O bi 
neteweyekl din, weke minak bi ncte
weya ereb re dijl avakirina dewleteka 
kurd rawestlyane Ci bfıne astenge 
azadiya Kurdistane. Ji allyeki din ve jl, 
li dijt netcwcya scrdest Cı kolanyalist 
kO we deme bi emperyalizme re 
lilıevlcirl ye, şer dikc. Yani dixwazim 
bejim dem O cl di armancen tevgere 
de roleke mezin dilizin. Tevgera kurd 
a 1965-70yi ne anti-emperyalist bOye. 
I Icgcr di nava kurda de hezen anti
emperyalist hebinj'i, bingelılya tevgera 
kurd li bakiir, wc deme ji bo azadiya 
Kurdistane ye. Anti-emperyalist! dfıv 
re bi deste çepgircn rirk derbasi nava 
tevgera kurden bakOr bOye. Anti
emperyalisti, anti-kapitalist! bingeha 
xwe ji tevgera çini digire Cı arınanca we 
bi xwe avakirina dcwlctckc çini ye, 
yani tevgercke sosyalist e. Tevgera aza
diya Kurdistane ne anti-emperyalist e 
fı ne jl anti-kapitalist e. Ev him nezani 
Cı him ji çepitiya zaroklya neteweya 
kurd bfı u bi gclemperl bidawi hatiye. 
Iro hinek dengen ne:ı...-weş kii xwe 
wcke anti-emperyalist binav dikin, 
evana arınanca doza tevgera netewey1 
şelo Cı aloz dikin. Ev dengana iro ji 

nava PKKe G der O dora wc derdikvin. 
LC ew dengen kCı xwe weke ann
emperyalist binav di kin, dijberl tevge
ra kurd derdikevin O di daWıye de jlli 
diji helwcsta kurdewarl radiwestin. Ev 
qalike Kemalizme O çepiti'ya tirka ya 
Yalçin Kuçuk u yen weki Wı yen di 
nava kurdan de ye. Viruseke nexwe
şlya çepitiye ye kO tene zerare dicle 
doza kurd. 

Anti-feodal!, antl-qlri pirseke 
giring e. Weke sistem bi ya min dive 
tevgcra kurd dijl feodall Cı dijl eşlrl be. 
Le ne dijl feodal O eşiran be. Me li ser 
tevgera Şex Abduselame Barzani jl 
anibCı zimen. Tevgera Şcx, tevgerekc 
dijl eşiri O dijt feodal! bGye. Le ne diji 
feodal G eşiran bGyc. Ev cCıdabuneke 
bcrbiçav (ı zirav e o dive em ve 
cOdalılye ba§ jihev cGda bikin. Tevgera 
kO xwe anti-emperyalist binav dike, ve 
ziravlya ku ez tinim zimen jl bi zancyl 
tcvlihev dike u pirse §e lo Cı aloz d ike. 

Bersiv 22: 
Pişti buyera 49an, Şorcşa lıone ya 

ba§fırc Kurdistane bi serokatiya 
Barzaniye nemir bandorckc neteweyi 
di nava ronakbiren kurden baktır de 
dilcir. Damezrandina PDKTye, ne ji 
pcvajoya daınezrandina PDK-İran (i 

PDK-Iraq dur e. Tevgcr fı bandora 
Barzaniye nenıir bixwe damezrandina 
PDKT xistiye rojevc. Bi avakirina 
PDKTyc re, ro-nakbiren kurd ji 
pewistiya organlzebun Ci organizekiri
na kurda dibinin. Ronakbiren kurd we 
deme tevgereke li gora civata kurd 
damczrandine. PDKTye tevgereke 
neteweyi, serdemi O demokrat e. Ew 
bixwe bGye ınaka tevgcra netewey1 li 
bakare Kurdistane. 
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Bersiv 23: 
I3i cevi D oza 49an O damezrandina 

PDKTye, pişti bedenglyeke dur Cı direj 
cara yckem bu kfı kurd bi girseyi 
derdiketin kolana (l doza kurd bi nav O 
ni§anen cuda be ji tinin zirnan u ev 
helwesr dibe sederne legerineke siyasi. 
Tevkariya TIP Ü PDKTye ne bi aşke
reyi Ic di jiyarıa tckoşlna wc deme de 
bllflll pek hatiye. TİP tevgereke legal a 
tirka bu u di doza sosyalizme de tedi
koşiya. Gelek ronakbiren kurd jl di 
nava TİP c de ci girtibün. 

Bersiv 24: 
Dema kurd di nava TIPe de ci 

digrin, tevgera başOrc Kurdistane ge§ e 
ı1 bandora xwe li bakOr ji dike. Pişti kO 
PDKTye hatiye avakirin, di demke 
kurt de eleqeyeki giring ji bo partiye 
cere nişandan. Meleyen welatparez di 
bcrfırehbüyina ve cevgere de roleke 
serke girtine. Dinava ronakbircn kurd 
de legerineke mezin peyda buye. ]i 
aliyeki ve kurden xwendevan Cı ron
akbircn kud ber bi TIPe ve çune O di 
we dere de d girtine. PDKTye ilegal 
bu ü li her dere nexwlya ye. TIP ji 
partiyeka legaJ Cı aşkere ye O mafe kur
dan ji dipareze. Loma ji ji bo hinek 
kurda bOye weke ınerkezeke şorqgerl. 
U bcşik ev bi xwe mida.xeleya nava 
tevgera neteweyi ya Kurdistane ye. 
Loma bi TIPe re, hinek ramanen 
biyani yen ku dawiye zerar O ziyan da 
tevgera kurd, di nava ronakbiren 
kurda de cl girtin. Ev midaxcle dCıv ra 
ccne bi TİPe nema, herweha ban
doreke mczin u neyeni li ser tevgera 
kurd hişt Cı hetani iro ji kcm zede 
berdewam dike. 

Bersiv 25: 
Tevgera çepgiren tirk hin li ser 

nimcja "lcşker ü cfıwan dest bi dest ve 
bi hev re" xwe organize dikir. Di nava 
tevgera çepgir de bandora Kemalizme 
bingehin bO. Ramaneo Kemallzma 
nijadperest bi hinek ramaneo sosya
lizme ve bi çewri dihate honandin. 
Çepgirl li ser vi bingehe ınezin dibfı. 
Destc leşkcriya tirk u lstlqbarata tirkji 
bi girseyi di nava ve tevgcrc de hebü. 
Çepgiri berfıreh dibü Cı di nava kurd O 
tirkan de ci digirt. PDKTyc welewki 
wekc du aliyan ji kar dikir, le li 
Kurdistane weke parti cw hcbCı. 
Tevgera netewcyi cuda organize dikir 
Cı xebata we geş dibO. Ji çepitlya tirk 
betir di bin bandora tcvgcra ncteweyi 
ya başüre Kurdistane de dima. Li gora 
raya wan kG iro jl weha ye, azadiya 
Kurdistane, bi avakirina sosyalizme O 
serxwebOna Tirkiyeye ve giredayi 
diditin. Kurdistan weke kolon! bindest 
nedidltin Cı digotin burjuwaziya kurd 
O tirkan hedef.1 sereke ne ı1 !oma ji 
dive çina karkcr ı1 gundi bi hev re bin. 
Veqetandina wan weke neteweperesti 
ı1 cudaxwaziye binav dikirin. Digel 
van mijara ve ji pirsa organizekirine 
daıate rojevc. Ev mijar di nava tevgera 
kurden çepgir de ji dest pe kir. Çcpgiri 
bi rast! ji bihcz bu u bandora xwe li ser 
Kurdistane Cı Tirkiye dihişt. Ev dibu 
sederne parçebuna tevgera çepgir Cı 

gclek kurd ji çepen tirk vediqetlyan O 
tevgeren kurd ava dikirin. Ev helwest 
di cl de bO. Le nexweşiycn çepgiren 
tirk, ramanen wan yen çewt en weke 
anti-emperyalist!, anti-kapitalist! ji di 
nava cevgera kurd de bici dibu. Çep
girlya zaroktl, nczanl di nava kurdan 
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de berfıreh dibu O bi dehan tevgeren 
çepgir en kurd hatin avakirin. Damez
randi na PKKe j i yek ji wan tevgercn 
we deına çcwt ı) cevlihcv c. Şidde t ı) 
terorizck.irina tevgcr u civata kurd di 
ve deme de dcst pe kir. 

Bersiv 26: 
Darbeya leşkcri ya tirk tesircke m e

zin li ser tevgera kurd kir O bCı sederne 
lawazkirin O parçcbCıne. Gelek kadro
yen kurd koçbar buıı, gclek ji lıatin 
girtin. DDKO , yekji wan cevgera ro
nakbiriya kurden bakur e. Di nava ve 
tevgera neteweyi, sivil Cı dem okrat de 
cndam- en PDKTye ji ci girtibun. Bi 
TIPe re j i tev diliviyan . DDKO u 
PDK1)'e bingehen cevgera neccwcyi ya 
bakure Kurdistan€ ne. 

Gengeşiya girtigehe ya di nava 
demokrat u welatparezen kurda de, 
bingehe ram anen tevgera netcwcyi ya 
pişti 1 97.5an e. Xweparastina doza 
kurd a siyasi li diji duroka fermi ya 
dewleta tirk, bi deste wan lehengen 
kurd weke helwestekc siyasi ya kurd 
derkere hole. Bi pirani parastina siyasi 
li ser ispatkirina hcbuna netewcya 
kurda cı m afc kurda yen rewa cı 
neteweyi ye. Bilyeren ve tevgcre , 
gengeşiya di navbeyna girtiyan de 
pevajoycke e ren! afırandiye (ı ban
doreke e reni li ser tevgera kurd 
hiş tfye. Bi merani O bi zaneyi parasri
na siyasi ya neteweya kurd, di we 
deme de ne asan bu. Le van tekoşeren 
kurd bi baweri doza kurd Q Kurd isc:ıne 
parastinc. 

Bersiv 53: 
KUK ne tevgera ciwanen PDKTye 

ye. KUK, PDKTye bi xwe ye. Pişti 
kongı·eya 1977an ev nav bikar hatiye, 
le ne wc kc tevgereke c Oda yan ji weke 
tevgereke ciwanen partiye. Weke nav 
TKDP-KUK hatiye bikaranin Cı parti 
O KUKji lıev nehatine veqetandin. U 
wcke nav Cı tevgercke cCıda, veqetan
dina KUKe j i T KDPye di konferansa 
sala 1981an de dcst pe kiriye. 

Bersiv 54: 
Kongreya parti di dcmeke hesas de 

pek hat. Berlya kongre parti biblı 
duall. Aliye ku KUKe ava ki rin, w eke 
ramancn nujen di nava partlye de 
pe§ve dibirin ı1 b i pirani kadroyen 
parti yen xort bu n . H eta geleka ji wan 
salcn wan ternedikir ku bibin cndam
en navenda partiye. Kongre d i bin 
tehdlda aliye din de civiya Cı biryaren 
nerast hatin wergirtin. Yek j i wan bir
yaran, dive endamck bikemani 26 sali 
be da kO bikaribe bibe endam e naven
da partiye. Li gor ve biryare, kesen 
karibuna bibin cndame navende pirr 
kenı bun . Navendeke bi piraniya aliye 
KUKc ve tekel hatc helbijartin . Le 
program Cı destura aliye KUKe hate 
pcjirandin. Pişti kongireye aliye din ve 
program O destCı re nepcjirand. Li gora 
ranıanen bere, wcki ku ti biryar ncha
tibin stendin tcvdi livlyan. Ev j t dibCı 
sederne tcvlihevl u alozlycke di nava 
partlye de. Bi ya min, KUKe çewtlyck 
kir. Em pi şti kongi re deınekc O pişci 
van tevlihvlyan mecbur man ku ted
blren radikal bigrin. Jixwc bi awayen 
bere me nem a karib ı1 kar bikira. Me 
dikaribı1 wan kesana betcrefbikirana O 
j i wan feyde bigirta, le me w an wekc 
asceng binav ki ri n Cı me wan j i partiye 
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averin. Hinckji wan,ji ve hclwesta me 
gelck ke&.weş bCın. Loma wan bi>.we 
astengl dcrdixistin peşlya xcbatc Cı li 

heviya bCın ku em wan ji partiye dur
bixirı. Di nava wan kesa de 4 kesen 

endanıcn navende ji hebun. Ev biryar 
di civina kadroyen partiye ya berfırch 
de hate dayin Cı pişti civlne ji bere 
endamcn navende Cı duv ra ji endam
en din ji partiye hatine dCırxistin. Ger 

mirov rastiye beje t1 dadweriye bipa
reze mirov nikarc beje me rast! kiriye. 

Bi ya min helwesta me çewt bu le hel
wcsta wan ji ne rast bCı. Loma divc ji 

biryarcn kongireye re riayet bikirana. 
Çewtiyen herdCı aliyanji hebun. U ez 
dikarim pirr bi asani bejim heger wan 

ji biryarcn kongireye re rez bigirtana Cı 
biryaren piraniyc bipejirandana weha 

nedibCı. Le herhal ve helwcsta wan 
ınaf n ade me kCı kesen di kongreye de 
hatine helbijartin pişti demcke kurt 
wan ji partiye durbix;n. Semereya ve 
çewtiye mc gişa bi girani da. 

Bersiv 55: 
Beri ez dest bi bOyere bikinı 

dixwazim tişteki balkeş bejim. Berl'ya 
kG ev bGyer biqcwime bi çend mehan 

hevaleki me nunere hercnıa Bedlise Cı 
Sene hate D1yarbckire Cı xwest nCıçc

yeke bighine me. Ev hcval beri ve 
nGçeye careke din di serdana min a 
cem wan de nave subay€ ıneso ıe we 
hereme ji min re kir G got navbeyna 
me gclek xweş e. Gclck cari hevdCı 
diditin Cı diaxiv1n. Le em d lsa ji bi tcd

bir tcvdiliviyan. Subay miroveki çep
gir bO Cı ji kurda hcz dikir. 

Wi hcvalt naveroka "gcnelgeya" 
serleşkere hererne kCı ji wi subayi re 

hatibCı ani zimen. Hevale mc digot ji 
scdi sed tişte ev subay dibeje diqewi
me. Lomaj1 bawer dikir ev nGçc rastc. 
Nuçe weha bO: Ew e di dcmeke kurt 
de hezeke rnezin ya biyani u bi çek we 

ji aliye Iraq O lrane derbasi nava 
tixuben me bi bin. I Jetani biryareke 

din divc haye we ji ve bCıyerc hebe Cı 

bitedbir bin, le bey1 cmreki din kesek 

bi sere xwc nikare midaxelcyi ve bu
yere bike. Temamiya gcnelgeye naye 
bira min, le cv beşji bo ku balkeş bu di 

bira min de maye. Jixw·e pişti bOyere 
em t€gihiştin ka ev heza biyani ki bfın. 

Ev nuçe xweş n~dide kCı ne tene 
ha ye Tirkiyc ji ve bOyere heba, Ic her
weha deste dewletc ji di ve bCıyere de 

hebG. Qiyadeya Miweqet a PDK
Iraqe, xwe ji nuh ve dihonand G dcst 

bi §Orqe kiribCı. Li gora ıı erinen 

YEKİTJ, wan ji dcst bi şoreşe kiribfı. Ji 
dervi Partiya Demokrat a Kurdistan€, 
parti O hezen din jl hatibOn avakirin. 

Nakokiycn navxweyi yen parti'ya 
demokrat ji bibG sederne avakirina 
partiyen cGda. YEKJTİ bi srokatlya 
Mam Celal ve hatibO avakirin u 
di>.wcstin bene li her dere Kurdistana 
başOr dest bi şer bikin. Weke raman 
tişteki xcrtb di vir da mirov nablne, Je 
di bingehlya xwc de halkeşi di vir de 

ye kCı wan ji bo çi dixwestin bcne li 
eyne hererne şer bikin. Berlya ku 
mirov li hev bike, di demekc weha 
hesas de divc mirov ji lıinek tiştan fer

axat bike. U ne YNK u ncjl Qiyada 
Miweqet a PDKie ve feraxetiye dikir. 

Di vi §Crc birakCıjiye de dcstc dijmin 
hebO. H erdu terefji ncheq bun. Loma 
ti tişteki nabe berdela şere birakGjiye. 
Bcrdewaına ve birakfıjlyc bOye sede-
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me gelek destj cbcrdana bidestxistiyen 
kurdan. N e tcne li başar, le herweha li 
bakar ji semereye ve birakajiyc mczin 
buye. Em weke tera fe ki ali'ye Qiyadeya 
M iweqet bGn. Le tevgereıı din j i aliye 
YNKe bCın. Ev nerc lıetlya başar li 
bakGr ji lı ebO. Em li ser nakoklyen 
wan radibCın hev u d ibun teref Ji 
devla kO em bibin xerca hevkarlye, me 
(tevgera bakCır) teref digirt ô dibCın 

xwedlye tawanbarlya wan. Weke m1nak, 
em di navbeyna nakokiyen PDK-İran 
Cı PDK-Iraqc de ncbun tcrcf, cm bun 
xerca hevkari ı.1 dostaniye. Le di vi şerl 
de em terf bun u çcwt bfı. Em bOne 
sucdare bira kı1jlya wan lıerdO aliyan. 

Bersiv 56: 
KUK di ve deına ku tc binavkirin 

de bihez bu. PKKe beri şere bi KUKe 
re bi hem! tevgeren kurd re şer kiri
bOn Cı ji wan re mabu. Weke merik 
digot: "Bi şeref te çi kiriye ji te re maye, 
ti bôyc xwcda." Ye PKKe ji weha bO. 
Tevgera kurd tera rize dik.irin O hemi 
tiştji wa n re dima. H atin belaye xwe li 
me jl xistin Cı weke bCın j i dizanin vi 
şeri dest pe kir. Ez ji vi şer! re ııabejim 
şcre birakOjl. Loına şere dewlete Cı 

kurda bO . Em yani KUK aliye kurdan 
ı1 PKKj l aliye dewlete ye. 

Vi şer! ji Serekaniya Ri ha ye dest pe 
kir. Nakoklyen li ser sendlqayc berfı 
reh bu ı1 bu sedem kO PKK hevalekl 
KUKe ye navsere bikuje. PKK wc gave 
allkarlya scndlgeyeka faşist di kir, ne kO 
ez ve peyda dikim , rast! weha ye. Piştl 
kuştina wl hevali PKK.e çavsorlya xwc 
berdewam kir O hevalekl din ji birin
dar kirin. Li her dere hevale KUKe 
tehdit kirin. ]e pe ve KUKe jl biryara 

şer wergirt a dUt PK.Ke şer ilan kir. 
Bi raya min, vi şer! dewlete derxist 

ı1 dcwlcte çave >.:wc ji bcrfırchbôna §Cr 
re j l gi rt. Li herema Merdln, D!yarbekir 
ü Rihaye bela bO. Li heremen dinji bo 
ku PKK ne bihcz bO, şer dcrnckct. Li 
Batmane O hinek dyen din jl şer der
ket le bi gelemperlli van her se here
ma çebt1. Ev şer mezin bO t1 bingehe 
darbeya le§kerl ya 1980y1 bihez kir. 
Ber!ya vi şer! tekiliyen tevgen~n din en 
wekl DDKD, KUK Cı Reya Azadi bi 
hcvka- riyeke nctewl -UDC/Enlya 
N eteweyl ya D emokratik- encam 
dabô. PKKc ve hevkar1ye bi dUminalıi 
biııav dikir O dijl we kar dikir. Dewlet 
ji ve hevkariyc tirslya. Ji allyekl ve 
dewlete li ser nave kurdan, kurd bi 
kurda di da kuştirı ı1 ji aliye ki din ve j! 
tera re di.xiste nava tevger O civata 
kurd. Bi ve hawaye bingehe darbeya 
leşkerl amade dikir. Apo di pirtOka 
xwc ya binave Devrfrnfıı D/If de dibeje 
"PKKe di ve deme de ji dewlete allkarl 
werdigi rt (pere ı1 çek) t1 dibeje ne j i 
dewlete bOya me nikaribt1n bijlyana. 
Le me dcwlct bikar am." Ev bixwe 
xuya dike ku PKKe bi deste dcwlctc Cı 

bi çcke dcwlete şere KUKe dikir. Le 
Apo weke her suce xwe, vi sucl jl dixc 
stuyc KUKc u dibeje dewlete altkartya 
KUKe dikir. Apo rast nabejc Cı weke 
hem! buyeran ve bayere ji scrt1bin 
d ike. 

Bersiv 57: 
Di darbeya lcşkcri ya 1980yi de, 

tcn e rexistine li herenıa Sen e
H ekariye di deınke kurt de 800 çekdar 
civand serhev. Parti ji şere çekdari re 
arnade bcı . N e hewccye ez bejim bi 
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rast! KUK lehiyck bu. KUK tevgerckc 
welatparez u demokrat bu. Le KUKji 
scrokatiyeke otoriter u zana bepar bil. 
Nakok.iyen nava rexİstine u ncliheviya 
serokaciya partlye sedemen bingehl ye 
dest bi şere çekdari nekirina KUKe 
bu n. 

Bersiv 58: 
Çeplti' him bibO mode O him jl 

çcpiti hezeke berbiçav bu. Li cihane 
ciye çepitiye giring bO. Hill beriya dar
beya leşkerl di nava paniye de bey! ku 
be binavkirin du nenn hebOn. Ye k, ber 
bi Sovyete ve bCı O ya din ji gclı wek 
reya seyem geh ji weke Maoiya tev
diliviya. Nerina partlye bi.ıcwe reya 
seyem bu. Me herdu blok ji rast 
ned idltin. H er çiqas me siyaseta we 
nedipejirand jl weke sistem cm teref
daren Sovyete bun. 

NeX\veşiya çepiti pişti darbeya 
leşkeri di di nava KUKe de berdewam 
kir. Ez yck j i wan kese xwedi suc im 
kO nexwşiya çepiti "'iste nava partiye. 
Em di bin bandora tevgera sosyalist de 
dirnan Cı em bi şekli sosyalist bun. 
Bingebe tevgera me welatperwcri Cı 

demokrasi bO. Le cm bi ve nedihatin 
ser u mc doza partiya sosyalist dikir. 
U ez yek ji wan kesan bCım ku diji 
partlya sosyalist-kominist dcrdiketim. 
Mi digot, çcnahe ev parti bibe partiya 
korninist. Min digot bila nerlnen 
sosyalist jl di nav de weke tcvgcreke 
ncteweyi Cı demokratik -partiya 
k.itlewl- bimine. u digel van nerinen 
xwc ez disa dibCım yek ji w:ın kesen 
sovyetik Cı çepitiya zaroktl. Beri kon
feransa 1981 e li ser vi bingehi ez Cı 

çcnd hevalen X\Ve ji partlye hatin 

bidurxistin. Ez bi ve minasebete aşke
reyi dibejim min çewtl kir Cı ez çew
tiya xwe ji wekc çepitlya zarokti binav 
dikim. LC hevalen din ne keml min le 
dch cara ji min betir di nava çepitiya 
zarokti de digevizin. Jixwe pişti kon
feranse nave KDPe rakirin Cı KUK 
wekc tevgereke kominlst binav kirin. 
Eın nezan bCın, tccrubeyen me kem 
bCı. Em di bin bandora çepgircn tirk O 
yen din de wekc p:ıtlya korninist a 
Iraqe, Suriye u wd. d iman. Çepgiri bu 
qatile doza tevgera neteweyi ya 
PDKT-KUKe. 

Bersiv 59: 
Min cv bi kunt ani ziınen. Min bi 

xwe di nava beşe Yck.itlya Sosyalist a 
KUKe de ci digirt. Yek ji scrkeşen ve 
revgere bum. ParçebOna KUKe, bi 
avetina me ya ji partiye dest pc kir. Me 
nedi.xwestji partlye bidOrkevin, le hel
westa me ji birasti ne ya kCı bi partiye 
re birnine bCı. Em ji Cı yen pişti me ji, 
ve partiye bela-wela kirin , ez ji di nav 
de em guııehkarcn mezin in. Ki çi 
dibejc bila bibeje ti bingebe ideolojik 
yen cOda tinyc. Di avetina me de 
binek sedemen ideolojik hcrıc. Ev ji 
nerina me ya we deme ya çewt, nezani 
fı bctehamGliya terefe din c. Loma jl 
ev veqetandın O parçebun hetani 
bidawlhatina KU Ke berdcwam kir. 
Sedemc b i ngclıi yen parçebfınc, 

beserokatlyeke otoriter u tcgihişti ye. 
Ya duwem, çepitlya zarokti ye ku bi 
piraniya kadroyen partlye girtibO bin 
bandora xwe. Scyem, me hevdu nas 
nedikir O di nava toz O dOınana çala
kiyen rojane de me bi hev re tckiliyen 
ciddi danetani. Li vir ez bahsa kad-
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royen partlye dilcim. LC piştl darbeya 
l eşkcri mc betir lı cvdu naskir ı1 piştl 
naslcirine jl edi nema me telıemula 
lıcv bikin. Em li serokeki digerlyan le 
me nedl. I lerani ku KUKji hale rabu, 
cm hey li srokekl digerlyan. B.ıweriya 
me bi me tinebu. Gelekji mc karibün 
biblıyana serok. Le me lıevd u qebul 
nedilcir u teheamula me ji h cv re nam
abCı. Jixwc cm şi kestibun, penaber 
bün O di rewşeka neçar de dijlyan. 
Evan:ı giş sedemen parçebuna KUKe 
ne. 

Bersiv 60: 
Min bi kurt! be jl sedemen parçe

bfına KUKe ani zinıen . TecrObcyen 
KUK€ y€n her! berbiçav dikarim bi 
kurt! weha bilev bikim: Tcvgereke 
neteweyi ya bey! scrokekeki kO karibe 
tevgcn~ lihev bigerine yan ji scrokatl
yek kolektif, ckibcki lihevlcirl tune be, 
mezinbuna tevgere, fedekari G x:izme
ta kesayetl nikarc tcvgcrc pe§ve bibe t1 
revgere Idare bike ü bigehine encam. 

Tevgera KUKc re didc kü ekibek 
piçuk ji, hcgcr linge >..'We daync ser 
xake O ::\.'Wedl idla be dikare biserkevc. 
Me di !)eri de wekc ekibeke dcst pc lcir 
G !oma jl em biser ketin. Tevger ji 
kesan pek tc. Fcdakan~n yck u yek 
tevgcrcke fcdekar diafırlne. Baweriya 
bi x"wc ü heviyen bi x:wc, dive bingebe 
xebata miravan be O ne ji bo kesayctl lı 
bihezkirina tevgereke he. Siyaseta 
revgere bingelıe xehate be. Ji arınanca 
stratejik tawlz neye dayin. I Icgcr ji bo 
kurdan pirsa neteweyl nebe parad'ig
mayeke ideolojik bawerim wc kurd ji 
ve tcvlihevlye azad nehin. 

Bersiv 27: 
Di pirsen jorin de min lıclwest lı 

ldeolojiya herdu tcvgeran jl anlbü 
zimen. Bawerlya min ev e ku herdu 
tevger hinek efidahiyen w.ın hebin jl, 
bingeha wan weki hev e. Çi ye ev 
bingeh? Evana nijadperestl u Inkar e. 
Kemalizm hanandina neteweyeki 
dagirker e. Ji bo kO ve daglrkeriye ve
§Cre nijadeke çekiri peyda kiriye ı1 li 
xaka neteweyen cuda xwcdl derketiye. 
Lama ji ideolojiya xwe li ser man u 
nemana wan nercwcyan avakiriye. 
Inkara wan neteweyan jl di bingehc 
avakirina bira netewcyatiya kemalizme 
de buyc reyeka yekta Cı tenha. 

Baasi:zın, nijadpcrct'iya ercbt ye. 
Bingcha xwe ji ramana avlcirina dew
lcta erebl ya yekgirtl girtiye. Baas- ji 
nuh va vejin- li Sfırlye dcstpckiri'ye. le 
bere li fraqc hatiye ser hikum. Di 
1947an de li Slıri'ye Cı di 1954 de ji li 
lraqe hatiye avakirin. Bave ve ramane 
crebcki İsewi u heıııwelat!ye Suriye ye 
bi nave Michel Eflaq e. Gelek halkeşe 
ku p i şti demek€ nakokiyen Eflaq bi 
Suriye re dcrket O ev zat çCı Iraqc u al'i
kariya Seddam lcir. Ev helwest bixwe 
redide kfı. bingeha ve ramane çi ye. 
Nakokiyen Iraq u SGryeye jl ye k ji ve 
dere tc. Ne Iraq ı1 ne j\' Slıriye di 
dirokc de ne weke parçeyek ji xaka 
ereb hatine hesibandin. I lerdu welatji 
ji welaten ereb en din cudatir in, li ser 
xaka gel u netewcycn clıda hatine ::ıva
kirin. Meşrukirina va n xaka ji bo 
netcwcperest'iya ercban bOye mijara 
sereke. Loma j l netewcyctlya ereh 
çiqas li Misir, Cezayir G Yemenc dcst 
pe lciribe ji berfı reh'iya wc li herdu 
welatan Iraq-SOriye ye. Baaslzm, nete-
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wcpercstlyeke derengınayi, dijwar Cı 

crişker e. Rammen nasynal sosyalizme 

-Musolinl O Hitler- di van partiyan de 

bi gelempcrl bandora >..we hiş tiye. 

Ramancn xwe ji dijberlya ereba ya 

1930-1940an O ji diji "emperyalizme" 

wergirt1yc. Baas hczeke leşkert ye Cı 

all'ye we ye siv11 gelekJ jar e. Bi dar

heyen eskert hatine ser hikum O bi 

dHctatonya şovenist! Cı faşisti ve serwc

riya xwe domandine. Hevbeştya 

Baas1zme O ya Kemalizme nljadperestl 

Cı şovenizm c. Herdu jl bi nave azadlya 

netewcyan Cı "diji-emperyalizm"e, Ic 

bi hevkariya emperyalizme ve mezin 

bOne Cı bOne serwer. Herdu allyan jl 

tunekirina kurdan ji xwe re kirine 

armanc. Le tenc kurd ji bo herdu 

tevgera bOne asteng. 

Bersiv 28: 
Tekçfına şoreşa b:ışOre Kurdistane 

(1975) yekji sedemen parçebOna tev

gera bakOre Kurdistane ye. Beri'ya wc 

cfıdabOnek hebO, le berfirehbCına we 

pişti tckçOna şoreşe ye. Pişti tekçfına 

Şorşe legerineke cOda di nava tevgera 

kurden bakOr de dese pe kir. Di ve 

lcgerine de ramanen cOda derketin 

ho le. Di rojeva tevgera kurd de ji pirs

gireken Kurdistane betir pirsgireken 

navnetcweyl Cı nakoklyen sistema 

sosyalist ci digirt. Bere cOdayl ji nerln 

u helwesta li ser tevgcra baştır dcst 

pekir Cı bi nerinen cOda yen li ser 

tcvgera sosyalist berfırch bO. Li ser 

pirsgircka kurd Cı Kurdistane cOdahl

yek berbiçav tune ye. Ji bill PSKe ku 

federasyon di.'<'Nest u hem! tcvgeren 

din jl serxwcbCıne dixwesrin. C Odabl

yen berbiçav helwcstgirtirıa hevkari O 

siyaseta rıavneteweyi ye. Dervi we jl 

pewendiyen bi tevgera çepgiren tirk Cı 

tevgera başfire Kurdistane re ye. 

Bersiv 29: 
Bawerim di hersiva gelek pirsan de 

min ev :ınine zimen. Avakirina Komara 

Tırkiye ji bo tirkan gaveke mezin Cı 

dirokl ye. Ji tunebOniyc afırandina 

netewe-dewleteke ye. Ev yek ji bo 

hem! allyen tirica derhas dibe. Di ve 

mijare de cOdahlyek tune ye. Tene 

kurdan tiıo1bcn ve dewlcte me§flı 

nedirine O diji mcşrfılyeta wc şer 

kirine. Dewleta komara Tirkı'ye wekc 

komarekc peşverO, ant1-emperyalist, 

azadixwaz O sckularist hatiye binavki

rin. Komareke bi van wasifan bete 

avakirin o tevayiya netewcy.m li ser ve 

pirse konsesuseke afırandibe, bcşik 

heml tevgeren diji ve kom::ıre peşverG, 

kcvneperest O hevkarc emperyalizme 

ne. Le bi rast! ev ne weha ye, berevajl 

we ye, ev çewte. 

Bersiv 30: 
Bingehe Ergenekone l eşkeriya tirk 

bixwe ye. Hevkariya leşker Cı heza 

siyasi ya nljadperet fı faşist e. Her çiqas 

iro leşker dixwaze xwe ji ve organlzeya 

terorist O faşist bUl bike ji, di rastiya 

xwe de ne weha ye. Jix:wc herani nCıha 

yen hatine gircin ve yeke aşkere dike. 

Darbeyen ku cenabe te tine ziınen bi 

dcste ve hezc hatine kirin. Di bingeha 

:-.:we de cOdabOneke mezin di navbeyna 

wan de tune ye. Sedemen van darbe

yen leşkeri gişa bihezkirina meşruiyeta 

dewleta tirk c. 

Bersiv 31: 
Di dlroka dewleta Osman! de tu 
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cari kurd nebatine inkarkirin. Kurd di 
Dewlcta Osmani de weke mirekan, 
wilayetan O weke heremen otonam 
hebune u herdem ev herem bi nave 
hercma Kurdistane hatiye binavkirin. 
Şere navbeyna kurd u osmaniyan ve 
restiye naguherine. Dewleta Osınani 
ne bi nave neteweyeki tevdiliviya. 
Dewleteke kozmopolit bO. Oewleta 
tirk berevaji dewleta Osman!, bi nave 
neteweyekl ü li gora beıjewendiyen 
netcweyekl hatiye avakirin fı bingebe 
we bfıye inkara netcwcya kurd. 

Bersiv 32: 
Yekltiya Nctcwcyan, di ve bi rasti jl 

wck1 nave xwe, yekitiya neteweyan be. 
U ne weha ye. Ev yckitl di avakirina 
>..WC deji 0 nuhajiyekiti'ya dewlctan C. 

Me bere ji anibfı zimen. Neteweyen 
kCı nebline dewlet, ji vi mafi bepar 
mane. Li gora raya dcwlctcn rojava 
(Awrfıpa, Amerika) nation, yani netew 
wcke dewlet te qebCılkirin. Nereweyen 
be dewlet di raya gişti de weke nation 
nayen hesabkirin. Lomaji pirr bi asan! 
mirov dikare beje YN yekitlya dcwlc
tan c. YNyan mafe netewa kurd dewri, 
dewleten daglrker dikc ku weki ku 
mirov go§t radeste gur bike. Ji ber ve 
yeke ye kCı rezgirtinaji ti;.:ubcn dewle
tan re daim! ketiye peşiya mare çare
nCısi ye neteweycn bindcst. Ev biryar 
bixwe xuya dike ku YN, yekitiya 
dewleta ye. Li ve dere bi asani mirov 
dikare beje ku herani beri demeke ku 
li jor hatibCı zimen -weke pirsgireb 
neteweyen Yugoslawya, Rusya ı1 wd. 
YNyan ji dijt peymana rezgirtina 
tixuben dewletan biryar wernegirtiye. 
Pi§ti van buyeran hev1darin ve helwes-

ta YNyan ku ji bo Kosowa u netewe
yen din haciye bikaran1n ji bo kurdan 
O net\veyen din ji be bikaranin. 

Bersiv 33: 
Tekiliyen navnetewey1 yen dewle

ta Fedcre ya Baş(ıı·e Kurdistane, heııı1 
dewleten deg1rker en dcr u dora xwe 
dicirslnc. Le dlsa kurd bi zirekı ceki
llyen )..'We yen navneteweyi bihez dikin 
Cı gelck cari jl dewlecen ciran neçar 
dikin. Hetani 'iro tekiliyen navncte
weyi yen dewleta fcdcre zerar nedaye 
tevah'iya tevgera kurd. Pewendiyen 
Dewleta Federe encameke erini ye ji 
bo beıjewcnd1ycn tevger u neteweya 
kurd a stratejik. 

Bersiv 34: 
Avakirina dcwleta federe di meşru

kirina dozOmafen kurdan de pengav
eke dirakl ı.1 bidest:ıôstineke netcweyi 
ye. Di gulıerandina raya gi§t1 ya cihane 
de roleke eren! digre G weke minakji 
bo tevgera kurden parçeyen din ji 
ceslrekc piJT er1n1 dike. Digel hemi 
kemasiyen xwe O çewtiyen xwe dest
kevtiycn Başı1r hcst u vina neteweya 
kurd ge§ ı1 g{\r dike. Her roj erne bi 
hev re bandora ve dewlcta federe 
bibinin u erne binirxinin. Pi§ti çend 
salen din em de bandora we xwe§tir 
tebigehejin. 

Bersiv 35: 
Mixabin !ro ve pirse him kurd ji 

)..WC dikin u him jl biyan'i ji kurdan 
dikin. Bers!ven van pirsan li gora ji ke 
cc pirs1n, cfıda ye. Binavkirina ve pirs
gireka neteweya kurd bi desten xer
ne).,wazen kurdan cuda te binavkirin. 
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Armanc, aloz ı1 şelokirina ve dozc 
bix'We ye. Ramanen birez serokc dew
leca federe Mesud Barzani, daxwazen 
raya gişti ya kurd tenin zı; . ı cn . 

Kurdistan ji dcrvcyc vina kurdan parçe 
bGye. Le realiteyek e. Li her pcrçeyc 

weke nctcweyek mafen kurda yen 
rewa hene Cı mafe kurda ye avakirina 
dcwletckc serbixwe heye. Rewşa 'iro j i 
bo avakirina dcwletekc scrhixwe ne 

amadc be j l, naye we manaye ku kurd 
vi ma!e xwe ye xwezayl jiblr bikin. Bi 
gotinekc din, bi cegehen biyani şiro
vekirina ve pirsgirckc şe lokirina ava te 
ser kaniya azadiya netewcya kurd 
bixwe ye. 

Bersiv 36: 
PKKc j i destpeke hetan'i 'iro hi 

n! baza xebata A.'We civata kurd teror'ize 
ı1 rrı1'Jiicarize kiriye. Diroka tckoştna 

kurd , j i xwc daye destpekirin Cı bi vi 

awayi ji di ro ka tc koşina neccweya kurd 
tevlihev Cı aloz ki rlye. Şoreşcıı kurdan 
tawan bar kirine, bi dev Ci ranı an en 
dijmine kurda şoreşen kurda şirove 

kiriye ı1 kiryaren dag'irkercn Kurdistıne 

xwedi maf pcj irandlye. E rekiri na 
KcmaJizme jl ye k j i va na ye. Kesayeti
ya Kemal, Seddam ı1 I lafız j i xwe re 
kiriye m,inak ü seroke >.."WC jl bi 

dfırişmeycıı wan kesan bilevkir'iye. D i 
tevgereke weha de guhcrina raman a 
stratcjiya xebate di nava levcn yck kesi 
de ye ı1 yen din tene xwedtye mafe 
birevebirin ı1 bicikirina van raman Ci 
stratejiyen ku serok afırandiye. 

Bersiv 37: 
Ev pirseke em her roj fı şev ji xwe 

ı1 j i hevalen xwe d ipirsin e. Eve pirse 
çirokek ani blra min. Yeki baqil di..xin 

nava dihnan. Dilın ji her ro dikevin 

dore Ci li qulikeke diwer dinerin. Pişti 

dcmckc cw ji meraq dike, dikeve dore 

(ı li ve qulike dinere, le tişteki ııabine. 

Ji dihna dipirsc u dibej e min tiştek di 
ve qu like de nedlt m a huıı çi dibinin. 
Bcrsiv balkc~ c: hela j i xwe re li vi 
dilıni binerin ev çend sal in cm li ve 
q ulikc dinerin me tiştek nediclye le ew 

doh haciye ü dixwaze tişteki bihlnc. 
Wclehl hi salan e me xwestiye ber

siva ve pirse bidin. Le ta n ı1ha ji 
hcrsiveke herbiçav dem eketiye peş. Li 
gora serok fı kadroyen kurda yen dervi 
PKKe, suce avanekirina tcvgcrcke 
netcwcyi tcnc PKK ye. U rasti ne 
weha ye. Berevaji we pcşketin G ıne
zinhCina PKKe, encame pasifızebfın ı1 

jihevketina wan kesa bixwe ye. Serkef
eina Teko§lne bi nirxandin u hicianina 
wextc u erken derfetan bL'<WC ye. 
Gelek derfet dcrkctin peşiya tevgera 
kurd ya derveyi PKKe, Ic mi-xabin 
n ikaribı1n bikarbinin. Iro ji zahmettir 
bı1ye. H ergi dihcre jl zahmettir dibe. 

Le tevgera kurd ya derveyi PKKe. 
xwcdi hez ı1 rayeke neteweyi ye. 
Baweriya min lı cye kfı we dcrfet bene 
bikaranin u we alternat!feke nctcwcyi 
bete avakirin. Pcwistlya ne teweya 
kurd bi lıezeke alternatif hcyc. Ne 
alternatifekc diji PKKe le alte rnatifeke 

j i bo neteweya kurd pewiste. PKKya 
iro ji ne PKKya da hi ye. D erfet li 
peşiya cevgera kurd vcbuyc G dive ev 
derfet be bikaranin. 

Bersiv 39: 
Reya tcvgcra siyasi ya teko§er ne 

weke reya be ziqzaq e. Bandora wcxt u 
bOyeren cilıanc Ci peşveçuna civate li 
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ser bir u baweriyen ronakblren kurd 
mezin c. Ronakbiriya kurd bi du all
yan ve berfırch buye. 

Ya yckem, ronakbirlya xwc be tir j i 
tevgera netcweyl ya her çar parçcyen 
Kurdistane wergirtiye. Ronakbirlyekc 
kurdistaru ye. Destp~ka ve ronakbiriye 
di na va şex u melaye kurdan de dest pt! 
kiriye. Bandora dewleten dagirker be 
şik ü ser van ronakb1ren kurd hcye le 
bawerim bingehe ronakbiriya xwe ji 
tevgera netewcyiye wergirtine fı bi ve 
ronakbiriye jl beşdan tevgera neteweyi 
bOne. Mirov qerektere ronakbiriya 
netewcyi di tevgera neteweyi de b~ 
dibine. 

Ya duwem ji, bir u raye xwe bi 
zcdeylji tevgera navncteweyl girtiye, u 
bi qercktere tcvgera navneteweyi, 
(weke tevgera çepgir, tevgera liberal, 
tevgera dekomkrati ı1 welô din) beş
dar! nava tevgera neteweya kurd bfıye. 
Aliye netewayetl ye ve ronakblriya 
kurd lawaz e. Heza ronakbtrlya xwe,ji 
tevgera çepgir a navneteweyi yan ji ji 
tekaşma neteweyen bindest wergirtl
ye. Qerektcr (] ideoloji'ya çepgir u 
liberaJen netewcyen serdest di aliye ve 
ronakbiriya kurd de ciyelô berbiçav 
wergirtiye. Piraruya ronakblren kurd 
bi zirnan O çanda neteweya serdest ve 
perwcrde bune. Ronakbinya xwe cara 
yekem ji ronakbiriya neteweya serdest 
ve wergirtiye. Lomaji ne mimkune ku 
bandora çanda neteweya serdest li ser 
ronakblriya kurd tune be. Ronakbircn 
kurd bi çirak ı1 helbesten diroka nete
weya serdest ve semişivi dirok u ede
biyate bune. Ta radeyeke hebUna xwe 
ji dlroka inkariya neteweya serdest ve 
terbune. Bawcriya min ew e kil ban-

dora çanda neteweyi, siyasi u civatl ya 
neteweya serdest li ser ronakbiriya 
kurd bi girani heye u aliyelô ron
akbiriya kurd h m ji di bin ve handare 
de ye. 

Bersiv 40: 
Pirsgircka hevkariya tekoşina nete

weya kurd her dem bôye sederne 
jihevketina tevger fı şoreşen kurdan. 
Di rojhelata navin de mixabin 1ro 
hevkariya tekoşina neteweya kurd di 
nava tcvgera "Enternasyonalist ya nete
weya serdcst" (islami, çepgir fı llberaJ) 
de yan tune ye, yan ji gelelô kem e. 
Entemasyonalisten neteweyen serdest 
di rojhelata navin de hevkaren 
neguherin::ı statukoya rojhclata navin 
in. Kurd di tekaşina xwe yaji bo ma~ 
neteweyi u demokrat! de derveyi vina 
wan yek bi yek keviren ve avahiya sta
tukoya nemeşru ya rojhelata navin 
radikin O bi teko_şina xwe ve avahlya 
rojhelata navin dihejmin. 

Tevgera enternasyonalist ya nete
wcyen serdese mixabin di bin bandora 
helwesta kolonyalist de ye u bi nave 
"dij1-cmperyalizme" u "peşve- rOtiye", 
diji tevgera kurd tevdilivin. Ev ji mix
abin reng ı1 dengen wan en netcwe
yetıya serdest nişan dicle. 

Tevgera kurd ira bi paradigmayeke 
ideolojiya welatparezi ıl demokrat! ıl 
wekheviye struktura rojhelata navin 
tehdit dike. Di guherandina seruktura 
rojhelata navin de berjewendiyen hemi 
hejar, karker, gundi u kemneteweyen 
rojhelata navin hene. Tekoşina nete
weya kurd, pewiste alikariye ji tevgera 
çepgir O islami werbigre. Tevgera kurd 
dive bi helwesta xwe karibe alikariya 
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tcvgera hejar Cı olpercsren rojhelata 

nav!n wcrbigre. Tevgera netewey! ya 

kurd ne dij! tevgcra çepgir Cı islam! O 

ne j! dijt tevgera liberal a ncreweycn 

serdest c. Ew bi:ı.we ımıtcflken tevgcra 

kurd in. Le iro bi hclwesta :ı.wc ve dervi 

ve hclwesta xwezayi ketine ı1 di 

berjewendiya nerewcya serdese O 

statııkoya rojhelara navin de xvvedllıcl

wc~reke kevneperesr lı paşverfı ne. 

Hcza yekta ya kCı starukoya rojhc

lata ııavln ıı cmeşrfi dibine tcvgera 

netewcyi ya kurd c. 

Bersiv 41: 
Tevgcra Filistin! ji bo struktura 

rojhelata na vi n ne xctcr e. J i:ı.we iro 

levgera Fillstinc bGye tevgcra berjew

cııdlya sratukuparczcıı rojhelara navin. 

Ji Suudi bigrc herani lran Ci Tirkıye, ve 

revgere bi devkl be ji diparczin. ji bo 

revgera entcrnasyonalisten rojhclata 

navin rcvgera Filistin aletekı bijarte ye. 

Tcvgera Fillstlne xistinc ııava qalibckl 

heremi u xistine nava berjewcndiyen 

statukoperesrcn rojhelata ııavin . Dozc

kc :-..wedi maf e, Ic bi hevkarlya paş

veruyan lokallzc Cı tiAi'ıbkirl maye. Lı 

rojhelata navin ti revger parastina mafe 

netcweya Filistin ji xwc rexeter nabi

ne, bercvaji we di bcrjewendiya :>..'Wede 

bikar tlnin. Loına ji ez dibejim tenc 

revgera kurd statukoya rojhelata nav!ıı 

dixc xerere. Loına jl tevgcra ııeteweya 

kurd wcke revgerckc xeter tc pcjiran

dııı. Yalçin Kuçuk kemalistcklnaskirl 

ye. Ji bo tcvgera Filistin hemi wcjcycıı 

baş fi :ı.weş bikar tlne. LC tevgera 

kurd di kcsayet!ya scroke hercma 

Kurdisrane birez Mesud 13crzan1 de 

dibine Cı her dem dibeje,ji bo rojhela-

ta navln fı nemaze ji bo Tirklye Mesud 

Berzanl xeter e. Ew temslla dewleta 

kurcil dike. LC tişte her! baş ew c kCı 

Diyarbckir weke wi nafikire. Qesda wl 

ji Oiyarbckire PKK ye. Ev bi xwe lıel

westa enrernasyonalistcn neteweya 

scrdest ji aşkere d ike. 

Bersiv 42: 
Meseleya Kerkı1ke bi pirsgireka 

neteweya kurd ve giredayi ye. Roja ku 

pirsgireka Kerkfıkc çareser bfı, we 

gave pirgireka kurd ji çareser dibe. 

Çima? Ji bo wan hezen kfı ve pirsc 

çareser di kin, Kerkük Cı meseleya kurd 

weke hcv ginngin. Wan hezcn ve pirse 

çareser bikin, we bi:ı.'Wazin pirsgircka 

kurd j! di rojhclata navln de çareser 

bi kin lı wc ji bo çareseriye role kc aktif 

werbigrin. Meseleya Kerkı1ke, hewqa

si giring ı1 hewqasl jl bi pirsgireka 

rojhclata navin ve giredayi ye. Him 

kurd Cı him jl hczcn biyani di ve 

zancyiye de ne. Loma jl çareseriya 

meseleya KcrkCike ne asan e. 

Oerfcrek mezin kete destc kurdan 

le ve dcrfete bikar neanin. Bi rCLxandi

na serweriya Seddam ı1 Baas ve kurd 

bi yek ali ketin Kerkuke ı1 cv ji bfı 

mijara neX\>~eşlya navbeyrıa heza kur

dan. Dive kurdan li ser meseleya 

KcrkCıke lihcv kiribana ı1 bi hevkarl, 

biyekdcngi Kerkı1k azad bikirana u je 

dcrneketana. Ev dikaribı1 biba sedemc 

şerek1 giran le ez di we bawerlyc de 

mc kfı we kurd biserketana. Ji ber ku 

Amerika nikaribCi li diji heza kurdan 

midaxcle bikir;ı ı1 di §Cr de eniyeke din 

vekira. Jixwe her tercf diji Amerika 

bfın, tenc kurd bi plane Amerikaye re 

lilıevkiri bCın. 
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Heza peşmerge karibCı ·>.:we biparc
ze il dikaribu li Kerkuk bicl bibuya. Le 
çewtiya yekem ew bu, ku Yekitiya 
Niştiman bcyi PDKe ketc KerkOke Cı 
çewtiy:t PDKe ji ve ınidaxeleye di 
beıjewendiya kurdan de nepejirand O 
hevkarlyeke neteweyi pek ncanin. 

lro çarcseriya pirsgireka KerkCıke 
di makezagona Iraqe de hatiye nivisin. 
Derfeta kurdan ne welô dcrfcta li jor 
hatiye zimen. Le mafe ti kurdeki yan jl 
tevgereke kurd tune ye ku dev ji ve 
pirse berde yan ji sisr bi(,trC. Çareseri ji 
aliyekt bi dengeya hezen rojhelata 
navin ve gireday'i ye. Ji aliyeki din ve ji 
bi helwesta kurdan ve giredayi ye. Di 
ve dere de hclwest<l yekgirtiya neteweyi 
ya kurdan gel ek giring e. I Ielwesta 
Amerika bi ya min dikare her dem bere 
guherandin. Berjewendlycn Amerika ji 
bo çi di Kerkfık u Kurdistane de cune 
be? Konsensusa netcweyi ya tevgera 
kurd rene dikare pirsa Kerkuke çareser 
bike. Dervl kurdan beşik herni pey
maneo li ser statuya KerkCıke de nebin 
çaresen Cı de herdem bibin qada dev
jeni O nearamiya rojhelata navin. 

Bersiv 43: 
Pirsgireka neteweyi u helwesta bi 

pirsgireka neteweyl ve g1redayi her 
dem buyc mijara tekoşina tevgera 
neteweya kurd. Ev devjeni di navbcy
na tevgera kurd u ya tevgcra neteweya 
serdest de, di her qada tekeşine de 
bCıye mijareke serekc. Tu cari ji weki 
h cv n efikirine Cı de tu cari ji weki hev 
ve mijare şirove nekin. Neteweya 
ereb, tirk Ci faris neteweycn daglrker 
in. Neteweya kurd jl neteweyeke 
daglrkiri ye. Neteweya kurd bi ve 
dag1rkeriye ve giredayl, ji maf u 

azadiyen neteweyl Cı mirovayetl bepar 
maye. Beşik netewayetlya kurd boçu
neke demokrat Cı peşveru werdigre (l di 
bcrjewcndly::ı hej::ır O kemnetewyen 
dine de heza yekta ya hevkarlye ye. 
Loma, hem! nerineo herdu nete
wayetlye wckhev digrin Cı weki hev 
şlrove dikin ew neri- nen desegiren 
dagirkcrcn Kurdistane ne. Berevajl 
tcvgcra neteweyeti ya nereweyen ser
dese revger::ı neteweyl ya kurd, ne 
nijadpercsr O şovenist e. Tevgereke 
demokratik O xwedi maf e. 

Bersiv 44: 
Pirsgireka kurd, ne pirsgircka mis

reke kesen bi kurdl diaxivin. Pirsgirek 
herweha ne pirsgireka kurden koçbare 
bajarcn dewlcten daglrker kirine. 
Pirsgireka kurd , ne tenc pirsgirek::ı 
kurda ye, ev pirsgireka, pirsgireka 
xakeki ye Cı ev xa.k jl Kurdistan e. 
P::ırçebuna Kurdistanc, lehceyen cCıda, 
clıdayiya çanda rekoştna neteweyi li her 
parçeyl zahmetiycke berbiçav derdixc 
pcşiya tckoşin::ı neteweyi. Dive kurd li 
ser çar mijaran konsensuseke neteweyi 
peyda bikın : 

1- Kurdistan wel::ıte kurda ye u bey! 
vi'n O hesta kurda hatiye p::ırçekirin . 
Loma jl ma~ kurda ye xwczayi' ye ku 
rojeke ji rojan bikaribe dewleta xwe ya 
scrbi.xwe ava bike. Ger rewşa iro dest 
ned.e jl, dive kurd dev ji vi mafe xwe ye 
xwezayl bernedin. 

2- Kurd ji de welô hem! nerewcyan 
xwedi helwest (l bir O beweriyen cCida 
bin. Li der o dora van ncrina we teY
geren xwe ava bikin. Le dive nakokiyen 
tevgera kurd ne bi §ere birakuji, ne bi 
çavsori O zordariye, Ic bi d'iyaloge bete 
çarescrkirin. Dive hemi kurd sonda 
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neteweyi bixun kO carekc di bi çi dibe 
bila bibe firsende nede birakUjiye. 

3- Pirsa "kurd çi dixwazin?" em 

bihelinji netcwcya kurd re. Ger li ser ve 
pirsc konsensuseke netewcyi wcke ya 
başOre Kurdistan<: pek be, wc gave hemi 

kes jixwc de helwesta konsensus€ bipa
rczin. Ger ev nebe, divc cm ve pirse 

bisiperin referanduma kurd li her par
çcyi. LC dive em mafe çarenCısl ye 
neteweya kurd herdem biparc~zin. 

4- Hcvkariya tevgera neteweyi ya 
parçeycn Kurdistane helwesreke nete
weyl ye. Le her hcvkariyeke neteweyi li 

parçeyc xwe azad e kO konsesuseke li ser 
ınijarcn ji parçeyen din cı1datir pek bine. 
U çenabe ru cari ev cGdabCırı bibin 
sedemen midaxeleyen parçcyen din. 
Dive tu parçeyek ji bo berjewendlycn 

xwe li ser hesabc berjewendiya parçcyen 

din pewcndiye daneyne. 

Bi ya min evana konsepten hevka

riya nctcweyi O demokratik c. 

Bersiv 46: 
Di konjoktı1ra !ro de pirsgireka 

kurd, pirsgireka hcrcma rojhelata 

navln c. Çareserlya pirsgircka kurd, 

guherandina seruktura rojhelata navln 

dixe rojcve. Loma ji giringlya xwe ji 

vir digre. Bi vi awayl j1 pirsgireka netc

wa kurd, pirsgireka navnctcwcyi ye. 
Bedadweriye tixub hatine lcişandin, ev 

bedadwcriya derbare mafc netewe O 

kemnetweyen li rojhelata navin e. 
Dewletcn hatine avakirin ne li ser maf 

O azadiyen neteweyan, le li ser tinelci

rina maf O azadiyen gelek neteweyan 

hatine avakirin. Me gelek cari cv ani 

zimen kO ti'Clıbcn van dewlatan ne 

meşrO ne ı1 li ser bingehekc neheq e. 

Loma jl kişandina vi tixCıbl buye 

sederne nearamiya rojhelata navln. 

Herani ev bedadwcrl bcrdewam bike, 

de ev ncarami ji berdewaın be. Ez 

wcki şexs ji nivşe xwe re dibcjim, em 
tekçun O şikestin. Ji nüh va vejandina 

tevgera kurd em didin peşlya xwe le 

em dizanin zahmetiyen ve pevajoye 

mezin in. U nivşc min O yen berlya 

nı i n ( 60-70)yi, dikari n role kc bcrbiçav 

di pekanina projeyeke nujen de billze, 

ger li xwe verqile O bikaribe derfeccn 

ve deme bikarbine. Derengmayin 

nabe sederne devjeberdana nı1jcniya 

tevgera kurd e. 
Li bakCıre Kurdistanc hewildanen 

berbiçav hene. Le mi..xabin hetanl nOha 

ji bill PKKe O der O dora we, tcvgera 

kurd bi girseyl ci negirtiye. Ev pevajo ji 

darbeya leşkcri ya 1980yl ve dest pe kir 

t1 hetani nCıha bcrdcwam e. PK.Ke 

civata kurd guhert. Dewletc bi hemi 

ınihawelcycn xwe alikartya ve helwes

ta guherina civata kurd kir. Edi bi 

awaye kevrıare erne nikaribin bi ser 

pevajoye ve sernişiv bi bin O bi helwes

ten xwe yen kevnare ve e§e bikewinin. 

Pediviyen civata kurd bi helwcstcke 

mllitan, neteweyi Cı demokrat heye. Ev 

helwest ne bi nave cOda, Ic bi nav ı1 

nasnameya kurdl dive tekeve rojeve. 

Pevajoya civata kurd, ya dewlcta tirk O 

ya navneteweyi ve derfete radesti 

tevgera neteweyi ya kurd dike. Le 

karanina ve dcrfetc tene di destc ro

nakblr O şoreşgen!n kurd de ye. Li 

bakCıre Kurdistane di salcn 2008-

2009an de dewlcta tirk hinek gavan 

avet ı1 dixwaze hinek gavan ji baveje. 

Dcwlet a lıikunıet van pengava wekc 

diyari d ide kurda. Dewlet wc ha şlrove 

dike. Le neweha ye. Dewlet mecbOre 
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hinek gava baveje. Le dixwaze beyi 
muxatab, beyi kO bi kurda re bişewire, 
beyi hevkariya kurda, tenc bi hevkariya 
kurden bi dewlet u hikumete re ne, 
çareseriyen ve pirsgireke texe rojeve fı 
gavan baveje. 

Mixabin di dema kU pirsgireka 
kurd di rojeve de ye, kurd tune ne. Di 
ve navbere de DTP wcke muxetab 
derdikeve rojeve le ji ber nakokiyen 
nava xwe fı ji ber giredanen mohrk.iri 
yen bi PKKe re, mixabin nikare gaven 
pewist baveje. 

I Ic mi gaven kO dewlet davejin re 
liber pengaven din vedikin. Kurd bi 
van pengavan ve naye ser. Le em ne 
dijl gav avetinen çandi Cı zirnan in. Le 
pirsgireka sereke li bakure Kurdistan€, 
bidestxistina mafe avakirin u damez
randİna parti, komele (1 dezgehcn 
neteweyi yen bi nasnamcya ecnna ye. 
Bi ya min pirsa sereke ev e (1 dive Kurd 
ji bo ve pirse tebikoşin. Ez bixwe ve 
pirse pirsa sereke dipejirinim fı ji bo ve 
pirse di.xebitim. 

Bersiv 47: 
Bakure Kurdistane beşik peşve 

çuye. I3i coxrafya xwe Cı bi niffısa xwe 
mezin e Cı weke potansiyel jl, ji parçe
yen din cCıdatir e. Di dema beren
dametiya dewleta tirk ya ji bo Yekitiya 
Awrupaye(YA) de, kurd ji di bin muxe
tabe Awrupa. Awrupa Cı tirk ve bixwa
zin nexwazin ev d'iyardeyek e O dive 
tevgera kurd bikaribe ve derfete ji 
bikarb'ine. Le mixabin vin u hesta 
neteweyi li baküre Kurdistane ji parçe
yen din geleki kemtir e. Xwe Inkar
kirio li baku re Kurdistane ji parçeyen 
din zedetir c. Li parçeyen din çahşiti ji 

bi kurdi ye. LC li Bakur, tirk.iyeti di 
nava tevgera bakfır de weke paradig
mayeke ideolojik fı felsefi ci girtlye. Ev 
xetereke mezin bi xwe re tine Cı him ji 
astenglycn mezin derdixe peşlya teko
şina tevgera nfıjen fı ji nCıh ve vejina 
tevgere. 

Pirsa Projeya Mezin ya Rojhelata 
Navin (PMR), jl di ve çerçeveye de 
dikare be şirovekirin . PKK altyeki 
kurda ye heri bihez e. Li gora şlroveyen 
PKKc, PMR dijl berjewendiyen kurda 
ye fı dive kurd li diji PMRe xwe 
organize bilcin ı1 tebiko§in. Ne tene 
baküre Kurdistane herweha dixwaze 
tevgera her çar parçeyen Kurdistane 
texe xizmeta dijberiya projeya PMRe. 

Ev helwest ne di berjewendiya 
kurda de ye. Dibe iro PMR li bakur ne 
weke başCır, rojhelat {ı rojava herhem
dar be fı belki berjewendiyen me wekl 
em dixwazin di ve projeye de tune be. 
Le ev bixwe nabe sedem ku em diji ve 
projeye derkevin. Lewra PMRe, guhe
randina seruktura rojhelata navln xisti
ye rojeva xwe. Bi serketina ve projeye 
ne di demeke kurt de, le di dahatfı da 
wc pek be fı ev jl di berjcwendiya 
neteweya kurd de ye. Loma dive kurd 
bi hem! helwesten xwe dijl berjew
endiyen PMRe dernekevin. Kurd all
gire ve projeye ne. Kes, tevger Q dezge
hen kfi diji ve projeye tedikoşin neyare 
revger u azadiya Kurdistane ne. 

Destkevtlycn başfire Kurdistane ji 
helwesta kurd xurttir dik.in. Başur 
gaveke diroki ye Cı dive hewildanen ve 
dlrokiya başCır encam bidin. 

Bersiv 51: 
Wilson, di 1918 de weha digot:"Bi ti 

keseki (li vir meqsed ne kesayetiyek e, 
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netewe ye.) bi zorc nayc qebOik.irin kU 
cw di bin sef\J,teriya kO cw naxwaze 
biminc, bijt." Le Wilson bi ve ve girc
dayi ji tegeha "nctcweycn" tegiluştl tine 
zimcn. Ev neteweyen tcgihişti pişti 

Şcrc Yekem e Cihane ve giredayi 
tixfıben hatine danln, xuya kir kO cv 
nctewc kJ nin. Le di rastiye de ne weha 
ye. Gclck welaten tenegihişti jl bOne 
xwcdi dcwlet. Bi ve biryareve giredayi 
rastlyekc din derkere hale. Dewleten 
emperyal O Bolşewlk jl, ji tix:Oben ku 
we bibin sedemen guhcrandina radikal 
a struktura hereman tirslyane. Loına jl 
hinek netewe weke nctcwcycn wen
dak.irl bi biryaren hezen mczin ve, di 
bin bandora zordariye de man. Kosowl 
O kurd ji van du nctcwcyan in. 

Piştl Şere Duyem, guhcrandinen 
radikal di nerinen pirsgircka çarcnGsiye 
de pek hatin. Lewra Şcrc Duyem 
kolonyallzma klasik wcke sistem birla
wl ani. Di biryara YN - Neteweyen 
Yckgirti -ya 59/134 de: Di pevajoya 
azadiya ji bin nlre kolonyallzıne de, 
tene yck çareseri heye ew ji mafe 
çarenusi ye. Le wan mare çarenOsi edi 
bi awayckl din dinirxandin. Kolonya
lizın nenıaye o nctewe edi dikarin di 
çerçoveya jiyaneke bi hcv re de mare 
XWC ye çarenÜSl bikarbinin. LebeJc li VC 
dere neheqiyeke ınezin li netcweyen 
be dcwlet lıate k.irin. Maren wan weke 
mafc çandi, otonomi Q wekl din hate 
binavkirin. Bi gişti ji pirsgircka wan 
k.irin pirsgireka kemnetcweyan. Ev bir
yar bCı sederne biryaren nfıh yen NY 
Yek ji van biryara ev e: Her hewil
daneke kG bibe sedemen qism1-
parçck.irin yan ji parçekirina yekltiya 
xak O nctcweya dcwletekc (netewe
dewlct), dijl peyman O prensiben NY 

yan dikeve. Ev ncrin di biryarcn NY de 
bO hezeke sereke. Bi ve biryare, nehe
qlya li ser neteweyen bindese bi nave 
dadweri O demokrasiye tetc qebOik.irin. 
Hemi dewleten sosyalist Cı yen kapi
talist ve biryare pejirandin. 

İro bi bOyeren nGh, pirsgireka mafe 
çarcnCısiyc, gehiştlye qonqxeke nuh. Li 
gora biryarcn NY edi ev biryar ji bo 
hem! netcweyaıı derbas dibe. Nemaze 
piştl ruxandina sistema sosyalist nave
roka vi mafi bi awayeke radikal hate 
guherandin. Piştl Şcre Yckcın c Cihane 
çawa kO tixfıben Dewleta Osmani O ya 
AwustCırl Cı Macar! hate guher:ındin , bi 
deharı dewleten serbixwe hatine 
avak.iriıı, bi ruxandina sistema sosyalist 
ve ji, li Sovyeta kevn O li Yugoslawyaye 
bi dehan dewleten serbixwe hatine 
avakirin. Bi van bOyeren nCıh ve, di 
nava sistema globaltzma cibani de, li 
gclek ciyan bikaranlna ınare çarenOsl, 
gclck dcwleten serbi.-xwe hatine avak.i
rin. Bi avakirina van dcwlctcn serbixwe 
ve navcroka vi mafi (mafc çarenOst) 
bate guherandin. iro nıidaxclcya nava 
dewleteke sef\J,Ier, gava pcwlst bete 
ditin li gora rezgircin o nerczgirtina 
mafe mirovan, ,dikare bibe O ve hel
west di raya demokratik a cihan! de ci 
girtlye. Midaxeleya Amerika O Natoye, 
li ser Yugoslawya O Mganlstane O lraqe, 
alikariya netcwcyen scrbb .. 'Wc yen 
Sovyet a kevn mlnaken bcrbiçav in. Ev 
bi xwe baş redide kO di wexteke pewlst 
de bi midaxeleyeke navneteweyi ya 
lcşkcri pirsgircka netcweyek! dikare 
betc çarcserkirin. Ev bixwc helwesta 
çareseriya pirsgireka mafe çarcnGsiye 
bihez dike Cı meşru dike. Pirsgireka 
Kosowaye, yekji van pirsgirekan bO kü 
bi vi awayl hate çareserk.iriıı . Van bOy-
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eran nexşeya cihane ya kevnare guhcrt. 
Ve proses:ı guhcnındina nexşeya 

clhane, bidawi nch:uiye. Kurdistan 
dikare yek ji wan buyeren nıczintirin 
en cihane be. 

Pirsgireka neteweyi li Yugoslawya, 
hevpeyınanen NY anin hemberi hev. 
Mafe çarenfısi ye nctewcycn bindese lı 
pcyınana parascina xak, üxfıb u yek
girctya neteweyan (netewe-dewlet) ani 
hemberi hev. Diviya NY ji herdCıya 

yekc hilbijere. Di dawiyc de NY 
parastina nıafe çarenlısi derxist pcş Cı 

Lixuben dewlctan haline guhertin. 
Bosna, Karada.,x ı1 dawi ji Kosowa ser
bixwc bu . Bi vi awayl cara yekeın e ku 
rnafe çarenusl bi rcya NY ve rast te 
bikaranin. Ev guherandin tekaşina 

neteweya kurd ji nez ve cleqedar dike. 
Dive cm baş ve pirsgireke şirove bikin. 

Bersiv 52: 
Di ınalpera Scnvexte de min ev 

rezenivis li ser hclwesta berdevke 
dewlct ı1 hikumeta tirk dest pe kir ı1 

nuhaji weke bcrdcwanı.ı ve rezenivise 
di malpera Rojeva K11rd de bi navc 
"Başlireke Çawa Divem" dinivlslnim. 

E7e di>;vr.ızim bi çend minakan ve 
pirse bibersivinim. Berdcvkcn dcwlete 
pirsa ziınan , çand u neteweyati çewt 
ş!rove dikin. Min ji li dUl ncrlnen wan 
dcst bi ve rezenivlse kir. 

Min pcn.verdeya bi zimane kurdi' 
weke mafe kurda ye >..'Wezayl anlye 
zimen Ic ne weke çareserlya pirsgireka 
kurd. Loma pirsa çarcserlya perwerdeyl 
ya bi ziınane zikmaki, TV ı1 rodlyo bi 
ziınanc zikmakl tene çareseri'ya pirs
gireka kurda nine. Çareseri'ya pirs
gireke, ji ve geleki zcdetir ı1 durtir e. 

Di rezenivlse de pirsa sereke wcha 

dcrdikeve hale. Pirsgireka Tirklye ya 
screke pirsgireka netcweya kurd e. 
Ger Tirkiye biJ...'Waıe kurd bi tirk Cı 

kcmneteweyen din re bimlnin ı1 bi 
hev re bijln, dive Tirklye ve pirsgireke 
di çerçoveya dewleteke pirrengi, piir
dengl, pirrçandl, pirrnctcweyi u wek
hcviyc c..le çareser bike. Min gelek 
mlnakji pratika Awnıpayc dane. Lama 
Tirkiye c..li.."·wazc di nava ve şaristaniye 
de cl bigre. Ger ev nebe, wc kc Kosowa 
ı1 gelek minakcn din we kurd ji 
dcwlctc veqetin u ev ji mafe kurda ye 
>..'Wezayi u pediviya dadweriya yasayi 
ya navnetweyl ye. Jixwe bu yeren dawin 
ve helwesta kurdan xurttir kiriyc. Yekji 
vana ji pirsgireka Kosowa ye. Ger em 
pirsa Kosowaye weke pirsgireka "cirk"en 
Kosow.ıyc binav bikin, de çareserlya 
Kosowaye ji mc re ne be minak. Ji bo çi 
Kosowa ji kurda re nabc mlnak? Ti 
scdcm tine ye. Heger berjewendiyen 
navneteweyi di çerçoveyeke wekl ya 
Kosowaye de ji bo kurda ji peyda bibe 
w€ pirsgirek weke ya Kosowaye 
bikaribe be çareserkirin. Min digcl 
Kosoway€ pirsgireka çareseriya başfıre 

Kurdistane ji nivlsiye. Lewra başure 
Kurdistane ıninakek zindi ye ı1 ji 
parçeycki welate me bixwe ye. 

Pirsgirekeka berbiçav a din hcye ku 
!ro di rojeva kurdan de ye: Pirsgireka 
lehçeyen kurdi ye. Li Başar sorani 
serdest e u kurma ne ji' helwesteke ji bo 
kurnıanciye werdigirin. Ji allyekl ve 
kurd ç::ı reseriya lehçeyan weke afıran
dina zirnaneki hevbeş binav dikin. 
Min li ser ve meseleye gelck ıninaken 
bcrbiçav anine zirrıen. Yek ji wan 
mlnakan, ınlnaka pirsgireka lehçeya li 
Iskandi'navya ı1 nemaze li Norweçe ye. 
Bi ya min, dive perwerdeyi bi hem! 

B iR. Hejmar: ll HA VfN 2009 251 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



PDKT it DDKO Bingtlıitı Ttv,l/era Ntteweyf ya 181811111811811-------------
lehçeyan bctc kirin u hem! lehçe der
feta pe~veçOna xwe bikar binin. Ez ve 
weke dewlemendiycke zimane kurdl 
bilcv dikim. 

Di ve çerçeveye de pirsgin!ka diro
ka neteweyl bi kUrani tlnim zimen. 
Çareseriyen van pirsan jl binav dikim. 
Em hetant nOha çawa bi çewtl di pirs
gireka neteweyetl de tegihlştlnc ji 
tinim zimcn O li gora xwe ve pirsgircke 
şlrove dikim lı rast1ya wc tlnim zimen. 

Bersiv 66: 
Bi rasti gelek cari büyeren ku 

mirov behevl bike pek hatin. U weke 
~exis min ev bCıyeran weke bilyeren 
demkl bilev kir u weke esasi bi hem! 
helwesta xwe ve dijl behevltlya nava 
tevgera kurd rawestiyaıne. Behe- vltl 
ınirin e, serxwe~tya serkevtine jl dilı
nlti ye. 

Bersiv 73: 
]i bo ku kovara BiRe cv derfet da 

min, ez jl sp as dikim. He ger ez ji nO h 
va bi hatama dinyc, min c jlyana teko
§lna neteweya kurd hilbijarta. Hemi 
kesayetiyen kurd, hem! ronakblren 
kurd di pevajoyeke dersdane de derbas 
dibin. Iro dcrfctckc mezin ji bo 
tevgera kurd derketiye hale. Dive 
kurd ve derfete bikarbtnin. Niv~en me 
bi pirsgin!kek ve hatine hemberi hev: 
Ve pirsgireke erne bi xwe çareser 
bikin, yan ji erne ji niv~c li du me ra 
ten bihelin? 

Dive em bi xwe ve pirsgirckc 
çareser bikin. 
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Di encama Kongreya 1975an de me re 
li her xebatek bi rek u pek vekir, xunek nuh 

da partiye, rexistine ji bingeh u rayen we 
de hejand,ji qalike we ye teng derxist 

Ez di sala 1952an de hatüne dine. 
Min çcnd sal dercng dest bi dibistane 
kir. Ez di sa la 1967an de ji bo dibistana 
navln hacim Dlyarbekire. Min dibis
tana navin u lise li Dlyarbekire qe
dand. Dfı re min demek kurt dibistana 
muhendislyc li Adane xwend. U pişti 
ku fakulta fene li Diyarbekire vebu, 
min qeyda }..'WC hani Diyarbekire u se 
salan li vir xwend. Le ji ber xebaten 
xwe yen rexistini, neçar mam ku dev ji 
dibistane berdim. 

Herema me pir di bine bandora 
şere Şex Seid de mabu. Pişti idamkiri
na Şex Seid ji şer 4-5 salan dewam kir. 
Gelek gund çend caran hatin şewi
t~ındin; gel gelek eziyet dir; >..'Usara can 
u mal pir bu. Dema plra min bi diya 
min ducan bu, gunde wanji terefleşk
cren tirkan ve hatibun şewtandin, 
gundl mehkôm lı derbedcr bCıbCın; 

I 

Mustefa FİSLİ 

xwe li çiya vedi?artin. Dlya min di wc 
deme de, di xidklk de hatibu dine. 
Kal u piren min, der u ciranan tim 
belısa serpehatiyen X\ve yen we deme 
dikirin. Zilm, hovlti Cı bcbextiya tirkan 
her tim mijara sohbeten wan bun. 
I Ien zede jl belısa Mistefa Kemal, 
Tsrnet Inonl dikirin u geleki ji wan 
nexweş bı1n. Van axiftincn wan gelck 
tesir li min dikirin. Dijlnya hoven 
tirkan, dijminhlya bi Mistefa Kemal fı 
İsmet Inoni di dile min de xurt dibOn. 
Le min, bingeh fı hime mcsele baş fam 
n ed i kir. 

Di sala 1964an de guhartinek bin
gehl di jlyana min de rO da: Biraye 
min e mezin, di sala 1962an de gibişte 
Şoreşa Ilone. Pişt! demeki biraye min 
ketibfı deste cehşa O wl avetibun 
girtigeha Mtısile. Ji saleki zedetir di 
girtlgehe de ma. Ji wir jl w1 teslime 
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Di t11caına Kongreyn 1975aıı de 

Tirkiye kirin. Piştl ınclıeki tirkan w1 

berdan u hate mal€. Şoreş, Mele 

Mistef::ı Barzani, peşmerge Cı cehş mın 

je bihist. Hclbesten Cegcr.-:win: "Ey 

felek felck", "Pira ton:'' lı çend hcben 

din min jibcr kirin. Weneyen doza 

kurd u Kurdistane li ber çaven min 

zelal b un. I I edi we!atek me h ebu u cw 

welat ji geleki dewlemend bu. Le 

xelke, wc parçe parçe u dagir kiribun; 

dive bihatana rizgarkirin. Dijmin ne 

yek Ic çar dewlet bun. Ji wc sale ı1 vir 

de, min her nuçeycn di derban': kur

dan de şopandin. 
Dema ku min dest bi dibistana 

na vi n kir (1967an de), aligiren doza 

kurdl gelek kem bCın. Di nav lıczar 

şagirtan de, 4-5 kes ncdihatin dltin. Ji 

xwe zaroken bajarlyan xwe li kurdieiye 

hiç ncdikirin xwcdl. Digorin "em tirk 

in, bi tene gundi kurd in". Ne bi rene 

gı.ındlyen Diyarbckıre, gundlycn 

S tenbol Cı Bursaye t1 wd. ji kurd in. Li 

gor ditina wan, bajarl ji li her devere 

tirk bun. Kurd piçCık didicin henckc 

>..we bi wan dikirin. Dcma ku pela 

?ore?geriye O çepgiriye bilind bO, ew 

kes nehatin nava tcvgera kurdan: di nav 

rexiseinen çepgiren tirkan de cih girtin. 

Li pey demek, bejmara şagirten 

gundi zede bfın. Piren wanjl,ji cihen 

ku hcri ezyet le hatibOn kirin dihatin. 

Ji doza kurdi re vekiıi bun. Axaftina bi 
wan re hesantir bu. Bi tene fı:rbuna re 

Cı dirba ku pe da birneşin pewist bun. 

Iler di we sale de rojnameya Akşam 

hevpcyvinek bi Mele Mistefa Barzani 

re kiribCı. Bi we munasebetc zanina 

me di derbare şoreşa başfire welet de 

zedc bu. Ew hevpeyvin bO materya

leke gelek baş ji bo propagandaye. 

Ez di sala 1969an de bum endame 

PDKTye. Di dawiya sala .1971an de ji 

bOm bcrpirsiyare ciwanan. Min xcbata 

:-..we ya her! .d!de, di llseye de, di d ibis

tana maınostcyaf\ de u di yurda wakie 

de dimeşand. Dema ku min !Ise qe

dand, min bi dehan kes kiribun 

cndaınen partiye. 
Piştl tekçCın::ı şoreşa başüre 

Kurdistanc aloı.l di nav partlye de der

ket. Gelek re>.:ne li reveberlya partlye 

dihate kirin. Koma navkom neçar ma 

ku hiçe kongreye. Wek niinertlya xor

tan, hangi ıninjl kirin. Di kongreye de 

hacim hilbijartin ı1 bum cndame mek

teb siyasi. Di dawiy-.a Kongreya 1977an 

de ji bum sckretere gişti ye PDKT. 

Di tlawiya sala 1981an de konfer

ansa parti'ye li Surlyeyc pek hat. Min 

dev ji xebata J\'We ya rexİStini bcrda U 

ez ha tim Swetle. J i s ala 1982an Cı vi r 

de, ez li bajare Stockholme dijlm. 

*** 
Bersiv 2: 
Li ser hejmara wan lxtilaf hene. 

Gelek kes wan kem nişan didin, qis

mel<l din ji bejmara wan pir zcde 

dikin. Le bi qeneta min, tiştc ku wan 

bi ser xist, ne hejınara wan bu. Dibejin 

ku tirk ji ber birçihCın Cı perişaniye 

koçher bCıne. Heta gihiştin tixube 

Kurdiııtane, din e >..we j'i guhartin Cı bu n 

misilınan. Ji bo ve yeke, gelen devere 

O kurdan wan hewandin; di roja wan 

a teng de dest dan ber biraye xwe yen 

misilman, li wan xwcdi derketin, re G 

rebaz nişane wan dan. Qismek ji di 

herema >.we de bi dh kirin. 

Reya koçbcriya wan a zor ı1 direj, 

hişt ku ew fere gelek tişcan bibin. Wek 

nimune: 
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l) Heza >..we ki ri n yck Cı di bin 
emre h.ıkanekl de tevgeriyan. 

2) Hini honanandinek hiyerarşiyc 
bcın. Disiplin Cı mutlcq guhledana 
begen >..-we bcın cı feydeyen we ji di 
praktike de ditin. 

3) Olsa giıi'ngiya heza çekdar baş tc 
gihl§tin, ji lew re civaten ku di nav re 
derhas dibcın bi kar cı xebata xwe ve 
mijcıl bcın. Dema kome çekdar diditin, 
ditirsiyan ı1 her da>..'Wazen wan pek 
dihaniyan. 

4) Fcri sudwergirtina ji nakoklyan 
bCın. Le çi heremen ku ew di nav re 
dcrhas dibCın, çi cihe ku te de bi cih 
dibCın civat ı1 dcsthilat di aloziye de 
bu n. I lem dewra erişen islamc li ser 
Kurdlstanc ı1 pişti qabfrlkirina islame ji 
dema Emewiyan, du re dewra 
Ebasiyan, li hemher neheqiyen wan, 
kurd tim di nav serhildanan de bfın. 
Gelek caran serhildanen wan bi dijwari 
dihatin şikestandin Cı zerara can Cı mal 
pir dibu. Carna ji kurd mecburi 
koçkirine dibcın. Gava ınirov pelen 
diroke vedike, wan serhildanen be hed 
Cı hesab dibine. Ji aliye din ve, dewleta 
Ebasiyan ı1 llizansiyan jl, ji bo wan ser
hildanen kurdan ı1 civaken din, gclek 
lawaz ı1 ji taqet ketibcın.Valahlyek pir 
mczin di hererne de rfı dabCı.Tirka ji 
we rewşe baş fede ditin. 

Bi taybet1 dewleta B'izans di haleki 
xcrah de bu. Erişen ereban, ser
hildanen kurdan cı erişen ku ji balka
nan dihatin bizansi serfıbin kiribCın. 
Deschilata we jt di nav xwe de ne li 
hev, parçe parçe bun. Di dawiya şeren 
naVAweyt U erişen derve de niffısa 
devere ji kem bObO. Gelek herem be 
mirov mabOn. İmperetonye diAwest 
kO !nsan te de bi cth bibin. Osmanidi 

Di etıcaına Koııgreya 1975atı de 

wan mercan de hatin derdora 13Cırsayc 
O ji bizansan war vergirtin. Di dest
peke de ketin bine himaya bizansan, 
hedi-hedi bi wan re tekili danin, xwe 
gihandin miroven bi hez Cı merivanti 
bi wan re danin. Keçji wan ani:n O keç 
dan wan. Talantyen ku bi dest xistin, bi 
miroven bi hez ku di nav deschilata 
bizansan de bCın par ve kirin. We 
deme grupen be ser Cı ber, diz Cı 
ralanker li der ı1 dora Konstantinopele, 
bi taybet! Trakyaye, gelek bO.n. Tirka 
ewqisimjl anin O li nav xwc civandin; 
wan dis!plinc kirin, paşe tev kirin nav 
he.ıen x-we yen çekdar. Roj bi roj, bej
ınara wan zede bO, Cı bi vi rengi 
ralancn xwe ji zede ki ri n. Pişti demeki, 
aktiviteyen wan bcrfıreh bCın. Eriş 
birin ser hcrema 13alkanan. Bi xeni
meten madl, keç ı1 kCıren xclken ne ji 
x-wc ji, wek mal e ralane bi Jo..'We re an in. 
Kcç kirin cariye O kur ji kirin le§ker. 
"Yeniçeri ocag1" ji wan kuran pek di hat. 
Hedi hedi xwc bi wan berfıreh k.irin, Cı 
bajar ji kirin desten xwe. Dema ku bi 
heza xwe tam bawer bun, dewleta x-wc 
ilan kirin. 

Bi kurtayi se-çar tişten ku tirk bi 
ser xistin, bCı derfet ji wan re ku 
dewleteka cihan! ava bikin: 

1) Hevgirtina wan, bi gotinek din 
avakirina srrekturekl l\.-wedi disiplin u 
bi her hawayt goh dayina seroken }..'WC. 

2) ROmeta heza çekdari bilind k.irin 
Cı giringlya wc dan faın kirin. Her weha 
bi girlngi wc babete bi peşxiscin. 

3) Ji nakokiyen di nav grupan de 
istifade ki ri n O ew nakokl di jiyane de 
li her dere xweş bi kar anin. Tişte heri 
balkcş Cı giring ew c ku ji taqet ketina 
gel cı dewlctcn hererne cı alaziya wan 
feyde ditin. 
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]i b er erişen ji başCır, rojhilal Cı roja
va serektCıra Kurdistane xerab bu, kurd 
vekişyan çlyan; di aliye teknik u hunere 
de paş de man. Yckitl di nav wan de 
çcncbu Cı hezen çekdar en profesyonel 
ava nekirin. Durbuna Kurdistane ji 
deryayebu faktorek negatifji bo sudw
ergirtina kurdan ji peşveçfına li clhane. 
Van mercan jl bGn astengji bo avakiri
na dewletek kurdi. 

Bersiv 3: 
Di seds::ı la 15an de, welaten 

AwrGpayl, ji aliye tekniki ve peş ketin. 
Bi tayberi di deryaye de serketinen be 
hcmpa, bi dese xistin; webren nfıh 

keşif ki ri n, bi wasita keştlyan ri: u dir
ben hesan Cı kurtir peyda kirin u ji 
aliye bazirganiye dejl kara zede, mezin 
bi dest >..wc ve an!n. 

Roj bi roj lcaten nuh peyda kirin. 
Niftısa xwe ya zede dcrbasi welaten 
nOh kirin.Ji bo cndustrlya xwc mater
yaten erz::ıntir Cı hesantir peyda kirin. 
Keşifkirina welaten nuh u rcyen taze 
dewlemendiya wan zedetir kir. Bi 
karallina makina buhare kare keş6yan 
peşvetir bir; reyen ku bi mehan diajot 
kem kirin, anin rojan. Icata nuh di 
endustriye de ji hat bikaranin; cw bO 
sedema zedckirina pruduksiyone. 
Dcwlemendiya bazirganiye O berkeşa
ne ket ser h cv, hebCıneke ınezin dcrket 
meydane. Gel jl je derfet girt, rnirin 
kem bfı. Icaren derbare ragihandine, 
zaninek gişti peyda kir. Hejmara 
>..wendevanan zede bu. Tren u telgrafe 
cihane piçfık kir. Bajervani peş ve çfı, 
hejmara rOniştvanan zedc bfı. Wek te 
dltin di teknike de li pey h ev şoreş pek 
hatin o bi reya medyaye hedl rnirov 

dikaribun agahdari ı1 malumat bidan 
hemO deveran. Disa te ditin ku rewş u 
tegihiştina weha mecal dida ku gelji bi 
reheti karibun tesira xwe li rcvcbcıiya 
wclatc xwe bikirana. 

Di nav pevhajoye de dewleta Rusya 
ji bi hez bu. ]i bo ku bandora xwe xurt 
bike Cı meydana >..we fireheir bike, bi 
osmaniyan re kete nava gelek şeran u 
gele k c:ıran ji di van şe ran de bi ser ket. 
I leremen mezin ji osmaniyan wcr
girtin. Bi we ji nesekinin, xwest xwe 
blgihinin Rojbilata Navin, Hindistan 
u Arabisrane. Ji wi qasi pewlst b Cı ku di 
batkanan de osmaniyan dorpcç bikin. 
Ji bo ku zi..'<ta li ser osmaniyan xurtir 
bikc. Dive derbare de nctewen heri 
nezike we sirb, bulgar O grek bfın. Rus 
di we dere de hisen nijadperest1ye bi 
kar anin; Rus, sirb Ci bulgaıi ji cyni 
nesle bun. Heta zimanen wan ewqa 
nezlki hev bOn ku yeke ku bi rOsi 
zanibana, bi reheti sirbl Cı bulgari jl 
fam dikirin. Her wcha henıCı nijaden 
Silaw bi hesani hev ce digilıl§tin. Ji 
bela din de, rOs u yunani ji ayni olc 
bun, mezhebe herduyan ji ortodoks 
bO n u elfabcya wan ji hevbeş bu. Ji ber 
ve yeke şirikatiya wan a diroki, oli u 
kult~ri. Bi kurtayi: tişten wan bianiya
na cem hev gelek bOn. 

Rusya ev malzeme baş bi kar hani 
O dest bi propagandeki mezin kir. Di 
wl warl de li dijl osmaniyan der kir 
dewre Cı xebitand. I !em birayen wane 
silaw, sirb O bulgar, hem ji birayen 
wan e ol! di bin esareteke mezin de 
bun. Her hefte li deran, j i bona bira
yen esir dua dihatin kirin. Rojname u 
kovaranji li ser ve babete gelek dinivi
sand in. Gelek kesen xwe gorikcr ji 
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Rfısyaye dihatin wan welatan ji bo li 
dijl osmaniyan tebiko~in. Welaten 
Awrupa yen din ji, be almanan, di vi 
wari' de destek d id an bizava Bal.kanlyan. 
Li Balkanan de şere partizanl li dij 
osmaniyan dest pc kir. Tehdide n rtısan 
ı1 zixtcn dewleten dine osmani naçar 
kir ku balkanan berdi n. Osmani, ji bo 
tolc ji rOsan, ingilizan u fransizan 
bilinin u "axa wendakiri " paş de bisti
nin, ketin Şere Cihan e Yekem. Le 
wek te zanin, osmaniyan Şer wenda 
kir, di ser de jiji Afrika. Filistin, Suudi, 
SOrye O lraqc derketin. Tenha kurd, 
laz u hinek girekl di bin desten wan de 
man. Paşc "çareyek" ji girekiyan re ji 
dltin, bi kuştine Cı surgune ew j i navc 
rakirin. Di dO re laz jl helandin. Yen 
ku li ber xwe dan kurd bCın, di şere 
man u nemane de bi tenc man. 

Be guman, faktaren navx'Weyi rol
ek giring Jeylstin. Wek nimCınc ji ber 
lawaziya sultanan; dek u dolab ket nav 
saraya osmaniyan. l3ertll u gendeli 
gelek zcde bO. Qewct O xwestinen 
'Yeniçeri" li ser desthilat zcde bCın. Ji 
navendek leşkeriye zedetir bO naven
dek fesadlyc. Dewletek berfıreh u 
mezin Ui aliye ceografi ve), bi re Cı 
rcbazen paşvemayi nedihat idarekirin. 

Bersiv 4: 
Fikra neteweyctlyc di demek kurt 

de, yan ji bi bOyerek, du bCıyeran rO 
ncdaye. NetewebOn di prosesek gelck 
direj de pek hatlye. Em ve prosesc 
ne bin he ta cem Kawa, le Ehmede Xani 
u mirov di beriya w1 de jl §Op, çand O 
pcvajoyen desekeveiyen netewl dibine. 
Ji destpeke heta tekamilbfınc, ev mijar 
di gelek konaxan de derhas bOye, pros-

Di eııcama Koııgreya 1975a ıı dt 

es tim gewrandin u nOhbune bi xwe re 
tine. Di ve manaye de beguman ew 
tişten ku te li jor behs kirine hernCı bi 
çand u diroka kurdan re giredafınc. 
Eger netewebunl destpeka nijada kurd 
be, pejkerek di dema Mitaniyan de ji 
bi diroka kurdan ve gircdayi ye, Ic 
gava, fıkira nctewebOne damezrandina 
dewletek kurdi be, mijar digewire. U 
Ehmede Xani sisremek çekir'iye. 
Ramanek ji bo vi karl peyde kiriye; 
zanayekl her! peşta buye. Di dema 
xwe de, gelek tckopye. Helbest O pir
tOk niv1sandine. Pirtuken wi di 
medreseyen Kurdistan€ de, ji terere 
alimen kurdan de wekl mataryalen 
bingehi yen perwerde hatine peji
randin. Her kurdekl dest bi xwendine 
kiriye di we terbiye o perwerdc de 
derbas buye. Jiber xebaten wi, bejmara 
kurdperweran di nav mela O feqiyan 
de pir bOn. Hejaye gotine ye, zor
beyen şexan o miranjl di ve perwerde 
de derbas bune. Bi kurtayi kiryaren 
Ehmcde Xan'i bOne bingehe ji bo 
pe§deçun, fırehbun u belavbOna 
fıkrcn neteweyi. Rudanen sedsala 
18an u huyeren paşc, sewiya ncteweyi 
diha peş ve birine, bilind k:irine, filcra 
netewetl gihandine konaxekl berzetir. 

Bersiv 5: 
Demeke direj mireken kurdan di 

bin siya osmanlyan de otonam bCın; 
her ti§t wan bi >..'We idare di kir. Ji tanzi
mare u vir de, ew rewş gewiri O ji ho le 
rabu. Ew ji bela kurdan ve >..'We§ 
nehate ditin. Di Kurdistana mezin de 
gelek serhildan çebun; di herema 
Baban de, serbildana mlre Baban, li 
Batane serbildana Mlr Bedirxan u li 
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pey hev nerazlbOn berdewam bu. 
Daxwaza herdil mtrekan ji pekanina 
dewletck serbixwe bu . Di pişt wan re ji 
serbildana Şex Ubeydulahe Nehri hat. 
Bi gelek daxwazen vckirl doza 
Kurdistaneke serbixwe u azad ltir. Bi 
dltina min ew rtıdana ku tu lijore behs 
diki her daxwaza berdewamltirina 
lihevhatina Yawuz Selim Cı Idrise 
Bedlist bu . Mlre Baban, daxwaza Mtre 
Botan, ya Şex Ubeydullahe Nehri ji 
wan daxazen we li jorc behs kiriye, 
peşdetir bOn. 

Bersiv 6: 
Ez sebeben veqetandina nıileten 

halkanan bi du mercan ve gire didim: 
1) Wek min di pir5a buhur! de jl 

bersiv da, dewlcten rojava gava ji aliye 
tekniki ve bi hez bCın, xwestin cograf
ya xwe berfireh bikin. Bi taybett rtısan 
xwest ku Imperetor'iya Osmanllawaz 
Cı piçfık bikin ku nikaribe bibe tehdit fı 
astengji wan re. Paşiye Rusya di.xwest 
ku osman i ji Qafkasan jl dur bi kevin u 
di vi warl de bi zore osman! ji Qirime 
derxist Cı erl§cn xvve li ser Qavkasan 
xurt kirin. Bi vi hawayi neX§eya 
osmantyan piçfık kir u ew jl mezintir 
bü. Gava diduyan, gele herema Balkane 
rexistin kir. Sirbistan , Bulgaristan, 
Yunanistan Cı Romanya ava bfın. Bi wl 
hawayi aliye xwe ye rojava x:ist emni
yete Cı bandora xwe li ser osmantyan 
xurtir kir. Çawa di dema me de, gava 
ku rojava xwest bandora Rusyaye kem 
bike, we di Awrüpa Navin de qels bike, 
basken we biçirptne, dewlcta Kosova 
ava kir. We deme ji eynt tişt rusan bi 
osmaniyan kir. 

]i aliye din ve; Ewxelken ku bi xwe 
dixwest ji bin zilma osmaniyan rizgar 

bibin. Mesela ol! di nav wan de, neli
hevhatinek mezin bı1. Dere ji bo van 
serhildanan xebatek aktif dikir. Xelke 
li ser cı1dayCıyen .xwe yen etnik! (1 oll 
zede zilın kişandibun. Ji ber ve seıira
kirina li hemher osmantyan hesan 
bfın. 

Gava em bi tayben ben ser mijara 
kurdan a xas. Em dikarin bejin ser
hildanen kurdan li pa§ e Balkanan Cı 
yen din bi dijwari hatibı1n temirandin. 
Serke§en wan, bi ku§tin fı sirgılne ji 
derbe ketibCın. Nlre zordestlye li ser 
kurdan dijwar bfı, di waren rew§el1-
bir'i, çandl fı abOrl: de Kurdistan di 
halekı nexweş de b{l. O smaniyan her 
car hevbe§'iya ol!, xweş bi kar dianJ:n. 

Kurdistan dorpeç kiribı1n, çCın Cı 

hatin, tekillyen bi derve O Awrupaye 
re gelek qels bCın. Di ware ragehand
ine de, ji akt1v1teyen deme agah! 
dereng werdigirtin; terc'iha rOsan, 
ingiliz O fransizan ji li gel ermeni Cı 

greklyan bu. Ji bela din ve osman'i li 
Kurdistane xwedt desthelat bfın, xwe
d1 derfet bu n ı1 rew§ ji xwe re xwe§ bi 
kar dianin. 

]i hela din ve, di dema Cumhôrlyere 
de kemalistan mijara kurdan ya nete
weyl jtlstismar kirin, kurd bi hesani 
xapandin. 

Bersiv7: 
E w dem dema damezrandina dew

leten neteweyi bu, di vi warl de ci'han 
dikeliya, bingehen sistemen kevin 
cihen xwe, li gor deme,ji yen pcşketi
tir re diht§tin. Pergala sistema osman
iya kolanyausta feodal ı1 paşve mayi 
mabün, dihcjiyan ı1ji tekçı1ne re neçar 
mabOn. Bi hawayeld dive tek biçuna. 
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Pegaven ku di we deme de di nav kur
dan de, li Kurdistane, dihatin havetin 
gaven gelek baş, le jar u derengketi 
b tın. Di gel wi haway1 d lsa jl bizavck u 
destpekek gelek p!roz bu. Dive bi 
hawayekl, ew çalakl bibuna u hin gav 
bihatana avetin, da ew gav bi keman! 
wek mirasckc ji neslen ku dihatin re 
bimana. Dezavantaja neteweperweren 
kurd ew bu ku li dervey1 Kurdistane 
bu n. Gelek ji wan ji bibun binedyen 
Stenbole. Zaroyen mir u şexen ku li 
diji osmaniyan seri hildabun, piştl 

tckçune, bi neçarl u derbederiye u 
sirgün bibun. Yen beri bi nav Cı deng 
binemala Bedirxaniyan, Şcmzinl u 
rcire Baban btın. Ji Bedirxaniyan re 
Kurdistan qedexe bu, dcmcke direj 
himji welat O himjiji Tirklye hatibCın 
bi durx:istin. Tekiliyen wan bi herem
en wan re nema bun, nifşen nuh edi 
cw nema nas dikirin. Kure- Şex 

Ubeydulah hatibOn xclat kirin. Di nav 
dewlete de cihekJ wl ye bi li nd çe bi bu. 
Di koşken xwcş, seltenete de bu; wi 
nedixwest kavillya Şernzlnan bi bir bi
ne. Çareserlyek ku rcwşa wi tek bibe, 
ne dixwest. Wck fıreneki dixebiti O 
asteng1 ji azadixwazan re derdixist. 
Gava mirov anallza daxwaz u tekiliyen 
wi dike, zede dibine ku re li ber radi
kalen kurd girtiye, astengi derxistiye. 

Malhata Mire Baban ji di heman 
rewşe de bun. Di malhata CerıUl Paşa 
de jl, bi tene em çend xortan di nav 
tcvgera kurd de dibinin. Serek u 
serkeş li ba osmaniyan u du re jili ba 
kemalistan cihe xwe digrin. Biratiya 
dini, parastina xelifcyc islame di nav 
kurdan de di rewace de bu. Camiyen 
kurd bi osmaniyan ve pine kiribun. 

Di etıcaına Korıgreya 197.'ian de 

I-Ieta demekc kurdan li ber xwe dabOn 
jl. I Iem ji ber betifaqiya wan, O bi tay
beti jl ji ber ku ji derve de be dost u 
destek in tek d için; u hem jl pir xerab 
tek diçin. Bi kurtayi; rewş li gel avaki
rina dewletek kurdi ne bO. 

Cografya neteweyen Afrika Baktır ji 
terefltaliyan Cı fransizan ve hate dagir
kirin. Cardin Suri'ye, Suudi, Libnan, 
Filistin O Iraq ji teraten ingiliz O fransiz
an ve hat dagirkirin. Piştl Şen~ Cihane 
e Diduyan ew welat ser bi xwe bfın. 

Bersiv 21: 
Di rizgar1ya nctewi de, arınanca 

sereke kemkirina dijminan u zedekiri
na dostan e. Yen ku ne aligiren rnirov 
bana, mirov wan beteref bikirana. 
Hedefa ku tu le:ıô çiqas piçuk Cı behez 
be, derfeten serketine jl ewqasi pirtir 
dibin. Dema mirov li wan dijl O anti 
yen ku me dabfın peşiya xwe difıkirc, 
mirov mat mayi dimine. Ne kare aqil 
e tişten ku me kirine. Mc dewleten 
herı bi hez en clhane gircine dije xwe. 
Em bi ve ji nesekinine mc piraniya 
netewa xwe ji xisôye hedefa xwe. Ji 
destpekc de me xwe mehkume binket
ine kirtye. 

E w fikir O idoloji bi zanatl ji terefen 
mi roven dewlete li ser na ve çepitiye 
:ıcistin nava me. Annane şaşkirina hede
fe, puçkirina bizaven kurdan bu. 

Bersiv 22: 
Kurdperwer di bine siwaneke de 

gihand hev. Xebatek bi destur O her
name da dest pe kirin. Hezen netewe
perweran bun yek. Kurd hini xebata 
rexiseini bOn. Li seransere Kurdistane 
xebatek hevbeş hate organize kirin. Di 
demek kurt de nebe ji, ji bo demek 
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direj bingehe tekoşinckc neteweyl 
dani. O ya heri giring, ji bo avakirina 
rexİstina kurdi ya serbD..we, re vekir. 

Damezrandina PDKTt:ji bo tevge
ra neteweyi ya bakure Kurdistan!:. 
destpcka mlladeke nu ye. Kurd bi nas
nama xwe u bi rex:istinck serbixwe 
daketine meydana siyasete. Parti li 
bajare hcri giring e K.urdlstana Bakur, 
li Diyarbekire, ava bu. Programa xwe 
bi kurdl arnade kiribu. Ev bi xwe tay
bctmcndiyekl giring bO. Wan xususi
yetan bun sederne destpeka bandorek 
neteweyl: u bD..-we bawerkirine. 

Damezrandina PDIG'e bi sere >..we 
nişana fedekari O cesaretek mezin e. Di 
we deme de, avakirina partiyeki kurd a 
serbixwe ne kare her merxasi bO. 

Piraniya xwendekaren kurd yen we 
deme, di bin bandora çepgiren tirkan 
de bCın. We deme çepgiri hem hesan
tir bO O riska wc li gor rexistinek ser
bi"wc ya kurdi kemtir bu. Di nav 
"entellektuelen" tirkan de jl "maq fıltir" 
dihate ditin. 

Bersiv 23: 
"Mitlngen Rojhilate" di demek ku 

zorda riya cendirmeyen tirk li ser 
guııdiyen kurdan gelek zedcbu de 
çebOn. Gelek kes beşdari wan mitlnga 
dibun u miting bi coşeke mezin der
has dibOn. Ez bi tenc tevl1 mitinga 
Diyarbekire bum. Di we mitinge de 
axaftina hen balkeş Edib Karahane 
gorbihOşt kir: "ey birayeıı min e kıtrd kıt 
di bi11e zilm tı zordartye de ne, ey neviyen 
fınperatortya mezin a Medan", gelek 
çepik wergirtin. Gel hani galeyane 
meydana mitinge serubinl kir. 

Ya heri ginng ew bu ku tirsa gel 

şikiya. Edi milet di derbare zordariya 
tirkan de bi denge bilind gazindan 
dikirin. Mitingan pi:.la hişyariye bilind 
kir. Reya hişyarbfına nete\vl ı1 civaki 
da her nifşen nuh. 

Di seri de, sekretcre giştl ye PDKT 
gorbihCışt Seid Elçi u gelek kadroyen 
partiye beşdan van mitingan bun. 
Axaftinen balkeş kirin. Ev mitlngji bo 
PDKT ji bu keysek baş, ku hebuna 
x-we he betir bide hlskirin ı1 di nav gel 
de betir piştgiriye bigre. 

Bersiv 24: 
Piştl serhildanen kurdan rewşenbir 

di nav kurdan de neman. Ar1stokraten 
kurdan, wek binemala Bedlrxaniyan 
yan qismek ji malhata Cemi! Paşa, 
mecbur man ku welat terk bikin. Gel
ek zanayi:.n kurd, wek Memduh Selim 
Beg, Hemzeye Muksl u wd. ji dan ser 
eyni reye. Gelek şex, beg u axa hatin 
ldamkirin. Qismek mezin e welatper
weren kurd jl ketin zmdanan u ceza
yen giran wergirtin. Qisme mayl: hatin 
sirgGn kirin u tişten nemayi anin sere 
wan. Hinekan jl xwe ji tirkan re 
tewand u bi her hawayl teslim bun. Bi 
tcvayl merxas o zana di nav kurdan de 
neman. Kurd be xwedi, be reber u be 
rebaz man 

Li du wan buyeran, tirkan dest bi 
propagadeyeke psikolojik kirin. Hede
fa wan dejenerckirina şexslyeta kurdi 
bu. Ji bo ku kurd xwe kem bibinin, 
xwe piçuk bibinin, ji bcr xwe şerm 
bikin u ji hebuna xwe ya neteweyi 
birevin, tirkan her metod bikaranln. 
Nifşen kurdan en nlıh, di nav we 
atmosfcre demezin bun. Gelekji wan, 
zaroken halxwe§ en we deme bun. 
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Piraniya malbaten wan bi sistema 
kemalist re li hev kiribi'ın O ji qezenc
en desthilatdarlye sOd werdigirtin. Ü 
yen ku bekes ınabun, qismek ji mal
haten xjzan bOn ku di dibistanen 
dewlete de (Yatili Bolge Okulu), di 
bine aslmllasryoneke giran de, hatibun 
perwerdckirin. Di tofana propaganda 
rcjlma nijadperest de xerq bubfın. 

]i allyc din de tirsek mezinji hebu. 
Serpehatiyen kurden welarperwer 
minaken taze bun. Kurdcyatl kirasek 
sor, wck peta kora agir bO. Pcşcroja 
kurdperweran, dahatfıyek nediyar bu, 
dibOn ku her tişt bi hatana sere wan. Bi 
şehidkirina seroke PDKTe Faik Bucak 
wan gOmanan rast derxistin. 

Ji bo van sedeman piranlya xwen
dekaran ji ber tirs O zordartye, ji doza 
kurdl dircvryan. Yan ji di nav tegerek 
ne bi zirar de, xwe vedişartin. Ji aliye 
din ve ji, nedikarln xwe ji pirsgireken 
hererne jl xelas bikin. Bi mlnaka "ne 
§l§ ne kebab", rcyek pasif u orte pcyda 
kirin. Qismek wan di nav TIPe de, 
qismen din ji di nav tevgeren cur be 
cur yen çepgircn tirk de, cih girtin. 
Kem kes j1, hesabc tirs u kuştine 
nekirin, her tişt dane ber çaven xwe O 
para PDKTe ketin. 

Ne bi tcne li Kurdistana bakOr, le li 
her çar parçeycn Kurdistane xwende
van Cı rewşenblren kurda, di nav rex
İstinen neteweyen scrdest de xebat 
dikirin O cihen bilind digirtin. Wek te 
zantn, daxwazen wan rexİstinan di 
derbare mesela kurdl da ne zelal bOn. 
Bi edebiyata birayettya gelan, feqirti O 
peşvebirina hcreme, aliye aborl 
dianlyan ziman. Çareserkirina pirsgi
reka kurdan li heviya hatina sa;yallzme 

Di encaına Kongreya 1975an de 

dihiştin. Daxwazcn kurdan yen nete
weyi bi ithama "milliyctçiıi'' O kevnepe
restiye gunehbar dikirin. Enerjiya 
gelek kurdan di nav van rexİstinan de 
berhewa çu. Rexistinen wek TIPe u 
yen dine bun sedem ku peşenglya 
kadroyen entellektuel u rewşenbir 
dereng ket. Ji ber van sedeman, TIPe 
zirar da tevgera netcweyt ya kurd. 

Bersiv 26: 
Di van salen dawi de bersiva pirsa 

te baş derketiye meydane. Edi berpir
sryaren rexİstinen çepgir wan bcrsivan 
bi xwe didin. Kesen wek Dogu Perinçek, 
Yalçin Kuçuk ve kin armancen xwe yen 
li ser tevgcra kurd aşkere dikin. Miro
ven wek İlhan Selçuk O Mumtaz 
Sosyal di nav tevgera çep de gelek bi 
nav O deng bOn. Rewşa wan kesan, ya 
rast! van salen dawiye derket orte. 
Kem zcde nlyeta wan kesan kontrolki
rina tevgera kurd bO. Arınane kemki
rina texrlbaten bizava kurd li ser 
dewlcta tirk bOn. "I ler tişt ji bo 
selameta dewlete" bO. 

Ji bo kurd bi sere xwe hlne reve
biriye Cı çareserkirina pirsgireken xwe 
nebin Cı dezgehen neteweyt ava nekin, 
ew mijar x;stin rojcve. 

Bersiv 27: 
Wek te zanin di sala 1974an de 

efCıyek giştl derket, tev mahkumen 
siyasi derketin dcrve Cı pişti demeke jl 
parastinen wan en zindane hatin 
weşandin. Wana bandorek pir baş li 
doza neteweyt ya kurd kirin. Teha
kum, desthelatdarl u bandora çepgiren 
tirkan ya li ser xwendevanen kurdan 
şikand Cı berteraf kir. Kurd bi gelen-
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per! ji nava sefen çepgiren tirkan der
ketin. Xorten kurdan, pişt! we, çi li 
bajaren tirkan u çi li Kurdistanc, der
basi nav tevgeren kurdan bfın. Bawe
riya şikesti, kompleksa xv.;e piçuk die
ine di nav kurdan de kem bu. Mirov 
dikare beje ji sed! 80-85% xv.;en
dekaren kurd li dor prensiben azadi u 
serxv.~cbuna Kurdistanc hatine organi
zekirin. Desehelata entellektueli u 

morall ya revgeren turkcn çepgir di 
nav xv.;endekaren kurdan de tekçu. Bi 

kurt u kurmanci girtiyen ku parastina 
siyasi kirin, di cekoşin o peşketina kur

dan de roleke dirakl leyistin. 

Bersiv 61: 
PDKT xv.;ed!ye destur u hername 

bu, bi rek u pek bu. Kesen ku bibana 
endamcn partiye neçar bun di peva
joyeke bi dan u stendin re derhas 
bibana. Bere her ciştl; diviya ew kes di 
temene xv.;e de kamil bana. Pcwisr bu 
ku di demek dur Cı direj de berendam 
himana u bi her hawayi baş biharana 
konrrolkirin. Ji aliye durfistayi Cı exlaq 
de bihatana şopandin, di rewşa girtİn
ek de helwesta wan a li hemberi polis 
Cı leşkeran bihatana cerbandin. Welha
sil, ji bo ku keseki bibana endame 

PDKT, prosesek dur O direj pcwist bu. 

Ew pedivi di dem u mcrcen ku 
parti te de ha te avakirin, d ihatin 
bicihanlıı. Heta salen 1974-1975an ji 
dihatine tetbiqkirin. Te zanln ku di 

wan salan de bejmara miroven kurd
perwer gclek kem bun. Mirov pe re 
digihişcin, daxv.~azen ku di destura 
partiye de hebfin, cişcen ji mirov dihat 
xv.;esrin, pek bine. U pişti salen 1976-

1977an bejmara kesen kurdperwer 

zede bfin. Fikren netewepercsti u çep
girl wek agire bikeve pOş her devc..r da 

ber }..WC, di nav gel de belav bu. Ji 
kesen navsere bigre hcta bi şagirden 
dibistanen seretay1, dane ber xwe. 

Di we nave de gelek rexistin u 
grOpen cuda jl peyda b tın. Di n av tevl 
rexiseinan de hemberlyek dijwar ji bo 
zedekirina aligiran dese pc kir. Di wan 
mercan de, pekanina ew prosesa dur u 
din!j a endamtiya partiye ne mumkun 
bO ku be pek anin. Dive bu ku me 
karibaji her temen1,ji her sinif u tebe
qeyi, her kesen ku meyla wan li ser 

doza kurdi buya, di bin siwaneke, ben
deke de bicivandana. Ew en ku ji 
partiye re dibOn bihatana hilbijartin, 
ew bikişandana nav xebaca veşartl ya 
partiye O yen mayin jl j i bo ve arınance 
hazir bikirana. 

Li ser ev ramanan, di bihara 1978an 
de li belavokeke KUK hate nivisandin 
O belavok hate bclevkirin. Bi gelen
pcri, wi navi cihe xv.;e girt u PDKTye 
hate kamuflekirin. u gava yek we pro
sedfira berendametlye de layiq dihacin 
ditin, dibfin endamen PDKTye. Her 
çiqas em ji dervc de wek (KUK) 
dihatin naskirin ji, le di esle xv.;e de di 
hanandina resmi de, rebaza PDKTe 
dihatin bikaranln. 

Heta konferansa 1 981e em wek 

PDKTye man. Di konferansa 1981an 
de, nave KDPTe hatc guhertin; KUK 
bi resmi cihe KDPTe girt Cı bu rex
iscinek serbixwe. Nirxandina ve babe
te mijarek d ine ye. 

Bersiv 62: 
Mirov dive ve §aş!ye rast bike. Di 

sala 1977an de, hln nave KUKe tune 
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bu. Wek li jore j! ha te dlyarkirin; na ve 
KU Ke cara yekem di nive s ala 1978an 
de, li ser belavokeke hate nivlsandin. 
I Iinek !dia hene ku dixwazin nişan 
bidin ku PDKT u KUKji hev cfida ne, 
le ev 1diaji bini denerast in. Puç in u 
rastiye beravaji dikin. 

Carck kongrcya 1977an di bin 
serokaciya sekretere gişt1 ye we deme 
de M.AD de hat pekanin. Delegeyen 
kongreye hernil ji terafe wi de hatin 
gazlkirin. Heta roja kongreye j1, min 
nizanibu kongre we li ku bihatana 
çekirin. Roja kongreye bi yeki ku ji 
terafe wan bfı, min bire cihe kongreye. 
Wl kes! di re de bombeyek destan 
derxist u nişane min da. Dest pekir 
forten xwe da, ku ew e çawan cehş u 
benamusan bikCıje. Ji bo ku ew kes 
miroveki kem meji u fortek dihate 
naskirin, tiştekl xerab nckete dile min. 
Min bawer kir ku wek her deme ew be 
aqilt1ye dike Cı forten xwe dike, min 
cw zedc cidi negirt ıi ihtlınal da ku ew 
belki hinekl dixwaze xwe texe çaven 
min. Min je re go ku bi bombeye 
netize xeter e, dikare di desten te de 
biteqe. Le Wı forten xwe dewam kir, 
heta em gihl§tin dyc kongreye. 

Piçek ji Qesrika geli we de, li ser 
gireki, koneki reş hatibO vedan. 
Kongre di bin Wl koni de we bihata 
çckirin. Clye kongreye gelek nezlli 
reya sereke bO, cihe kon le hat! 
vegirtin ne ase bO, der u dora kone 
betalde bO. Ciheki vekirl bu, rasterast 
dar ji le tune bOn. çend gundiyen bi 
çeken xurde kiribfin parastvanen kon
greye. Parastvan bfırayen Heci Suphi 
ıi miroven wan bOn. 

Ber evare kongreye dest pe kir. 

Di encama Kongreya 1975an de 

Naven delegeyan u kijan komite tern
su dikirin hatin xwendin. J i bo ku ez li 
tevl hereman xebitibıim, heta bi gun
dan, ciyen ku endamen partiye le 
hebfın min dizanlbfın. Tev1 kesen ku 
karibıin bibana nCıner, min cw nas 
dikirin. Dema naven delegeyen 
Hezexc(İdil) hatin xwendin ez şaş 
mam, min ew kesen han hiç nediti
bOn. Pişt re ku min mesele kola, der 
ket hole ew delege gundiyen sekretere 
mc kek M.A ne. 

Ji aliye din ve, kom1teya ku pirani
ya baren giran yen partiye li ser milan 
bu, weke motora herekete kar dikir, 
koma navçeya Amede, be nfıner ma. 
N.A, ji ber xebaten partiye dcreng 
hate ciye kongre, nehiştin ku ew 
denge xwe bikarbtne. Disa ew kadro
yen ku profesyonel kar dikirin, bang1 
wan nekiribiln, ji delegeyen Merdine 
re AQ u M.M re gotibıin xwe ji bo 
kongreye arnade bikin, le dema kon
greye ji bang'i wan nekiribun. Bi kurti 
ji bo hejmara dijbcren xwe kem bikin 
çi ji deste wan hatibun, texsir 
nekiribiln. Bi gişti ew kiryaren wan 
ne bes bO n, bi ser de ji dest bi metoden 
din ji kirin. 

Di dereng1ya şeve de, nOneren 
Şimexe kek Osman Cı Abdula Xoce 
hatin cem min. Tifingek sim'irnnof a 
niv otomatik bi wan re bu. Kek 
Osman, tifing ji mile xwe kir O da 
hemeza min. Bi ken got: 

-Ka bila ev bi te re be. 
Min bawer kir ku henekan dike O 

min je re bi heneki got: 
-Ji bo çi? Qey tu dixwaz'iji tifinga 

xwe ya kevin xelas bibl? 
wı her bi ısrar xwest, tifıng bi min 
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re be. Di dawlye de, dema meze kir ku 
ez tifinge nagrim, dest pe kir u mesele 
ji min re vek.ir: Hinekan niyet k.iribun 
ku bi şev min bikujin! We hinge 
meseleya bombcye u forten wl şcxsl 
hatin bira min! 

Niyeta wan ji tirsandina min beh
tir, tirsandina delegeyan bu. Wisa xuya 
bu, ku wan delegeyen herema XYNe yek 
bi yek dik.işandin goşekl u ditirsandin. 
Ez bawer nakim ku ew kiryar bi 
daxwaza sekreter€ we deme M.A.D 
bu, le wl ji her derudora xwe nediqe
dand. Rtıdan di bine instyatlfa wl de 
pek nedihatin. Ak:toren xcrabiye hin 
kesen din bun. Ji bo ku min reva baş 
nas dikirin, zede li ser buyeran ji 
nesekinlm. Forten vala bun, pewist 
ncdibfi ku mesele bihata mezinkirin ı1 
me we:ı.:ta XYNe bi wan tehdit u 
gengeşiyen vala re derhas bikirana. Ez 
wisa fikirim. 

Ez bawer dikim ku min ew rfidan bi 
tene ji çend hevalan re behs kiriye u 
hcw Bfıyer di nav me de sergirtl ınan, 
le pişti demeke direj , ez rast! nunere 
partiya Sunyeye hacim, ye ku iştirage 
kongrcya me ya 1977an bibfın. Wi 
mijar hani ser we mesele ku çawa 
mudaxcieye we huyere kiriye ı1 ji wan 
re go tlye: he ta hfın pe li laşe min nekin, 
hfıne nikaribin tişteki wiha bikin! 

Le di rastiye de ew di nav partiye de 
be destek bfın. Ji 65 komiteyen me hel! 
yen partiye, bi tene ji se komiteyan 
destek girtin. Tcne korniteya Cizire bi 
tevayl bi wan re bOn. Ji sedi 80% 
bingehc endamen Bingole li gel me 
bun, le herdu delegeyen ku li ser nave 
parti'ye han1bı1n, destek dane wan. Ji 
herdu delegeyen Silopiye, yek bi me 

re G ye dinji bi wan re helwest girt. Bi 
tevl ku ji sed i 95% endamen korniteya 
Niseb'ine li gel me bfın. Herdu nunere 
wan wek meseleya ku ne XYNe ji dere u 
ne ji XYNe ji mizgefte bikin, duali ley
istin. Du delegeyen ku ji Hezexe 
hanibun, li cem wan dh girtin. Weki 
din ji Anqere, Stcnbol, İzmır, Adene, 
Skenderfın u Antalyaye bigre li ser
ansere Kurdistan€ li gel me helwest 
girtin. Be rewatlya ku di kongre de pek 
an"in, disa me neXYNest di nav partiye 
de dubendit1 çe hibe. Bi tevl derx.istina 
astengan, neXYNeşi u prova.kasyonan, 
me neXYNeSt dijberi kfır hibe. Di kon
greye de her kese ku xwest bikeve 
koıniteya merkezi, XYNe bi XYNe desc
nişan kirirı. Di dawiye de kom1teyeke 
merkezi ya muşterek pekhat. 
Sekretere me ye bere di nav de, çar kes 
ji wan ketin korniteya merkezi. Me 
civlna komi"teya merkezi bi hev re 
çekir. Sekretere bere M.A.D dereng 
hat civine, helwesta wi bi zaneti bu. 
W1 ji dil nediXYNest ku careke din hibe 
sekretere gişti ye partiye. ji bo ku 
sekretere giştl ji teref korniteya mer
kezi de dihatin helbijanin. M.A bi 
XYNestina ku helbijarcina sekreter bi all 
keve dereng mabu, le em li benda wl 
sekinin. Be wi, me helbijartin nekir. 
Dema ku M.Ajl beşdar bu, me dcst bi 
helbijartine kir. Beıiya civine jl min ji 
çend kesan re sekreter] peşniyar kir, le 
kes! xwe neda ber. Be min kesl xwe 
namzet nlşan neda Cı ez bi ltlfaq hatiın 
hilbijartin. 

Demek direj me bi hev re kar kir, 
tişteki ber bi çav ku bibe sebebe 
nexweşlye di nav korniteya merkezi de 
ru neda. Di dawlye de keseki ku di tu 
koınek partiye de nebu, xwest di nav 
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partiye de welwele u be sen1beriye der
xe, le me ew ji partlye dur xist. Ji ber 
we yeke hin cndamen korniteya mer
kezi, >.'We ji xebaten aktif velcişandin. 

Bersiv 63: 
PDKT u KUK di saJa 1978an de 

jihev nebune, wek te di pirsa 28an de 
niv1siye KUK platformeke ciwan u 
sempatlzancn KDPTye bu. Heta 
dawiya sala 1981an bi wi şekli dewam 
kir. Di konferansa 1981an de nave 
KDPT hate rakirin u KUK bO nave 
rexiseina asasi. 

Gava em werin ser meseleyen di 
navbera PDKI O YNKe de, dive em 
hinek paş ve herin. Mesclcyen nava 
wan geleki kevn in O ji beriya 1966an 
ve dese pe dikin. Wek te zanin YNK u 
hin kadroyen we yen sercke, bi 
xiyaneta 66an dihacin itihamkirin u 
naslcirin. Ya rasti ew e, ku wan bi ere
han re çek hildabun u li diji Şoreşa 
Ilone şer kiribun. Bi cehşiti dihatin 
naskirin O heta tekçuna Şoreşa Ilona 
75an ji, bi wi nav1 di her çar parçeyen 
Kurdiscane de, di nav neteweperveren 
kurdan de bi vi hawayi dihatin 
q e bul ki ri n. 

Pişci şerherdana Şoreşa İlone, KDPI 
komiceyek taze, bi navc KDPie 
Serkirdcy;ı/Qiyadeya Muwaqet de ava 
kir. Tekiliyen me bi wan re di payiza 
1975an de çebCın. Biryara wan yaji nuh 
ve destpekirina şereki çekdari, di nav 
me de, bi şahi hatc peşewazikirin. Ez 
dikarim bejim; ew biryar ji bo me bO 
morale geşkirina xebata me ji, b Cı sede
ma bihczlcirin O bilincikirina manewi
yeta mc. Gerek mirov li xwe miktır be, 
ku di we deme de qiblegeha me 
Kurdistana başur Cı revebiren PDKijlji 

Di encatna Kongreya 1975an de 

bo me, kesen merxas u piroz bun. 
Gotin, dawxaz u pelcanina pediviyen 
wanji bo mc bOhagirarı bun. 

Tevgera YNKe ji bal wan de wek 
dewama xiyaneta 66an dihate nir
ixandin. Li gora wan tenha armaca 
YNKe sabetekirina şoreşeke nuh ya li 
başfire Kurdistane bO. Lenerlnen mc 
bi xwe ji di wc çarçeveye de b un. 

Ji sala 1976an fı heta dawlya 
1979an, bi her hawayi, bi qasl ku ji 
dcste me dihat, me alikarl didan 
KDPI-Serlcirdeya Muweqet. Herwiha 
mc, bi wan re dijitiya YNKe ji dikir. 

Ez dixwazim ve ji bi ser vekim: 
KDPie di tekiliyen xwe de, bi me re 
ne d urOst bfın. A rasti ji me re nedig
otin, gelek tiştji me vcdişartin. YNKji 
di tekiliyen xwe de wek PDKI bO. Bi 
hevalbenden >..'WC re ne rast bfı. Herdu 
aliyan ji di>..'West karen xwe bi kurden 
parçeyen din bidin meşandin. 

Bihczkirina partiyen parçeyen din, 
ne di rojeva wan de bfı. 

Bercvajlya we ji bo ku problem ji 
wan re çe nebin, ne dixwestin ku di 
parçeyen din yen Kurdistane de rex
iseinen bihez derketana hole. Ez bawer 
dikim, !ro jl hln xwediye we fıkre ne. 
Welacperweren her se beşen Kurdiscane 
li gor beıjewendi u daxazen xwe bikar 
dian1n. Nexweşiyen xwe yen kroııik 
bera nava me dan, em ji hev de xistin 
fı berdan hev. 

Ji bo nexweşiyen nava xwe, der
feten ku pişti şere kendave ketin 
desten wan baş bikar ncanin G fırseten 
zerin berhewa k.irin. 

Mixabin li gori we deme zanin O 
dieinen mc ewqas bfın! Her kese li 
gori Imkan O baweriya xwe li dereke 
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cih digircin Cı bi qasi je dihat xebat 

dilcir. Piştl sih salan, rastl ı1 çewtlye 
baştir nişan da. Encamen bCıyeran di 
nav zemane de hatine xuyakirin. 
Gelek hesan e ku mirov beje; mc şaşl 
kir. Mixabin poşman'iyen me yen di 
derbare dcmen bihurl de, şaşiyen me 
yen w€ deme rast nake. U em dikarin 

tecrubeyc ji wan bigrin. Her 
nex'Weşlyek, pevçunek Ci rOdanek 
xerab, di nav bizava kurd de, direjkiri
na esareta neteweya kurd e. 

Berslv 64: 
Hin (qaçaxçlyen) dosten tevgera 

me,ji ber meseleyen >.'WC yen abori, bi 
desthilatdaren dewlcta ti.rk re peywen

di datanin. Ji bo ku kare xwe birneşi
nin hertil didan serbaz u palisen 

tirkan. Carna ew dibirin xwarine, heta 
derengl şeve bi wan re di>..-warin fı 

vedixwarin. Kesen ku bi wan re dike
tin tekiliyan serbaz Ci polis bun. Rutba 
wan a ji başçawiştlyc bigre h eta dereca 
al bayan hebfin. Ji palisan ji komiser O 
miduren hebfin. Hincaran ew bcrpirs 
diketin nav gengeşlyen siyasi ji. Pira
n'iya serbazan di mijareke de hemfikir 

bun. Di qcneta wan de; dur, nezik, li 

Kurdistane, li benda serhildaneki çek
clari btm. U daxwaza wan ew bO ku 
ew serbildana çckdari, ji terefe KUKc 
de nebc! Welô din, kijan rexistin şer li 
dar xistibaya ji bo wan ne xem bu. 

Wisa dixuya ku li darxistina şerelô 
çekdarl,ji terefe kurdan de, bi germahi 
di rojeva tirkan de bO; di wl warl de 

is(ıxbarat berhev kirine, li ser rewşe 
bcrpirslyaren x-we agahdar kirine, di 
nav x-we de, birifıng çekirine, mijar bi 
her haweyi analiz kirine, heta berpirs-

yaren qerekolan ji agahdar kirine. 
Gava rewş ev be, tirk li çareseri'ye j1 

geriyane. Bi çi hawey!, bi çi metod ı1 

rcyan dibO bila bibana, ew pirsgireka 

ku we bihata her deriye wan, her! 
er-.lan, çawa berteraf bikirana Ci >..'We je 

xelas bikirana. Wan serpebatiyan di 
n'ive sala 79an de ru didan. Mirov 

dikare bi re h eti beje ku di we deme de 
mijulayi Ci sergejiya dewlera tirk ew b Cı 

ku we çewa tehdita ji terefe KUKe de 
were pOçkirin. Beşik, dewlet ketibCı 

nav gelek plan ı1 projeyan. Bi baweriya 
min, yek ji wan projan ji pevçılna di 
navbera PKKe ı1 KUKe de bO. Ji bo be 
istikrarkirin O alozkirina KUK€, ku 
gelek je fikar dikirin, xewa wan dire
vand in, ji wan re pewist bu. Ew proje, 
tenya projeya yek ji wan bOyeran e. 

Beguman Pentagon Cı CIA ji li ser 
mijara KUKe xwe westandine, rapor 
derbirine, le di we derbare de çi biryar 
girtine,ji aliye me ve ne diyar e. 

Dewleta Surlyeye jl di wl wari de 
xebitıye Cı dikarin, çend aliyen dinji di 
ve pevajoye de xwedi par bin. 

Pevçfınan li Serekaniye dest pc kir. 
Sendika karkeren Scrckaniye, di dest 
hevalen me de bıl. PKKyiyan di bin 

serokatiya mirovelô kevneperst de, 

sendikayek din, li hemher wan çekirio 
O xwestin we sendikayedi nav karker

an de bikin desthilatdar. Bi reyen 
demokratik hilbijartin pek hatin; kark

cran tcrciha x'We li gel hevalen me 
kirin. U PKKe qima xwe bi w1 hawayi 
nchani ı1 xwest bi zore send'ikaye texe 
desten xwe. Dest bi terare kirin, bi 

taybet'i hevalen me O bi tevayi karker
an tehdit kirin. Di dawiye de sileh 
bi karanin ı1 hevalelô me birindar ki ri n. 
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Bi we ji' nesekinln, li Kosere di orta 
nava roje de, peşiya hevalen me girtin, 
slleh bera wan dan u yekji hevalen me 
ye heja bi nave A Kadir kOştin. Di 
hernan erişe de, çenden din birindar 
kirin. Di eynt roje de erişen xwe birin 
ser gundan, bi 30-40 çekdan ve dar li 
gunden ku hevalen me te de bfm 
rapeçan. Dixwestin ku hevaleo me 
"teslime" wan bin, rexne li xwe bigrin, 
lebfırlna xwe ji wan bixwazin O derbase 
n ava PPKe bibin. Bi ser de ji xwestin ')i 
ber tawanbartyen xwe" bi mlqdaren 
bilind ceza pereyan bidin wan. 

Xuya dikir erişen wan bi hazin, 
tertipkirl fı ji zu ve plankirt bfı.n. Bi 
carek de li çend ciyan bi sllehen mezin, 
bi tevllbuna gelek kesan di hernan roje 
de, kiryarek weha ne kareki tesaduiı, 
yan jl me hel! bfı. Ji xwe hi n kesen ku ji 
wan qeti'yane, di ve mijare de belısa 
haziriyen PKKe kirine. Xuya dike 
PKKebi biryara merkeziji zu ve>..weji 
şe re bi KUKe re arnade kiribfi. Li gor 
rılvisandine wan şexsan ji, dieinen me 
ten tcyidkirin. 

Em be tedbir bun, me bawer nedi
kir erişek wuha berfireh ji bal PKKe 
de bihatana ser me. Heta we deme, tu 
nakokiyek me ya ber bi çav ku bibana 
sedema erişeke awqas girseyl:, bi wan 
re ne bfı. Me dijitl:yek wan ji nekiri
bfın. Heta di hin dyan de me wan 
parastibUn; kem be ji me alikarlya 
madi ji dabtı wan. Be gengeşiyen ide
olojik, ji xwe ew di nav hemO rexisei
nan de normal bfın. Hesabek ku bi ve 
dijwarlye, ewe erişl me bikin nehatibı1 
b1ra me. Ji bo wi qasi, em di Vı wan de 
be tedarik bun. Bi tevi kuştin, birin
darkirin, zordariyen li ser hevalen me 
yen gundi, mc nedixwast hedise me-

Di encama Kongreya 1975an de 

zin bibin, lebele helbet bi tu hawayi ji 
me zordari u çavsoriya wan ji li ser 
xwe qebul nedikirin. 

Tevgera me biryara parastinek akt1f 
girt. Gelek caran PPKyi diketin peşiya 
hevalen me u kozik vedigirtin. Le ji bo 
ku hevalbenden wan di vi wari de 
negihlştibun u ne xwedi tecrube bun, 
dlsa ew dihatin kuştin u binndarkirin. 
Piraniya zerare encamen eriş a 
keminen wan bi xwe bfın. Hertim em 
li dije vi şeri bun. Me zerara ve 
pevçune, malxerabfin O birakUjiye bi 
dengeki bilind ilan dik:irin. Di vi wari 
de me belavok belav kirin. Me her 
teşebus u tekilfa aşitiye be şert peji
rand. Di ve derbare de şahiden we 
deme yen ku li jiyane ne gelek in. U 
mixabin PKKe mercen ku nedihatin 
qebfılkirin peşkeş dikirin. Wek te 
zanin, rexiseina Kurtuluşe ket navbera 
me. Me O PK.Ke hani her hev. Di 
encame de belavokek belav bu ku şer 
sckinlye. U qismeki PKKyiyan we 
lihevhatine qebtıl nekirin. Disa §Cr 
dest pe kir. Şer ajot, heta ku edi taqet 
di wan de ne ma, ji ber xwe ve sekinl. 

Bersiv 65: 
KDP (KUK) ji terefe Tirkiye u 

rayedaren cthanc ve wek rexistineke 
xurt, netewey1 O favorite §Cr hatibu 
tesb1tkirin. Ihtimala ku we KDP-KUK 
teko§ineke çekdarl dest pe bike, 
berpirsyaren tirkan behizur dikirin u 
xewa wan direvandin. 

]i aüye din ve, dewleten dhane yen 
xwedi bandor, ne ligel xerabkirina bal
ansa hererne bun. Tekdana statkoya 
heyl:, guhartina hidudan di berjewen
diya xwe de nediditin. Gelek pirs-
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Di encaına Korı.'?reya 1975arı de 

gireken Rojbilata Navtn hebCın. Van 
dewletan nedi>..-westin yeka girinktir u 
gewretir le zede hibe. Wan sedeman 
hişt ku Tirkiyc Cı dcwletin ditir demek 
zOtir tedblran, li hemher tevgera me 
bigrin.Wek te zanln bi erişa PKKe ve 
Tirlôyeye gavck cidi havet ber lingen 
me. Em likumin, le disa zO rabOn. 
Tedblren wan yen din, yen ne ber bi 
çav, beşik hebun. LC cm ji sedised 
naveroka wan nizanin, bi tene em 
dikarİn tcx:min bikin. 

Hedi dewleten xwedan bandor çi 
kirine,ji mc ve ne malOme. Tenya hin 
raporten wan yen di ve derbare de ku 
gihiştinc raya gişti cm dikarİn bibinin; 
ew jt bi tene li ser ihttmalen ku 
KDPT( KUK) dest bi şer bike Cı we 
bOyeren çckdari rtı bidin, hatine sek
inandin. 

Sedemen din, yen me, yen nav
)1.-wcyi bfın. Em tcv bi tcmena ciwan 
bOn. Mirasek ku di vi warl de reya me 
ro ni bi kirana O ji me re bibana peşeng 
tuncbfı. Tccrube u zanlnen me yen di 
ve derbare de ter nedik.irin. 

Di dawlya 1975an u destpeka 
1978an de, gelek kes teVı rexİstina me 
bfıbfin. Di nav wan kadroyan bi xwe 
de, aheng1yeka ramani tuncbu. Bi 
kadroyen me yen kevin re ji, baş pek 
nedihatin. Ev yek ji dibun sebcbe 
aloziyan. Bandorek negatif li ser 
hanandina rexİStine dikirin u baw
eriya bi hev zeif dikirin. 

ROxandina Şoreşa İlone u encarn
en we li her çaven me bfın, facia, 
bebexti, bi dch bezaran allgiren beser
uşCtn, gircin o zindan hatibfın kirin, bi 
sed bezaran mirov derbeder bObfın, 
zcrarek pir mezin ya madi Cı manewi 

çe bObO. Ev bCıyer hemO di hişe me 
de, biraninen taze bun. Felaketek 
weha carek din be sere gele kurd, 
hezimetek weha mczin dubare bibc, 
me ditirsandin. Descpekirina serhil
danek nuh ku bi x.-we re mal xerabOne 
bine, dahatuya gele kurd tahrib bike, 
gelekji me dikirin nava fıkaran. Şereki 
ku mirov te de bi ser nekcta, encamen 
we li ber çavan bO. Ji bo ku gava dawi 
bihata havetin, gclek hcval dudil bOn. 

Di havina 1979an de, piraniya 
korniteya me ya merkezi flran bOn. 
Derfeten ku em bicivin Ct çareseriya 
pirsgirekan bikin kcm bObCın. Ev yek 
bO sederne aloziye O hi§t ku hin kes 
texrtbatan di nav tevgere de bi hesani 
pek blnin. NebOna lstlxbarateke cidi, 
mudaxeleyen ku di wexte de bene 
kirin, dereng xistin. 

Pişti kongireya nehan u buyera ku 
li bajare Kurdistana rojhilat li Şino 
rudan, tekiliyen me Cı PDKle tek 
birin. Ji bo we, gava hevalen me diçOn 
herema li ser hidud, raste astengiyan 
dihatin. Miroven ku me bi salan 
alikart dabCın wan, di bine mercen 
gelek zor de tedawi kiribun, pewisti
yen wan en cOr be cur temin kiribfın, 

malbaten wan, bi tevi: her heirnkani
yan x.-wedl kiribOn, peşiya me digirtin 
fı deve tifıngan dikirin singe me. 
Arınanca wan ew bOn ku cm li devere 
neminin. 

E w gruba ku me ji bo şere çekdan 
ava kiribfi, be ku analizen kOr di ve 
derbare de bene kirin u be xebera 
binek hcvalen korniteya merkezi, he 
di destpeka Derbeya 12ye İlone de, 
hate belavkirin. Di dO re te§ebOsen ku 
ji bo avakirine, gaven ji bo wc babete 
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bi ser neketin. Di dewsa ku em biçuna 
çiyayen Kurdistane, me "A"We bera 
Surlyeye da. Ew tevgera ku li ser prak
tik.ek x"Urt ava bu bu, piraniya endamen 
we bi meseleye n cur be cur yen gel ve 
ha~ir-neşir bubun, be herket man. Li 
we 20-30 kes bi hev re, be kar a bar di 
malan de diman. Cih ne emin bu. 
Ronahlyeke xuya nedikir, mayinek 
dur din!j, li manewiyata wan bandorck 
ne"A'\veş kir. Heviyen wan şikand u 
pcasMst1 çekir. Sedemen heıi piçuk, 
pirsgirekcn şexsı, nexweşiyen nava 
wan kur kir. Bi ve hawaye tevger ji 
pelcanina armancen xwe dur ket, Cı 
careka din Imkan nedit x-we disa 
berhcv bike. 

Bersiv 66: 
Di dawiya s ala 1 975an de bayek 

çepgir e gelek bihez, bi ser Rojhilata 
Navin de girt. Bi taybeti di nav xwen
devanan de ı1 bi tevayi tesira x-we da 
ser qaten din ye civate j'i. Di eyne 
deme de, Şoreşa llone tek çubu. 
Sedemen rCı.xandina we bi gemıahi 
dihatin munaqeşekirin. Dilıatin ldlaki
rin ku sebeben ruxandine palpiştiya 
Lekiliyen bi İran u Amerikaye re ye. 

Di ve derbare de Serlördayet:lya Kaô 
(Qiyadeya Muwaqet) ji, ji wan ramanan 
re bu alikar. Wek te zanin, bi nave 
scratejiya nuh biryaren konferansa xwe 
weşandin. Ew di çarçoveya ldeolojiya 
çepgir de bun. Sistema roj- hilate, 
pesnc dewleten çepgir didan O bi 
dijwarl dijiti'ya Amerika O heval
benden wi dikirin. Bitevi wi haweyiji, 
di munaqeşeyen nav me u wan de, dit
inen di stratejiya nuh de bun, bi israr 
diparastin. Xwedl tecrfıbe, temen t1 

Di tiiCfltna Kongreya 1975an de 

serpehatiyen wan e şoreşeki hebu. He
ta we deme, em bi rebaza Kurdistana 
başur ve giredayi bun ı1 gelek sempa
t!ya me ji wan re hcbu. Her wek cm 
yek parti bin, me tu fcrq (ı cudahi 
nedixistin nabera xwe Cı wan. Tişten 
ku me birlana wan, yan li wan zede 
bikirana tunebu. Ew gcwirandinen 
wan li ser me ji tesir kir. Pişt1 we, me 
hem xwe ji ramanen çepgiriye re ve kir 
ı1 hem ji keen bi van ramanan re reya 
partiye vekir. 

Di we deme de, grupek ji derva 
hate nava me. Gelekji wan,ji tevgeren 
çepgiren tirk dihatin. Wan bi xwe re 
bir O ramaneo çepgiriyc anin nav 
tevgerc. Le tesira csil, wek ku mirı li 
jor ji nivisand, ji terefe Qiyadcya 
Muweqet ve li me hate kirin. 

Wek tc zanin bi navc "stratejiya nCı " 
deklerasiyoneki KDPe Qiyadeya 
Muweqet/Serkirdcy::ı Kati h;ıte 
belavkirin. Di vir de sedemen şikand
ina Şoreşa İlone, bi meşandina slyaset
eke li dije Sovyece ve gire didan Cı 
rcbaza xwe ya nu bi ideolojiki çepgir 
ifade dikir. Di munaqeşeyen me yen bi 
wan re jl, li ser ve babete dihate kirin. 
Bi gora wan, şaşi u kemasi, ye sero
katlya wan bu. Reyeke şaş girtibun. 
Xwe ji tckiliyen eşlrl xelas nekiribun u 
tekiliyen bi lrane, bi DYAe re wek 
xcietiyen heri mezin qebul dikirin. Li 
gor wan, dive wan xwe ji sistema 
sosyalist dur nexistana Cı hczen çepgir 
nekirana dije xwe. Wan gocin Cı argu
manen wan tesir li me dikirin u em 
ber bi fıkren çeprirlye ve dehf didan. 
Wan gengeşlyan kesen çep yen nava 
me bi heztir dikir Cı bandora wan fire
h tir dikir. Di we deme de, hema 
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Di eııcaına Kongreya 1975an de 

piranlya welatparezan jl çep bun. 

Oihatin gotin ku gava "mebest avakiri

na Kurdistane be, ew jl bi rebaza çep

girl baştir, zutir pek werc, ji bo çi em 

ncbin çcpgir?" Van pirsan derfet didan 

çepgiran u wan bi heztir dikirin. Hedl, 

h edi tesir li mc ji har ki ri n. 

Bersiv 67: 
Eze ve pirse bikim du beş: 1-

Pirsgireken beriya Kongra 1975an u 

bOyeren pişn Kongre; 2- Pevajoyen 

piştl Kongra 1977an u heta 1981an. 

1-Di esle xwe de PDK.Te pcşlya 

xwe ncdl. Dijmin derfet neda ku 

serkirdayetikl reW§enblr, entellektuel 

o aktiv ku karibe berpirsiyariya rekx

istine bike O hibe bawcrlya gel pek be. 

He sala wi neqediyabu, serokc heja 

Falq Bucak di sala 1966an de hat 

şehidkirin. Hena paıtl ji bine ve şoqe 

derneketibu, di sala 1968an de, 

girtinek tevayl çebCı. Di we de gelek 

endamen part'iyc yen bcrketi hatin 

giı·tin. Wan kiryaran peşveçuna partiye 

tim astcng kirin. Ya herl dijwar ew bu 

ku cw felaketa dawl ku di sala 1971an 

de pek hat, disa seroke partlye hat 

şehldkirin. 

Pişte van hernil bOyeran partiye 

nekaıi xwe berhev bi kc, nehate serhev. 

Bi taybetl miroven .>.wcnda xwe ji 

paniye dane paş. Piştl şehidkirina Seid 

Elçi, serkirdayetlya partlye zelf ket. 

Tişten ku ji we dihatin xwestin, 

nikaribO pek bine. 
Di nav partlye de pirsgirck zede 

bun. Di pevajoya haziriyen Kongreya 

1975an gqtir bun. Arınanca mc, 

nOjenkirin G aktifkirina kadro O xeba

ta PDKfe bu. Di encama kongreya 

1975an de, me re li her xebatek bi rek 

G pek vekir. Xunek nuh da partiye. 

Rexiseine ji bingeb ı1 rayen we de 

hejand,ji qalike we ye teng derxist. 

Hcta we deme kadroyen merkezi 

bi kar u lşen xwe yen şexsi ve mijOl 

dibun . Eger mecal hebana, rewşe dcst 

bidana piçek jl karen rexistinl dime

şandin. Carna, bi rnehan merkeze 

agahi ji endamen partiye werncdi

giı·tin . Çi bı1yer li ku rCıdaye, we li 

hemher pekhatinan çi tedbir bene 

girtin, di rojcva merkeze de nebO. Ji 

du-se mchan carcke li mala halxweşek 

endame partlye dihatin cem hev Cı ji 

xwe re sohbet dikirin. P~e. her yek 

cardin diçfın ser iş D kare xwe. 

Helwestek ku reW§a wan tek hibe u 

wan ji karen wan bike nedixwestin. 

Pişta xwe bi Şoreşa Ilone ve giredabOn 

O her tişt ji we hevi dikirin. Pewist 

nebu PDKT hazirlyeke bike. U ev 

rewşa hanecy bi hawayek radikal 

guherl. Şore§a İlone pi§tl komployek 

navnetewi bclav bO. Hesaben berpirsi

yaren PDKTe tck çOn u heviycn wan 

şikestin u ketin nava şoqcki. Hcdi 

nizanlbOn çi bikin. Le, tev1 hemO tiş

tan berpirslyaren PDKTe nedxwcstin 

wazifeyen xwe berdin. Xwe hişk bi 

kursiyen .>.we ve giredabun. Di bin van 

mercan de, kongra 1975an çe bO. 

Di kongre de, sekretere gi§tl hate 

gewirandin. Çend kesen nuh ketin 

merkeza partiye, ezji yekji wan kesan 

bum. Kongra 1975an dawi li ve rewp 

aloz hani. Bi hindikayi be ji, di dewsa 

xebaten amatar de, mc dest bi 

xebateke profesyonel kir; di vi war'i de 

kem bin jl kesen ku kare n wan bi tene 

xebata partiye bOn, peyda bun. Me 
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dest bi weşanek mehane kir. Di der
bare her huyerek giring de, belavok 
hatin belav k.irin. Kadroyen partlye li 
tevi hereman, bi tekuzi digeriyan O 
pirsgirckcn aligıran çareser dik.irin. Bi 
kesen li dervc rexiseine re diketin nava 
diyalogan fı partiye bi endamen nCıh 
ve bihcztir dikirin. 

Pişti avabuna Qlyadeya Muwaqet, 
hcycanek taze kete nava hevalen me. 
Xebata me geş Cı gurr bu. Heremen ser 
h id Cı d hatin organizekirin. Hatin O 
çunen peşmerge hatın hcsankirin. Ji 
bo ku pewisrlycn "Şoreşa Gulane" bene 
temink.irin, tedbir hatin girtin. Ez bi 
çend kesan re li gundcn Şirncx, Hezex, 
Silopi, Dihe, Qilaba O Beytulşebabc 
yek bi yek digeriyarn. Me kontrola 
partiye di mintiqe de tesis kir. Tcvger 
bcrfıreh O mczintir bii. Bi xurtbfına 
partiye re, pirsgirekji zede btın . Pewlst 
blı ku gaven nuh bihatana avetin Cı ted
biren taze bihatana girtin. Mixabin, 
piraniya serkirdayetiya partiye ji der
vayc xebate bCın, tevi aktiviteya ned
ibun. Di dewsa ku mil bidin xebaten 
me, dibCın asceng. Ji :>..'WC xebatek 
lntensiv li dervaye caqeta wan bCı. Bi 
tevi ve rewşe, xcbat bi fcdckaıiya çend 
kesan dihate meşandin. Bare me her 
ku diçu giramir dibfı. Bi hernan kadro 
Cı tempoye, em nikaribfın dewam 
bi kin. Eger weha dewam bikirana, dur 
ya nez, ewe tnslyatifji deste mejl dcr
ketana. Ji bo ku arnıancen avabuna 
partiye ben bersivadin, hemleyck nuh 
pewist bu. Mc dix'West tevi endamen 
korniteya merkezi profesyonel bixebi
tin; li her hererne kesen ku karen wan 
tenc xebata ji bo partiye be, bene pey
dak.irin o rebazen taze bene ditin. 

Wcki tecrubeya Kurdistana başar ji 

Di enaıına Koııgreya 1975an de 

nişan dabfı, otonoml ne çarescriya 
meseleya kurd bO. Bi ve hawaye te 
:>..'WC dispart bin rehma hukumeta 
merkezi. Wek te di:tin, di rewşa wan a 
zeyif de dikaribCın mafan bidin gele 
kurd. U kengeji tengasiye derdiketin, 
bicarek de li kurdan hadidan ı1 dest
kevtlyen wan tekdibiı in. Ji aliye din 
ve, minaken şeren çekdar ji bo otona
miye di di'roka cihane de tunebun. Ev 
daxwaz bi xebaten aştlyane ji pek 
dihatin. Ji aliye din ve, daxwzen partl
ya me ji otonemiye ji kemtir bun. Ji 
xwe di herema me de, dewlete bersiva 
daxwazcn heri kemjl bi metoden hov
ane didan. Ji bo ve, h eri baştir ji, j i seri 
de, daxwaza cudabılne biryarek heridi 
clh de bu. Me da.xwaz kir ku program 
o destura part1ye ji nuh de be hazir
k.irin, da:>.."Waza otonom'iye be berdan, 
O sen.."Webun Cı rizgaıiya kurdistana 
mczin bibe armanc. 

Di payiza 1977 .ın de, kongra 
partiye çe bCı. Em bun du beş,ji ber ku 
binek kesan bi hernan uslube berde
wam1ya xebate u di parastina progra
ma bere de ısrar k.irin. Peşniyaren 

herdO allyan ji kongreye re hatin 
peşkcşkirin. Di kongre de, daxwaza 
Kurdistanek scrbixwe hate pejirandin 
ı1 di programa partiye de hate nivlsan
din. Bi ve biryare ve, yekji delegeyan 
ku nakoki'yen Wı bi me re hebOn bi 
tirki go: "her şey bitti" (kurdlya Wı: her 
tişt qedlya) Cı xwe ji kongre vckişand. 
Le bi kesen mayin re, nakokiyen me li 
ser xebaten praktiki: bun. Dijit'iya wan 
li hemher Kurdistanek serbixwe nebı1 
u her daxwaza dile wan ji ew bO, tene 
nikarlbfın bcrsiva xebata dijwar 
bidana. Dtsa me ligel wan komiteyeka 
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Di encama Kımgreya 1975arı de 

merkezi ya mu~terek pek ani. Çend 
heyv em bi hev re xebitin, u di dawiye 
dc,ji ber hinek sedeman ew ji nav me 
derketin. 

Min di konferansa 1981an de ber
pirsiyari negirt. Ez di havina 1982an 
de hacim Swed u ji xcbatcka rexiseini 
dur ketim. Ez di nav biryaran de 
nebum u ji ber we ji, nikarim bersiva 
ve beşe bidim. 

Bersiv 36: 
Be PSKTe, hemfı gruben Kı.ırdistana 

bakur, Kurdistanek serbixwc, azad fı 

yckbfıyi diparastin. Di dijitiya emper
yalizme, feodallzme fı kevnepersttye 
de digihiştin hev. Kem zede, ji eynl 
bingch u kitleye rexitap dikirin. Çend 
rexİstinan dijltiya sosyal-emperyaüzme u 
sosyal-f3§1zme ji bi ser ve kiribfın u 
efidahiyen wan li ser siyaseta navne
tewl bCın. 

Pişti kuştina herd u Setdan, di n av 
allgiren hcrdu partiyan de, dubendiki 
kOr peyda bu. Demek direj, ev yek bu 
sederne nexweşiyen giran. Mirasa 
xılndarlye ku ji aligiren herdfı rexisei
nan re ma, heza wclatperweren kur
dan qels kir. 

Egcr mirov pişti tecrubeyen der
basbOyl li meseleyan mczc bike Cı 

rewşa kurdan ya we deme binirxine, 
mirov ecebmayi dimine. Li ser 
Sovycte, Maoizme, Enwer Xoce Cı 

heta li ser Koreya BakCır ji em diketin 
pesira hev fı me bi hev re şer dikirin . 
Ü carna ji:, di nav van pevçunan de, 
mirov j! dihatin kfıştin. Piştl ku Sovyet 
Cı Arnawut rfixı"yan, Çine xwe reor
ganize kir. Rewşa wan ha§ hate fam 
kirin. Dema ku ji bin "perda hesin" 

derkctin, tişten ku >..'tlya bOn, felaket 
bOn. Mirov dibeje ev çi aqi l bu ku em 
bi pey ketibfın? Me çawa karibfınji bo 
wan xwe ewqas xera bikirana. J i doza 
xwe zedetir me şfırkcşiya biyaniyan 
dikiri n. Enerjiya xwe ya şoreşgeri ku ji 
me bi xwe re gelek pewist bfı, badilhc
wa xerc dikirin. Pirsen wiha gelek in. 
Le dive ku mirov ji wan dersan 
derxinc. Yen ku bi ber wl bafı ketine 
gelek bOn. Heta di welaten Ewrupayi 
yen her! peşketl de ji, ew kesen 
xapandi, wan frakslyoncn d'ır be cur 
hebfın. U wan wekl me xisar nedan 
civaka xwe a gele xwc. 
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Di Çarçova Diroke da Pirsa 
Kurd u Kurdistane 

Min sala 1938€ li nawenda nehya 
Minar çaven xwe li ve dinyaya xwe§ o 
§irin vckir. Min di 9 sallya xwe da dest bi 
>.wendina medreseye kir Ci hcya 
Şermoxnlye xwend. Scydaye min gund 
hi~te ji melaye gundi ye ku nedi.xwest 
zaroken gund bixwlniıı. Bi ve lıawaye 
xwendina min a medreseye jl dawl le 
hat. Gav:ı 12 salt bOm, mckteba sereta li 
gunde min lıate avakirin. Min di sinifa 
3mln da zewıcandin kO ez he 15 sali 
bum. Min tenc mektcba sereta xwend. 
H eya sala 1 958e min rencberi kir. Di 
wan salan da kaıwani, dan Cı standinen 
taqası (gulıart i n) he di rewace da bCın. 
Min rez Ci bostanan çekir, karwani kir, 
x.izmcta mevanan Cı xulamtiya malc kir, 
telbeye otcla bave xwe ya Diyarbekire ya 
bi nave 'Muş Otele' kir, Qolçitlyc (fuzla 
Kolcusu) li ser Karcn Basleys kir lıey:ı 
ku çCımc csker. Pişti eskeriye ez ketime 
Postex:ına Diyarbckir O bumc memCirc 
Telgrafan. Sala 1965e wan hcvalen kO 

Şakir EPOZDEMİR 

biryar dan P.ırtiya Demokrat a Kurdistana 
Türkiye avakin, min lalq ditin kCı ezjl bi 
wan her 5 kesan ra bibimc danıezrener. 
Min ji Tirmeha 1965€ heya Tebaxa 
1971e wek azayc Koma Navkom O 
mihasibe gişti xizmeta partlye kir. Sala 
1968c di 19 ye heyva le da, MİTc 
operasyonck li dar xist u dcst danine ser 
me. Em 16 kes hatine mehkcmekirin. 
Mclıkema me bi nave Ağır Ceza 
Melıkemesiya Antalyaye navdar e. 

Navdar c, lewra cara yckcınln kur
den K.urdistana Bakilr li peşbere heyeta 
ve mehkcıneye mafen xwezayl Cı hiquqi 
yen k.""Urd u Kurdistan€ parascin. Parez
nameya kO min li ser nave xwc daye, sala 
2005€ ha te çapkirin G weşandin. Ev bere
van i ya siyasi, yekemin parezname ye ku 
li ser esasekc ncteweyl ı1 siyasi hatiye 
aınadekirin. 

Pi§tl hepsa Antalya ji dawlya sala 
1969e heya 1999e 20 salan bi ticaret Cı 
ln§eate va meşxı11 bum u cva 10 sal in kO 
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D i Çarçova Diroke da Piı·sa Kımi ıi Kurdistaııi 

di ware dtrok Cı tevgera rizgaroovaziya 
Kurdistanc da weka lekelinerek di.xebi
cim, bi ziınne kurdl Cı tirld dinivsinim. 
Heya niha 4 pirtuken min bi naven 
"1969!235 PDKT Antalya Savıllmıası, 

Kiirt Osma11lı İttifakı ve Mewlatıa idrise 
Bed/isi, Denıokra5i ve Bari~ Cı/lı/: Av. 
Şeıılket Epozdeıııfr ıl Destaııa Barzatılya11 

hatine we~andiıı. Pirtfıken min ycnji bo 
çape hatine aınadekirin ji şeş in: Destana 
Milıemed Axaye Kelhok~ Medreseyen 
Kıırdista11€, Ferlıanga Kıtmıaııcfya 

I Ierema Zirkaıı, Zetnane Hikme Miran, 
Deına Serdestiya ~frmı ıl Zeınaııe Tevgera 
Ro11akbfraıı in. Maqaleyen min di van 
rojname u kovararen ku ccnc bira min 
da eva lO sal in kCı ccne weşandin. 
Kurdistaıı Press, Azad~ Ronalıf, Dema Nn, 
Rildaıv, Birayetl, Xebat, Peyama Kurd, 
Nıidem, Berbaııg, Newroz, Rew~e11bfr, 

De11g, Niibafıar, Dicle, Gııla11, Welat, WAR, 
BiR Cı gclek en din. Ji reneberiye çume 
mcmGriyece, ji memuriyete çOme siya
sete, siyasete min avcte hembez:ı 

ticarete, di dawiya urnre xwe da mamc 
be kar, ji ber bekariye niha bCıme 

niviskar. Lekelin Cı teşx!sen min him 
xerib in Cı him balkeş in, bala hcmi leke
liner ı1 aqadeınisyenan dikcşin, ezberen 
çcwt O bercvaci x.ira dikim, rastiy:ı kur
dewariyc ji lıemO deran peyda dikim, 
kurdcwariy€ wek:ı kurdek ji nO va 
dihejtnim O ava dikim. I Ierçendi ku cv 
bare giran ne li qama min e, Ic xerne
xwazen kurdan bi dosti O bi hile aqil ji 
sere ronakbtran birine. Eva bO 200 sal 
kurd ketine rekeka xelet, kO cm ji 
aqadcmisyen O rewşenbiren me yen ji 
xwe razi dipirsin, bersiva wan hazir c, 

dibejin "- kurd he nebCıne millet." 

*** 

Di Çarçova Diroke da P irsa 
Kurd u Kurdistane 

Diroka Q edim: 
Kurd miletekji mileten Meıopot:anıl 

ye. E w her li Mczopotamya jor O jcr O 

li ser axa ve herema ku maka mede

ntyeten kevnar Cı qedim e da jiya ye. 

Ku em ji beriya zayi'ne 2500 salan 

bidine ber çaven xwe, erne biblnin ku 

§Cre ~ranc her! giran di ve hcreme da 

bi A<>urlyan dest pc kirlye. Kurd we 

deme xwcdl dewlet G medeniyeten 

giring in. 2000 salan eri§ Cı çavsoriya 
asu riyan domandlye. Kurd bi van 

cri§en dijwar bune yekbend Ci yelcrez. 

Wan konfederesyoııa dewlctcn kurden 
we deme hanandine o İmparatonya 
Med ava kirine. Ku asuriyan li kurdan 

nc§idanda belkJ dewlcta Med nebCıya 
imparatori O kurd ji ser axa xwc ya 
qedlm xwc tev nedana Cı ji Girekc hcya 
Misre O Hindistane bindest nekirana. 

Çewan kCı asOrl bi çavsort O dijınintiye 

2000 salan }I.'Wllla kurdan retin, her 

waha kurden wc deme kO dewleten 
wan en wek Xaldi Cı Urarto, Guti, 
Hurri, Kas!, Nayiri, Lolo, Subari O 

Mitani hebCın, evan hezan xwc dane 
hev, yeldtiya xwe giredan Cı İnıpara
coriya xwe ava kirin. 

Her çendl kO persan xiyanetc li 
ınedan kir O xwarzi ketine §Ona xalan, 

Ic ev dewlet, dewleta med O persan a 
mi§terek o hevbeş bu. Di ve dere da bi 

tcnc xanedani kece deste pcrsan, ku ew 
ji bi nijad ji qewme kurdan ne dur in. 
Yanc mileten erehan weke kurd G 
farisan nezlkc hcv nlnin. 

İskendere Maqedon 333 sal BZe bi 
30.000 §Crvanan va j i Makedone der

ket hat dest dani ser Mczopotamya, 
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Kurdistan Cı Erebistan Cı hcya biçi 
l Iiııdistane. Ku cm dcına lıikme par
can Cı sasaniyaıı le nekin, dibriın 
bcjinı ku van dagirkeran li ser nave 
Rom ü Bizansiyan 1000 sal mane li ser 
bena mc. 

I Iz. Muheıncd di sala 622ye ji ber 
kafiren Mekkcye hicrct kir, 15 sal şun
da şcrvanen İslame hik.mc Sasaniyan, 
Bizans Ct Roımıyc ji heremen kurd Cı 

creb u farisan rakirin Cı bCıne hakimen 
dinyaya sedsala 7an. İslamiyet ji kur
dan ra bu fcreca xere. Dine Islame 
dcriye rizgariye li ber kurdan vckir. 
Kurd di Medreseyen İslam€ da perw
erde bun. Qadroyen dewletsaz Cı ilim
dar O siyasecnasen kurdan çcbun. Yen 
wek Ebu Mislime Xoresani ji nava me 
rabun, milete kurd bi şorC§gcri, bi 
siyaset O ilinıdari saziyen xwe ava 
kirin. Ew zilm u zordcstiya Bizansi O 
hevalbcndcn wan en Mesihi kO 1000 
salan domandibO, kurdan aqil je girt
ibfın. Dine lslame ji ııe dtnekl nijad
perest bu O şert u şiruten ve ol e ji kur
dan ra ne xerlb bfın. Misilmani dewa
ma dine İbrahfın bu Cı Hz. Ibrahiın 
Pexenber ji bajare Ruhaye, ji bajare 
kurdan bu. 

Gava kCı di dawiya sedsala VUie da 
kurd di warc xwendin u zanine da ge
hane qonaxekc bilind G Ilderen weke 
Baz Cı Şadi peyda kirin, Dewleta 
Şcdadiyan Cı Mcrwaniyan hatine damez
randi n. Dewlecen Deyleml, Hesenweyi, 
I Icmdani, Dostkl, Loristani, Erdelani 
u bi dehan dewleten EyyOblyan di 
sedsalen 9./10./11. Ci l2yc da dcrkctin 
holc. Dewleta Eyyfıbiyan ya Hesenkefe 
bi na ve "I Iikirndariya Mcllkan" xwe 
gihande sedsala 16an. 

Di Çnrçovn Diroke da Pirsn Kıırd ii Kıırdistani 

Direka Zemane Hikme Miran 

Gava ku şorişa Ebu Mislimc 
Xoresani di sala 750yc da li dar ket Cı 
Ebbasi hatin ser hikiın, xeltfeye dawi 
ye Eınewlyan Merwan e. Men"'l!n ji 
aliye diya >..we va neviye Mire Cizlra 
Botan Mlr Mihcmcd c. ŞerefXan gava 
ku di sala 1597e da bcrhema xwc ya 
giranbCıha Şerefnameye nivlsandiye, 
dibe "- Ji ve roje O pe§ da eva 760 sal in 
ku malbata Diyaeddln hikim li bajare 
Bedlise di kin." Dlsa Şeref Xan dibeje 
ku hikimdariya Hekariyan gelek kevn 
O qedim e. Ew wisa d ide xuyakirin ku 
cv hikimdari ji hikiındariya Bedlise 
qedimür e. 

Ji van beyanen diroknas€ kurd O 
hakiınek ji hakimen Kurdistane te 
zanin ku Mireklycn Kurdan ji sedsala 
8c va dest bi avabCına sazlyen hem
demi yen wi zemani kirine. 

EnşCn Oxiz, Ozbeg, Teter, HarzeınJ, 
Moxil G hemu belakiran di dawtya 
sedsala 11 an da dcst pc kir i n fı h eya ku 
tifaqa kurd ı1 osaınani'yan hate giredan 
domandin. Dewleta sefewiyan dewa
nıa dewleta aqqoyiniyan bu. Şah 

Simati we dewleta zalim a aqqoyin1yan 
rUA-and U li ser navc baplre babc XWC li 
ser csase mezhebe şiitlye kumiken sor 
da sere zabit Cı fermandarell dewleta 
xwlnxwar a din ı1 ha ra Ozbegan O nave 
dewlete kire Dewleta Sefewi. Hun tene 
naven wali, fermandar o karbidesten 
dewleta Şah Sirnail bixwinin, hune 
bizanin ka Şahc Eccm çi dike. 

Dagirkeriya van qewınan kO ji wan 
ra 'Asya ya Naviııi' te gotin, bi wan 1 O 
salcn Şah Simaile Erdebill va hem] 330 
sal in. Ji sala 1180 heya sala 1260e kCı 
em wan 80 salen eyyubiyan le nekin, 

B İR. Hejmar: ll HAViN 2009 275 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Di Çarçova Dlroke da Pirsa Kurd (i K urdistan€ 

250 sal ji zilm Cı zordestiya wan hovan 
ra dimtnc. Di ııava van 250 salan da 30 
salcn Moxilan(l230-1260), 40 salen 
Uzin Hesene aqqoyinl Cı de\\ una 

wi(1460-1500) u 10 salen Şah Sı:nall 
(1507-1516) nlren teng Cı tari u çetin 

in. Wekl din sclçoqi bi atabcglyan u 
artuqi'yan va ji talanbaıiyen xwe be§ek 
li Kurdistanc serf ki.rine, gele k imarat
an ava kirine Ci bi taybet atabegiyan di 

ware medrese ı1 perwerdeylyc da xiz
ınetcn giring pek anin c. Zimane 

artCıqiyen Mcrdin ı1 Hesenkefc bi 
crcbl ye, zimane selçoqiyan farisi ye. 

Ew dereng bihine misilmanji, van ca
ıncran xizmet ji m isilmaniye ra kiri
ne, ıniletcn bindese dane >..'Wendin, di 
zemane wan da li Kurdistan€ gelek 
i'limdar rabOn e. 

Çewan ku selçoqi, atabegi Cı artoql 
di saya sere cbbasiyan da derketine 
hole, Selaheddine Eyyfıbl ji di saya 

sere atabegiyan da bO Mellke M is re. Ji 
ber ve yekc cm dikariıı bejin kCı 

genciyen wan ji gihane kurdan Cı 

xirabiyen wan ji gihanc kurda n. 
Sclçoqlyan gava pe li a.,'{(l Kurdistane 

kirine, ji eyaleta Kurdistan e kO ji Elam 
ı1 Kcrmanşah O Senandqte heyane 

Mahabade digirta nava xwe, gerine 
'Kurdistan' fı di saya ve qeyde da nave 
Kurdistan€ beriya nchsed Cı kusur 
salan bi fcrmi hatiye pejirandin fı 

teyidkirin. Selçoqi ji Kurdistanc lqker 
berhev kirine u giredanen stratejik fı 
hevalbendiye bi kurdan ra bikar anin 

e. Weka ku bcgliken Anatalya yen 
Gerıniyaniyan, Menteşan, Etrrıaneklyan 

ı1 Bozbegiyan kO dibejin bcglikcn 
kurdan in. Gclo cw kurden ji Belıra 
Reş destpe dikin, di Çanqirl, 

ÇorOm, Yozgat, Çtçekdaxe, Qirşehlr, 

Şercfliqoçhisar, Cil1anbeg!i, Bala, Polatli 
Cı Boluye da dcrdikevin Cı dikevine 

dcşta Adapazare, ev ne di şeren 

selçoqi O bizarısiyan da derbazc 
Anatolyaye bOn e? 

Ku ne di dcma selçoqi O oxizan da 

bi, we gave dikarim bejim ku cv kurd 
di zemaııe bizarı si yan da li ser ve axc bi 

cl bOne. Le kCı kurd di zcmanc bizan
siyan da bikctana Anatolyaye ola 

Jslame nedipejirandan O hcvalbendiya 
selçoqiyanji ncdikiran. 

Tckiliyen kurdan O van dcwleten 
dagirker en navcn wan bihorin bi 330 
salan va waha derbaz buyc. Qenc xc
rab, kurdan jl li berxwe dane. Şere 
wan kirine, ö:faqan bi wan ra giredane, 
statuycn lıcvbeş bi hev ra ava kirine, di 
hawar u gaziyen hcv da çı1ne O zema
nckc direj bi hev ra borandinc, lıeya 
kO lingen wan yen gemar ji ser xaka 

kurdan ya piroz rabı1ye. 

Tifaqa Kurd Cı Osamaniyan Cı 

Yekreziya Mireken Kurdan 

Çcwan kO zordanya asuriyan bu 
sebebe yekhl ı1 çcbCına fcderasyonen 
kurdan, kO kurd bGn imperatori. Her 
walıa ji ber hcqarct u zilma aqqoyini

yan u zordestiya sefewtyan tifaqa 28 
miren Kurdistane bO yek, Mewlana 
Idrtse Bedlist medisa milli civand u 
biryara tlfaqa kurd u osamanlyan da 

si tandin. Kurd weka miletek, lıcz ı1 

fermanrcwayiyen Kurdistane, li ser 
nave 'Mezinen Kurdan' bi Dcwleta 
Osamanlyan ra sala 1514ye li 

Amasyaye rfıniştin, dur u dircj muza
kere kirin ı1 di navbera kurd Q 
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osamani'yan da tifaqe giredan. Dewleta 
Osanıani:yan ji hemi dernan xurttir Cl 
bi hcztir bCı we deme. 

Mirekcn kurdan her çcndl kU j i 
salcn 14601 lıeya ve roje di §er ı1 bcr
xwedanan da westlyabin ji', le 'irada 
wan a mllll, Imana wan a qalm, welat
parez'i Cı ew micadela dur Cı direj wan 
anibO niqta yekrezi u yekbendlye. Ji 
Kerkük u Silcmanlye, heya Kilis Cı 
Mahabade 28 ıniren Kurdistan€ n!za 
xwe kirin yck u bi Siltane Dewleta 
Osmaniyan ra ku wc deme slya ve 
dewlete dida ser hem! zemine cihane, 
tlfaqc gi.redan. Şerten ve eqdc ew bCın, 
kCı rnafc ıniren Kurdistane yen ji 
bavukalan ınayl weka bere betc peji
randin, mir bi arte§en xwe va pi§tgi.rlya 
osmaniyan bikin, osmani j1 kı.ırd Cı 
Kurdistane ji erl~en biyaniyan hipa
rezin O pi~tgir1ya kurdan bikin. Diva 
kCı sale carek kurd vergiyeke (baceke) 
sembolik bidana Dewleta Osman!. 

Ev tıfaqa ha 330 sa lan dcwanı kir. 
1515-1915dike 400 sal. U pi§tl ku 
alman, ngllz, Freng Cı pisınamen xwe 
yen xaçparez xwe kirin dosten 
osamaniyan O li ser nave reforınan u 
dewletcke merkezi wan ki§k.i§e ınire
ken kurdan kirin O peva, em dikarİn 
bejin kCı ji salen 1830yc §tında bu 
dewra xiyanet Cı bebextiya reforınlstan 
u weka agir destpisere kurdan bOn. 
Heya 1847e kO daw1 li hikOmeten 
Botan, Hekkari Cı Mehrnudiyan aııin, 
he van §erten Arnasyaye pejirandin, le 
pi§tl rnalkanbaxiya kurdan ya here 
dijwar kCl Bedirxan Beg Cı hevalen w1 
yen 'Peyrnana Piroz' teslim bOn Cı çira 
kurdan tefandin, osrnaniyan ji ehd ı1 
peyınana 1514yejiblr ki rin. 

Di Çar~ova Diroke da Pirsa Kurd ıi K11rdistaııe 

Dawiya Mirekan u Malkanbaxiya 
Kurdan, Ango Dawiya Mirekan Cı 
Malkanbaxiya Kurd Cı Osamaniyan 

Sala 1836e sala serbildana Mir 
Mihemede Rcwandizi ye. Min~ bi nav 
Cı deng beriya her tİ §ti meraniya xwe 
§ani ezidlyan daye, hi kumeta Belıciinan 
ji hole rakiri'ye u Cizlra Botan zevt 
kirlyc. Mlr Sevdinc have Ezdin Şer, 
we deme hi kimdare Cizire ye ı1 heval
bende Mire Kor e. Mir Seyfeddin 
kurape Bedirxan Beg c G heya dawlya 
umre xwe bi scdaqet bi Bedirxan Beg 
ra mc§lya ye. 

Mire Soran, sala 1835e çcnd bajar
en hikOmeta Babaniyan, herema 
Behdinan, Cizir Ci Botan O Sert O 
Midyade xis tiyc bine hikumc xwe. Mir 
Sevdin tifaqc bi Mire Kore ra giredaye. 
Ji ber ve yeke Mir Sevdin ketiye ber 
xezeba Serdare osamaniyan MG§ir 
Re§ld Pa§a. 

Gava kCı di sala 1836e da arte§a 
osmanlyan dikeve C izlre, Mir 
Scyfedd'in baz d ide diçe Bexdaye li cem 
Eli Pa§a ye Osman!.. MO§ir Re§id Pa~a. 
J3edirxan Beg dike miteseliıne Cizire. 
Bcdirxan Beg wc deme 30 sali ye. 

Li gor belgenameyen ar§iven 
osamaniyan Bedirxan Beg bi Re§id 
Paşa va çôye ser Mihemed Paşaye 
Rewandizl u pi§tl mirina Re~ld Paşa 
bi Hafiz Pa§a O Kurd Mihcıned Pa§a 
va çôye ser kela Seid Bege. Bedirxan 
Begji ho ku xwe bixe çave osamaniyan 
Cı ritba xwe bilind bike, 2 caran çuye 
ser ezidiyen Xerzan u Qewme Çiye ı1 
di §ere Nizipc da ciyc xwe gi. rtiye. 
Pişti ku osman i mexlOb dibin u ji ber 
hczen Brah1m Pa§aye watiye Suryeye 
direvin, Bedirxan Beg arteşa xwc 
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Di Çarçovn Drroke da Pirsa Kurdu Kurdistan€ 

di~ine Diyarbekir u paşi: neqil dike 
tine Cizlre. 

Bi serhildana Evdirehınan Paşaye 
Babani Cı Şere Uris ye salen 1827-1829 
ye kft çend ınireken kurdan dudill ı1 
sisti kirin neçune hewara osınantyan, 
ji ber ve yeke dilsarlyeke kür ket1ye 
navbera kurd Cı osınanlyan. Wisa xuya 
dike ku Bedirxan Beg itimade taze 
dike, an xwe di"::e çave Dewleta 
Osınani. Di hem! wext Cı zemanan da 
ınireken kurdan ji bona ku ritbeyen 
-x·we bilind bikin ji fedekarlyan xwe 
nedanc paş. 

Li gora Mamoste Malınlsanij 
(Cizfra Bocaıılı Bedirxaııiler-Awesta), 

Bedirxan Bcg di sala 1806e da hatiye 
dine, di sala 1827e da derketiye ser 
text, sala 1838e bi arteşen osamanlyan 
va çGne ser Kela Seid Bege, sala 1839c 
di Şen~ Nizibe da dyc >..'We digre, 
Tlfaqa Plroz di sala 1842ye da bi Xan 
Melıınud ü Nurullah Beg ra gire dicle 
G se hcb hikGmeten kurdan tinc cem 
hev. Bedirxan Bcg sala 1847e hatiye 
girtin G sirgfln kirine. Di dema sir
gCtne da ji xwc ji xizmeten osamaniyan 
ncdaye paş Cı ji ber ve yeke sala 1858e 
ji Miralayitiye derbazi meqame 
Paşayetiye bCıye. Mire me li sirgCıne 
terfi dike. Bedirxan Paşa bi da>..waza 
>.'We ü lradcya xwe sala 1867e diçe 
Şaıne Cı sala 18G9e li wc dere diçe 
rclımcte. Siltan Evdilhemld heft 
kuren Mlr Bedirxan dike PAŞA. Gelo 
n'iyeta Siltan çiye? We dlsa Kurdistane 
bidc Miran? Ango van prensan bi rit
beyen paşayetiye dixaplne? 

Li gor bi rez Sinan I I akan (Osmanlı 
Arşiv Belgelerinde Kürtler ve Kart 
Direrıişleri-DOZ), ku cara yckemi'ne bi 

lekol'incn arşıven Osaınaniyan evan 
tesbiten giranbuhaj i bo diroka kurdan 
diyari kiriye da, Bedirxan Beg sala 
1836e ji terefe Muş1r Reş1d Paşa va bi 
nave Mitescliınlye hatiye tayinkirin. 
Mlr, di 30 sallya xwe da bGye ınutcse
liın. Li gor van belgeyan Seyfedin 
Bcge kurape Bedirxan, hevalbende 
Mire Rewandize ye u ketiye ber xeze
ba Reşid Paşayc xı1nxar Cı neyare koke 
kurdan. Di vira da bi a.~kerayi xuya 
dike ku bi hindikay'i Rq!d Paşa 

Bedirxan Begji xwe ra bijartiye Cı qlına 
xwe bi vt prensi ani ye ... 

Bclgenameyeke balkcş jl di pirtuka 
Seyda Mela Evdilla Warli da, di 
(Dfwan a Ji:newarlya A/ınıede Xanf
CİLD 2 rp!. 112) c da heye, ev belge bi 
hejnıar Cı tar'ixa xwe (29 Rcınezaıı 

1262 K OH 1822.9.1846 Z (M)) hat'i
ye bclavkirin. Ev Emre şerifji eyaleten 
Erzuroın, Qcrs, Wan, Diyarbekir u 
Bexdaye ra hatiye rekirin. Li gora ve 
Ferman (ı Beyana Şerlfa Der'izan a 
Bilind, 96 revebiriyen kurdan lı cya 

sala 1846e di ciyen xweda nin. 14 ji 
vana hikumet in. Ciztr Muteseliıni ye 
a Miteselime (emanetçt) ve dere 
Mihemed Beg c. Neh(9) hik(lmeten 
kurdan feal tene nlşandan. HikCtıneten 
ava ev in: Mlre hikumeta Kotorc Emir 
Ede ye, mlrc hi kumeta Xoşave Zeynel 
Beg e, seroke hikı1me ta Mehmudi 
(Seray) Celal Bcg e, hikiındare 

HikCiıneta Hezo (SasOn) Mensur Beg 
c, hakime hikGmeta Tercil (Hezro) ye 
Heyder Beg e, ferınanrewaye hiku
meta Gence Ewllya Beg e, ınire 

lıikCımeta Hizan Milıyeddtn Beg e, 
hikiındare hikCımeta Hekkari Birahim 
Bcg e, hakime Hikuıneta Behdinan 
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Behraın Paşa ye. Hikfımcta Soran ji 
dcreca "Ekrad I Iikumetleri" deranine 
kirine "Ocaklik" fı ınire ve dere 
Ahmed Bcg c, hikuıneta Babaniyan 
zuda serCıbin bCıye cı bi nave ''Yurtluk 
ve OcakJik" sancaxek ava k:irine, mlre 
ve dere Mihcmed Beg e, hikCııneten 
Bedlls, Palo, Egil (Gel) Cı ÇermCıke 

vab nin. 4 hikumet vala nin. 9 hikfı
mct fcal in. 2 hikfııneten gewre bune 
"OcakJik"Cı C iz!ra Botan :ı qcdim mitc
selimi ye ı1 mire ve hikfımete di 
resmiyet€ da ne Mir Dedirxan e, mite
sclimc ve dere Mihemed Beg e. 

Bedirxan Beg di sala 1836e da 
çewan ku buyc mitesclim bi arte§en 
osamaniyan va çfiye ser Rewandize Cı 

şere Mir Mihemede Kor kir1ye. Pişti 

ku Min! Rcwandize lıate tesfiyekirin 
di sala 1838 da bi hezen Hafiz Paşa va 
çfıyc ser Kcla Scid Begc, di şere 

çiyayen Xerzan (Qewme Çiye) da jl, 
ciyc xwc girtiyc. Bedirxan Beg di vi 
şere be oxir da dile Qewme Çiyan cı bi 
taybeti ezidlyan ji xwc sar kirlye. Mir 
Bedirxan bi ve helweste xwe xistiye 
çaven osamaniyan lı gelek hezdar 
bCıyc. Di N izlpc da bi arteşek giran 
beşdare şere osmanlyan u Brahim 
Paşaye waliye Şam ı1 Hclebe buye t1 
ew jl wek osaınanlyan mexlCıb ket! ye. 

Bedirxan Beg sala 1842yc çi ser 
nastfıriyen Tiyare. Tiyar, Tuxub, Riş, 
Baz Ci Cilo 5 statuycn Nasruri Ci Aqfibi 
Cı wan eqeliyaten din en Mesihiyen 
qedim en Mezopotami nin. Bi hczar 
salan bu kt1 di bine hikme Mlren 
I Iekari da bi aşti ı1 ara mi jlyabun. Ev 
nasturi, k:ildani, asCırl, aqObi O eele
ben din yen qediınen Mezopotami 
yen Kurdistan! nin O di şer Cı ceng Cı 

Di Çarçova Diroke da Pirsa Kurd ıi Kurdistıwe 

cejin O şahl O dilanan da tim Cı daim bi 
kurdan ra meşlyan e. LC mixabin ku 
dcwletcn mezin en Ewropayi bine van 
hemwelatiyen kurdan vedan O mirc:! bi 
nav Cı deng aninc lcystike. Mir hatine 
lcystike Cı di xeletlyan da xerq bOne 
heya qirike... 

Di vt zemani da dewleten zor dane 
osaınanlyan kil herin merkeziyere u 
reforman pek binin da ku prestije 
xeyremisliman bilind bikin O Dewleta 
O samani ji bi ve teqtike qels b iki n. 

Osmani xweliya sar li sere xwe 
dik:in, ji alikl va taw1z li ser tawizan 
didine ncyar u çavncbarcn xwe Cı ji 
allyek din va nureken kurdan bi hez u 
arteşen wan va tesfiye dikin. Ew 
aneşen Kurdistane ku 330 salan ji ken
dava İrane heya Qafqasan diparastan. 

Mlr Bedirxan di sala 1846e, di nin~ 
payize da bi xwe u hevalbenden xwe Ci 
10.000 l eşker va carck diJ1 diçc ser 
Nasturiyan. Di sala l842e da çubCı ser 
Tiyare, le ve care Mir d içe ser Tuxfibe. 
Bi van herdCı scfcran ne ten€ dile 
Xiristyanan, le dile hemu aleme bi 
propagandeyen Awroplyan ji kurdan 
di hele u nave wehşitiye dikeve peyi vi 
milete qedirn Cı aşt1xwaz." 

Mir Bedirxan be kfi ji hevalbenden 
xwe yen" Benda Piroz" Xan Mehmfid 
Bcg ı1 Nuriilah Bcg bipirse, bi 
Osamaniyan ra ketiye tekiliyen silh O 
aştiyc. Mimcsilc osamanlyan Nazim 
Beg, daxwaznameya Bedirxan Beg 
digehejinc destc osaınanlyan, le 
Dewleta Osmani daxwazen Mire 
Kurda red dik e. Di ve da>..'Waznam eye 
da 6 xal henin, her 6 xal ji ne li gor 
berjewendiyen milete kurd in Cı ya 
here kanbaxj:i derde Mir cwc ku )..'WC 
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Di Çarçova Diroki da Pirsa Kıırd ıl Kıırdistaııe 

xilas bikc. Bedirxan Bcg ve daxwaz
nameye di roja 22/01/1847€ mor u 
lınze kiriye uji Derizana Bilincia aqil
sivik ra şandiye. 

Osmani daxaz u lavc laven 
Bedirxan Beg red dikin. Ve care li ser 
deste Şex Usife Zaxoyt daxwaz
nameyeke din dinivslne ji Konsolose 
tngllz ye MCısilc ra u ji i'ngli'zan 
daxwaz dike ku kikı1meta tngllz li ba 
osaınani'yan §Cfaeta wi bi kc. Konsolose 
Ingiliz be dile XVI/C ve daxwaze hewa
leye hikumeta osmani dikin, le 
osamaııiyan ve daxaze jl dananin e ser 
wcri's. Dcrd u arınane u xaycya 
Dewleta Osmani ô dewleten mezin en 
Awropayl ne tene tesfiyekirina 
Bcdirxan Bcg c, hcdcfa wan ji holc 
rakirina mlreld u statuya wan ali ser
ansere Kurdistan€ ye. Şiretkaren wan 
uris, Ingiliz, fransiz, alman u qewmc 
sadiq en osamaniyan ku pişti "Fennana 
Tcnzimtc" ermeniyen keysfile ne. 
Ermeni, pi§ti tesfıya mirekeıı 
Kurdistanc ı1 be otoritcylya kurdan, 
hem! Xaçperestan dane pi§t XVI/C (\ 

derketine sahneye, navcn XVI/C k:irin 
"qewme sad ik" O naven kurdan li hemi 
aleme bi "wehşitlye" dane tescllkirin. 
KG ltiraza wc hcye ji kerenıa XV~e ra 
pirtuka Garo Sasunl ya bi nave 
Tekiliyen Kurd ı1 Ermeniyan (Med 
Yayınları-İstanbu l 1992) li ber çaven 
xwe da derbaz bikin. 

Gava ku Bedirxan Beg Jıeviya XVI/C 

ji osamaniyan qut dike, bi waliye 
Urmlye ra irtibatek datine u dixwazc 
tltlcaye lrane bike. Wallyc Urmlye, 
Yehya Xan c. Yehya Xan xezure 
Şah c İran e O N u rilialı B ege Mi re 
Colemerge ye. Mire Hckarya di 

Qutsal İttifaqe da ye Cı Ezdirı Şer ji 
zavaye hcvlinge Şahe Jrane ye. Di vi 
hali da Bedirxan Beg j i Yehya Xane 
xezOre Şah ı1 Mi'rc Hebri da>..'Waza 
ilticaye dike, le protoqol di navbera 
İran Cı Dewleta Osmani ü dewleten 
"Muazzama" da ji zu va hatiye tcn
zimkirin, bahana Yehya Xan e hakime 
Urmiyc hcye ku da~:waza Mirc Botan 
dereng bixe. 

Dcwlcta Osman! terıc Iran G 
dewleten ecnebi nekirine heval
bendcn XV~e, le Şex G Beg ı1 gircgir G 
peşkeşen kurdan ji kirine hevle xwe, 
xapandine u tirsandinc. BchlGl Paşaye 
Bazide, Emin Paşa Cı Şerif Bege MCı§i, 
Timorzade Fazil Bcge Wanl, Xan 
Ebdale birayc Xan MehmGd, Nurilla 
Bege Hekarl, Ezd!n Şer Bege Ciztri, 
Fettah Bcgc Xcrzl çcnd nav ji naven 
wan dijberen ıntre ziravin. 

Osmani berlya kG bene ser 
Bedirxan Cı Xan Mehmud, ınıreken 

kurdan, ji Palo, Egil (Gel), Maden, 
Lice, Hezro O Farqine heyane 
Weranşar Cı Niseblne ji hal xistin e. 
Qewme Çlyan kG Sasun G Xerza nin, 
bi des te Ha fiz Paşa Cı Bcdirxan Beg ji 
navkoyc rablin e. Mir maye bi Botan Cı 
Wan O He karl. · Li Cizire Ezdin Şer, li 
Wane Xan Ebdal O Coleınerga qedim 
Nurilla Beg maye. Nuriilah Beg bi 
ncf<;a xwc sisti kiriye O xwe daye tere
fe dijınin. Ezdinşer Cı Xan Ebdale 
birayc Xan Mehmud, xwe dane aliye 
dewlete kO wan bike Pa§a. Xebereke 
Ape Osman Sebr1 di ve h.indave da tc 
bira merivan. Osman Sebri dibeje: 
"- Kurape Bedirxan Bcg, biraye Xan 
MchmGd, biraye Seyld Riza, hevlinge 
Şex Seid Efendi :x1yanct kirine. Bila j i 
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bira Cı cqrcbayen xwe ra baş bOna kO ev 
kesen ha li mezineıı xwe ncboriyan. Ape 
min ji min bez dikira O qimete dida 
min, ji bcr ve min bi apc xwe ra bewe
fayi O bebexı:i nekir." 

Di Çar{OIIO Dlroki da Pirsa Kurd u Kurdistan€ 

dikeve Cizlre. Bedirxan Beg Cizir 
herdicle xwe dave kela Ewrexe. Ewrcx 
pir hcsar c. Menzllen T~pen Balyemez 
ve dere ji dihingevin. Idi diwaren kel 
fı bircan -xwe li ber van tapan nagirin. 

Osamaniyan dinyayc li ser sere 
13edirxan I3eg xistine care bejinge. 
Iran, uris. inglis, fransiz, alman u 
heya Amerika li kurdan bOne yek. 
Arteşen Erehistane ı1 Anedole bi leşk
eren be ser Cı her en kurdan va hatine 
ser Botan. 

Osman Paşaye Xirwati bi arteşa 
girarı va tc dikeve Botan. Arteşa Botan 
di bine fermandariya Telll Beg da bi 
hejmara 4000 şervanen dijwar li 
Geliye Qesroke u li dertenga 
ZeytOniyc peşi li dijmin digre. Topen 
ku xwe di ser çiyan da werdigerinin, 
kurd cara yekemlne di vi §Cri da 
diblnin. Tıfıııgcn kurmanci nekarin li 
ber van copan dcst hilinin. Telli Beg 
dixwaze ku here ser mewziye, tapan 
bi dest bigrc u ji deste dijmin derine. 
Le mixabinTelli Bcgc qehreınan 
dikeve keınina dijmin lı şehid dikeve. 
Zayieta osamaniyan 28 leşkeren 
heremi (yani kurd) u yuzbaşiyck in. 
Belgeyen arşivan wele dibejin. Le ez 
nizanim ka ev rewşenbiren ku dibejin 
"le§keren Botan li ZeytOniye 36 hezar 
leşkeren osmani kuştine" we çi bejin ? 

Roja 24/05/1847€ arteşa osamaniyan 
ji Diyarbekirc hereket dike. Esad Paşa 
ye waliye MOsile dibeje: "-Ezdin Şer e 
kure Mir Sevdin teslime arteşa me 
bO." Bedirxan Beg roja 29/06/1847€ 
teslim buye. Şer Cı qircn O mizakcre Ci 
artcşa girarı a kfı ji Amede hatiye, bi 
çOyina Dergulc O anina topen 
Balyemez va hemi 35 roj in. Pişti şere 
"Derbenda Zeytunlye", arteşcn osamani 

Bedirxan Bcg gava ku dibine 
yekineyen we ınexiOb dibe, Diwana 
Aliman O Medisa revebir O pisporan 
berhev dike Cı bi nave kfı "bila xwina 
misilmanan nerije" fetwe digre fı tes
lim dibi. Ji vir fı peva re u çareya van 
sc hikümet Cı bi sedbezaran çckdaren 
wan ew bu, kfı di çiyayen bilind da li 
ber xwe bidan. Berlya §er rewşa kur
dan ya abori u tendurist1 gelek tekCız e, 
le pişti ku Mir teslim bun u Kurdistan 
ma be otorite, hema pera pera kolera u 
eş Cı jane dest pc kir, herişe n uris Cı şe re 
Ezdin Şer u ew be otcriteyi bu sebebe 
zemane eşirti, be ser Cı beriti Cı 
anarşiye. Mala kurdan ji wc roje va 
kanbax bCı ye. O i kerema xwe mezekin 
(Sinan Hakan- Osmanlı Ar~iv Belgelerinde 
Kiirtler ve Kiirt Direni~leri-DOZ yay. 
İstanbul). 

Pi§ti Miran: Zemane 
Serdestiya Şex Cı Axa u E§iran 

Sala 1854/55e tırisan eri§eka din 
aniyc ser x.aka kurdan. Her cri§eke uris 
dijminatiyc di neqcba kurd Cı 
osamaniyan da kurtir Cı girantir kiriye Cı 
tekiliya me Cı Dewleta Al-i Osman, 
bchtir ji hevudCı sar kiriye. Ji §ere wan 
ye ıso6-7c daxilt, §ere 1827 -28e eı 
§eren 1854-55, şere mezin e salen 
1877-78, di Şerc Yekemin c Cihane de 
salen 1915-16 O Şerc Duyemin e 
Cihane, salen 1945-46 e ku dikin 6 
erişen dijwar en li x.aka Kurdistane. 
Dewleta Uris di van hemişeren giran 
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Di Çarçova Diroki da Pirsa Kıırd ıi Kıırdistane 

da g:ıva kü ji Qafqasan bcıjer büye 
dese bi derewan O soz cı bexten pfıç O 
vala kirlye. Bi wan sozen vala Cı 

bebinyat Kurdan xapandlye u pişn kfı 
pişta xwc dayc mc çuyc ji, lmrdan Cı 

misilmaniya kurdan rexı1e kirlye. 
Pişti tesfiya hikt1meten Kurdan kfı 

di sala 1847e da bi teslimbCina 
Bedirxan Beg va, valayiya otoriteye 
kone xwe ye reş li ser qedera Kurdan 
veda, bi xcla Cı celayc, bi ncxwqiyen 
wek qolera Cı webaye, bi zi lma osman
Iyana ku gchabu erş t1 ezmanen bilind, 
bi hac t1 rişwet a talanbariya kar
bidesten osmaniyan ku Kurdistan€ 
dişelandan, bi berhevkirina leşkeran, 
Kurdistan ketibO nireke ji hcmi n ir Cı 
zeınanan dijwartir Cı kanbaxtir. 

Gelo ji milet.ın a welatan ra ji be 
oteriteyitiye dijwartir tu ti§t heye?Yaji 
ve dijwartir Cı kanbaxtir ew e kfı heja 
min nedlye yek rewşcnbir u ronakbir 
O aqa<.lcmisycncke kurd qala be 
otoriteyiya kurdan kiribc. 

Nizama Dcwleta Osmani 1mpera
tori bu. Ev imparatori di rojek da der
neketibO holc. Gclek welatan bi zor fı 
kotek girtibı1 ı1 ew welat bibun ra'yaye 
we, (wck Anatolya), welat hcbun kfı 

gava xelifetiya Islame sitand bi carek 
bG >..'Wcdiyc hemi welaten ku bere di 
bine hikme xelife da dijiyan. (wck 
welaten Ercban). Li Balkanan gava 
welatan digirta bindestc xwe, waliyen 
>..'We yen dewşirmc datanl ser hikim u 
bi texllten cı1rbecı1r wana dimijanda. 

Rewşa kurdan ne ji ya van xelqan 
bu. Kurdan bi dewlet ı1 hikı1meten 
xwe va kO di seri da bejmara wan 28 
bGn Cı ve dawiye li ser vi esasi bejmara 
statuya etonemiyen kurd ji sedan 

bihorin; bi Siltan Selim ra rGniştin bi 
qewl ı1 şert ı1 İrada xwe ya milli, weka 
miletek lihev bati n O ew miren kurdan 
weka kO di zemane bere da xwe Idare 
dikira, bi wi aweye dlsa ororlteya wan 
li ser welaten wan hate pejirandin Ci 
tcyidkirin, kete Qanunnamcyen 
Dewleta Osmani. 

Osmaniyan ji serdeste Erdlşe Cı 

Melazgire hcya Gurcistan, Ermenistana 
iro, Nehçiwan, Şcrwan Cı Arane pişti 
saJen 1580yan girt Cı teslime kurdan kir. 
Tı1car Cı tı1 wexti li ser axa Kurdistan€ ji 
xeyrl kurdan kes! nekir mlr O wezir ı1 
reva bir. 

Kurdistana qedlma ya Hurr O Xald 
O U rartuyan kc te des tc xwdiyen xwe. 
Ev yek te ve manayc ku kurdan xwe bi 
xwe idarekirine u yek bCıhostek erde 
kurdan ne beotorite bOye. Gava miren 
wan rabune, otoriteyen wan ji rabCıne. 
Gava hikOıneten wan ketine, siyaneta 
wan ji nemayc Cı ketiye bine piye 
cendirmc Cı cerdevanan. 

Neqşebendi u eşiren we deme pişn 
be otoritcyiya Kurdistanc çi kirin? 
Ango otorlteya osamaniyan nizarn u 
tenzimeke çewan tesis kir? Cewaba 
van gelek dircj e. Em bi kurn dikarin 
bejin kCı osmaniyan talimatnama wila
yetan 1872ye deranin, hemi nchiye ı1 
qeza Cı wilayetcn Kurdistane xistine 
bine hikmc waliyeke xwe ye dewşirmc. 

Ev sistema xeddar a kO lıafiza mile
tan qetil d ike u mejlye wan ji hev belav 
dike, ji sala 1880yan heya ve sale kCı 
dike 130 sal, çend neqil tenzima van 
wclatan hatine guhertin u belawela 
bune. Ez baş dizani m kO osman! Cı Itti
harçiyen nijadperest en be mejl Nehya 
Mı1§e kirine wilayet Cı Bcdlisa Şeref 
Xan peva giredane. 
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Beriya ktı osman! Mirektiyen Kurd 
tesfiye bikin, Şexen Neqşi li 
Kurdistane belav biblın. Weka minak
ek: Gava Bedirxan Beg kare x.wc dikc 
kCı Dcwlcta Kurdistane ava bike, 
Osman! di peşiya şer da le digerin ku 
mire Botan iqna bikin. Di sala 1846€: 
da wallyc Diyarbekir Xeredin Paşaji 3 
Şexen Neqşebendi yen Botane ra; ji 
Şex Ibrabim, Şex Ezral O Şex Salih ra 
name dişinin waha dibeje wan: "- Ez 
ba§ dizanim kil Bedirxan Beg miridc we 
ye. I lun ji baş dizanin kO li ber Xelifeye 
Islaıne serbildan ne caiz e Cı pir gune ye. 
Her yekji we 20.000 mirldcn we hen in. 
Hun dikarin Bedirxan Beg ji ve fikre 
dagerlnin. Ku bi xebera we nekir pi§t
girlya wl nekin O nıirlden xwe ji bale 
bileişinin." 

Li gora wan belgeyen arşiva osman
Iyan kCı Sinan Hakan di kitcba xwc ya 
navbihOrl da weşandlye, van her se 
§exe şexan misbet cewaba Xereddin 
Paşa dane O pişti kCı Bedirxan Beg tes
lim bCı, Şcx Fch'imc Arwasi; Xan 
Mehınud Begc mir€: MehmOdiyan Cı 

Sey'id 't1ha ye Nehri, mlre Hekarya 
Nuriilah Beg teslime scrfermandaren 
Dewlcta Osman] kirin. Rovi O k:ivrojk 
rabibun, şer Cı pilingan diparastin. Bi 
çiroken sebiyan, qedera milete kurd 
vcdigubastan. 

Mewlana Xalid pişt1 sala 1811ye 
xclifeyen xwc kifş kiriye, wc deme 
bclavbCın Cı xwe pejirandina 
Neqşebendlyan li dora 30 salan e. 
Neqşebenditi li Kurdistan€: taze rGniş
tiye. Şexen Neqşebendi li Kurdistana 
BakCır xwe dane dora bajaran. Çand (1 

zanlna wan bi ser çanda bajaren qedtm 
en mlrckcn Kurdistan€: nediketa Cı ve 
gave j1 nakeve. 

Di Çarço11a Diroke da Pirsa Kıırd (1 Kurdistan€ 

Ji osmaniyan ra şex lazim bGn, ji 
şexan ra ji mirtd , osmaniyan çi qeder 
eşiren Koçer li ser mirateyen miran 
bicih dikira, mirid ji li we gore zede 
dihGyan. Kerameten wan jlli go ra hej
mara miridan berz Ct bilind dibuya. 
Şex bOne otoriteyen mancw1, koçcr u 
a.xayen koçeranjl bOne leşkeren §exan, 
otorlteya wan kete bine emre osman
Iyan u niha ji di bine emre komara 
Kemalist da ne. 

Şexan di medreseyen xwe da hiç 
qala zemane miran Cı dewleten kurdan 
nekirin. Di'rok di hucreyen Neqşeben

diyarı da batc qcdcxck:irin G fetisandin. 
Wan redde-miras kir, kurd xwe jibir 
ki ri n, hafiza xwe ya dlroki winda k:irin. 
Zemane zordestiya eşiran dest pc kir, 
kurden be otorite u qantın cı tenzim u 
nizam, ketine halcke wisa kO de 
weleden xwe avetin. 

Di navbera 1847an u salen 1880yi 
da 33 sal derbaz bU, Şex Ubcydillabc 
kure Seyld Taha ye Nehri, seri li ber 
dewleta İran Cı Osman! rak:ir. 

Dive her kurdeki kG beje ez xwcdl 
bir ı1 bawerl ı1 ra man im, xwe ronakbtr 
G rew§enbir dihesibine, diroka kurdan 
ji despeka İslamiyet€ heya roja kCı daw1 
li bikme m1ran anin baş bizanin. 

Pi§ti miran O pi§t1 be otor1tc mayina 
kurdan, sala 1855-56 serbildana Ezdin 
Şer, sala 1880yi serbildana Şex 
Ubeydillah, sala 1918 serbildana 
Qoçgiri, sala 1925an serhildana Şex 
Seld çe dibin. Hereketen Tedib cı 

Tenkil en cumhuriyet€ ji pera dcst pe 
dikin Cı heya sala 1938e didome. Di 
nava van berxwedanan da tene şere 

Agiriye serbildan e. Serbildana kurden 
bakCır pi§ô 1938€, di sala 1984an da bi 
serbildana Partiya I<arkeren Kurdistan€ 
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Di Çarçova Dirok€ da Pirsa Kurd li Kurdutani 

dest pe kiriye Cı heja jl dcwam d ike. 

Zemane Ronakbir ii ReW§enbiran 

Ev dem O :-:e man ji sere scdsala 20e 
dcst pc ki ri ye. Oa.Awaza min ji tevgera 
rcwşcnbir O ronakbiren Kurdan ewe 
kO beri her tiştl hafiza milete Kurd ya 
ku hatiye windakirin, le bigcrin hişe 
kurdan ye dirold binin bira kurdan u li 
ser rastiya kurdan ya diroki milete 
kurd ji dcrcw O fen u geran rizgar 
bikin, li ser rastiye wan bigchejinin 
şexsiyeta netewcy1ti. 

Dive kurd bizanin kO ne etime ber 
dlwaran, sewlyen ser tenCır u poxanan, 
ango bende u xulamen bavc kes! nin. 
Milet şexsiyeta x.we bi reya dlroke hin 
dibin. Em dost u dijıninen x.we ji 
ancax dikari n di ve reke da teşxis bilcin 
u x.we jl qenc nas bi kin. 

Kurd gava ku bune yek, karine bi 
ser bikevin. Malkanbaxiya me li ser 
esase betifaqi O kin u buxz O 
çavnebariyc konc x.we ye reş veda ye. 
Yck rcyckc me heye kO ew ji yckitiya 
milli ye. 

Dewleta Medan li ser esase yekitiya 
konfcdcrasyona leurdan bu dewlet O 
kurd O Kurdistane hembez kir. 

500 sal bere tcvgera mireken kur
dan fi diplomasiya >..'Urt a Mewlana 
Idrise Bedlist li ser ve xeta kıl kurd 
hem! bibin yek (i bi ve iradeye qedera 
x.we kifşbikin ketine re u di zeınanekc 
kin da arnıanca xwe ji sedi sed birine 
seri. 

1968/235 Antalya Davası S.avunması 

J S 14 M1A~ YA ANTl.AŞ!vl.I\SI 

Kürt - Osmanlı İ ttifak1 
ve 

Mevlana İdris-i Bitlisi 

Şakir Epözdemlr 
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OLAYLAR KRONOLOJiSi 

- 1880, Hakkari'nin Şcmdinli bölgesindeki ikamec eden ve Nakşibcndiliğin 
I Talidiye koluna bağlı olaıı Şeylı Ubeydllllalı Nelıri , Kürdistan'ın bağımsız bir 
bölge olarak tanınması için, Nasturi lcr in de desteğini alarak 1880'de hem 
Osmanlı Devleti'ne, hem de İran Devleti'ne karşı başkaidırıyı ba~lattı. 

- 6 Ekim 1875, Osmanlı Devleti resmen mali iflasın ı ilan eder ve ardında da 
Diiyıınıı Umımıiye(Genel Borçlar) idaresi kurulur. 

- 19 Mart 1877, Birinci Meclis-i Mebusan açılı r. 
- 3 Haziran 1889, İtilıad-ı Osmaniye Cemiyeti kurulur. 
- 22 N isan 1898, M ikt.1d Mithad Bedirhan'n ın sahibi olduğu ve 15 günde bir 

çıkan Kurdistan gazetesi Mısır'da yayın hayatına başlar. Kurdistan gazetesi, son 
sayısı 14 Nisan 1902'de olmak üzere toplam 31 sayı çıkarılmıştır. 

- 1891, Ba~langıçta sadece Sünni (Türkmen, Karapapak, Kürt ve Arap) 
a~ireclerden oluşturulması öngörülen Hamidiye Alayları , 100 kadar Sünni 
Küre (Kurmanc) aşiretinden oluşturu lan 36 alayla başladı , sayı 1895'de 57'yc, 
19 1 O' da 66'ya ulaştı. Abdülhamit tahttan indirildikten (1909) sonra adları 
Aşiret I I afıf Süvari Alayları olarak değiştirilen alaylar, Biri nci Dünya 
Savaşı'nın patlak vermesiyle özellikle Üçüncü Orduya bağlı o larak Doğu 
Cephesi'nde görevlendirildiler. 

- 24 Temmuz 1908, Il. Me~rııtiyet'in ilan edilmesi. 
19 Eylül1908, Kiird Te.aviin ve Terrakki Cemiyeti kıırul ur. 

- 5 Aralık 1908, Kurdistarı gazetesinin çıkışından 10 yıl sonra, Kiird Teavii11 ve 
Terrakki Gazetesi, tarihte ikinci Kürd gazetesi olarak yayın hayatına başlar. Kürd 
şam Piremerd, Kiird Teavün ve Terrakki Gazetesi'nin hem sahibi hem de 
yazarıdır. Şiirleri gazetede "Süleymaniyeli Tevfik" ve "M. Tevfik" adlarıyla 
Kürdçe ve Osnıanlıca olarak yayınlanır. 

- 21 Kasım 1911, Hürriyet ve İtilafPartisi kurulur. 
1912'de, İstanbul'daki Kürd öğrencileri tarafından K omela H eviya Kıırd adıy
la bir cemiyet kurulur. Cemiyetin ileri gelenleri arasında Ömer Cemi) Paşa, 
Kadri Cemi) Paşa, Fuat Teıno ve Cerrahzade Zeki gibi isimler vardı. 

- 23 Ocak 1913, İTC Bab-ı Ali'yi basarak yaptığı darbeyle Mahmut Şevket 
Paşa'yı Sadrazamlığa getirdi. 

- 6 Haziran1913, İstanbul'daki Kürt öğrencileri tarafında kurulan Kürd Hevl 
Cemiyeti, Rojf Kurd ad ıyla bir dergi yayımlamaya başlad ı. Roji Kurd, toplam 
dört(4) sayı çıkarılmış, yayın dili olarak Kürtçe, Osmanlıca ve kısmen de 
farsça kullanı lm ış. 

- 28 Haziran 1914, Sırp ınilliyetçisi Gavrilo Princip'in Avusturya Velihacı 
Fraıız Fcrdinand'ı ve karısın ı öldürmesi, I. Diiuya Sava§ı 'nı başlatan olay 
olarak tarihe geçci. 
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Olaylar Kronolojisi 

- 30 Ekiın 1914, Osmanlı İmparatorluğu fiilen Birinci Dünya Sava§ı'na girdi. 
ı Kastın 19ı4, Rusya Osmanlı İmparatorluğu'na Savaş ilan etti. 
5 Kasıın 1914, İngiltere ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 
ı4 Aralık ı914, Şeyh Abduselam Barzani, Osmanlı Devleti'nin Musul Valisi 
Süleyman Nazif tarafından idam edilir. 
9 Mayıs 1916, I. Dünya Savaşı sırasında osmanlı İmparatorluğu'nun Orta 
Doğu topraklarının payla~ılmasıııı öngören Sykes-Picot Atıla§tnası, İngiltere 
ve Fransa arasında imzalanır. 

17 Ekiın 1917, Rusya'da büyük Bolşevik Devrim oldu. 
8 Ocak 1918, ABD Başkanı Woodrow Wilson'un I. Dünya Savaşı'ndan sonra 
kurulmasını istediği dünya düzenine ilişkin ABD Kongresi'nin 8 Ocak 1918 
tarihindeki oturumunda Wilson Prensipleri'ni açıkladı. 
2/3 Kasım 19ı8, Enver, Talat ve Cemal paşalar Almanya'ya sığındılar. 
ı 7 Aralık 19ı8, Kıırdistatı Tea li Cemiyeti (KTC) kuruldu. KTC'nin kurucu
ları ve yönetim kurulu ~u isimlerden oluşuyordu : 1- Seyid Abdülkadir 
Efendi(Başkan), 2-I-lüseyin Şükrü Baban(Gencl Sekreter), 3-Dr. Mehmet 
Şükrü Sekban, 4- Muhittin Nami, 5- Babanzade Hikmet Bey, 6- Aziz Bey. 
Genel eği lime göre 1919'da yapılan ilk genel kurulda seçilen yeni yönetirnde 
yer alan isimler şunlardır : 1-Seyid Abdülkadir(Başkan)/Şemzinan , 2-Emin Ali 
Bedirhan(l.Başk. Yard.)/Botan, 3-Fuad Paşa(2.Başk. Yard.)/ Süleymaniye, 4-
Hamdi Paşa(genel sekreter), 5- Seyid Abdullah(Şeyh Abdülk:ıdir'in oğlu
Muhasib), 6-Miralay Halid Bey(aza)/Dersim, 7-Miralay M. Ali Bedirhan 
Bcy(aza)/Botan, 8-M. Emin Bey(aza)/Süleymaniye, 9-Hoca Ali Efendi(aza), 
10-Şcfık arvasi(aza)Nan, 11-Şükrü Baban(aza)/ Süleymaniye, 12-Fuad Baban(aza)/ 
Süleymaniye, 13-Fetullah Efendi, 14-Şükrü Mehmed(aza)/Bak.ırmaden. 
9 Şubat ı 918, Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 
Osmanlı Devleti ve Bulgaristan arasında Brest-Litovs kAntlaşması imzalandı. 
30 Ekim 1918, Mondros Ate§kes Antiaşması imzalandı. 
7 Kastın 19ı8, Kürdistan Teali Cemiyet(KTC)'nin resmi o lmayan yayın 
organı jlN dergisinin ilk sayısı yayımlanır. ]fN dergisi , son sayısı 2 Ekim 
1919'da olmak üzere toplam 25 sayı yayımlanmı§tır. 
Kastın sonu-Aralık ba§t ı919, son Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimleri 
yapıldı. 

18 Ocak 1919, Paris Barı§ Konferansı ba§ladı. Paris Barış Konferansı, 1. 
Dünya Sava§ı'nı sona erdiren antlaşmaların hazırlandığı uluslararas ı bir kon
ferans olup, İtilaf Devletleri arasında yapıldı. Konferansın kararlarına hakim 
olan be§ devlet vardı: ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya. Konferansa 
esas itibariyle İngiltere ve Fransa hakim oldu. 
19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkı şıyla ilgili olarak Padi§ah 
Vahdettin, "İ§galci Yunanlara karşılık vermek için mümkün ve gizli vasıtala rı 
kullanarak Anadolu'ya memur eylediğim yaverim Mustafa Kemal" diye söz 
etmektedir. (Seyfı Öngidcr, Kumluş ve Kunwı). 
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Olaylar Kro11olojüi 

- 22 Mayıs 1919, Şeyh Mahmud Berzenci, Süleymaniye'deki İngiliz birlikleri
ni esir alıp kendini Kürdistan Kralı olarak ilan eder. 

- 23 Temmuz 1919, Erzurum Kongresi düzenlendi. 
- Ocak 1920, Komintern, Sofya'da kurtılan Balkan Komünist Federasyonu ve 

Yunanistan Komünist Partisi(KKE) Yunan ordusunun Anadolu'dan çıkınası 
için hem ordu içerisinde hem de cephede yoğun bir propaganda başlatır, bu 
propaganda Yunan ordusunu oldukça olumsuz etkilemiştir. 

- 28 Ocak 1920, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'nın yapılan gizli oturumun
da Misak-ı Milli kabul edildi. Ve karar 17 Şubat 1920'de çok sayıda dünya par
lamentosu na bildirildi. Bu, Meclis-i Mebusan'nın Anadolu'daki hareketin 
hedeflerini paylaştığını ortaya koyuyor. 

- 16 Mart 1920, İstanbul i~gal edildi. 
- 23 Nisan 1920, cuma günü Ankara'da bir dini tören şeklinde açılışı yapılan 

birinci Meclis'in ba~kanlığına M. Kemal seçi ldi ve başkan vekilliğine de 
Konya'daki Mevlevi tarikatının Şeyhi Çelebi Abdülhamid Efendi ve Kırşehir 
Bektaşi Tarikatı'nın Şcyhi Çelebi Cemalettin Efendi olmak üzere iki tarikat 
şeyhi seçildi. Kağıt üzerinde 437 üyesi olan Meclis, ancak 104'ü yeni seçilen 
ve 23'ü de istanbul'dan gelen üyeler olmak üzere 127 mebusun katılımıyla 
açıldı. Bu Meclis'e 27 mcbus da Kürdistan temsilcisi olarak seçilmişti. 

- 18-26 Nisan 1920, İtalya'ıun San Renıo şehrinde toplanan ve İngiltere 
başbakanı Lloyd George, Fransa başbakanı Millerand, İtalya başbakanı 
Francesco N itti ile Japonya, Yunanistan ve Belçika temsilcilerinin katıldığı ve 
J. Dünya Savaşından mağlup olarak çıkan Osmanlı Devleti topraklarının ve 
Onadoğu petrollerinin paylaşılmasının görüşüldüğü milletlerarası San Remo 
Korıferarısı düzenlendi. 

- 29 Nisan 1920, İngiliz idaresi tarafından desteklenen haftalık P~keıvtirı 
gazetesi Süleymaniye şehrinde yayın hayatına başlar. Temmuz 1922'ye kadar 
yayın hayaunı sürdüren P~keıvıirı, toplan 118 sayı çıkmıştır. 

- 14 Temmuz 1920, Ankara'da Komiııter'in bürosu açılır. 
10 Ağustos 1920, Sevr Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf 
Devletleri ile Osmanlı Devleri arasmda imzalanan bir anntlaşmadır. Sevr 
Antiaşması'nın Kürt meselesiyle ilgili 62-64. maddeleri: "İngiliz, Transız ve 
İtalyaıı temsilcileriııdetı oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusımdaki Kiirt vilayetlerinde 
bir yerel yönetiın düzeııi kuracak; bir yıl sonra Kiirtler dilerse Milletler Cemiyeti'ııe 
bağımsızlık i{in belitmrabilecek." denilmektedir. 

- 26 Eylül1920, İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 
- 18 Ekim 1920, M. Kemal'in emriyle yakın arkadaşlan tarafından ilk resmi 

Türkiye Komünist Fırkası kurdurtulur. 
- 2 Aralık 1920, Giimrii Antla§ması imzalandı ve bu antla§mayla bugünkü 

Türk-Ermeni sınırı belirlcnnıi§ oldu. 
- 17 Ocak 1921, İtilaf Devletleri tarafmdan Londra Kotıferatısı düzenlendi ve 

Ankara Hükümeti de bu konferansa davet edilerek uluslar arası düzlernede 
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Olaylar Krotıolojisi 

meşruiyet kazanmış oldu. 
- 28-29 Ocak 1921, Mustaf.1 Suphi ve arkadaşları Trabzon açıklarında Enver 

Paşa'nın yakını olarak bilinen Y.1hya Kaptan ve ekibi tarafindan boğularak 
öldürüldüler. Yahya Kaptan da daha sonra M. Kemal'in muhafız birliği komu

tanı olan Giresunlu Topa! Osman tarafından öldürüldü. TopaJ Osman da M. 
Kemal'in en çok kızdığı muhalif mebuslardan olan Trabzon mebusu Ali Şükrü 
Bey'i öldürmesinden dolayı, kendisi de M. Kemal'in yeni muhafızları tarafın
dan öldürülür. 

- 21 Şubat 1921, emrindeki 1.200 askerle Tahran'a giren Albay Rıza 1 Tan 140 

yıldır iktidarda olan Kaçar Hanedan'lığının yönetimine son verdi. Rıza Han, 
Seyid Ziyaeddin Tabatabaee ile birlikte yaptıkları darbe Giylan'ın kaderini de 

değiştirdi. Darbe hükümeti, Sovyet yönetiminin sempatisini kazanmak için 
ilk olarak 1919 senesinde imzalanan İran-İngiliz Antiaşması'nı iptal etti. 

- Ağustos 1921, Frunze, Sovyetler Birliği'nin ilk Ankara Büyük Elçisi olarak 

atanır. 

- 6 Mart 1921, 15 Kasım 1920'de Aııkara Hükümeti'nin "Kürd Meselesi"yle 
ılgili tutumunu sormak üzere veri len muhuraya Ankara cevap vermez. 
Bundan sonra 25 Aralık 1920'de, bu sefer "Dersim Aşiretleri" imzasıyla 

Ankara hükümetine aşağıdaki muhma verilir: "Ankara Biiyük Milfet Meclisi 
Riyasetiı1e: Sevr Mualıedesi 11mcibiıue Diyarbekir, Elaziz, Um ve Bitlis vilayetlerinde 
müsıakil bir Kiirrdistaıı teşekkiil etmesi lazmı geliyor, biııaeııaleylı bu teşkil edilmelidir, 
aksi takdirde bu lıakkı silall k11wetiyle almaya mecbur kalacağımızı lıeymı ederiz." 
Temmuz 1920, Kangal'ın I lüscyin Abdal tekesinde yapılan son genel toplan
tıda alınan "Kürdistaıı sonuna kadar savımulacaktır" kararı gereğince, Zara 
çevresindeki karakoliara baskmlar yapı lır. Daha sonra Refahiye ilçe merkezine 
saldırılarak fiilen yönetime el konulur ve hükümet konağına Kurdistan 
bayrağı çekilir.(bak. Koçgiri Halk Hareketi, kornal yay.) 

- 16 Mart 1921, İngiltere ve Sovyet Rusya arasında antlaşma imzalandı. 
- 23 Ağustos 1921, M. Kemal'in başkomutanlığında Sakarya Salla§ı başladı. 

Yunanlada 22 gün siiren bu savaşı Türk tarafı kazandı. 
- 20 Ekim 1921, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarının belidendiği Ankara 

Atıtla§ması , Fransız devleti ile Ankara hükümeti arasmda imzalanmıştır. 

- 2 Ağustos 1922, Mustafa Paşa Y.1mulk.i'nin imtiyaz sahibi olduğu ve Şeyh 
Mahmud'un başkanlığındaki Güney Kurdistan Hükümetinin resmi yayın 

organı olan haftalık Ba11gl Kurdıstan gazetesi, Süleymaniye şehrinde yayın hay
arına başladı. 

- 1 Kasım 1922, Saltatrat kaldırıİdı ve böylece 622 yıl süren Osmanlı İmpara
torluğu tarihe karıştı. 

- 12 Aralık 1922, Lozon Barı§ görüşmelerinin deva ettiği 12 Aralık 1922 ta-rihli 
oturumda, İsınet İnönü "Türkiye Büyük Millet Meclisi I I ükümeti, Türklerin 
olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir. Çünkü Kürtlerin gerçek ve meşru 
temsilcileri Millet Meclisi 'ne girm iştir. Türklerin temsilcileriyle aynı ölçüde 
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Olaylar Kronolojisi 

ülken in hükü metine ve yönecimine katıl nıaktadırlar. Kürt halla ve nıeşru 
temsilcileri, Musul Vilayeti'nde oturan kardeşlerinin anayurttan ayrılmasına 
razı değillerdir" dediğinde, Lord Curzon 'umarım öyledir' diye cevap ver
miştir. 

- 15 Aralık 1922, İmtiyaz sahibi M. Nuri olan haftalık Rojf Kurdista11 
gazetesini n ilk sayısı , 15 Aralık 1922'de Süleymaniye şehrinde yayımlanır. Bu 
hafta lık gazete toplam 16 sayı yayımlanbilmiştir. 

- 6 Mart 1923, Bir an önce Lozan Antiaşması'nı imzalamak için yapılan gizli 
celse görü§melerinde, 63 Kürt asıllı milleevekili Musul'suz bir Lozan'a karşı 
oldukların ı belirtiler. (TBMM GCZ. s. 181-183) 

- 28 Mart 1923, Şeyh Mahmud Hükümeti'nın Genel Askeri Komutanlığı 
tarafmdan Casene'de yayımlanan Batıgf Heq, toplam olarak 3 sayı çıkmıştı r. 

- 28 Mart 1923, M ustafa Kema l'in en çok kızdığı muhaliflerden Trabzon 
ınebusu Ali Şükrü, M. Kemal'in muhafız birliği komutanı Topa! Osman 
tarafından öldürülür. 

- 1 Nisan 1923, Birinci Meclis Lozan'ı kabul etmez diye bir oldubittiyle esas 
o larak Lozan'ı kabul edecek bir meclis oluşturmak içi seçim lerin yenilenme
sine karar verilmiş. Yapılan seçimlerde bütün adaylar merkezden belirlendi. 

- 26 Hazitan 1923, Şeyh Mahmud Berzenci'n in başkan l ığında Güney 
Kurdistan'nın Süleymaniye şehrinde üçüncü(3.) Kürt hükümeti kurulur. 

- 16 Temmuz 1923, SSCB Komünist Partisi, yarı otonam Kızıl Kıırdistatı 
(Kıırdistatıa Sor)'ın kurulmas ı na karar verdi ve başına Azerbaycanlı 
Bolşeviklerden G. Gajiev getirlidi. Kızıl Kurdistan, Azerbaycan ve Ermenistan 
arasında kalan Laçin, Kelbecer, Kubatlı ve Zcngılan bölgesini kapsıyordu. 

- 24 Temmuz 1923, imzalanan Lozatı Antla§ması'ı, M ustafa Kema l'in elleriyle 
seçtiği yeni millccvekilleri tarafından imzalandı. 

- 9 Eylül 1923, M. Kemal'in öncülüğünde ve ARMHC'nin birinci grubunu 
oluşturanlar tarafından Halk Fırkası kurulur ve 1924'te önüne eklenecek 
"Cumhuriyet" kelimesiyle Cımılıuriyet H alk Fırkası adını alan siyasi parti 
areaya çıkar. Arıcak "Milli Şef' ya da "Tek Adam" ın daha sonra yapacağı açı kl a
mayla bu partinin aslında 191 9'da Sivas Kongresi'nde kuru lduğu ve bu 
Kongre'yi de partinin ilk kongresi olarak ilan edecektir. 

- 29 Eylül 1923, Üçüncü Şeyh Mahmud I Iükümcti'nin yayın organı olarak 29 
Eylül 1923'tc Süleymaniye'de il k sayısı çıkan Omfdf isı/k/n/ , toplam olarak 25 
sayı yayımlanmı§rır. 

- 29 Ekim 1923, Toplam 287 üyesi olan TBMM, 158 üyenin katılımıyl a yapı lan 
oturumda Cumhuriyet ilan edil ir. Cumhuriyet kararının al ındığı oturum, 
muhalif milli mücadele önderlerinin hepsinin de Ankara dı§ında olduğu bir 
zamana denk getirilmi§ti. 

- 17 Kasım 1:924, Kazım Karabekir ve arkadaşları (Ali Fuat Cebesoy, Rauf 
O rbay, Refec Bele, Cafer Tayar, Adnan Adıvar) tarafından Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası kurıılur. TpCF kurulması üzerine M. Kemal verdiği 
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demeçte: "Benim bumuma barut ve kan kokusu geliyor, in§allah ben 
yanı lmı§ımdır." der. Ancak kısa bir süre sonra Şeyh Said hareketi ve izmir 
suikastı babane edilerek, çıkarılan Takrir-i Siikım Kanımu ilc Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası kapatılır ve mebuslarının hepsi tutuklanarak İstiklal 
Mahkemesi'nde idam talebiyle yargılanırlar. 

- 13 Şubat 1925, Kürdistan İstiklal Komitesi(Azadi Cemiyeti)'nin örgüdediği 
hareket, Şeyh Said önderliğinde bir provakasyon sonucunda Diyarbakır'a 
bağlı Piran'da ba~lar. 

- 4 Mart 1925, İsmet Paşa Hükümeti, 287 mebusu olan Meclisin 144 mebusu
nun katıldığı oturumda, 22 aleyhte ve 122 kabul oyuyla Takrir-i Siikıuı 
Katıutw çıkartı. Çıkartılan bu kanunla lıer §ey hükümetin ve 
Cumhurbaşkanın insafına terk edilerek, o günün ko§ullannda var olan tüm 
hak ve özgürlüklerin rafa kaldırılmasının yolu açıldı. Bu yasa çıktığı gibi basını 
hedef alarak 6 Mart 1925'te İstanbul'da çıkmakta olan Tevhid-Ejkar, İstiki al, Son 
Telgraf, Ayılrıılık, Orak Çekiç ve Se/Jiliireşat adlı gazete ve dergiler kapatılarak 9 
gazetenin bawazarları tutuklanarak İstiklal Mahkemesi'ne gönderilir. 

- 14 Nisan 1925, Kurdistan İstiklal Komitesi(Azadi) örgütü liderleri Cibran lı 
Halit ve YusufZiya Bitlis'te kurşuna dizildiler. 

- 30 Nisan 1925, GenelKurmay Başkanlığının aldığı 1835/2270 numaralı tezk
erede, Dı~işleri Bakanlığı ve Basma Şeyh Said önderliğindeki Kürt:" ... i syanın 
ayrımcılıkran ziyade irticeif cehalet ve aldatma neticesi zemiııiııde yayın yapılması için 
gereğiııin yerine getirilmesi" uyarısıııda bulunur. 

- 3 Haziran 1925, Mecliste 29 mebusu bulunan Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası kapatıldı. Ve bir yıl sonra İzmir suikastı ve 1925 Kürt hareketiyle ilişk
ilendirilerek TpCF 6 mebusu idaına mahkum edilerek asıldı. 

- 29 Haziran 1925, Şeyh Said ve 47 dava arkada§ı Diyarbakır'da idam edilir. 
- 6 Haziran 1926, TBMM'de Musul Meselesi ile ilgili yapılan oylamada 

Türkiye'ye "25 yıl süre ile royalty gelirlerinden yüzde 10 pay alına" karşılığı 
olarak Musul İngiltere'ye bırakılır. 

- 25 Haziran 1926, Güney Kurdistan'm RewandCız kazasında, Huscn HCıznl 
Mukrlyan'i'nin imtiyaz sahibi olduğu Zare Kurmanci dergisinin ilk sayısı 
yayımlanır. Zare Kurınmıcl, son sayısı 23 Temmuz 1932'de olmak üzere toplam 
24 sayı yayımlanmıştır. 

- 3 Ekim 1926, Mustafa Kemal'in ilk heykeli İstanbul'da Sarayburnu'na dikilir. 
- 7 Mart 1927, İstik.lal Mahkemeleri lağvedilmi§, ancak malıkernelerin kuru-

luşunu düzenleyen kanun 1949'a kadar yürürlükte kalmış. 
- 25 Haziran 1927, Doğu illerinde süresi dolan sıkıyönetim idaresinin yerini 

doldurmak amacıyla I. Umımıi Miifetti§liği'i kurulur. 
- 5 Ekim 1927, I Ioybun(XoybOrı) örgütü kurulmu§tur. Cemiyetin kurucu

larıyla ilgili bazı ufak farklılıklar olmakla beraber, Rohat Alakom'a göre ilk 
kuruluş toplantısına katılanların listesi §öyledir: Celadet Bedirhan, Memduh 
Selim Bey, Mehmet Şükrü Sekban, Haco Ağa , Raınanlı Emin, Şeyh Ali Rıza, 
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Mustafa Şahin, Bozan Şahin, Kerim Bey, Tefık Bey, Kamil Bey, Bedrettin Ağa, 
Liceli Fehmi. 

- ı928, Genel olarak Laçin, Qelbejer, Kubatlı ve Zengilan'ı kapsayan bölgede 
kurulan otonam Kızıl Kiirdistatı bölgesi, her ne hikmetse Hoybfın (Xoybfın) 
örgütünün öncülük ettiği Ağrı I lareketi'nin başlamasıyla birlikte son bulur. 

- ı Temmuz ı928, M. Kemal 8 yıllık ayrılıktan sonra ilk olarak İstanbu l'a gelir. 
- 1 Kasım ı928, Arap alfabesi yasaklanarak yerine Latin alfabesinin kullanıl-

masını getiren kanun çıkarılır. 
- 22 Temmuz ı930, Ağın Kürt I Iareketine destek vermek üzere, Şeyh Ahmed 

Barzani komutasındaki SOO kişilik silahlı bir grup, Yük~ekova'daki Oramar 
askeri kışiasma baskın düzenlenir. 

- 23 Temmuz ı930, SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi, aldığı bir 
kararla yarı özerk Kızıl Kiirdistan (Kıırdistatıa Sor) bölgesinin statüsünü 
kaldırdı. 

- ı2 Ağustos ı930, Ali Fethi Bey'in başkanlığında ve M. Kemal'in de onayıyla 
Serbest Crmılıııriyet Fırkası kurulur. SCF'nın kuruluşundan 10-15 gün sonra 
yaklaşık 130.000 kişi üye olmak için baş vurmuştur. Milletin yeni partiye ilgisi 
M. Kenı~l ve çevresini kaygılandınr. 13u parti 1'7 Kasım 1930 tarihinde kendi
ni fesh etmek zorunda kaldı. 

- ıs Mayıs ı932, Celadct Ali Bedirhan'ın sahibi ve sorumlu müdürü olduğu 
Hawar'ın ilk sayısı çıktı. Celadet Ali Bedirhan, Bedirhanilerden Emin Ali 
Bedirhan'ın oğlu olup, 1897'de İstanbul'da doğmuştur. Ilaıvar, son sayısı 15 
Ağustos 1943'te olmak üzere toplam 57 sayı yayımlanmıştır. 

- 23 Ocak ı932, Sovyetler Birliği'nin de İran üzerindeki bask.ısıyla, İran ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan antlaşmayla, Ağrı Hareketi'ni 
çevreiemek amacıyla Bazid'in Kotfır ve Bazırgan ınıntıkası İran'a verilerek 
karşılığında Ağrı Dağı'nın tamamı Türkiye sınırları içerisine alındı. 

- ı936, Barzaniler önce Musul'da toplandı, oradan Bağdat'ta ve oradan da 
Nasıriye'ye sürgün edildiler. 

- 9 Temmuz ı937, Dcrsim Kürt hareketinin siyasi önderlerinden Ali§er'e, 
devlet ve yerli işbirlikçileri tarafında suikast düzenlenerek şehit edildi. 

- 30 Temmuz 1937, Dersim Kürt Hareketinin lideri Seyid Rıza, İn giltere 
Dı~i~leri Bakanlığına bir mektup yazarak "3 milyon Kürd adına" yardım 
talebinde bulunur. 

- S Eylül 1937, Seyid Rıza, Erzincan'a Hükümet yetki lileriyle görüşmeye 
giderken tutuklandı. 

- ı Eylül 1939, Alınanya'nın Polanya'ya girmesiyle İkinci Dünya Savaşı başladı. 
- 22 Haziran ı941 , Almanya Sovyetler Birliğine saldırdı. 
- Ağustos 1941, Ruslar kuzeybatıdan ve İngilizler de güneyden İran'ı işgal etti. 

Rıza Şah, daha fazla gerginlik ve kargaşanın çıkmaması için istifa etmek 
zorunda kaldı ve İngilizlerin de onayıyla yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi 
geçti. 
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- 29 Eylül 1941, Tudeh Partisi resmen kuruldu, Süleyman Muhsin İskenderi 
parti ba§kanı olarak seçildi. 
Nisan 1942, Mir Celadct Bedirhan'ın sahibi ve yazı işle ri müdürü olduğu 
Ronafıf dergisi yayın hayatma ba~ la dı. Son sayısı Mart 1945'te yayımlanan 
Ronahl, toplam 28 sayı çıkıııışnr. 

- 3 Mayıs 1943, Kamuran Ali Bed irhan 'ın sahibi ve sorumlu yazı iş leri müdürü 
olduğu Roj a N u haftalık gazetesi yayın hayatına başladı. Bu haftalık gazetenin 
son sayısı 13 Mayıs 1946'da olmak üzere toplam 73 sayı çıkınıştır. 

- 7 Temmuz 1943, M e le Mustafa Barzani, I Iev'i(I Ilwa) örgütünün de 
yardımıyla sürgünd e bulunduğu Süleymaniye'den Barzan bölgesine geçerek, 
Irak merkezi I I ükümetine karşı başkaldırıyı örgütlerneye baş ladı. ilk Çatış
malarda Trak birliklerinin ağır bir yenilgi alması üzerine Nuri Said hükümeti 
anlaşmaya yanaşarak bazı Kürt istemlerini kabul ettiğini açıkladı. 

- 22 Temmuz 1943, Van'ııı Ö zalp ilçesinde 33 Kürt köylüsü General Mustafa 
Muğlalı'nın emriyle kurşuna dizilir. 

- 12 Ekim 1943, Mustafa Barzani liderliğindeki Kürt hareketi, Irak askeri bir
liklerine yönelik saldırılarım başlattı. Yoğun baskınlar ve saldırılar sonucunda, 
G üney Kurdistan'ın büyük bir bö lümünün denetimini ele geçirdiler. 

- 26 Temmuz 1944, Rı za şah öldü. 
- 8 Ağustos 1945, Barzani'nin 1943' teıı beri Irak devl etine karşı yürüttüğü 

silahlı mücadele devleti o ldukça s ıkıntıya sokmuştu. Adnan Paçac ı 
Hükümeti'nin aldı ğı kararla Barzani'nin teslim olmasını istedi. Barzani bunu 
ret etti. Bunun üzerine Trak ordusu İnt,tiliz I !ava Kuvvetleri'nin yardımıyla 
Kürtlere karşı yoğun bir sald ırı başla ttı. 

- 11 Ekim 1945, Irak ordusunun İngili z Hava Kuvvetlerinin des teğiyle 
Kürtlere yönelik olarak başl attığı yoğun sa ldırı sonucu, 1943'te başlayan Kürt 
hareketi hastınldı ve Barzaniler Leslim olmayarak M ergever bölgesinden 
Doğu Kurdistan'a geçtiler. 

- 7 Ocak 1946, Demokrat Parti kuruldu. 
- 22 Ocak 1946, Çarçıra Meydanı'nda Başkan Qazi Muhammed tarafından 

yapı lan tarihi konuşmayla Mahabad Kii.rt Cıunlmriyeti'nin kuruluşu ilan edil
di. 

- 16 Ağustos 1946, Şoreş ve Rızgari partilerinin de içinde yer a ldığı Irak 
Kurdistan D emokrat Partisi'nin kuruluş Kongresi Bağdat'ta yapıldı. 

- 31 Mart 1947, Mahabad Kürd C umhuriyeti'nin başkanı Qazl Muhemed, 
Savunma Bakanı olan kardeşi Seyfi Qazl ve amcası oğlu Sedri Qazl ve diğer 
arkadaşları C umhuriyetin ilan edildiği Çarçıra meydanında iran devleti 
tarafmdan idam edildiler. 

- 6 Mayıs 1947, M ahabad Kürd C umhuriyeti'nin yılalmasından sonra, 
C umhuriyetin Genel Kurınay Ba§kan'ı Barzani , aldığı tarihi kararla yaklaşık 
SOO peşınerges iyle birlikte Sovyetler Birliği'ne s ığınmak ü zere U zun 
Yürüyüşü ba~ lattı. Barzaniler İran, Irak ve Türkiye s ını r l arını aşarak 
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18/06/1947 tarihinde Aras nehrirıi geçerek Sovyetler Birliğine giriş yaptılar. 
- Mayısı1952, İran'da yapılan seçimlerde de Dr. Musaddık'ın Milli Cephesi ile 

Tudeh'çilcr Mecliste çoğunluğu almışlardı. Musaddık, 1953 Şubatında Şah'ı 
tahtından feragate zorlad ı ve Şah da bu isteği kabul etmek zorunda kald ı ve 
daha sonra ülkeden kaçıp Roma'ya sı ğınmak zorunda kaldı. 

- 19 Ağustos 1953, iran'da General Zahidi liderliğinde Ordu'nun giriştiği 
darbe başarılı oldu ve Musaddık iktidardan düşürülerek köyünde ömür boyu 
ev hapsine mahkum edildi. 

- 25 Mart 1955, Türkiye ilc Irak arasında CENTO ya da Bağdat Paktı olarak 
bilinen antl~ma imzalandı. Daha sonra İran, Pakistan ve İngiltere de bu ant
laşmaya katıldı. 

- 1957, Suriye'de Kurdistan Demokrat Partisi kuruldu ve başkanlığına da 
Nureddin ZAZA seçildi. 

- 14 Temmuz 1958, Irak Kralı Faysal General Abdiiikerim Kasım tarafından 
kanlı bir darbeyle tahttan indiri.lerck, Irak'taki Monarşi yönetimine son verilip 
Cumhuriyet ilan edildi. 

- 17 Aralık 1959, tarihe "49'/ar Davası" olarak geçen toplu tutuklamalar oldu. 
- 25 Mart 1959, Trak CENTO'dan çekildi. 
- 27 Mayıs 1960, Türkiye'de yapılan Askeri Darbe sonucu nda askerler tarafın-

dan siyasi iktidara el konuldu. 
- 26 Ekim 1960, darbeciler genel af çıkardı, ancak 49'1ar Davası'ndan dolayı 

tutuklu bulunan Küreler bu aftan yararlanamadı. Yaklaşık on dört aylık tutuk
luluk döneminin ardmdan davanın görülmesine 3 Ocak 1961'de başlandı. İlk 
duruşmada sanıkların tutuksuz yargı lanmaianna karar verildi. 

- 13 Şubat 1961, Türkiye İşçi Partisi (TİP) kuruldu. 
- 16 Eylül 1961, DP hükümetinin iki bakanı Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü 

Zorlu idam edildi. 
- 17 Eylüll961, Anan Menderes idam edildi. 
- Ekim 1962, Edip Karahan'nın sahibi olduğu Dicle-Fırat dergisi yayma başladı 

ve dergi ancak 8 sayı çıbbi ldi. 

- 15 Nisan 1963, Deng adıyala Kürtçe-Türkçe aylık dergi yayına başladı. Deng 
toplam iki sayı çıktı. Sahibi Ergun Koyuncu, yazı işleri müdürü Y~ar Kaya ve 
genel yayın müdürü de Medet Serhat idi. 

- Mayıs 1963, Doğan Kılıç Şıhhesenanlı'nın sahibi olduğu Roja Newe adlı dergi 
yayınlanmaya başladı. 

- ll Temmuz 1965, Tiirkiye Kurdistan Demokrat Partisi 5 kurucuyla 
Diyarbakır'da kurulur. Kurucular: Said Elçi(başkan), DCirnas(Sekreter), Şakir 
Epözdeınir(mühasip), Derviş Akgül(üye) ve Ömer Turhan(üye). 

- 4 Temmuz 1966, Kurdistan Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Faik Bucak, 
Urfa'nın Karaköprü mevkiinde suikaste uğradı. Ağır yaralı olarak kaldmidığı 
hastanede S Temmuz 1966 sabahı hayata gözlerini yu md u. 

- S Mart 1967, göz hap~inde bulunan Muhammed Musadıkk öldü. 
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- 11 Mart 1970, Güney Kurdistan'da Baas iktidarıyla Barzani arasında Otonemi 

antia.şması imzalandı. 

- 1 Haziran 1971, Türkiye Kurdistan Demokrat Partisi başkanı Sait Elçi 

öldürüldü. 
- 12 Mart 1971, ikinci Askeri Darbe oldu . 
- 20 Temmuz 1971, TİP, Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı. 
- 6 Mayıs 1972, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Ankarada idam 

edildiler. 
- 6 Mart 1975, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Irak Başbakan Yardımcısı Saddam 

Hüseyin arasında Cezayir Aııtla~ması imzalandı. 

- 1 Şubat 1979, 14 yıllık sürgünden sonra Humeyni İran'a döndü ve böylece 

İran İslam devriminin ateşi de her tarafı sardı. 
- 1 Mart 1979, Mustafa Barzani'nin ebediycte intikal etti. 

12 Eylül 1980, Kenan Evren liderliğinde 3. Ao;keri darbe oldu. 

- 22 Eylül 1980, Saddam 1 Tüseyin Şat-üi-Arab su yolunu ele geçirmek amacıy

la İran'a sald ırdı. 
- 16 Ağustos 1984, PKK Eruh-Şemdinli eylemiyle silahlı mücadeleyi başlac

Lığını duyurdu. 
- 20 Ağustos 1988, yakla§ık 8 yıl sava§an İran-Irak arasında ateşkes ilan edildi. 

- 16 Mart 1988, Saddam Hüseyin yönetimi Kürt hallanı cezalandırmak için 

Güney Kurdistan'ın I Ialepçe kasabasına kimyasal silahlarla saldırı düzenledi. 

Bu sald ırı sonucunda çocuk, kadın, ya§lı ve gençler olmak üzere coplam 5000 

kişi ö ldü ve bir o kadar da yaralandı. 
- 13 Temmuz 1989, Dr. Kasım/o (1930- 1989) İranlı hükümet yetkilileri ile 

görüşme yapmak üzere gittiği Viyana kentinde İran ajanları tarafından yapılan 

suikast sonucu yanındaki arkadaşlarıyla birlikte şehit edildi. 

- 14-15 Ekim 1989, Paris Kürt Enstitüsü ve Fransa Özgürlükler Vakfı'nın 

ortakla§a düzenledikleri Paris Kürt Konferansı yapıldı. 

- 2 Ağustos 1990, Irak'ın Kuveyt'i i şgal etti. 
- 17 Ocak 1991, yapılan Birinci Körfez Savaşı , ABD öncülüğünde, ingiltere, 

Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 33 devletin askeri koalisyonuyla 

frak Devleti arasında yapılmı§nr. Bu savaşta 33 ülke kuvvet göndermek veya 

yardım yaparak, Irak'a karşı te§kil edilen bu koalisyon kuvvetlerine katılmış 

veya bu kuvveLieri desteklemiştir. 

- 28 Şubat 1991, Kürfez Sava§ı'nda ate§kcs ilan ediliyor. 

- 17 Eylül 1992, Dr Qasemlo'dan sonra gelen İKDP genel sekreteri Dr. 

Milıemed Sadiq Şerejketıdi ( 1 937-1992) ve 3 arkada§! Berlin'de İran devletinin 

terörüne maruz kalarak şehi t edildiler. 
- 20 Eylül1992, Musa Antcr öldürüldü. 
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DO NOT STAND AT MY GRAVE AND WEEP 

Do not stand at my grave and weep; 
I am not there. I do not sleep. 
I am a thousand winds that blow. 
I am the diamond glints on snow. 
I am the sunlight on ripened grain. 
I am the gen tl e autumn ra in. 
When you awaken in the morning's hush 
I am the swift uplifting rush 
Of quiet birds in circled flight. 
I am the soft stars that shine at night. 
Do not stand at my grave and cry; 
I am not there. I did not die. 

Mary Elizabeth FRYE, 1932 

LI SER GORA MIN RANEWESTE W NEGIRİ 

Li ser gora min raneweste w negiri; 
Ez ne l'wir im. Ne d'xew de me deng je biri. 
Ez hezar ba me ferd u ewran diwezim. 
Birqa almast im li ser berfe dileyzim. 
Roj im li zaden zer serridin bi tav im. 
Baranpayiz im hfır dibarim xunav im. 
Bi j'xew şi yarbuna te re l'sibezukan 
Hildiperrim bi babeza perr ü çtıkan 
Bedeng u kerr di fırr u çerx ü çive de. 
Steren geş im diçirisim di şeve de. 
Li ser gora min t'ranewesti w nekur1; 
Ez ne l'wir im. Ez nemirim w'ez bi gori. 

Werger: Talat İNANC, Tirrneh, 2009 
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Çend Helbest 

Bext, nezan dike ferzane 
Ketin, zane dike diwane. 

*** 
Aras Cı Botan ı1 D1clc ı1 Firat in 
Dil ı1 meji evindare çar keziye wclat in. 

*** 
Diwane me niv dlnirn, li ser hi§e xwe nin im 
Ger ku ya re nebinim derınana ji ku bini m. 

*** 
Kese bcx'tc wi yar e, yar dipeçe birina wl 
Ye bexte wi ne yar e, werane ye hcl1na wl. 

*** 
Ay daye rebene daye, dikim nakim li hev nayc 
Ez ji kerba ketim tayc, wcki pe la li ber baye 
Kere xclkc ji ceh ter e, hespe min hesreta kaye. 

*** 
Teve dinyc bibe e min, xeme min kem nabe çima? 
Bfıme xweyi'ye her ti§ti, her ti§tek ji keme çima? 

Pire KAL 
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*** 
E ku d için paşte nayen, te divc ji bo çi ye gelo ? 
Ciye wan xwe§e, kcfa wan li dye gelo ? 
Derd O xeme jiyanc wc ki e§a di ran e 
I I eta nekeşe diran, reheti ııaye cane 
Min daye wi cane xu, bOm neyare male xu 
Wer yarck min hcye, hebuna min zede ye. 

*** 
Heta giya bO, kes ne xuya bu 
Ku bO firlk, herkes şirik. 

*** 
Ez rCınikiın, tu rOnikl, ew rCınikc 
De re ya me kl rohni kc? 

*** 
Di ve jiyana bi jan, keseki be xem nin e 
Ji derd fı eş fı ke§:m, kesekl be par nlne 

*** 
Go bi deyn e dinivslne, min go lıcre pur bistine 
Dema deyn da hat ber deri, min go xude min bistlne. 

*** 
Din c mc rast bu, me wl ji re kir 
Pfıte me nebCı, me wt ji çe kir. 

*** 
Te dive ınir be, ku tLmeye malc tc 
Te dive şer be, kes pirs nakc hale te. 

*** 
M.irov her mirov c, qc rune be nane wl 
Ker her ker c, ji zer be kurtane wl. 

*** 
Mcre male be nan e, li pey nan perl§an e 
Derde jine, dilok O dcf O dil an e. 

*** 
Derde xu ji tera nabim, tu be derd i 
Dem deına vireka ye, tu ne merd 1. 
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*** 
Tu biger1li dunyayc gav bi gaf 
Peyda nakl mirovekl bi lnsaf 

*** 
Tu keseki bekes nine, heye kese her kes1 
Mamc bekcs xudaye min, w yi kese bekesl. 

*** 
Ro çu ava, edi şeva tari ye 
Rebet razc, mirin xewa pa~! ye. 

*** 
Erne bejin, ttı bfıy kale sed sali 
Mirin hey te, kari xu bide all. 

*** 
Bawerim xtıda heyc, her tişt dayina tc ye 
Tu heyi kes tunc ye, alem tcv dina tc ye. 

*** 
Cam er bi xu zordar e, kl ne je ye ııeyar e 
Dibe )..irem xlyarc, ya te bixwi, ya te bixwt. 

*** 
~Ina dixu ye bexte min, lebele be gane ye 
Ava dixu ye dile min, lebele werane ye. 

*** 
Evin kula di la ye, ne evindar be nizane 
Ç i derdeki gi rarı e, ye hin nebe nikane. 

*** 
Ç i hatiye sere min , hemij i deste dile min 
Giraniya şest sala, helişi ser ınile min. 

*** 
Dil o tu jl girtlye biske yar t 
]i xu şerm kc, tu edi extlyar ı. 

*** 
Di lo dcrdc te çiyc, çave tc her birçi ye 
H em digri, hem dixwazi, gula te çilmis1 ye. 
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*** 
Ez çCımc ha yara xu, je ra be jim hale xu 
Min hale yara xu di, min jiblr kir hale l\.11. 

*** 
Heçi kurd in, ji doze ne cuda ne 
Ilinek dilxwaz, runckje canfeda ne. 

*** 
Bi gulck ra sed histiri digiheje 
Emre gule kin e, ye histiriya direj e. 

*** 
Cuwan kane bajarekl ava ke 
Plr nikane ta di dcrz1 ye da ke. 

*** 
A.v.a dixo elokc, "-'Uiam dixo peloke 
Heta sibc ew ji birçi, cw jl birçi 

*** 
Dile xu, dere xu, çavc xu, deste xu, guhc xu veke 
Le deve xu na. 

*** 
Ji xweşike ra beji, xweşik naz dike 
Ji reşike ra bej! x.-weşik hez dikc. 

*** 
1 Ieta jin dibe jin, mcr dibe du qat 
Hcta law dibe law, bav dibe mat. 

*** 
Ji nekesl rCıınete nadc kcsi, bawer nake bi kesi 
Naçe ba kcsi, direve ji herkesi 
Li jlyanek te resi, dimire d içe ji bckcsl 

*** 
Ji mirova ra mirov dive, ku ınirova bike mirov 
Ku mirov ncbin ınirov, de mirov çi kin mirov. 
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*** 
Ni visare ezel, bexte me jar nivlsa ye 
Ji yar u war Cı dildara be par nivtsa ye. 

300 

*** 
Ez xezan im, bed me, parselcim tCır li pt me 
Alem şad Cı şiyar e, ez tenc raketi me 

*** 
Kesi bextc w1 yar e, başi peda d ibare 
Ye bexte wl neyare, agir pcda dibare. 

*** 
Ji bo pera waza d ide, ye bi ri ye rlyakar 
Ka here meyxaneye, ne rtya heye ne rtyakar. 

*** 
Pirri ku rtyakar e, te bej! ku Well ye 
Di dil xuda Yezid c, te bcji ku Eli ye. 

*** 
I lerkes ka ne gotinekl bibeje 
huner ewe, gotina xu bipeje. 

*** 
Çave min, dile min, cvina min 
Li hincka giran te, girina min. 

*** 
M in go edi xwenda me, ez her ti§ti: dizanim 
Hişe ınin hat sere min, qe tişteki nizanim. 

J i sim me bismar, ji bismare nal, ji na le hesp, 
Ji hespc sCıwar dikeve. 

*** 
Ji dizeke maldar ra diben bele 
ji şexc virrek ra diben Well. 

*** 
Kese ji xu razi ye, je tire quretl ye 
KO fa m kira ji çlye, qe ne digo ji ki ye. 
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*** 
Ru o rumet, qedr Cı qimct, §Cr Cı şewat 
Xap Cı xebat,ji bo par Cı pera ne. 

*** 
Kese rCıyi wi xwe§ e, bezkiriye keseki ye 
Kese xt1ye w1 X\VC§e, bezkiriye herkesi ye. 

*** 
Ye ker henc, ye kor hene, ye zengarlye hov henc 
Dileka azadiye beje, f.:ıma yen guhdar kin hene. 

*** 
Dilhere n)met ncda min, din kir O bcrdame çole 
Qlmet:ı min qe nczanl, wek xiçek avcte gol e. 

*** 
Buhar te O dillzc, Ic dil pir O payiz c 
Çi k€şaye vi dili, kCı bejim dibe gill. 

*** 
Geh yar e. geh war e, geh can e, gch canan e 
Girin O nalina min,ji bo kurd Cı Kurdistan e. 

*** 
Ew hez Cı hesret, di dil da çikandi ye 
Ez ne tene kurd irn,ji bo Kurdistanc me. 

*** 
Mirin diveji bo Kurdistan€ be 
Tirba bOibCıl, dive li Gulistanc be. 

*** 
Gaye mine pir, çeleka mina be §Ir 
Yaji naxire naye, yaji ::ıxur demaye. 

*** 
Çawa mezcki, wer diblnl 
Çawa dibinl wer d imini 
Li ki mczckl xu diblnl. 

*** 
Mlya reben xwe, berxa >..we, şivane xwe 
Xweyiye xwe, sc h Cı gura ji xweyi d ike 
U dlsaji ser jekirinc xelas nabc. 
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*** 
Ku yekji xu ra xulamek, dibijere, le dipirse; 
Ka tembel e, dizek e, virrek e, çileke an fıtlck e 
Li mezine xu napirsc. 

*** 
Çerxa feleke, çep O çewt e, be wljdan c 
Dcstc zore li ser e, şad (ı xe ııedan e 
Gele reben, bindest e, nezan c, xezan e. 

*** 
Li pc dile .xu her!, de te bike jinpercst 
Li pc pere :>..'11 her!, de te bike, pu tperest 
Li pc ncf.sa xı1 heri, de te bike, putperest. 

*** 
Zi'v tevl1 zer be, pc zcdc dibe 
Qlmeta zer, pc kem dibe. 

*** 
Welat bin deste neyar e, ezitlya me ma ye 
Alem şad O azad e, koleti bi me ma ye 
Li dinyaye bigere, her ti§t bi zere zer e 
Başi dike çend pere, haya ki ji pexember e. 

*** 
Dile min hej nizane pir! çi ye 
U dikim le nizan e §iret çi ye 
Davem ave, av Wl nave 
Davem agir, nizane §ewat çi ye. 

*** 
I lerkes d erde wi heye, di nav dile wi de ye 
Jlyan barek giran e, ji taqete zede ye. 
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