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-----------------------------------------DEMOKRAT 

BARZANi 
ft TEVGERA NETEWi 

Di deh saliya koçkirin~ de gel~ 
Kurd, bi rfuneti Serok~ xwe bi bir 
tine.Di ıiya wt ya şoreşgeıiya ne
tewt de,di her çar parç~n Kurdi
stan~ de,agir~ tekoşirt~ şewq dide. 
Li hemher qirkirine ~bextiy~ u 
ten~bun~.siıTa (bingeha) ajotina ve 
cehd~ (azim) çiye? Ango,ldye 
Barzani ? Serdareka ? Serk~şe par 
tiyek~ ye? "Sen:ıbola serokatiya 
burjuwa-feodala paşveru ye"?Y an 
ji,bi rasti Serok~. Tevgera Riz
gar~yek Netewi ye? Deh saliye 
mirina wt,we ji bo me hibe sala 
şikestandina meyla sansurkirina 
wt,u berçavkirina mtrase wt,bi her 
awayi. 

Wi wexti desıpek ji ku ye,dive 
em çilo li Barzani binerin,nivis 
çaxa li ser serok~ b&empa,ku im
za xwe li dtroka me nezik: xistiye, 
raweste,di baweıiya eşkerekirina 
her tişti deye. 

Eger,bi awirek melw li ser Bar
zani~ lekolin,em nagehen encam 
~n rast.Eme hewl bidin ku,di pe
vajoka jiyan u serokatiya wt de 
Barzani bigrin dest.Çaxa bi vi çavi 
~ nmn, jiyana wi bi penc beşan ji 
hev vediqete. 

ZAROTi u DERUDORA Wi 

Insan, di nava gihiştina demdo
ra xwe de ten hoyandin (şartlan
mak) .Ger navendiya der u dora 
wan, navendiyek isyankart be, ev 
tişt tesire li wan dike.Eger lingen 
xwe di naven ciyeki de, ku ji 
asiınilasyooo re vekiıi be, avetibe, 
jiyan u rewşa wan a duvre tera 
jebirina van şopan nake.Çand abi
yani, w~ xwe be insafi bide xuya-

kirin.Insanen ku, di navendiya di
ji-şoreşgeıiy~ gihandibin, encex 
siuda wan, an ji hilpeıina zanina 
netewt , bi tesira karin xelas bibin 

Navenda, ku cara yeke Barzani 
dinitandiye (şikilandiye), naven
da şoreşgeıiya malhata wi u eşi
reta Barzani, ku xwedi dirokek di 
rej bi xweye. 

Malhata wi ji nesle (tuxm, dol, 
newe) Şex Ahmede Naqşibendi 
te.Nesl~ wan ye kevn, digihe Mir 
y~n Arnadi ye.Ji v~ malbate Ab
dtilselam, ji ber ku seıi li ber Os
mani yan rakir hatibu bi darveki
rin.Braye Barzani,Abdulselam ~ 
duemin, serk~şiya eşire kir.Şex 
Abdulselam, di sazumana eşira 
Barzan de , ku eşirek xwedi er
dek hindik u şerkerin hin guhar
tin çekir.Mulkiyeta li ser erde ra
kir.Erd, li cotkaran belavkir.Di 
hundur~ eşire de sazuman~n 

S. SiWANt 

wekhevi bi cih kir.Li her gundeki 
mizgeftek ç~kir.Ev mizgeft bun 
navendiyen xeberdanen meselen 
heremi.Di her gundi de 
Koıniteyek karbidest ava kir .Ii bili 
van,serdarek tayin kir u di bin de
sthilatiya wt serdan de Komik~n 
Leşkeıi li dar xist.M.Barzani di 
d~ma Şex Abdulselam de, careke 
bi neh mehi u cara din ji bi se sali
ti, bi dore, li Diyarbekir u Milsil e 
bi dayika xwe re ket xepse.Bi vi 
awayi zilma dijmin, di zarotiya 
xwe de naskir .Di 9 - 1 O saliya 
xwe de, cendek~ bray~ xwe di 
sept y~ de dit u kina xwe a li hem
her Kolonyalistan seqand. Va 
bt\yeran ew beıi wexte xwe mezin 
kiribun.Di ve qonaxe de, duıitiya 

· eşiran, ku bray~ wi u eşira Bar
zan di şoreşe de bi tene hiştin, ji 
wi re bu dersa heıi mezin. 

XORTANiYA Wi 

Beşek giring ji jiyana Bar
zani,rasti dema şere Cihane ye ye
kemin te. Zi1ma dijmin ya li Kur
distan ~ dit.Birçibuna şer u xelaye 
jiya.Bi gele xwe re lihevpaykirina 
gepa deve xwe ji bir nekir.Ji aliye 
din de ji aliy~ wt ye şerkeıi bi peş 
de diçu.Hini siwarbuna hespe, 
n~ira çUk~ firyayi u hinh binave 
bu.Meraqa wt ya neçira wehşan bi 
peş ket.Di eşira xwe de bU leşker. 
9!xa şex Mehmude Berzenci li di 
ji Ingilizan şer dikir, li ser daxwa
za bray~ wt Ş~x Ahmed , çU haw
ara wi.Li Bakuıi welate xwe ye 
perçe kiıi Ş~x Abdurrahman~ Şir
neqi u Şex Said~ P"ıran dit.Kevi
ren bingeha tecruben xwe danin. 
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Paşe bi İngilizan re ku, erişi here
ma kiribun şer kir.Di ve deme de, 
tişte kU Barzani karakterize dike, 
şexsiyeta wi ya şerker e.Bi tekili
yan ji, bebextiya dijmin baş naski
ribu.Barzani, paşe, ji me lay en med 
rese ji ders girtin.Ehmede Xane, 
Melaye Cizi:ri, di jiyana wi ya med 
rese de , bi pirtuken xwe ve, ew bi 
tene nedihiştin.Bi tayben ji, ferya
da Ehmede Xane ya ji bo yekiti ye 

. ji bo we deme pewistiyek beri me
zin bii, ii ev ji bo perwerflekariye 
tişteki zede baş bii.Çaxa Ingilizan 
Kurdistan dagirkirin, wi bi çave 
xwe , zerara perçebune dit. 

SERDAR BARZANi 

Di sala 1930 de kure Kor Hu
seyn Paşa, bi riya Hoybun 
peşneyarek ani, li gor ve , we Şex 
Ehmed, eri şi sinoı·en des te Tirki
ye, bikira, da ku tada li ser Agiri 

kem biba.Çaxa Şex Ehmed ev 
erk da. Mustafa Barzani, edi ew 
tam Serdarek bii.Di ve ceriban
dine de, di Kordisıana çar perçe
kiri de, giringiya Hevkariya Ne
tewi baş rem kir.Erde ku, gele 
Kurd li ser diji, bi çend beşan per 
çe biba, bila biba welat yeke ii 
ger pewist be jibo, her beşi ji we 
kanbana xwe bidin kuştin.Di 
şoreşen 1931 - 1932 an de ji,di 
refen peşin de dinava Tevgera 
şoreşe de şer kir ii dinava Tev
gera şoreşe de pijiya.Senete bi 
windabunek kem, xisaret dana 
mezin fer bii.Di ve navbere de 
bingeha teoriya xwe ya gerilla de 
ji tavet, ku Kol}lara Tirkiye ji sa
len 1960 i ii pe de, di Akademi
yen xwe yen leşkeri de ii di dibi
stanen komando de wek ders ha
tibana wergirtin. 

Di gerilla ye Barzani de insan 
esase.Erd, ciye dowemin digre,Ji 

gelek gerilla 
yan meriv nikare de ber çavan. 
Geıillaye ku, biji · be kare erda 
windabuyi bi şun bigre.Di geri
lla Barzani de sab· esase.Li pişt 
diware emin erişi e naye kirin, 
te dorpeç kirin, buri teslimiye-
te dikin.Kemin li peşmifreze te 
danin.Bi enşa gişti . eşkere encam 
bi destdikeve ii w. (binerin, Arfa 
, O'Ballance, Saad awad, Pelleti
ere ii.w.d.) Çaxa bi geha ve geril
la ye hat avetin, he rexistini, 
fikra partiyek niijen bi ci nebiibii. · 
Em dixwazin ve ji "yar bikin, ku 
Barzani di şeren 19 O e de (1 930-
1936) .sererast sero ti nedikir.He 
ta sala 1932 an, Şe Ehmed serke
şiya eştre ii serhi an dikir.Di tu 
nebuna wan de X il Xoşevi dest 
bi tevgera to1girtin kiribiiii li gor 
gotina wi, Barzani · sals 1936 an 
de ji ci ye netiye r a bii ii ketibii 
nava wan.Le cardi ji, di wan de
man de , Barzani seroke yeke
min bii.Nefikirinen wan yen li Tir
kiye, di vegera e de nefikirina 
wan ya malbati ya Nasiriy~ di ji
yana wan de deme. perwerdekari
yen giringin.Ev "di · stanen netiy
en lt' ku imkana tegi . ştina hinbiina 
politika dewlwten olonyalist, da
bii wan~ we di 193 an de li Sile-
maniye ji berdew bikira. 

SEROK BAPNi 

Nefikirina Sile iye, ji bo Bar-
zani dibistanek bii. i wir gelek ne
tewepersten Kurd askiribii,bi wa 
re niqaş kiribii ii "şdeçiina xeta 
wi ya netewi zelal . bii. W ek re za
nin,ji bere de ji Sile i navendek 
hen giring ji yen n teweperweriya 
Kurd e.Barzani, c yekemin li 
vir bi awaki fereh i ronakbiren 
Kurd re ma ii ew n skirin. Ya rasti 
Barzani, cara yek fikra rexisıina 
niijen li vir naskir. " niqaşa ronak 
biren Kurd ya li sistem ii sero
katiye, ne bi dile bii.U ew hey
rani van insanen, k netewa Kurd 
muhtaci wan bii, b .Pişti we bi de 
rnek direj, di filme ", ku di Kong
ra KDP e .de hatiye kişandin de, 
Barzani xwestiye e gavan li paş 
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=========================================DEMOKRAT 

Kaınlran Bedirxan bimeşe.Di vir 
de jl dixuye ku, Barzani gelek hey 
ranı ronakbiren Kurd bu u rfuneta 
wan digirt. 

Partiya Hevi, ya ku ronakbiran 
li Silemani biryara damezrandina 
we dabun ji ber niqaşen çep u rast 
ji xwe jar çebubu u serokatiyek bi 
berz neafırandibu.Rexistina ku,ni
karibun tekiliye xwe bi heremen 
eşire re deynin, şaven xwe berda
bun ser Barzani.Barzani, ji kar ne
.reviya u xwe da ber serokatiye.Di 
destpeka tedarika şoreşa 1943 an 
de, li Bakurl Kurdistanb-serihilda
na Said Biroki-bihist u bilez çu ali 
kariya wi. Cardin li qereqolen sin o 
ren Tirki xist.I..e Biroki zi1 hatibu 
girtin u tevger j1 vemiri bu.Bi vi a
wayi Barzani, cardin bala xwe da 
Başllri Kurdistan. 

Barzani, bi vi kare giran;çaxa 
kare destpekirina şoreşa netewi da 
pe şya xwe, bi eşfren derüdora re li 
hevhatinek berfireh da peşya 
xwe.Ji wan re diyarkir ku,wek be
re mesele ne eşairi, le netewi ye.Ji 
bo belavkirina zanlna netewi, ber
narnek fireh da ber xwe.Beri we 
eşiren derüdora eşfra Barzan u pe
re ji yekitiya eşiren din saz buba u 
bi tekiliya ronakbiren bajer ve, we 
yekitiyek netewi pek bihata.Bi vi 
awayi we netewa Kurd, wek nete
weki bilivya. 

Barzani,di vi kare xwe de ser
ketinek mezin bidest xistibu u di 
1944 an de yekitiya heremen gund 
u bajer pek ani bu.Hevi, ya li ba
jer, di ware diplomasi de ji weza
reten mezin re name u memoran
dum dibarandin, gerillayen bej ji, 
serketinen leşkeri bi dest dixistin. 
Le van serketinan, bi xwe re 
meylen jarkirin, kariyeristiya ro
nakbiran u pe re ji meyla wan ya 
bidestxistina serokatiye, bi xwe re 
tani. Çaxa sal ket, sala xelasiya şe
re C'ıhane - 1945 -Ingilistan ji wek 
aligir ket şer. Ji aliyeki de ji we 
eşir bi zilm, seravde, kirin u bi 
dilxweşkirinen biçllk ji şoreşe bi
hatana qetandin. Serok Barzani 
dixwest ji aliyeki bale bide ser 
eşire u ji aliye din deji bide ser 
ronakbiran. ı..e di dawiye de bi 

tena eşira xwe u hinek hevalben
den xwe ma u derbasi Mahabade 
bu. 
Rewşa Kurden vedere ji, ji yen 

lraqe nebeferq bu. Di nava wan 
de veqetandin, meylen kariyerist 
u hesudi hebu. Çaxa rewşe dest 
neda ku partiyek bi hez be da
mezirandin, herkes ji nuve ve kiş
ya. 

Pişti hilweşandina Mahabade, 
Barzani u hevalen xwe tene man. 
Bi ser ku Iraq, Iran u Tirki girti
bu, Qehremane netewi, tevi 500 
zilamen xwe sinoren Iran u Tir
kiye çirand u bi meşa efsanevi ya 
52 roj an, derbasi Sovyete bu. Li 

wir bi mayına xweya ll sali ge
lek tişt ditin, gelek tişt jiya. Le 
dinya wi firehtir bu u iaxa di 
1958 an de vegerya Iraqe, edi 
tam qeh~maneki netewi bu. 
SEROKE NETEWi BARZANi. 
Piştl vegera xweya ji Sovyete, 

her çiqasi xwest ku " kongreke 
netewi" bicivine ji, ji ve re hersi
va sazumana dewleten kolon
yalist gelek hişk bu. Tirki, dest bi 
girtina 49 an kir, Iran li Kerman
şahe izgeha radyoya Kurdi ve kir, 
weşanek bi nave " Kurdistan" 
destpekir u di nava welatparezan 
de dest bi operasyonek sert kir. 
Sun, mafen hemwelatiya Kurdan 

ji deste wan girt. Peşneyar be en-
cam mabu. · 

Barzani, heta bi dawi xwest bi 
karbidesten lraqe re bi aşiti li hev 
ben, le pişti ku ev daxwaza wi be 
netice ma, xwe kişand Barzan. Bi 
ser ve de ji, heta ku dewlata ko
lonyalist eriş nebir ser wi ll tiştek 
nekir". 

Di İlona sala 1961 e de şoreşa li 
hemher erişen ordiya Iraqe, di 
zemina xweparastine de destpekir. 
Wi, hertim bi aşiti helkirina mes
ele dixwest. Le serhişkiya nijad
perestan neşikand. Di ve deme de 
ji mecbur mabu ku bi" nexweşiya 
zaroktiya ronakbiran" dakeve. 

Heger we deme ve nexweşiye seri 
hilnedaba we niha rewşa gele 
Kurd ne di vi hali deba. Barzani 
ew serok e ku di dinyaye de di 
şerten bitenebune de, merhelen 
peşketin u tibuna serxwebuna mil
lete Kurd xist jiyane. 
Şewqa agire şoreşa başllri Kur

distane wek xeleken navenden 
Barzan li hemu aliyen Kurdistane 
hatin belavkirin. 

Barzani, hetani ku çaven xwe di 
2 e Adara 1979 an de girt ji, di 
nava tekoşina rizgariya gele xwe 
d ebu. 
BiRANiNA WiREBERIYE n 
ME RE DIKE!. 
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========================================~DEMOKRAT 

VE ULUS GİBİDAVRANMAK 

Ölümünün 1 O. yılında,Kürt Ulusu li
derini saygıyla anıyor.O'nun açtığı 

Ulusal Devrimci Yol'da ,Kürdistan'ın 
her parçasında parlak t;>ir mücadele 
ateşi yanıyor.Soykırama,kalleşliklere 

ve yalnızlığa rağmen sürdürülen bu 
azmin sırrı nedir ? Yani,kimdir Barza
ni? Bir komutan mı ? Bir parti liderimi? 
Bir "burjuva-feodal gerici önderlik"in 
sembolü mü?Bir teorisya n mi?Yoksa 
gerçek bir Ulusal Kurtuluş Hareketi
nin Önderi mi ? 
Ölümünün 10. yılı,O'nu sansür etme 
eğiliminin kınldığı ,hepimizin sahibi 
olduğu bir Ulusal Miras'ın bütün 
yönlerinin arta yere serilmeye 
başlandığı bir yıl olmalıdır ve olacaktır. 
O halde nereden başlamalı,nasıl 
bakmalıyız Barzani'ye ? Yazı,yakın 
çağ tarihimizin en önemli sayfalarının 
"tümünde" imzası bulunan bu ender 
yetişen lideri incelerken bütün para
metrelerin mümkün ölçüde konması 
gerektiği inancındadır. 

Şimdi,bu belirlemelerden sonra 
Barzani'ye dönebiliriz.Barzani,dura
gan bir bakışla incelenirse doğru 
sonuçlara varılamaz.Barzani kendi 
hayatı ve Liderliğinin gelişimi içinde 
değerlendirmeye çalışacağız.Böyle 
bakıldığında bu hayatı beş evreye 
ayırmak mümkündür. · 

1. EVRE : DOÖAL ÇEVRESI 
VE ÇOCUKLUÖU . 

Insanlar kendi doğal çevrelerindeki 
yetişme ortamlarında şartlanırlar.Do

ğal yetişme ortamları bir isyan ocağı 
ise onları bu etkiler.Eğer asimilasyo
na açık bir yerde hayata adımlarını 
atmışlarsa,sonraki durumları bu izleri 
silmeye yetmez. Yabancı kültür ken
disini insafsızca hisettirecektir.Karşı 
devrimci ortamın yetiştirdiği insanları 
ancak şansları veya kendilerini de 

derinden etkileyen bir ulusal bilinç 
sıçraması kurtarabilir.Bu durumu ol
gusal olarak da tesbit etmek 
müı:nkündür,fakat yazıyı amacından 
sapıırmamak için geçiyoruz. 

Barzani'yi de ilk şekillendiren 
olgu,yetiştiği ihtilalci aile ortamı ve 
çok değişik bir yapısı olan Barzan 
aşiretinin kendisidir.Ailesi,Nakşiben

di tarikatı şeyhi Ahmed'in soyundan 
germektedir.Daha eski soyu ise A
madiya prenslerine dayanır.Bu ailed
en l.Abdulselam,Osmanlı'ya baş 

kaldırdığı için asılmıştı.Ağabeyi 

II.Abdulselam aşiretin başına geçti. 
Şeh Abdulselam,az topraklı,savaşçı 
bir aşiret olan Barzan'ın düzenin de 
köklü değişiklikler yaptı.Toprak 

mülküyetini kaldırctı.Topraklar bütün 
çiftçilere dağıtıldı.Başlığı yasakladı. 
Şeh Abdulselam,aşiretseı yapı dü
zenin de adil bir durum vücuda getir
di,. Her köye birer cami yaptırdı.Bu 
camileri yöresel maseieierin 
konuşulduğu odaklar yerine getir
di.Her köyde yönetici bir ~omite kur
du.Ayrıca tayin edileri birer komu:.: 
tanın nezaretinde Askeri Birlikler 
vücuda getirdi.Mustafa Barzani,Şeh 
Abdulselam döneminde,birinde do: 
kuz aylık, diğerinde Oç yaşında olmak 
üzere,sırasıyla Diyarbakir ve Mu
sul'da,annesiyle birlikte hapis yattı. 
Düşmanın zulmünü daha çocuklu
ğunda tanımış oldu.9 - 1 O yaşlarında 
ağabeyinin darağacında ki cesedini 
sayrederken sömürgecilere olan ki
nini biledi.Oiaylar,O'nu vaktinden 
evvel büyütmüştü.Bu evrede ağa
beyini ve Barzan aŞiretini ihtilalde 
yalnız bırakan aşiretlerin kaypaklığı 

en büyük derslerinden biriydi. 

2. EVRE : GENÇLIÖI 

Barzani'nin gençlik yıllarının ön-

emli bir bölümü I.D~nya savaşı 
dönemine tekabül ed;r.Düşmanın 
asker toplamak için Kü ıstan'da uy
guladığı zulmü gördü Savaşın ve 
kıtlığın getirdiği açtığı y~şadı.Halkıyla 

tokmasını paylaşmayı ~nutmadı.Öte 
yandan da sava çı kişiliği 

gelişiyordu.Koşan ata ·nmeyi,güre
şi,uçan kuşu vurmayı löğrendi.Çok 

sevdiği domuz a~ı merakı 
gelişti.Aşireti. nde. a~erleşti.Şeh 
Mehmud Berzenci,ln ilizlere karşı 
ayaklandığında,ağab yi Şeh Ah
med'in isteği ile yardımına 

koştu.Bölünmüş ülkes nin kuzeyin
deki,Şeh Abdurrahmar Şırnaki ve 
Şeh Seid ile görüştü.~crübelerinin 
köşe taşlarını döşeme e başlamıştı 
artık. Daha sonra aşire inin yaşadığı 
bölgeye saldıra·rı lngillzlerle 
çarpıştı.Bu dönem de: arzanryi ka
rakterize eden şey ,ge iŞmekte olan 
savaşçı,direnişçi kişi !ğidir.lliŞkiye 
geçtikçe de,düşmanını yapabileceği 
kalleşlikleri kavramaya tlaşlayacaktı. 

Barzani,ayrıca me~reselerde ki 
değerli hoCalarından ö~el dersler ala
caktı.Ehmede. Xani,M~IIaye Cıziri 
medrese hayatı boyur)ca ilgilendiği 
,etkilendiği kitaplarıylaJadeta refaket 
ediyorlardı Barzani'ye.Hele Ahmede 
Xani'nin "Mem u Zin1indeki birlik 
çağrılarının sommutta ~endisini day
attığını görme.si,eğiticiy~· i.lngiliz'lerin, 
Kürdistan'ı işgal eder en;aşiretlerin 
bölünmüş çabalarını n sıl yuttuğunu, 
yaşayarak öğrenrnişti. · i 

3.EVRE·KOMUTAN 1 BARZANI 
i 

1930'da Kor Hüs~yin Paşa'nın 

oğlu Hoybun,cemiy~· ti kanalıyla 
bir teklif getirdi.Bun göre Şeh 
Ahmed,TOrklerin eli de ki hudut 

! . 

kesimine saldırılar L.~ygulayarak 
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Agıri üzerindeki baskıyı azalta
caktı.Şeh Ahmed bu görevi Barza
ni'ye verdiğinde O artık gerçek bir 
komutandı.Bu deneyde,dörde bö
lünmüş Kürdistan'da ulusal day
anışmanın önemini kavradı. Kürt Ulu
sunun OstOnde yaşadığı topraklar, Is
tiiacıiar tarafından kaça böiOnOrse 
bölünsün-ülke tektir ve icap ederse 
her parça uğruna ölünebilirdl. 1931-
1932 ihtilallarında en On saflarda 
çarpıştı. Ve Ihtilal hareketi içinde 
tecrObelerini pekiştirdi. En az kayıpla, 
düşmana en fazla zarar verdirme sa
natını öğrendi. Bu arada kendi Gerila 
teorisininde temellerini atıyordu. 

Barzani gerilasında insan unsuru 
esastır. Toprak ikincil öneme sahiptir. 
Toprak uğruna çok gerilanın kaybe
dilmesi göze alınamaz. Hayatta kalan 
gerilla nasıl olsa toprak kaybını telafi 
eder. Barzani gerlllasında sabır 
esastır. MOstahkam mevkide, emin 
duvarların arkasındaki askere 
saldırıtmaz, kuşatılır teslim alınır. Ileri 
harekattaki birliğe pusu kurulur. 

Toplu açık saldırı ile sonuç alınır 
vs ... ( Bkz. Arfa, O'Battance, Saat Ja
vat, Pelletiere vs. ) 

Bu Gerillanın temelleri atılırken, 
örgüt fikri modern anlamdaki, parti 
fikri daha henüz yerleşmemişti. An
cak şunuda hemen kaydelemki, 
Barzani 1930'1u yılfardaki savaşlara 
( 1930 - 1936 ) direk liderlik 
yapmıyordu. 1932 ye kadar Şeyh 
Ahmet aşiret! ve ayaktanmaları 
yönetirken, 1935 te onların yok
luğunda Halil Hoşevi intikam hare
ketlerine katılmış ve ifadesine göre, 
Barzani 1936 da sOrgün yerinden 
kaçarak kendisine katılmıştı. Ama yi
nede o dönemde , Barzani belirleyi
ci önder değildi. 

Türkiyedeki SOrgünleri ve Irak 
dönüşü hükümetin kendilerini aile
leri ile birlikte Nasıriye'ye sürmesi 
sıkıntılı hayatıarında önemli ve 
öğretici dönemeçterdi. SörnOrgeci 
devletlerin politikalarını çok daha iyi 
kavrama imkanı bulduğu bu"sOrgOn 
okulları" 1936 da Süleymaniye de 

devam edecekti. 

4. EVRE: LIDER BARZANI 

Süleymaniye sOrgünü Barzani için 
bir okul idi. Orada muhtelif çizgileri 
savunan Kürt milliyetçileri ile 
tanışmış, tartışmış ve gelişmekte olan 
milliyetçi çizgisi dahada barak
laşmıştır. Bilindiği gibi Süleymaniye 
eskiden beri ulsal bilincin,gOçlenip 
pekiştiği bir merkez idi. Barzani Kürt 
aydınları ile ilk kez burada uzun bir 
dönem birlikte olacak, onları 

tanıyacak ve görüş alışverişinde bu
lunma imkanına sahip ola
caktı.Doğrusu,Barzaninin modern 
anlamda örgütlenme fikri ile 
tanışmasıda burada oldu.Ancak,KOrt 
aydınlarının sistem tartışmaları,önder
lik mocadeteteri o'na göre 
yadırganacak şeylerdi.Oysa Barzani 
de,Kürt ulusunun muhtaç olduğu bu 
insanlara karşı büyük bir hayrantık 
duyuyordu.Çok sonraları bir KOP 
kongresinde çekilen bir filmde 
görüldüğü gibiBarzani,Kamiran Bedi
manın Oç adım gerisinde yürümeyi 
tercih etmesinin başka bir izahı yok
tur. 

Aydınların Süleymaniye'de kur
mayı kararlaştırdığı HEVI partisi,sağ
sol tartışmaları içinde zaten zayıf 
doğmuş ve güçlü bir önderlik yarata
mamı ştı. Temel güç olan aşiretset 
atanlada ilişki ve bağ kuramayan 
örgüt,gözlerini bir denge insanına
Barzani'ye dikecekti. 

Barzani, kendisine uygun görülen 
önderlik görevini üstıenecekti. 1943 
Ihtilalinin hazırlıkları başlarken,Kuzey 
Kürdistan'da,Said Bıroki'nin ayak
landığını haber alır almaz hemen 
yardımına koştu.Sınır bölgelerinde 
ki, TOrk karakollarını yine vurdu. Ama 
,Bıroki çabuk yakalanmış, hareket de 
sönmOştü.Böylece Barzani dikkatini 
yine Güney KOrdistan'a çevirecekti. 

Barzani,bu gOç işi: Ulusal düzeyde 
ihtilali başlatma işini önüne koyduğu 
zaman komşu aşiretıerte geniş bir 
barış taaruzuna girişti.Onlara artık me
selenin eskisi gibi eşairi değii,Milli 
olduğunu sabırla antattı.Çevreye bi
linç taşınması işlemi için Barzan mer
kezli bir yayılma plantadı.önce Bar-
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zan çevresindeki aşiretlerin ve gide
rek ve giderek tOm aşiretlerin aşamalı 

. birliği sa{llanacak,şehlr aydınlarıyla 
kurulacak ba{llarla Milli Birlik oluştu
rulacaktı.Böylece Kürt. Ulusu,BIR. 
ULUS GIBI DAVRANABILECEKTI. 

Barzani bu teşebbüsünde umul
madık bir başarı elde etmiş ve 1944 
yılında kırsal ve kentsel alanın birli{lini 
sa{llayabilmişti.Şehirde ki HEVI di
plomatik alanda çalışıyor,bOyOkelçi
liklere dilakçeler ve memorandumlar 
ya{ldınyorken,kırsal alanda Gerilla1arı 
harikalar yaratıyordu.Ancak bu başa
nlar,zayıflatıcı e{lillmleri,aydınların kar
ierist yapısını,öncülük kapma e{lillim
lerini de birlikte getiriyordu.U.Dünya 
savaşının bittiği yıla - 1945'e girerken 
lngiltere'de,savaşa taraf olarak gir- · 
di.Bir yandan da aşiretler 

baskı,şantaj,satınalma ve ufak Im
tiyaziarta ihtilalden kopanlacaktı.Derı
ge unsuru lider Barzani, bir yandan 
aşiretleri, öte yafldanda aydınları kol
layayım derken aşiretiyle ve bazi. yarı
daşlarıyla yalnız kalacak , Mahabata 
geçecekti. 

Mahabat' Kürt Cumhuriyetinin 
oluşturulmasında etkin görevler 
aldı.Cumhuriyetl,sonuna kadar sa
vunma istemleri yerine gelrneyince, 
u{lrunda kan akıttı{lı Mahabad'ın·en
kazları altında en yakın silah arka
daşlarıyla yalnız kaldı. 

Aşiretiyle yalnız Kalan Barzani,yer 
yer Iran ordusu ve bazı işbirlikçi 
aşiretlerle savaşarak tekrar Güney 
Kürelistana geçmek zorunda kaldı.Da 
ha sonra hiç bir anlarnda sömOrgeci 
devletlerle anlaşmaya yanaşmayan 
Barzani,Yanına.en seçkin savaşçıları 
alarak ve SömOrgeci Devletlerin or
dularıyla çarpışa çarpışa Iran , Türkiye 
sınırlarını takip ederek,52 gün süren 
efsanevi bir uzun yürüyüş gerçekle
ştirerek Sovyetler Birli{line geçti.Bu
rada kaldı{lı 11 yıl boyunca çok şeyler 
gördü,çok şeyler yaşadı,çok şeyler 
kavradı.Ancak,ufku genişledi ve 
1958'de lrak'a döndü{lündü artık bir 
ULUSAL LIDER idi. 

5.EVRE : ULUSAL LIDER 
BARZANI 

Sovyetler BirH{Iin'den dönüşünden 
hemen sonra bir "Yiusal Kongre" 

toplanması teklifinde bulunduysa 
da çevre SömOrgecı Devletlerinin
kuşatması buna olanak sa{llayarna
dı{lı gibi,onların yapılarının gere{li 
aldıklan tavır da çok sert oldu. TOrki
ye 49'1arın tevkifatını başlattı:lran , . 
Kerrnenşah'ta Kürtçe yayın yapan 
bir radyo istasyonu kurdu,"Kürdis
tan"adlı bir derginin yayınını başlattı
O• gibi,yurtseverler arasında geniş 
bir sindirme operasyonu başlattı. 
Suriye,Kürtlerin üçte birinin yurttaş
lık hakkını elinden aldı. Teklif sonuç
suz kaldı. 

Barzani, Irak yönetimiyle barışçıl 
çözümler aradı.Fakat bu yazınınka
psamını aşan,teşebbOsler sonuç
suz kahnca, Barzan'a çekildi. Buna 

:ra{lrnen sörriorgecı·devlet saldıi'11ia• · 
yıncaya kadar hiçbir saldırıya başla
madı.t1 Ey1ül1961'de,devrim Irak 

ordusunun saldırılarına karşı bir,rne
şru savunma zemininde başladı.O, 
Kürt Ulusu için taşıdı{lı de{leri bildiği 
için,bOtün barışçı çözüm yollarını so
nuna kadar denedi.Arna ırkçı şartlan 
mışlık hastah{lı ile muzdarip askeri 
yönetimlerin inadım kırarnadı.Bu ara
da Kürt aydınlarının "çocukluk has
talı{lı" ile de u{lraşmak zorunda 
kalmıştı.E{Ier o günkü hastalık baş
göstermeseydi, Kürt Mill.etinin
bugünkü durumu çok daha de{lişik 
olacaktı.Bunların ço{lu yıllarca 

eleştirdikleri şeyleri,yıllar sonra yap
mak zorunda kaldıklarında,bu 
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• 
YIL , YIL YAŞAMIYLA BARZANI 

1903 - 1904 : Doğumu 
1905 : Annesi ile birlikte Diyarbekir'de hapis. 
1906 : Süleymaniye'ye sürgün. 
1907 : Şeyh Abdulselamm yönettiği devrim ve 

aym ytl annesi ile Musul'da hapis. 
1909 : Hapisten sa 

ltverilmesi. 
1914: Şeyh Abdul 

selamm i
damt ve 
yokluk/s 
mücadele. 

1919: Şeyh Mah
mutBerzen 
ciyeyardtm 
amactyla 
Süleymani 
ye şehrine 
saldmnast 

1920 : Şeyh Abdu 
rahman 
Ştmakive 
Şeyh Sait 

rine kattlişt ve mücadeleyi Halil Hoşevi ile 
birlikte sürdürmesi. 
1936 : Sömürgeci/er taratmdan yakalamp 

tekrar Süleymaniye'ye sürgün. 
1943- 1945 : Barzani,lider olarak Devrimi 

sürdürmesi. 

1945- 1946 
Doğu Kürdistan'a 
geçiş ve orada 
Mahabat Kürt cum 
huriyetinin kuru
luş çaltşmalarmda 
etkin görevler üst
lenmesi ve gene
rallik sttatmt alma
st. Cumhuriyeti ko
ruyup kollama 
görevini tamamen 
üstlenmesi. 
1947: Mahabatm 
Ytktltşmdan sonra 
tekrar Güney Kür-

ile görüşmeleri. distana geliş ve oradan üç sömürgeci dev-
1923 : Ingiliz ordu birlikleri ile savaşmast. /etin ordu birlikleriyle çattşa çattşa uzun bir 
1930 : Ağrt Halk Hareketini desteklemek yürüyüşten sonra SSCB'ye gidişi. 

amactyla Türk karakolianna sa/dm. 1958: SSCB'den dönüş .M1str devlet başka 
1931 - 1932 : Şeyh Ahmet Barzani lider- m Cemal Abdulnastr ile görüşmesi. 

liğindeki direniş hareketinde 6 Ekim'de Bağdat Hava alanmda yüz 
askeri komutan olarak çar- binlerce Kürt taratmdan büyük bir 
ptşmalarda üstün başartlan coşkuyla karştlanmast. Ve Ulusal 

1932: Güney Kürdistan'daki ulusal direniş Kongre 9.ağnsmda bulunmasi. 
hareketinin yenilgisi ve Türkiyeye ka- 1961 : 11 EYLUL Devrimini Başlatmast. 
Çtşt. Aym zamanda Türkiye'de tutuk- 1964: Parti içi Çelişkileri çözmesi. 
lanmast. 1970: n Mart antlaşmasm1 yapmast. 

1934 : Türkiyede hapisten çtkmast ve Gü- 1972 :SSCB ve Irak dostluk antlaşmast. 
ney Kürdistana dönüşü ile birlikte 1973 : lrakta "ilerici cephe hükümeti" 
lrak'm Nas~riye kentine sürgün. 1974: Yeniden savaşt başlatmast. 

1935 - 1936 : Nastriye Sürgününden kaçtş 1975 :Cezair ihanet anlaşmast ve yenilgi. 
bu dönemde Halil Hoşevi ko- 1976 : KDP-G.K. -yeniden organize ve Ma-
mutasmda ki direniş birlik/e- ytsta Devrimin Başlamast. 

1979 MART ...... ÖLÜMSÜZLÜGE DOGRU .. . 
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