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Hejmar 18 N iştirnan 3 

Gele Kurd di mercen penabertiye de disa laweki xwe ye beja wenda kir. Revale tikO§er Mehemet Altan 
di 26-e adara 1991·an deji nava me koç kir. Rexistina wf "RNK·KUK" ô "Federasyona Koroelen Kurdistane 
U swede" bi bev re taziya wf danin. Di sersaxiya wf de, gelek rixistin, komele O şexs beşdar bb O :ıemgtniyen 
xwe dan diyu kirin. 

Ji bo şandina cenaza wi, Kolony.ılistin Tirka destOr nedan. Piştt bewldanen pir alt di nava weıet de, 
beçare man ku ve biryara :xwe biguberin. U bajare Diyarbekiri bi qelebalixiyek geleki mezin cenaza wf 
bate veşartin. Li ser jiyan fJ xebata wi Rexistina wf belavokek belav kiribO. Ji bo bir an1na vi hevale h@ja, 
em we belavoke u jer diweşinin. 

. Bila sere gele Kurd, malahata wf fJ beval O bogirin wi sax be. 

NIŞTİMAN 

HEVALE XEBATKAR Ü TEKOŞER 

MEHEMET ALTAN 
JI NA V ME KOÇ KIR 

Hevale tekO§er, lawe serbilind ye Ji her xebat u tekO§ina xwe ya herbi-
gele kurd; Endame Komita Swede ya çav, di demek kurt de bala kolonyali
Rizgarixwazen Neteweyi yen Kurdi- stan dikşine ser xwe i'i di Gulana 1979-
stane (RNK-KUK), Seroke bere ye an de te girtin. Di ve giritna xwe de 
"Komela Kurd Li Norrköping" fı her ~kenceyek mezin dibine. U heval Me
weha endame bere ye "Komi'ta Gi§ti'' hernet berxwedanek heja fı bi rumet 
ya "Federasyona Komelen Kurdistane dide. Çi di ~kencexane de i'i çi ji di 
Li Swede", Mehemet ALTAN di roja girtixanaDiyarbekiredebe,ewtawire-
26-e Adara 1991 -an de, ji ber nexwe- ki bi rumet i'i cesareteke berbiçav ~ 
şiya kansere ji nava me koç kir. dide. W ek gelek lawen kurd ew j~ di 

Heval Mehemet Altan -----..-
di sala 1 958-an de li Kur
distana Bakur, li navçeya 
Merdin, li gunde Talate 
hatibi'i dine. (U, di res
miyete de tarixa ji dayik
bfıne 1960 hatiye nivisan
din). Heval Mehemetga
va dibe penç sali malhata 
wi ji gund bar dikin fı li 
Diyarbekire ciwar dibin. 
Dibistana penç salan, ya 
navin i'i Use li we dere 
dixwin e. Pişti we li baja
re Erzurume dest bi dibi
stana bilind ya Fakulta 
çandiniye (zireete) dike. 
Ew ji wek gelek hevalen 
xwe yen şoreşger ji her 
terara faşistan di sinifa 
tali de, mecbur dibe, ku 
dev ji dibistana xwe her
de . H eval Mehemet ji 
malbateke welatparez 
dihat. Ji malhata wi gelek 
mirovan di nava xebata 
siyasi de cihe xwe girti
bi'in. Loma ji tekiliye wi, pir zfı bi siya
set u xebata welatparezi re çcdibe. Di 
sala 1977 -an de edi bi awaki resmi dibe 
endami T-KDP. Dinava Komita per
wederkirine ya partiye u Karnı'la xorta 
bi awaki aktifi xebat fı tekO§inek giran
biha dida. Li gel xebata üegal ya par
tiye, heval Mehemet di nava xebata 
"Komela Pi§tgiriya Zeytinpİnar 
(ZEST-DER) i'i "Komela Çanda Ci
wanen Şore§geren Diyarbekir" 
(DDGKD) de ji cihe xwe girtibfı. 

nava zindana Diyarbekire de dibe nu
mi'ineyeke taybeti. 

Di Tebaxa 1980-an de ji zindana 
Diyarbekire hate berdan. Pişti herda
ne ji, kar u xebata xwe ya siyasi berde
wam kir. Gava cunta faşist di 12 üone 
de hat, disa li hevale Mehemet hat ge
randin. U, teva wi hawi ji, wi xebat u 
tekO§i'na xwe di na va welet heta Berçila 
1983-an domand. 

Gava mercen kar u xebata wi dinava 
welet de nema, heval Mehemet derbasi 

Kurdistana Rojavaya Başfır dibe u li 
wedere qasi sal u mveke dimine. Di 5-e 
Adara 1985-an de, te swede i'i li we 
d_ere wek penabere siyasi te qebı11 ki
rm. 

Heval Mehemet li Swede ji, kar ı1 
xebata xwe ya siyasi u çan di' be westan
din meşand. Li gel xebata xwe ya siyasi 
di nava rexistina xwe de, ew ji kar u 
xebata çandi' u komeleti ji paş de nedi
ma. Di sala 1987-an de di damezrandi
na "Komela Kurd Li Norrköping"e ro
lekitaybeti list i'i du salan serokatiya we 
komele kir. Di sala 1989-an de dibe 
endame "Komi'ta Gişti" ya "Federasyo
na Koroelen Kurdisane li Swede". Teva 
nexweşiya wi ya giran, heval Mehemet 
ne dixwest ku ji xebata komeleti ji be 
par birnine i'i di Kongra Federasyona 
Koroelen Kurdistane li Swede ya isal ji 
(13-15-02-1991), wek ni'iner be§dar bu
bu. u mixa bın, ji ber we nexweşiya 
xwe ya bederman hew dikaribfi ro jeke 
beşdan kongre hibe. 

Heval Mehemet, 20-e Tebaxa 1988-
an bi nexweşiya xwe ya kansere hisiya 
bu. Di çiriya 1988-an de emeliyat bO i'i 
li du emeliyate ji, demek dfir u direj 
diliate tedawikirin. Wi li hemberi ve 
nexweşiya beçare ji' tu deme hevi u 
cesareta xwe neşkenand. H eta dema ji 
nav me koç kir ji, her guhe wi li ser 
bilyeren li Kurdistane bu. Wi' di 26-e 
Adara 1991-an de dinava hevalen xwe 
de bi cesareteke mezin çaveo xwe girt. 
Heval Mehemet zewicıôfi ı1 bave keçe
ke i'i se kuran bu. 

Heval Mehemet we hergav di teko
şi'na gele kurd de biji. Bila sere gele 
kurd sax be. 

Rizgarixwazen N eteweyi yen 
Kurdistan e 

(RNK-KUK) 
Komita Ewrôpa 
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Hejmar 18 N iştirnan 4 

U SER CIVİNA STOCKHOIME Ü XEBATEKHEVB~ 

Mirze Piran 

D i navbera 3-5-e gulana 1991-e 
de, ji nfiner fi endamen ll rexistinen 
siyasi fi kesen serbixwe yen ronakbir ii 
siyasi yen Korelistana Bakur, 90 kes li 
Stockholme civiyan. Ew, li ser rewşa 
tevgera Kurdistane rawestiyan fi li ser 
pewistiya xebatek bi hev re gotiibejen 
heja kirin. 

Di pevajoya ku iro tevgera 
Kurdistana Bakur te de derhas 
dibe, pirsgireka beri giring ii 
sereke, pewistiya peşengiyek bi 
rbistini, xurt ii modern e. Re
xistinen me yen siyasi bi sere 
xwe ii bi ve rexistiniya xwe, ji 
bicihanina ve valiniye dur in. 
Eger em ve rastiya xwe bi dilso
zi qebiil bikin, bersiva ve pirs
gireke ji, betir zelal dibe. We 
gave, bi hesane mirov dikare 
bibine, ku dive alternatifek we
ha bi hev re bete çekirin. 

Beri ve civine ji', çi di nav rexistinen 
siyasi de ii çi jf di nava kesen serbixwe 
yen ronakbir u siyasi de be, ji bo gitfibej 
u çareserkirina pirsgireken tevgera 
Kurdistana Bakur gelek hevditin ii ci
vin çebfin. Ji bo amadekifina ve civine 
ji', çend hevalen ji rexisıinan u yen ser
bixwe li ser rawestiya; Tekili bi rexİsti
nen siyası u kesen serbixwe re danin fi 
pişti we, ev civina hate çekirin. Loma 
ji, mirov dikare beje, ku civina stock
holme ji heleke berdewama xebat, hev
ditin u civinen din bu. u ji alikl din j~ 
teva kemaniu çeyiyen xwe, civinek tay
betibii. Berihertişti, cara yekem bu, ku 
ji Kuridstana Bakur ji 11 rexistinan u 
kesen serbixwe ewqas kes di civinek 
weha fireh de hatin cem hev. Bi hev re 
li ser pirs u pirs~eken tevgera Kurdi
stane gotfibej kirin u li ser xebatek bi 
hev re rawestiyan. 

ARMANCACMN~ 

Di derheqe arınane fi hevıyen ji ci
vine de, nerin iı birubaweriyen ciM-ci
he hebiln. Ev, ji bo her rexstine u heta 
her kesen serbixwe diliate guherandin. 
Ji gaven beri piçuk yen pratiK: bigre, 
heta haziri iı destpekek Kongra Nete
weyi ... Di dawiyaşewir u gotfibejan de, 
wek ku di daxuyaniya civine de ji' hatiye 
diyarkirin, beşdaren civine li ser binek 
xalen hevbeş gihiştin hev. 

U ji bo ku gotfibeje peşneyaran ke
te wextekipir teng; Lı ser wan p€şneya-

ran u daxwuyaniya civine zede nehate 
rawestin. Loma j~ gava daxuyaniya ci
vine derket, li ser binek tişten daxuya
niye, tegihiştinen cihe-cihe derket ho
le. Ji ber we yeke ji, pewist e, em wan 
tiştan betir zelal bikin. Di daxuyaniye 
de, hinek tişt hene, ku nerineo hevbeş 
in. U binek tişt hene ku hew li ser wan 
hatine peyivandin iı di wan warande 
nerineo cihe hene. Loma ji gava ku te 
gotin, ku li ser binek tiştan "hatiye ra
westin"; Evnaye we mane, ku li ser wan 
tiştan hemfıkri' çebfiye fi biryar hatiye 
girtin. Dive ev weha zelal bete zanin. 
Annanca sereke ô hevbeş ya civina 
stockholm@, pekanina "Konferansa 
Kurdistana Bakur li dervi welet" e. Ji 
bo we ji, dive li welateo din ji civioeo 
wek ya Stockholme bete çekirio ô bi 
bev re Konferansa li deni welet bete li 
darxistin. Di ve derheqe de di daxuya
niya ciyine de, weha hatiye nivisandin. 

"1) Ir o hewcedariyeke geleke mezin 
bi yekiti' u hevkariyeke siyasi ya nete
weyi iı demokratik, ku bikaribe tevgera 
KurdistanaBakur di nav xwe de bicivi
ne, stratejiyeke hevbeş eliyar bike ii ge
le Kordisıane temsil bike, heye. 

Beşdaren civine di we baweriye de 
ne, ku ji bo gihiştina ve armance, dive 
parti ii rexİstinen me yen siyasi, Korn
eleyen me yen civa.ki fı rewşanbiren me 
berpirsiyartiya xwe binin cih. Di ve riye 
de de pekanma Konferansa neteweyi 
ya Kurdistana Bakur bibe gaveke gi
ring. Ji bo amadekirma mercen peka
nina konferanseke weha, dive wek 
destpek, konferansa KurdistanaBakur 
li dervi welet bete çekirin. 

2) Dive li ser naverok ii awaye Kon
feransa Kurdistana Bakur li dervi we
let, hem li s wed e u hem jl li welaten din 
bi bez u kesen ku di ve civine de beşdar 
nebüne re, peywendi' bete danin. Her
wisan dive li welaten din jl civinen wek 
civina Stockholme b ene li dar xistin". 

Li gel ve armanca sereke, be guman 
li ser binek daxwaz ii p€şneyaren din ji 
hate rawestin. Herweha ji bo bi hazi
riyek baş "Konferansa Li Dervi Welet" 
bete amadekirin, dive ji niha de li ser 
binek tiştan bete rawestin. Loma ji, 
komı"ta Komisyona civine we hewl bi
de, ku ji kovaren ku li Ewrfipa derdi
kevin fi ne merkezi ne, komisxonek be 
çekirin. Eger ev komisyon bikaribe li 
ser mercen jiyanek weşani ya bi hevre 
fi li dervi welet raweste u bi hazireyek 
hevbeş bikaribin we rin "konferansa li 
dervi welet"; W e di ware jiyana weşa
niyek hevbeş de, hesaniyek mezin çebi
be. U be guman biryaren tali, wek 
prensip dive li konferanse bete dayin. 

W ek lijor jl, batibil diyarkirin, ku di 
arınane u heviyen ji konferansa li dervi 

welet birfibaweriyen cihe-cihe hene. 
Ev tişteki normal e. Tişte pewist ew e, 
ku ji niha de em bikaribin her yek ji 
aliye xwe de li ser ve mesele bisekinin; 
li gori rastiya xwe u mercen objektif u 
li ser armancen hevbeş sere xwe biwes
tine. Gava mirov di ve zawiye de le 
dinere: 

a) Pewistiya xebatek bi hev re ya 
hem li hundir fı hem ji derveyi welet 
heye. Ji bo xebata nava welet, hewce
dariya beşdarbfina nava welet heye. Be 
ve beşdariye ne heqe me heye, ku em li 
ser nave wan jl bipeyivin u ne ji ti§teki' 
objektif e. U, gava em mercen we bi
stewinin, em dikarin li dervi welet li ser 
programek objektif ya xebate bi hev re 
bixebitin. Xebatek xurt, bi hev re u 
organ.izekiri li dervi welet, we b ibe pişt
giri fı q ewetek gelek me zin j i bo xebata 
nava welet. 

b) Herweha, xebatek li ser pro
gramek li gori rastiya me u bi hev re, 
we hibe destpekek rakirina bebaweriy
en li hemberi yekiti' iı hevkariyen, ku 
heta niha bi ser neketinin. 

c) Li ser programek weha, mirov 
dikare mercen rexistiniyek hevbeş li 
Ewrfipa bistewine. 

d) Mirov dikare bi hev re jiyanek 
geleki xurtur ya weşane bimeşine. 

e) Avayiyen demokrtik u kultur] di
kare di bin baskeki de be civandin. 

f) Bi wi awayi, temsila Kurdistana 
Bakur li dervi welet geleki hesantir di
be. 

Be guman, ew xalen li jorin di de
mek pir kurt u bi careke naye çekirin. 
U, di wi warl de tişten ku bikeve ser 
milen mirov, em bi cih binin, pekani'na 
wi tişti ne ji dervi taqet fı heza me de 
ye. Ji xwe peşiye me ji' gotine: "Bi xwe
ziya, mirov nagiheje tu keziya". Gava 
em hewl nedin u bi dil fı can nexebitin, 
menfaeten gele xwe yen gelemperi' 
nedin p€şiya mentaeten şexsi u grubi 
we gave ne tişten me zin, tişten piçlık ji, 
çenabe. 

"KEVI~ MEZIN NE JI BO 
A\1:TIN~ YE" 

Di pevajoya ku iro tevgera Kurdi
stanaBakur te de derbas dibe, pirsgi
reka beri giring fı sereke, pewistiya pe
şengiyek bi rexistini, xurt fı modern e. 
Rexisıinen me yen siyasi' bi sere xwe u 
bi ve rexistiniya xwe, ji bicihanina ve 
vatiniye dlır in. Eger em ve rastiya xwe 
bi dilsozi' qebfil bikin, bersiva ve pirsgi
reke ji, betir zelal dibe. We gave, bi 
hesane mirov dikare bibine, ku dive 
alternatlfek weha bi hev re bete çeki
rio. 
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Hejmar 18 

Ev, aliye ki rastiye ye. U, ji aliye din 
ji, em dizanin, ku gihlştina arınancek 
weha bi careke u di demek pir kurt de 
çenabe. Dive mercen v1 tişte giring, bi 
rast! bete stewandin. Loma ji, daxwa
ziya vi tişti u xebaten neterstewandi 
tera yekiti u alternatif ek weha nekir. Li 
gori rewşa iro, xuyaye, ku xebata di vf 
wari de we di binek navq_onaxiyan de 
derhas bibe. Gava ku mırov mercen 
tişteki xweşik nestewine fı berdasa xwe 
fıreb bigre, xebata ku dikare bete kirin 
ji, bi ser nakeve. Loma ji, ji dewsa ku 
em tişten mezin il niha ji dervi taqeta 
xwe bidin p~iya xwe, em li gori rastiya 
xwe bimeşın fı tişten bikaribin bi hevre 
bikin bidin p~ya xwe, we betir baw
riye bide derfıdora xwe fı dikare bibe 
pcn~aven heja. Ji bo kar fı xebaten me
zintır; Em dikarin bi hev re fı qonax bi 
qonax bighejin qonaxen dfirtir. 

RÜNANDINA KONFERAN
SA LI DERvf WEL~T 

Wek te zanin, rojeva Konferansa li 
dervi welcl, we di konferanse de bete 
çCkirin. Le ev rewş, dikare bi xwe re 
hinek ne zelali ya ji bine. Loma ji, dive 
em ji niha de, li ser we mesele rawestin u bı binek haziri bC§dari civine bibin. 
Gava civinek armamcen we fı tişten ku 
we li ser be peyivandin zede ne zelal be 
ii mirov bi haziri beşdar nebe; we çi je 
derkeve jl, xuya nabe. Her çiqasl di 
daxuyaniya civina stockholme de, bi
nek tişt bi avaki gelemperi hatiye nivf
sandin ji, ev bi sere xwe tere nake fı 
kem e. Ji ber ku; civina stockbolme 

N iştirnan 

hew destpekek e. Her weha gava li 
welaten din ji, civinen weha bete çCki
rin, we li ser wan tiştan be munaq~ 
kirin. W e gave; di we derheqe de ji, 
rewş dikare betir zelal bibe. 

Ji bo ku civioek weba berfireh bi 
serkeve fı ji bo ~roje bi be destp@k O 
biogebek; Dive em rojeva we zede gi
ran neltin ô di rewşek weba de berdasa 
we ji pir fireb oegirin. Bi gotinek din, 
di ve em li gori rasti ô rewşa xwe bi me
şin. Tişten bin merceo we nebatinin 
stewandin, zorge nekin. Ne weba be, 
ew civin ji wek gelek civinen bere, di
kare bi ser nekeve ô nivqurmuçi bi mi
ne. 

Eger em bi ve baweriye neziki me
sele bibin; Di konferansa li dervi welet 
de: 

1) Em dikarin li ser xebaten hevbe§ 
yen ku em dikarin bi hev re bikin, ra
westin u programek xebaten hevbeş 
derxinin. Her weba ji bo ew pro~ama 
tekeve jiyane, dive em li ser rexistıniyek 
hevbeş ya ku li bejna we programe be, 
rawestin. 

2) Em dikarin li ser pirs fı pirsgire
ken tevgera Kurdistana Bakur rawes
tin fı encamen gotiibej, nerin u p~
neyaren di wi wari de biıdıejinin nava 
welet. Bi vf awayi, em dikarın pewen
diyen di nava welet fı dervi welet xurtir 
bikin. Herweha, ew civfn dikare bibe 
destpek ii pengavek baş, ji bo konfe
ransa Kurdistana Bakur. 

Hfınandina Konferansek weha ber
fireh ne besan e. Ji bo ku temsita tev
~era Kurdistana Bakur li dervi welet 
(bi taybeti li Ewrfıpa) bike, dive heta 
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mumkun be, be§dariyek fıreh u kerhati 
yen ku dikarin bi hev re bixebitin, he be. 
Ev beşdan pewist e, ji nfuıer u enda
men rexitinen siyasi, mensilben avayiy
en demokratik fı pi§eyi (mesleki) ı1 ke
sen serbixwe yen ronakbir il siyasi ve 
pek be. Di we sekuçikiya be§dariye de, 
be guman bare beri giring fı pC§en,Pya 
vl tişti dikeve ser milen reXİstmen sıya
si. U, arınane dive ew be, ku kesen 
serbixwe yen ronakbir fı siyasi di nava 
rexistin il disiplinek bevbe§ de cih bi
grin u edi ji "serxebilniye" rizgar bibin. 
Rexislini ya beri biçilk il zeif, disa ji be 
reXİstini u "serxwebilniye" çetir e. Ça
reserkirina pirsa rexistiniyek xurt a nil
jen j~ di xebatek bi reXİstini u bi hev re 
derhas dibe. 

Tevgera Kurdistana Bakur di qona
xek gelek teng de derhas dibe; Gelek 
pirs u pirsgireken ku dive bete çareser
kirio roj bi roj girantir dibin. Di nav 
wan pirsgirekan de, ya beri giring u 
sereke ew e, ku tevgera Kurdistana 
Bakur ji pC§engiyek bi rasti vi bari bi 
ser milen xwe de il bi politikek rast 
bime§ine, be par e. Pevajoya gihandina 
altematifek weha, dikare demek direj 
bikşine. Li ser ve riye gelek asteng u 
pirsgirek hene. U, dive em bedi-lıedi 
be jl, ji dereke dest bi çareserkirina 
wan pirs~ekan u pakijkirina kelem ı1 
diriyen li ser ve riye bikin. Eger gava
vetinen ku em baven li ~ori rewşa pe
vajoye a rastiya me be, dikare cihe xwe 
bigrin, baweriye bidin u bibin pen~a
ven heja ji bo ~avavtetinen bin mezın
tir. U, di ve mırov xwe bi gaven biçilk 
j~ qeyd u bend neke. * 

Endamen RNK- KUK-e, ku ketibiin china Stockholme, n erin ô peşneyaren xwe li seı 
~ave "Komita Ewrupa" peşkeşi civine ô komisyone kiribun. Redaksiyaona me, li seı 
~axwaza wan hevalan, wan peşniyar ô nerinan lijer diweşin e. 

HINEK KURTENERiN Ü Pt,şNEYAR JI BO XEBATA BI HEVRE LI EWRÜPA 
1) W ek prensip, xebaı O rekoşina li Ewıilpa div~ bibe bişm~ri ji bo xebat O ıekoşlna nava weltt. 
2) Em bawerin, ku li ser programek objektif ya xebatt bi hev re karldri.n, wt bibe destptkek raldrina btbawriya yeldtf O ~n, ku heta niha 

di na va hezen siyasi yen Kurdistana Bak ur u yen bi ser neketinin. · 
3) Em ptwfsı d ibinin ku Koml'leyek muwaqet di berpirsiyartiya raisıintn beşdar de M avakirin. Ev koml'te d~ raya giştr ya vt civfiı!. jr b ide ber çavan u bi hezen ne beşdar re civineke arnade bikin. Da ku bixwazin wan jl,, bikşinin nava ve xebate. 

Divt li welatf din ji, civintn weha berfireh ji ı.Uistin, avayiyen demok:rastik Ci kadiıtn siyasi !>ete amade ldrin u neı:Uıen wan jf bt girtin. 
4) Piştf neıica wan civinan, li gorf programa xebata li Ewıilpa, divt rix:istiyek hevbeş btte çtkirin. 

HINEK XEBAT~N BINGEHİ JI BO PROGRAMA XEBATA LI EWRÜPA: 
a) Rexisıina hevbeş, bikaribe temsila tevgera Kurdistana Bakur li Ewrilpa bike. 
b) Ev rexisı in, bi rtxistintn perçtn din re, bikaribe temslla Neteweya Kurd li derf weltt bikin. 
C) Em dikari n li Ewıilpa jiyanek weşanf ya bi bev re arnade bilcin O ; 
1- Pressek Navendi li Ewnipa. 
2- Rojnameyek siyasi ü lekolonf. 
3- Kovarek Çandf Q edebf. 
4- Bultenek bi zimanf biyanya ... denonin. 
d) Hem di nava her welatfn Ewıilpa O hem jf li tevayiyt Ewrllpa ptwist e, ku iıvayiytn demokratilc di nava navendiyelct de blgMjin hev. 
e) Teldlf bi btz O dewleten biyanyan re bfte dayin n yen bene bi awakf navendf xurtir bibe. 
f) Ji bo wan xebaten li jotin ytn hevb4 foneke be vekirin. 

Rizgarixwazen Neteweyi yen Kurdistane 
(RNK-KUK) 

Komita Ewrôpa 
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Hejmar 18 N iştirnan 

Di navbern 'oj~n 3 ·S~ gu~~:~~~i ~~:~::~.~~~:~yen 'onakbk ü <iya<i yin 1 

! Kurden ji Kurdistana Bakur li Stokholme civiyan. Ew li ser rewşa Kurdistane, pewistiya xebateke bihevre ya hem 1 

, li bundir iı bem ji li derveyi welet, konferansa neteweyi ya Kordisıana Bakur, "Qanfına Terore" fı vegera welet 1 

i peyivin. bi bev re ~rio ü gotubej kirin. Pişti se roj eo bi gotiıbejen musbet, ew li ser van xaleo jerin gibiştin hev: 

1 
; 1) lro bewcedariyeke geleki mezio bi yekiti ô bevkariyeke siyasi ya neteweyi ô demokratik. ku bikaribe tevgera 1 

1 Kurdistana Bakur di nav xwe de bicivine, stratejiyeke bevbeş diyar bike u gele Kurdistane temsil bike. heye. ı 
Beşdaren civine di we baweriye de ne, ku ji bo gibiştina ve armaoce, dive parti u rexisıinen me yen siyasi, . 

komeleyeo me yen civaki ô rewşenbiren me berpirsiyariya xwe bioio db. Di ve riye de de pekanina konferansa 1 

neteweyi ya Kordisıana Bakur bibe gaveke giring. Ji bo amadekirina merceo pekanina konferanseke weha, dive 1 

wek destpek, Konferansa Kordisıana Bakur Li Derveyi Welet bete çikirin. 

2) Dive li ser naverok u awaye konferansa Kurdistana Bakur li derveyi welet, hem li S wed e u bem ji li welaten ı 

din bi bez u kesen ku di ve civine de beşdar nebiıne re, peywendi bete danin. Herwisan di ve li welaten din ji civinen 
wek civina Stokholme bene li dar xistin. 

3) Beşciaren civine de bi hev re bixebitin da ku li welet yanji li Tirkiye navendeke çapemeniyetweşane ya neteweyi 
li demokratik bete danin. Herwebade bewl bidlD da ku di vi wari de xebaten beyi bigihinin hev. 

4) Beşdarin civine li ser mercen li welet damezrandin fl bUmranina platrormen legal yen kurdi, wek rexisUn tl 
damezraweyeo (muessese) neteweyi yen siyasi, demokratik, civaki, kutleyi (cemaweri) iı ~yi rawestin. 

S) Beşciaren civine de hewl bidin, ku antidemokratikbtlna •Qanuna Terore" ya ku dewleta Tirkiye derxistiye, 
deşifre bikin fl ji bo ve ye~ ji xebaten curbicur li dar bixin. 

6) Beşciaren ci vi ne U ser vegera welet ya bi awayeki birikxisd ( organizekiri) sekintn. 

7) Ji bo piştgirlya tevgera Korelistane ll welft ~ji bo elvata kurdt ya li derveyf welet, ku bejmara we ji niv milyoni 
betlr e, dive damezralftyfn oeteweyf tl demokratik yfn oavendi bene danio. 

8) Beşciaren elvine elidin diyar klrin, ku dive tevgera rizgarbwaziya gele Kurd li derveyi lftlet ajans u biroyen 
oeteweyf yeo navendi dayae. 

Di ve xebat be te kJrio da ku rojname/kovaren Kurdan yeo çan di, edebi Q siyasi yen heyi, ( organeo resmi yen 
hezen siyasi ne te de), bigihen bev, xurttir, dewlemendtir ~ pirreagtir bibin. 

Henftha, da ku tevgera rizgaıixwaz.iya gele Kurd bikaribe denge xwe bigihine gelen cihane, iro hewcedari bi 
bultenen enrormasyone yen bi zimanea biyani heye. 

Ji bo amadekirina karibaren jorin, komisyooek di civina Stokholme de hat helbijartin. 

Beşdal'in civioe de ji bo bicihanina van karen han bi bev re bixebitio. 

•Rexistinen siyasi yen ku bin nflner u mensilben wan beşdari ve civine bflne, ev in: 
Kawa 
Partiya Demokrat a Kurdistan (PDK1) 
Partiya Heza Welatparez a Kurdistan 
Parti Karkeri Kurdistan (KIP) 
Partiya PCşeng a Karkeri Kurdistan 
Partiya Rizgariya Kurdistane (Rizgari) 
Platforma Yekitiya Ala Rizgariye 
Platfonna Yekitiya Şoreşger fl Welatparez ya Kurdistane 
RizgarixwaUn Neteweyi yen Kordisıane 
Tevgera Sosyalist a Kurdistane 
Tekoşina Sosyalist 
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Hejmar 18 N iştirnan 7 

HERNAME Ü PEYREWA 
HEVKARIYA RExıSTINEN KURDISTAN U ALMANIYA 

Beşe siyasi (Ramyari) 

1. Xebat bo çareserkirina mafe ça
renı1se bo gele Kurd. 

2. Xebat bo rawestandina şere bira
kuji ı1 dijayeti di nav hezen Kurdistane 
de. 

3. Hevkari bo bi cikirina van tiştan 
pek hatiye: 

a- Hewldan bo p~vebirina xebata 
kulturi u çandeyi 

b) Pi§giriya tek~na tevgera rizga
riya gele Kurd li hemı1 perçeyen Kur
distan. Bi taybeti iro li perçeye başı1r. 

Beşe Rexistini: 

1) Nave hevkariye: Hevkariya Re
xistinen Kurdistan li Almaniya. 

2) Hevkari ji van rexİstinan pek te: 
Ewen ko baweribi hername u peyrewa 
we tinin. 

3) Encumana bi revebirine ji (5) ke
san peda dibe. 2 Kes ji bakure Kurdi
stane ı1 en din ji parçen mayi. Ji her 
perçaki. Nunerek: Ev encuma berpir-

HEVKARIY A Rexisıinen Kurdi
stan Li Almaniya Federal hat Dame
z.araodin. 

Kurdistan li gor berjewendiya Im
peryalistan, di na va dewletan de hatiye 
parçekirin. Gele Kurd di welate xwe 
de, di mercen sitembari ı1 koleti de dijl. 
Hernil re li ber pC§veçuna wi ya abori, 
civaki il çandeyi hatine girtin. Ne tene 
dewlemendiya welate me te talankirin, 
her weha, hebuna me ya netewi ji na ye 
naskirin. Kolonyalıstan diji gele Kurd, 
li gel birevebirına konevaniyeka (ra
myariyeka, siyaseteka) şoven u hov, he
mu cure çeken nujen ji bi kar tinin. 

Di van mercen giran de, gele Kurd 
tu caran seriye xwe li ber zordestan 
xwar nekiriye. Diroka me bi berxweda
nen be westan tiji ye. Her çend serhil
danen gele me bi xweniriji' il hoviti ji 
hatine çewsandine, le disa gele Kurd li 
seranseri Kurdistane berxwedana xwe 
bi xuru didomine. 

Be guman, di tevgeren şore§ger il 
az.adixwaz da pirsa avakirina bere ı1 
hevkari ciyeki taybeu u giring digire. Ji 
ber ve yeke, xebat bo sazkirina eniyeka 
·netewi ji gelen bindest ra dibe erkeki 
netewi u sereke. 

siyare kare hevkariye ye. Di nav du 
civinen fireh de. 

4) Komita birevebir mebe 2 caran 
dicive. Heger pewisti hebe behtir. 

5) Civandina fireh de (organa) beri 
bilind ji hevkariye ye. Mebe careke te 
kir in. 

6) Her 6 mehan careke komi'ta bire
vebir ji nı1ve te helbijartin u her wiha 
hername u peyrewa hevkariye heger 
pewist be. 

7) Biryaren hevkariye piştili hevha
tine (bi razı'büne tevan) ten standin. 

8) Deriye bo endametiya hevkariye 
ji hemu rexİstinen partiyen ramyari 
(siyasi) kuhnevani yen Kurdistane li 
almaniya vekiriye. Heger ew rexİstina 
baweriya xwe bi hername ı1 peyrewa 
hevkariye bine. PaşC bi biryara civina 
fıreh te pejirandin (qabülkirin). 

9) Mafe endametiye ji her rexistine
ke te standin: Heger; 

a- Nunere we rexistine behtiri (3) 
civana be agahari arnade nebe. 

DAXUYANİ 

U pir mixabin! Hezen me yen we
latparez, wek te xwestin milen xwe ne
dane hev. ReW§a tro ya kurdistan, baş 
nişan dide, ku xebata rizgariya Kurdi
stan pewistiyen (hewcedare) hevka
riye ye. Daxwaza yekiti u hevxebatl 
bilye daxwaz.a rojane. 

Iro xebat bo nezikirina rexislineo 
Kurdistan, erke hemu parti il rexİSti
nen konevam (siyasi) ye. Bo ve yeke, 
em rexislineo konevani yen Kurdista
ne, paş gotilbejeki direj, li ser bingeha 
"dij şere birakuji di nava korneo siyasi 
yen Kurdan de" il xebat bo mafe çare
ofis" hatin ba hev il HEYKARİ peka
nin. 

Hevkariya me wek platfomeke, de
riye we, bo her rexistin en Kurdistan, 
ku bingeha (prensiba) me qebp.l dikin 
vekiriye. Armanca HEVKARI, xebat 
bo nasandina doza Kurd ji birtiraya 
Almani re, piştgiri bi xebata gele me re, 
nasandina çanda Kurdi ye. 

Em banga hem u rexislineo welatpa
rez en siyasi yAen Kurdistane dikin, ku 
di HEYKARl da ci bigrin. em milen 
xwe bidin hev u din, bi hev re bo rizga
riya gel u welate xwe bixebitin. 

b- Ji reya hername ı1 peyrewa hev-
kariye bi dtirkeve: 

10. Daraya hevkariye bi pek te: 
a- Pareyen endametiya rexistinan. 
b- Pareyen çalakl u alikariye. 
ll) naven rexislinan u imza wan: 
-Bereya Kurdisana Baştir (Iraq) 
-TEYGER 
-Partiya hevgirtina gele Kurd Li 

sUriye 
-Tevgera sosyallsta Kurdistan 

(TSK) 
-Partiya Demokrat a Kurdistana 

rohilat (Iran) 
-Parti ya Demokrata kurdiyekbuyi li 
S tiriye 
-Partiya Demoktata kurdi stiri 
-Parti ya Demorati kur d li sUriye 
(El.Parati) 
-Partiya Sosyalista kurdili sUriye 
-KAWA 
-RIZGARf 
-KUK-RNK 
-PİK 

HEVKARI (Hevkariya Re xis
tinen Kurdistan li Almanya Fede
ral) 

TEYGER 
Bereya Kurdistan-Iraq 
Rizgarixwazen Netewa Kurdistan 
(KUK), 
Partiya Demokrata Kürdistan-İran 
Partiya Hevgirtina Gele Kurd li 
SUriye (PHGK) 
KAWA 
Partiya Rizgariya Kurdistan 
(Rizgari) 
Tevgera Sosyallsta Kurdistan 
(TSK) 
Partiya Demokrata Kurdi ya 
Yekbftyi li SUriye (PHDKY) 
Partiya Demokrati Kurdi 
Stiri(PDKS) 
Partiya Deroorata Kurdili SUriye 
(Al-Parti) 
Parrtiya Sosyallsta Kutdi li SUriye 
(PSK-S) ~ 
Partiya lslarnlya Kurdistan! (PIK) 
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ZAZAKi ZAZAKi ZAZAKi ZAZAKi 

Memo Himbelij 

Kurdf, her ser vist fi yew de marti, 
eno roj se RO§aD bimbarek kene fina
mede ene roj ra zf vane Newroz (Roj o 
newe). Vatişande tay dfrok nfiştoxan 
de zanayan gore, milete iranfyan eno 
roj: Roje sernewede jino. Wexta ki, ez 
vana milete irani, qeste mi Farisi tene 
niy. Ay milete ki, iranfmı)andi fi aye ki, 
dormanede iram de. Se kurd, Faris, 
Belfici. Ene mileti ser newede xwira 
vane: "Newroz" u ene roj i di rO§all kene 
u Newroza xwina muqaddes bimbarek 
kene. 

Ma kurdane, dimane ene roj zf este! 
1- Kurdf, ll§ma Marti vist fi yew de 

ja di, eno roj di, sere bi dijmin de xwi 
ro bewanawa ô dijmine xwi .kişta. Ena 
roj: Roje do serfırazi ya mileta kurda
no. Her ser vist u yew de aşında Mart~ 
se rO§aD, bimbarek kene. 

Dirok nilştoxe kurda ya zanaye, 
Ahınede xani go re: Di binzarf fi §eSi ser 
ra ver, milete ki irammiyan de u milete 
ki, dormare de iram de yew, padlşabe 
jino zaf zalim fi zulumkar estbiyo. Tira 
vatene "Deheq". En o padişah,dewr de 
xwi di zaf zulum ii zordaribi ay mil e tan 
kerdene. Ay milete ki bindeste je bl, je 
desti kewt bf yew adir fi alawi' miyan. 

Vatoxan gore: Roje di hebl pizrikl 
wirdl serpotande padişahl' ro vejiyaye. 
Ene pizriki, roj bi roj xişin bene u §ekle 
jlıı, beno sey sere de mari. Eno padlşa 
wo zalim, dej de en e birinana teybati ne 
gena. Ay dormarana, kara çiqas dox
tori u hekimi este, veynda jin dana. 
Doxtori ô hekimi sekene, nCşene biri
nande padişahire darfi veyne. Vezire 
padişahl, nll§t da§ti doxtaran de newon 
gerene. W el hes il rll§te ye w doxtorl ye
ne. Eno doxtor yeno birinane padişahi 
veyneno fi pa dişahi ra van o: Gere ti her 
roJ sere di gedon birlne u mezge serede 
ene gedon, birınan de xwirade. Wezire 
padişabe zalimi, her roj sere di hep 
gedan sere birinene u mezge serede 
ene gedan, ane birinda padlşahi ra da
ne. Ene gede ki her roj sere jin, yeno 
birlııaylş,ene gede mileta kurdane. 

Roje nobet yena gedan de Kaway, 
kawa bi xwi kurda, seneete je zf kfueçf 
ye bi. Tira vatene, Kawa yo kureçl. 
Wexta weziriyene gedane je bene, ka
wa zaf qariyen o ii daymiş nebeno. Ka
wa pCşmala xwi kena se al (Bayrak) u 
çakuçC xwi geno xwi dest u kweno mi
leta bindest verni. Milet, bi serokate da 
kaway, heme te reyda romene kO§k da 
padişahi ser. Eskeran e padişahi hemi
ni kişene fı milet, romana zerede kO§ki. 
Kawa yo kfueçi bi çakuçC xwi reyda 
dana serede padişahir o, je kişeno u 

NEWROZ 

sere je birlııe no. Kiştişe ene padişahe 
zalimi, vist fı yewde aşm da Marto. 
Kurdl ene roji ra vane newroz. Kurdi 
eno roj di hetam şan di kef ıl zewq 
kene,şew zf te rey di koyan sero adir 
tanane. Şe w wexta ki :xiloriya adiri berz 
bena mana je, xeber _da~ miletane 
binan. Kistişe ene padişalı te zalimi, bi 
eno §ekil di xeber dane yewblııan fı 
herkes mentlqa da xwi di kef fı zewq 
keno. 

Mana newroz adidini zi, kurdlwex
ta ki tengaseya zimistam jin fı heywa
nan de jin sera virena, kwene ll§mda 
Marp. Yam, destbide kerdişe wesari 
yo. E fı heywane jin, kwene bolixe ya 
wesari mi yan. Ena roj ra zf vane New
roz (rojo newe). Eno roj w, rO§an ke
ne. Şew xebera ene roj de newibi adir 
wekerdişi rey da xeber dane yewblııan. 
Vatoxan gore, eno roj do newe di, key
ne xortem ıl laje xorteni, pera eno roj 
do newe di, şone koyan ser, şone bex
çan miyan, gul u çiçekan top kene, kef 
fı şahiya xwi kene. Keyney u lajiki, koy
an sero zeri definene bi yewbinan u aw 
roj di zf qerare girotişde yewblııan zf 
dam. 

Ma kurde ki, swew nuyandi maciri, 
ma zf eno roj de xwi no mukedes bi 
virll§tişe yew §eW da şayi reyda, bimba
rek kerd. Şew bi terefte Federasyiyona 
kurdan ra harney bi virll§tiş. Nizdika 
çeher bin zari' insan, arne bi tema§e de 
şewi. Keyneke xorteni cile xiwine kurdi 
pira giroti bi. Renge cilan de jlıı kesk, 
sur u zer bi. To vate qay viiike wesari 
ye ~ vilike xwi akerde; lajike xortem 
zf tayna cil e pCşmergan xwira day bi 
cani, gedey, kal pir herkesi hete xwira 
kef u lezete Newroz da xwe kerdene. 
Şew bi akerdişe ye w keynek da sipi

ker, dest bi de kerd. Keyneka sipiker 
va, gele temaşoxan şima beme bi xer 
harne. şewa ma bi gfuupta muzikte kul
fetan rey da dest bi de kena gfuılpta 
kulfetan dimra, sipiker anose NeJmi 
xularni kerd. Necmeddin Xularni bi 
tembôrvanande xwina arne sebni ser u 
dest bi deyrande kurdl kerd, deyir ker
diş de je reyda, milet warişt kewti te 
dest u govendi girot. Necmedin ra dim 
keyneka sipiker, anose serakde Fede
rasyiyon kerd. Seroke Federasyon ha
me sabni ser fı derheqte Newroz di 
informasi'yon da. Je ra dim sipiker, 
an os kerd va gele temaşoxan, ma mi yan 
di, tay meymande ma ye erci'yayey este. 
Şe, Dr. Mehmut Osman, Mamoste 
lbrahim Ehmet, Profesor Nadir Nadi
rof, Firat Eh"ko, Hemid Dewreş, Seid 
Begzade. WendeşC ene narnanra dim 

sipi'ker, anonse Dr. Mehmut Osmam 
kerd. Dr. Mehmud harne sabni ser dfu 
ıl derg bas e Newroz u bahse kurdan, 
bi kurdlu bi lngilizfqaükerd. Ji ra dim 
sipi'ker, anonse grup da Tiyatroaya ki, 
teref te Komela Ceniyan ra viraziyabi 
dim ra, gruba D ilan arney çend goven
de dormare de Adiyarnam giroti. Dim 
ra sipiker,anonse senetçiyan de binan 
kerd. Se Delal, Şivan u Gulistan, wexta 
ki, Şivan, arne sebni ser, tova qay dinya 
qirpa ya pe ser. Şivam dest bi deyron 
kerd u deyrande je reyda milet, varişt 
kewti te dest goven di girot Şivani, he
tanı peyn1 da §eW deyri kerd ıl yew 
deyra dimliva. Wexta Şivam deyri ker
dene keyney u laje xortem hetam pey
mda sewi, govendi girot. Ma peroyini 
te reyda 22.03.1991 di Newroza xwi bi 
kef u ş ahi rey da viyarnay. 

Gele wendoxan, ez newroza şima ı1 
kurda bemini bimbarek kena u vana 
şima, gelek newrozan veyne. 

vıuıd HUNC zfL DUNİ 

Adiri napalın vara ser bedenuru 
neçaru 

Growt berdi viiiki wesari millete mı 
Tık.en berna newe reyşn dibi berna 

çice'd bi 
Bi kerre verardey deykun di çice 

fek di 
Verard bl kerre, ni§ke bipaw 

fosfor ra destuni Hades ra 
Guma viren, wuyi viren, :xebera 

viren 
Riye bınl a'rd ri, bi deyr riş vicewe 

dusey zwununa 
De ci mawo, cigeri mawo mayinl 

tedeteqe 
Teli cengayıni nye pure 

Koyi maye, a'rdi mawo, awkey 
mawa 

Hivıye ma ha ma di 
Hama zaf wesari' yini 
In a'rd hama zaf vilikun dun 
Cini il cumerd h un ci vili1run kin1 a 
Millete mi §Ole duna 
E w wext qesas z:i mawo! .. 

XEct 
10.04.1991/Stockbolm 
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ZAZAKi ZAZAKi ZAZAKi ZAZAKi 
DEDKEYNA 

Dedkeyna, hoy dedkeyna 
Dedkeyna, delal kayna 
Dedkeyna, boy dekeyna 
Dedkeyna, delal keyna 

Cini şin vaş xelono 
Dedkeyna, hoy dedkeyna 
Cini şin vaş xelono 
Dedkeyna, delal keyna 

Çininon don mungono 
Dedkeyna, hoy dedkeyna 
Çinin on don mungono 
Dedkeyna, delal keyna 

Gey cit nik bin niron do 
Dedkeyna, boy dedkeyna 
Gey cit nik bin ruroo do 
Dedkeyna, delal keyna 

Dedkeyna, boy dedkeyna 
Dedkeyna, delal keyna 
Dedkeyna, boy dedkeyna 
Dedkeyna, delal keyna 

Çirr pe boru rueşinl 
Dedkeyna, boy dedkeyna 
Çirr pey boru rueşinl 
Dedkeyna, delal keyna 

Pey dedkeyna wazinl 
Dedkeyna, boy dedkeyna 
Pey dedkeyna wazini' 
Dedkeyna, delal keyna 

Pey deze razi kinl 
Dedkeyna, hoy dedkeyna 
Pey deze razi kini 
Dedkeyna, delal keyna 

Dedkeyna, boy dedkeyna 
Dedkeyna, delal keyna 
Dedkeyna, hoy dedkeyna 
Dedkeyna, delal keyna 

ARİKERDOX: HARUN 
Ina lawik hetf Pa/i ra uma ar~kerdiş. 

ÇIKEYNAWA 

Aya çi keynawa, myoru keynan di 
Aya çi h'urmawa, myoru h'urman di 

Porro sflro myoru milan di 
Porro s uro myoru kifton di 

Xuşi bazinan yena destan di 
Şingi bazinan yena destan di 

Xurmi xirxalan yena liogan di 
Gurri xirxalan yena lingan di 

Peren sflro şe§İ vero 
Poto suro şe§İ vero 

Merde bimro go kam bero 
Merde bimro go kam bero 

Merde bimro ezo beri 
Merde bimro ezo beri 

Qalin çiqa şe§ henzari 
Qalin çiqa şeş henzari 

Eger şoro duyes heozari 
Eger şoro duyes henzari 

Ez to beri oeken yari 
Ez to beri nekeo yari 

Qeybi e'ksu inadişari 
Qeybi e'ksu inadi şari 

Arekerdox:ARİYAN 

Ina deyr, deyra Id anonfma. Deyr, 
hetf Lle~ ser, mintiq~ Peş~kevir di yena 
vatiş. 

ZERRİMI 

Ax zerre mi!.. 
zerre mi zerra, zerra virena 
zerre mi zerra, zerra zerena. 

W e sar u payiz, 
emnun u zimistun'd 
şow fi roc, 

merg fı heyat di 
zerre mi zerra, zerra wirena 
zerre mi zerra, zerra zerena. 

V arun wesari sinig varenu 
hor tari e'zmun siya di 
ne H uma zewn, ne zi e'bdi 
çend roc, çend şew 

çend aşmi, çend serri 
roşn fı tari 

bevi fı zılm di 
yewezzewna 

yew zi zere mi 
zerrl gi. esta, zerra zerrena 

Ax zerre mi!.. 
zerre mi zerra, zerra virena 
zerre mi zerra, zerra zerrena. 

M.ZAZA 
20.01.91JStocholm 

ElİBIRA 

Hay bira bira bira 
Hay bira Eli bira 
Tu can u ciger i wayun helna 
Kerga sey mari ve nda 
Hay bira bira Eli bira 

Pe şoli ma vayi 
Tura ınındi bire wayi 
Gula nario biya veyı 
Hay bira Eli bira 
Kerga sey mari veoda 

Eyro roco emnuno 
M ele emnuni qijeno 
D ari darbun wazeno 
Hay bira Eli bira 
Kerga sey mar! venda 

Eyri germu, germ emnuno 
Niyo pure veywey Milluno 
Mehmudi Ubon qasid xwendeno 
Hay bira Eli bira 
Kerga sey mar! ve nda 

W ay lero lero lero 
Buy yena bini şilfindo 
Yi bi Emi sebibi guruno 
Wucax biyo kor, dert giruno 
Hay bira bira Eli bira 

Arekerd~x: XECt 

Ina deyr teqrfben seTTUnf 1930 di kiş
tey yev merdimt ser uma vatiş. Num~ 
merdimt Elf benu. Htr~ wayunf yf 111a 
deyr ser meyitf yf di vata. Deyr hetf Pa/i 
ser uma ar~kerdiş. 

YEGA PİW FILHONO 

Yegaw pilo filhono 
Yew ho miyun di awk duno 
Munen bayki keynuno 
Keyna qic mi neduno 
Hurmet ken kiye'd muno 
Ha ha ninoa ha ninoa 
Ken niken mi dim niona 

Tu seri h'oli rito 
Mi tu ra çim şikito 
Tu mi ra ri nimito 
Ha ha ninoa ha ninna 
Ken niken mi dim ninna 

Arekerdex: XECt 

Ina deyra coren ra "NINNA" yena 
vatiş. Wextogışargevendgenu, inadeyr 
vun. Ina deyr esi/ xwı di derga, feqet 
e'hendiki kota ma dest. 

AWKEYSAXİR 

Ninna ninna oinnawa 
Ninnay şari Wisfu na 
Ninna..r. kaşun (u) kuşuna 
Puş (u) palaxe vasuna 

w ak ey saxer yew wita 
Ina dew di yew tuta 
Tutek mehla ra veta 
Inke mehla be şwereta 

Arekerdex: XECt 

Ina deyr derga, feqed e'hndig kewta 
madest. 
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ORTADoGU'DA SAVAŞ VE BARIŞIN BEDELi 
GÜNEYKÜRDİSfAN'DA SON GELİŞMELER 

IRAK':fAİÇ SAVAŞ VEKU: 
ZEY KURDISTAN'DA BUGU
~ KADAR GÖRÜLMEMiş 
BIR UWSALAYAKIANMA 

Körfez Savaşı'ndan sonra böl~ede 
meydana gelen ~n önemli gell§me 
Irak'ta başlayan ''Iç Savaş" ve Güney 
Kürdistan'da yaşanan ulusal ayaklan
ma ve son durumdur. Ate§kes Antiaş
ması ardından Irak i~inde ve Güney 
Kürdistan'da, belirleyıci gücünü Kürt 
ulusal güçleriyle Güney'dekiŞü muha
lefet hareketinin olU§turduğu iç savaş 
baş gösterdi. Yıllardır sömür~eci-fa
şist Baas yönetiminin kanlı diktatör
lüğü altında yaşayan Irak halklan sin
dirilmiş, toplumsal muhalefet odaklan 
dagıtılmış, Baas Partisi dşnda her tür
lü ekonomik, politik örgütlenme ola
nağı ortadan kaldırılmış, halk yıguılan 
Saddam diktatörlügüne boyun egdiril
ın.işti. Irak'ta varlığım koruyabilen ve 
Saddam diktatörlüğüne karşı diren
meyi sürdüren ciddi tek politik güç ola
rak silahlı Kürt Ulusal Hareketi kal
IDI§h. Ancak savaşta agır bir yenilgiye 
ugrayan Baas iktidan içerde de büyük 
darbeler almıştı, ordu ve Cumhuriyet 
Muhafızlan önemli ölçüde dagılmıştı; 
siyasi, askeri ve idari alanda ciddi bir 
boşluk doğmuştu; iktidar halk kitlele
ri üzerindeki denetimini kaybelrnek 
üzereydi. 

Bu durum 4 ana gruba aynlan Irak 
muhalefet güçler!ne ciddi bir fırsat su
nuyordu. Bunlar Islamcı güçler, milliy
etçi güçler (Baas muhalefeti), solcu 
(ilerici-demokratik) güçler ve Kürt 
ulusal güçleridir. Diğerlerine göre po
litik olarak örgütlü bir durumda olan 
ve silahlı mücadeleyi sürdüren Kürdi
stan ulusal-demokratik güçleri en et
kin güç durumundaydı. Islamcı güçler 
ise kendi aralarında çok sayıda grupla
ra aynlıypr. Bunların içinde en etkin 
olanları Iran tarafından desteklenen 
Şü gruplandır. Irak'ta Şü nüfusun ge
nel nüfusa oranı %50'nin üzerindedir. 
Buna karşın Irak devleti kurulduktan 
bu yana (1920) iktidar Sünni Müslü
manların elindedir. Bugünkü Irak yö
netiminde tek Şü Sadun Hamadi'dir. O 
da Saddam'ın sadık U§aklarından biri
dir. 

Amaçlan farklı olan deği§ik renk 
ve ideolojilere sahip çok sayıdaki mu
halefet grubunun ortak hedefi Saddam 
Hüseyin yönetimine son vermekti. 23 
örgütten olU§aD Irak muhalefet güçleri 
daha önce yurt d!§mda; Beyrut (Arahk 
1990 ve Mart 1991), Şam , Londra vb. 
yerlerde bir araya gelerek ortak bir 
eylem programmda ve hatta geçici bir 
hükümet proğramı üzerinde prensip 
antlaşmasına varm~lardı. (Bkz. Niş
timan sayı 16-17, sayfa 11) Ancak, 
Kürdistan ulusal-demokratik güçleri 

dışında diğer muhalefet odaklanrun 
Irak içinde ciddi politik bir varlığı yok
tu. Buna rağmen ortaya çıkan durum
dan yararlanan muhalefet güçleri Baas 
yönetimine karşı ayaklanma çağnlan 
yaptı. ABD Başkanı George Bush'un 
ayaklanma çağrılanndan ve Müttefik 
Güçlerin tavrından da cesaret alan 
muhalefet çevreleri Güney'de merkezi 
Basra olmak üzere Bağdat dahil Irak 
içinde geniş bir ayaklanmaya giriştiler. 
Halk yıgınlannm kendiligindenci katı
lımıyla ou ayaklanmalar Saddam ikti
darına yönelen ciddi boyutlar kazandı. 

Kuzey'de Kürdistan'da ise Mart 
ayının ilk haftasında kırsal alanlarda, 
kent ve kazalarda ayaklanan Kürt hal
kı bir kaç gün içinde Kürdistan topra
klarının o/c90'nı üzerinde eğerneo ol
maya başladı. Güney Kürdistan tari
hinde ilk kez bu boyutlarda kitlesel bir 
ulusal ayaklanma hareketi yaşanıyor
du. Sömürgeci Baas iktidarının dene
timinden kurtanlarak özgürleştirilen 
Kürdistan topraklarının sınırlan ilk 
kez bu genişlige ulaşıyordu, kurtan
lan Kürdistan şehirlerine kuşatma al
tma alman Musul kentinin de kabl
ması an meselesi olmuştu. Güney 
Kürdistan'da işçi, köylü, şehirli, bur
juva, feodal vb. tüm sınıf ve tabakala
nyla 4 milyona varan Kürt nüfusunun 
o/c90'nı tarihinde ilk kez bu düzeyde 
top yekün ve "ayaklanmış bir ulus" 
olarak sömürgeciliğe karşı direniyor
du. Bunu, Güney Kürdistan ulusal kur
tulU§ hareketinin tarihi açısından (ve 
hatta bazı yönleriyle tüm Kürdistan 
Ulusal KurtuiU§ Hareketinin Tarihi 
açısından) bir dönüm noktası olarak 
kabul etmek gerekiyor. Kürdistan 
Ulusal Kurtul U§ Hareketinin tarihinde 
bugüne kadar görülmemiş düzeydeki 
bu kitlesel ulusal ayaklanma hareketi 
Kürt toplumunun sömürgeciliğe karşı 
çağdaş bir ulus gibi davranmaya başla
dığını ve Kürdistan'da Ulusal KurtulU§ 
Hareketinin yeni bir aşamaya vardıgını 
gösteriyor. 

Kürdistan'daki ayaklanmada sa
dece Kürtler değil; aynı zamaoda 
Türkmen, Asuri, Keldani vb. diger 
milli azınlıklar da aktif olarak yer al
dılar. Bu ayaklanmanın en olumlu 
yanlarmdan biri de budur. Bu durum 
Kürt ulusal hareketinin diger azınh
kiara da güven verdiğini ve onlano 
geleceğini Kürt halkının geleceğine 
bağlı gördügünü gösteriyor. Bu, Gü
ney Kürdistan ulusal.demokratik ha
reketinin gelecegi açısından çok 
önemli bir faktördür. 

Ancak burada, bir kaç noktanın 
altını çizmek gerekiyor. Birincisi: 
Irak' ta gerek agırlıgını Şilierin olU§tur
duğu Güney' deki iç ayaklanmalarda ve 
gerekse Kürdistan'da Kürt halkının gi-

riştiği kitlesel ulusal ayaklanmada, ha
reketin ni tel~ belirleyen temel özel
liklerden bin de, bu hareketin "kendi
liğindenci" özelliğinin agır basması
dır. Hareketin temel zaafı ve kısa bir 
süre içinde bastınlmasınm ana nede
ni de budur. Elbette bu hareketin dış 
destekten yoksun bırakılması ve hatta 
bastıolmasına göz yumulması bunda 
hesaba katılması gereken önemli ne
denlerden biridir. Bu durum özellikle 
Kürdistan bölgesindeki hareket için 
çok daha önem arzediyor. Bu olay, ör
gütlü ve saglam bir politik önderlige 
kavuşturulmadıkça, ne kadar geniş 
olursa olsun, kendiliğindenci halk ha
reketlerinin başan şansının çok zayıf 
olduğunu bir kez daha ortaya koy
muştur. Bu olaydan günümüz için çı
kanlması gereken çok önemli dersler 
olmalıdır. Kuzey kürdistan'da da iler
de benzer doruıniann ortaya çıkabil
eceği bugünden hesaplanmalıdır. Ha
zırlıksız ve zamansız ayaklanmalar 
çoğunlukla düşmanın istediği ve ba· 
zen provakasyonlarla bizzat kendis
inin yaratmak istediği durumlardır. 

KU§kusuz burada Kürdistan'daki 
ulusal ayaklanmayla Güney'deki ayak
lanmalan aynı gözle degerlendirmiyo
ruz. Kürdistan'da yıllardır silahlı bir 
ulusal direniş hareketi sürmekte ve bu 
hareketin başmda şu veya bu düzeyde 
örgütlü politik ~çler ( Kürt politik 
parti ve örgütlerı, bunlann ortak cep
hesi olan Kürdistani Cephe) bulun
maktadır . Ayaklanan kitlelerin en 
önemli politik ve moral kaynaklann
dan biri de bu örgütler olmuştur .. Bu 
nedenle Kürdistan'daki ulusal ayak
lanma hareketi agırtıklı olarak kendi
liğindenci bir nitelik taşısa bile, Gü
ney'deki ayaklanmalarla aynı düzeyde 
ele alınamaz. 

İkincisi: Kürdistan'daki ulusal 
ayaklanmada ciddiyelle değerlendiril
mesi gereken yeni bir olgu daha vardır. 
Bu olgu, bugüne kadar Baas yöneti
miyle şu veya bu düzeyde işbirliği ya
pan ve objektif konumlanyla silahlı 
ulusal direniş hareketine kacy çıkan ve 
sayılan oldukça fazla olan "CAHŞ"la
nn (Güney Kürdistan'da yönetimle i§
birliği yapanlara ve hain unsurlara de, 
niliyor.) bu ayaklanmayı başlatan ve ilk 
başlarda hareketin başını çeken unsur
lar olmasıdır. Bu durum, Güney Kür
distan'da bu düzeyde ilk kez görülen 
bir durumdur. Bu olgu bize Kürdi
stan'da ulusal taleplerin ne kadar 
güçlü ve güncel olduğunu, doğru bir 
temelde harekete geçirilmesi halinde 
Kürdistan devriminin potansiyel kay
naklannın ne kadar geniş olduğunu 
ve sömürgeci düşmanın agır tahribat 
ve her türlü uygulamalarma ragmen 
ulusal iç dinamiklerin ne denli güçlü 
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oldugunu göstermektedir. Kürt toplu
munda belirli dönemlerde ve bazı ko
şullar altında devletle uzlaşan bazı ke
simler sömürgeci devletlerin zayıf düş
tügü ve kurtuluş umudunun ufukta gö
ründügü bu tür dönemlerde sömürge
ci güçlere karşı açıktan tavır alabiliyor
lar. Bu durum daha çok feodal çevre
lerde ve ekonomik olarak sömürgeci 
devletlerle güçlü bağlan olan kesimler 
ve onların kontrol altında tuttugu 
alanlarda görülüyor. Bu kesimlerin 
kazanılması veya en azından taraf
sızlaştınlması Kürt politik örgütleri
nin doğru bir siyaset izlemelerine bağ
lıdır. Bu da toplumun iktisadi, sosyal 
ve sınıfsal yapısının dogru tahlil edil
mesine; değişik sınıfsal ve toplumsal 
güçlerin talep ve konumlannın doğru 
tesbit edilmesine ve Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketinin gerçekliğine 
uygun bir siyasal ittifaklar siyasetinin 
izlenmesine bağlıdır. Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş Hareketinin dost ve düş
man ayırımının net ve gerçekçi olma
sı, iç ittifaklar politikasının geniş ve 
alabildiğine esnek olması gerekiyor. 
Bu konuda geçmişte ve bugün ciddi 
yanlışlıklann yapıldıgı, ulusal güçleri 
bölen ve ittifak saflannı daraltan sek
ter politikaların izlendigi açıktır. Gü
ney Kürdistan ulusal hareketinin yan
lışlanndan biri de budur, yaşanan bu 
son durum da bunu gösteriyor. Bu ne
denle Kürdistan Ulusal Kurtuluş güç
lerinin üikemizde yaşanan benzer du
rumlar üzerine yeni tahliller yapmalan 
lazımdır. Aynı sorun degişik kO§ullar 
altında Kuzey Kürdistan'da da güncel
leştirilen bir sorundur. Türk sömürge
cilerinin tarihte "Hamidiye Alaylan" 
diye bir deneyleri de vardır. Türk sö
mürgecileri bu deneyimden de yarar
lanarak, Güney Kürdistan'da yaratılan 
i.§birlikçi örgütlenmenin bir benzerini 
bugün "Köy Koruculan" denilen müe
sese ile Kuzey Kürdistan'da yaratmak 
istiyorlar. 
SAQDAM !fÜS~YİN SAYAŞTA 
UGRADIGI AGlR YENILGI
NİNAClSINI KÜRT HALKIN

DAN ÇlKARMAK İS1EDİ 
Müttefik Güçler'le Irak yönetimi 

arasında vanlan "Ateşkes Antlaşması" 
ardından Saddam Hüseyin elde ettigi 
fırsattan da yararlanarak ~üçlerini to
parlamaya ve saldırılarını ıç muhalefe
te yöneltneye başladı. Saddam Hüsey
in Körfez Savaşı'nda uğradıgı agır ye
nilginin acısını Kürt halkı ve Güney' de 
ay~anan Şiiler den çıkarmak istiyor
du. Iktidarını kaybetme noktasına ge
len bu kanlı yönetim, can havliyle ba
şlattıgı saldınlarda, Müttefik Güç
ler'le vanlan "Ateşkes Antıaşması"na 
göre yasaklanmaş bulunan araçlan da 
kullanarak, yeniden kitlesel katıiam
lar düzenliyordu. Örneğin, yasaklar 
kapsamına alınan uçak ve helikopter
lerin, kimy-.ısal silahlar kategorisine 
giren Napalm ve Fosfat bombalannın, 

N iştirnan 

Scott Füzelerinin vb. kullanımı dahil, 
en ağır silahlar kullanıldı. Hiç bir ku
ral gözetilmeden, sadece ayaklanan 
güçlere karşı değil, tüm halka yönelik 
vahşi katliamlara başlandı. Kuveyt'in 
işgalinde "insan haktan", "adalet", "hu
kukun üstünlügünü sağlama", "Orta
doğu'da ve Dünya'da yeni bir düzen", 
"özgürlük ve barış" gibi kutsal kava
ramlann ardına sıgıtıarak uluslararası 
alanda "kurtancı güç" ~örevine soyu
nan ABD emperyalizmı; Saddam'ın iş
başında kalması ve ayaklanmaların 
hastınlması için, giri.§ilen katliamlan 
görmezlikten gelerek ve hatta alttan 
zımni olarak destekleyerek, ayaklan
malann hastınlmasını istiyordu. Daha 
önce Irak halklarına yönelik olarak: 
"Biz görevimizi yaptık. Şimdi Sad
dam'ın işini görme sırası sizdedir." me
sajlannı veren ve onlan "ayaklanmaya 
çagıtan"; ancak Saddam'a diz çöktüre
rek, Onu terbiye edip amaclarına ula
şan ABD emperyalizmi, şimdi de işba
şında kalması için Ona bu fırsatı veriy
ordu. 

Kuşkusuz Irak muhalefet güçleri
nin başlattığı ayaklanının başanya 
ulaşmamasının bir çok iç ve dış neden
leri vardır. Ancak, gerek Güney'de 
ayaklanan Şiilere ve gerekse Kürdi
stan'da Kürt halkına karşı girişilen agır 
katliamlarda Saddam yönetimi kadar 
ABD ve Müttefık Güçler'de suçludur. 
Belirttiğimiz gibi, Irak halklarını ayak
lanmaya teşvik eden, ancak sonradan 
bu katliamlara göz yuman ve hatta bu
na zemin hazırlayan ABD ve Müttefık 
Güçler' dir. 

Körfez Savaşı boyunca Güney 
Kürdistan yurtsever ~çleri fıili olarak 
savaşın içine girmediler, savaşın sonu
na kadar, belli bir düzeyde sürdürül~n 
partizan savaşını da durdurdular. Iki 
nedenden dolayı bu olumlu bir politi
kaydı: Birincisi, Kürdistan yurtsever 
ör~tleri güçlerini korumak ve kendi
lenni sav~n sonucuna hazırlamak is
tiyordu. Ikincisi, Saddam yönetimine 
karşı ABD ve Müttefık Güçler'in safla
nnda düşmek istemiyorlardı. Sömür
geci-faşist bir güçle emperyalist güçler 
arasında süren bu savaş, bu güçlerin 
iradeleri dışınde Kürdistan yurtsever 
güçlerine tarihi bir fırsat yaratıyordu. 

KÜRDiSTAN'DA UWSAL 
AYAKLANMA NEDEN BAŞA

RIVA. UlAŞMADI? 
Güney Kürdistan'daki ulusal 

ayaklanmayı, bunun başanya ulaşama
masını ve ortaya çıkan bugünkü duru
mu nasıl değerlendirmek gerekiyor? 
Yaşanan durum bir başarı mıdır? Bir 
yenilgi midir? Ya da yenilgiyle birlikte 
büyük bir trajedi midir? 

Aslında Güney Kürdistan'da bü
tün bu durumların içiçe yaşandıgı bir 
süreç yaşanıyor. Güney Kürdistan'da 
yaşanan bugünkü durum ne kendi ba
şına bir başandır, ne sadece bir yenil
gidir, ne de salt bir trajedidir. Yukarda 

ll 

belirttiginıiz üzere 4 milyonluk bir hal
kın %90'nının sömürgeciliğe karşı ulu
sal bir ayaklanmaya ka.llaşması ve 2 
ınilyonun üstünde bir insan kitlesinin 
göç etmesi kendi içinde değerlendiril
mesi gereken büyük bir olaydır. Bugü
ne kadar başka ülkelerde görülmeyen 
bir durumdur bu. Kürt ulusunun sö
mürgecil.ige karşı savaşının boyutlan
nı, özgürlügü ve bağımsızlığl için her 
şeye katlanmaya hazır olduğunu göste
ren tarihi bir olgudur bu. Bu yönüyle 
değerlendirildğinde bu ayaklanmanın 
muazam derslerle dolu olduğunu kim
se görmezlikten gelemez. 

Diger yönüyle bugünkü durum 
1975 yenilgisinden farklı bir durum
dur. 1975'te önderliğin siyasal lesii
rniyeti söz konusuydu, dolayısiyle ye
nilgi siyasal bir yenilgiydi. Bugün 
büyük ölçüde kendiliginden ayaklanan 
örgütsüz geniş halk yıgınlannın giriş
tigi spontane bir ayaklanmanın başa
nya ulaşmaması söz konusudur. Poli
tik örgütler, Irak Kürdistan Cephesi, 
mevcut kO§ullarda bu ayaklanmayı kı
sa bir süre içinde örgütlü bir harekete 
dönüştürebilecek durumda değildi, 
bunun için zaman ve olanak da bula
madı. Bu ayaklanma Kürdistani Cep
he'nin önceden planladığı bir hareket 
de degildir. Bu nedenle ortaya çıkan 
bugünkü sonuçta Güney Kürdistan 
yurtsever güçlerinin straejisinden 
kaynaklanan, geçmişten gelme zaaf, 
hata ve başarısızlıklannın önemli bir 
rolü olsa da; esas olarak siyasi ve as
keri alanda onlar için bir ~nilgi değ
ildir. Milyonlarca insanın ( 2ınilyonun 
üzerinde) yerinden-yurdundan göç et
tigi, büyük bir trajedinin yaşandığı ko
şullarda bile silahlı mücadele durdu
rulmadı; önderlik silahlı mücadeleyi 
sürdürme kararlılığım gösterebildi. 
Bununla beraber bazı noktaların bilin
ce çıkanlması da gerekiyor. 

Birincisi: Kürdistani Cephe'nin, 
Körfez Savaşı'nın seyrine ve yarataeaSı 
sonuçlara göre izleyeceği net ve somut 
bir politikası yoktu; buna bağlı olarak 
savaşın olası sonuçlanna göre belirgin 
bir savaş stratejisi de yoktu. Kürdistani 
Cephe daha çok uluslararası diploma
tik il.i.şkilere agırlık veriyordu. Körfez 
savaşı boyunca içerde siyasi ve askeri 
alanda ise ciddi bir hazırlık yapamadı. 
Bu konumoyla cephe Güney Kürdi
stan'da ortaya çıkan geniş ulusal ayak
lanma karşısında hazırlıksız ve yeter
sizdi. Bu konumuna r~men Cephe 
kitlelerin kendiligindencı ayaklanma
sına önderlik yapmak ve bunu kontrolü 
altına almak zorunluluğuyla karşı kar
şıya kaldı ve nitekim bunu yaptı. Ancak 
Cephe, kısa bir süre içinde bu düzey
deki bir ayaklanma hareketini kontrol 
altına alabilecek, örgütteyecek ve ge
niş kitleleri Saddam yönetiminin saldı
rılarına karşı koyacak bir konumda 
değil, di. 

Ikincisi: Kürdistani Cephe Körfez 
Savaşı süresince agırlığını uluslararası 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



Hejmar 18 

diplomatik ilişkilere verdi, bu alanda 
olması gerekenden fazla bir iyimser
lige kapıldı. Bu baglarnda Müttefık 
Güçler'in Saddam ve yönetimine karşı 
politikasını dogru degerlendiremedi. 
Müttefık Güçler'in Irak'ın gelecegine 
yönelik politikalarında Kürt sorunu
nun mutlaka öne çıkarılacağı ve soru
na bir çözüm önerecekleri, Irak'ta 
Kürtlere ulusal-demokratik haklannın 
verile~ği iyimserliği egemendi. 

Uçüncüsü: Esas neden Güney 
Kürdistan yurtsever güçleri.n.i.D: izledi
kleri stratejide aranmalıdır. Izlenen 
strateji ve geçmİ§ten beri yapılan bazı 
siyasal hatalar Güney Kürdistan ulusal 
hareketini bugünkü duruma getiren ve 
bu son duruma yol açan temel neden
dir. 

Dördüncüsü: ABD ve Müttefık. 
Güçler'in izle~ pqlitika; bazı Arap 
ülkeleri ve Türkiye, Iran ve Suriye sö
mürgeci ülkelerin Kürt sorunundaki 
tutumları bu sonucu yaratan önemli 
nedenlerden biridir. ABD ve Müttefık. 
Güçler Kürt hareketinin kendilerine 
ragmen gelişmesini ve Irak'ta güçlü 
mevziler kazanmasım istemiyorlardı, 
bugün de iste~yorlar. ABD B aşkarn 
George Bush: "'stikrarlı bir Irak iste
diğini, bölgede dogacak bir b<Şuğun 
ne ABD'nin, ne de bölge ülkelerinin 
i§ine yaramayacağını ... " ve "Bagımsız 
Kürdistan fikrini red ediyorum. Irak 
mevcut sınırlarında barış içinde yaşa
mak zoryndadır. Irakhlar kendi kendi
lerine bir uzlaşma formülü bulmalıdır
lar." diyordu. (12 ve 19 tarihli basın
dan) Kü.J:distan'ı i§gal altında tutan 
Türkiye, Iran ve Suriye ise böyle bir 
şeyi zaten istemiyorlar. Bu tutum ve 
politikalar hareketin bölgesel düzeyde 
ve uluslararası alanda kuşatılmasım ve 
kendi içinde bogulmasını saglayan bir 
ortam yaratmıştır. 

Beşıncisi: Güney Kürdistan'daki 
ulusal ayaklanma uluslararası düzeyde 
siyasal bir destek görmedi. Kürt halkı 
bir kez daha sömürgeci-faşist Saddam 
yönetiminin azgın saldırıları karşısında 
kendi kaderiyle başbaşa kaldı. Celal 
Talabani: "Ben Kürdistan'a eli boş 
olarak geldim. n derken bu gerçegi vur
guluyordu. 

Bu koşullarda Kürt halktmo önünde 
bir tek seçenek kalmıştı: Kürt halkı 
Saddam denilen insan kasabına teslim 
olmak yerine tüm Dünya'yı hayrete dü
şüren "büyük bir yürüyüşe" çıkmayı 
tercih etmiştir. Kürt halkımn bu büyük 
yürüyüşü karşısında sömürgeci güçler 
tarafından çizilen sunni sınırlar dahi 
fıili olarak i§lemez duruma gelnllştir. 2 
milyon insamn başlattıgı bu yürüyüş, 
sömürgeci devletlerin zor ve engelle
me çabalarına ragmen, ülke toprakları 
olarak bildigi diğer Kürdistan parçala
nna sıgınmıştır. Bu büyük göç hareke
tinde Kürt halkının güçsüziiigünü 
degil, onun ulusal onuruna ne denli 
düşkün olduğunu ve sömürgecilerle 
olan tarihi mücadelesinin boyutlannı 

N iştirnan 

görmek gerekiyor. Elbette bu aynı za. 
manda kendi içinde büyük bir "traje· 
disidi"dir de. Ancak bu, bir "büyük 
trajedi" oldugu kadar, Kürt halkının 
sömürgeci güçlere verdiği yeni bir me
saj ve Dünya'ya, insanlıga yönelik bir 
"Manifestosu"dur da. Bugüne kadar 
Kürt halkının sesini duymak istemey· 
en Dünya, yaşanan bu büyük olay kar· 
şısında yıliann sessizlik perdesini 
kaldırmak zorunda kalmıştır. Bugün 
ve gelecek için bu manifestonun; olayı 
salt trajedi edebiyatıyla işleyen, fakat 
sorunun dev siyasal boyutlarını gör
mek istemeyen ve Kürt halkının içinde 
bulundugu bu "insanlık trajedisi"ne 
timsah göz yaşlan döken uluslararası 
çevrelere verecegi derin bazı taribi 
dersler olmalıdır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hare
ketinin tarihinde Kürt halkı ve onun 
mücadelesi uluslararası alanda ilk kez 
bu düzeyde gündeme geliyor. Olayın 
diğer önemli bir boyutu da budur. Kür
distan ulusal Kurtuluş Hareketinin 
ihtiyaç duydugu uluslararası destek ve 
dayanışmanın önündeki bazı engeller 
yıkılmış, bu yolda yeni olanaklar dog
muştur. Kürt halkının mücadelesi açı
sından ortaya çıkan bu yeni ortamı 
canlı tutmak, geli§tirmek ve ilerde bun
dan gereği gibi yararlanmak Kürdistan 
yurtsever güçlerinin bundan sonraki 
çalı.1ı;nalarına kalmı§tır: • 

KQRT HALKI IÇI~ TIMSAH 
GOZ YAŞlARI DOKENLER 

VE SADDAM'IN KANU ElLE
RİNİ 1EMİZLEMEYE 

ÇAUŞANLAR. 
Kürt halkı bu son yıllarda ülkesin

de peşpeşe yaşanan acı olaylar içinde 
dostlarını ve düşmanlarını daha yakın
dan taruma olanagı bulmuştur. Evet, 
büyük bir insanlık trajedisini yaşayan 
Kürt halkı bu son olayda yeni deneyim
ler edinmiştir. Sömürgeci devletler ve 
onların efendileri emperyalistler Kürt 
halkımn bilinen açık düşmanlarıdır. 
Kürdistan'ın hala devletlerarası sö
mürge bir ülke olması ve Kürt halkının 
her türlü ulusal ve demokratik hakla
nndan yoksun tutsak bir ulus duru
munda olmasının temelinde sömürge
cilik ve emperyalizm yatıyor. Bugün 
Kürt halkını katleden, onu yerinden, 
yurdundan kovan sömürgeci güçlerdir, 
onlara bu eylemlerinde her türlü yar
dım ve desteği verenler ise emperyalist 
güçlerdir. Bugün kimi sömürgeci ve 
emperyalist güçler yaşanan bu büyük 
insanlık trajedisi karşısında Kürt halkı 
için "timsah göz yaşları" döküyorlar. 
ABD ve diğer bazı emperyalist ülkeler 
"insani yardım" adı altında Kürt balkı
nın yaçşadığı trajediyi unutturmak ve 
sorunun üstünü kapatmak çabasında
dırlar. Bu trajedilere ortam hazırlay
anlara, bunu yapanlara her türlü de
ste@ saglayanlar sanki onlar değilnllş 
gibı ... Kürt sorununu siyasal bir sorun 
olarak görmek istememeleri ve bunun 
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önünü tıkamaları boşuna değildir. 
ABD, Müttefıkler Güçler ve BM'ler 
Kürt sorununa ve yurdundan kovulan 
2 milyon insanın sorununa sadece "in
sani" bir çerçevede bakıyor. Güney 
Kürdistan'da oluşturulmaya çalışan 
"Güvenlik Bölgesi" de (Free Zon) şim
dilik bu amaca yöneliktir. Gerçekte 
uzun vadede bunun amacı ABD ve 
Müttefik Güçler'in Irak yönetimine 
kabul ettirdikleri savaş lazminatını 
ödettirmek ve antlaşmanın koşullarım 
uygulatmak içindir. Yoksa Türkiye'de 
bazı ırkçı-faşist ve sosyal-şöven çevre
lerin yaygarasım koparttıkları "Bagım
sız Bir Kürt Devleti" ni kurmak/kurdur
mak için degildir. 

Ya solculuk, ilericilik ve hatta so
syalizm adına bir insanlık kasabı olan 
diktatör Saddam Hüseyin'ın kanlı elle
rini temizlerneye çalışanlara ne den
melidir? 6 Nisan'da BM'ler Güvenlik 
Konseyi'nde Irak'ın kınnanması ve 
Kürtlerin katliamlardan korunmasına 
yönelik karar oylamasında (Güvenlik 
Bölgesi) Çin ve Hindistan çekimser 
kalırken, Kuba, Güney Yemen ve Zim
babwe karşı oy kullandılar. SB ise daha 
önce sergilediği kararsız tutumuna 
ragmen sonunda kararın lehinde oy 
kullanmak zorunda kalmıştır. Günü
m~de "Sosyalist Sistem", "Uluslarara
sı Işçi Sınıfı Hareketi", "Ezilen Dünya 
Halklarının Dayamşması", "Proletarya 
Enternasyonalizmi" gibi sosyalizmin 
yüce ülkeleri ayaklar altına alınmıştır. 
Küba yönetiminin sosyalist politika 
adına sömürgeciligin ve gericiligin Or
tadoğu' daki kalelerinden biri olan Irak 
yönetimini, onun başındaki Saddam 
Hüseyin gibi kanlı bir diktatörü deste
klemesi, Kürt halkımn katliamlardan 
korunması amacına yönelik bir karara 
karşı çıkması, sosyalizm adına utanç 
verici bir tavırdır. Körfez savaşı boyun
ca ve Güney Kürdistan'da y~an ye
ni katliamlar karşısında FKO'nün izle
digi politika ise sadece Kürt Halktmo 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine degil, 
aynı zamanda bölgenin diğer ~erici 
güçlerine de zarar vermiştir. FKO'nün 
bu politikası en başta da Filistin halkı
na zarar vermiştir. Dünya'da yaptıkla
nndan dolayı Saddam Hüseyin lanet
lenirken, Yasar Arafat büyü_k bir pi
şkinlikle Ona teşekkür etmıştir. Bir de 
Türkiye'de "TKP"nin mirasçıları var
dır. Onlar da "sosyalistlik", "Solculuk" 
ve "devrimcilik" adına Saddam'ın Kürt 
karuna bulanmış ellerini temizlemek 
için azını çaba gösteriyorlar? Tür
kiye'de Saddam yanlısı bu gönüllü pro
poganda kampanyasımn başını ise 
Türkiye'nin "Yeni Kemilistleri" olan 
Aydınlıkçılar yapryor. 

BAGDAT 
GÖRÜŞMELERi 

20 Nisan'dan bu yana Güney Kür
distan yurtsever güçlerinin tümünün 
içinde yer aldığı Irak Kürdistan Cep
hesi ile Bagdat yönetimi arasında 
"Kürdistan'a Otonomi" görüşmeleri 
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ba§ la mı§ bulunuyor. Görü§meler 
Irak'ın içinden ~eçtigi olağanüstü bir 
dönemde ve 3 milyona yakın Kürt insa
nının yurdundan göç ettirilerek büyük 
bir felakete sürüklendiği, Kürdistan'ın 
insanlardan boşaltı~dığı bir ortamda 
yapılıyor. Hala kesin bir sonuca vani
mamakla birlikte, görÜ§melerin sonu
cu merak ve endi§eyle 

STAN'A OTONOMI" çerçevesinde
dir. GörÜ§meler bu temelde yapılmak
tadır. Elbette bu stratejiyi doğru bul
muyoruz. Güney Kürdistan ulusal ha
reketinin bugüne kadar ki çıkmazı, 
diğer bazı nedenler xanında, esas ola
rak izlediği bu stratejiden kaynaklanıy
or. EIC§tirilerde temel alınması gere-

bekleomekle ve bu kon-
uda siyasi çevrelerde ve 
Kürt yurtsever kamuoy
unda ÇC§itli yorumlar ya
pılmaktadır . GörÜ§me
lerin Bağdat'ta yapılıyor 
olması, Kürt heyetinin 
Saddam Hüseyin'le gö
rÜ§mesi sırasında sergi
lenen tavır ve görÜ§me
lerin uzun bir zaman al
mi§ olması Kürt yurtse
ver çevrelerinde en
dişeyle birlikte eleştirile
re uğramaktadır. 

KU§kusuz eleştiril
mesi gereken yanlarına 
rağmen mevcut kO§ul
larda Güney Kürdistan 
yurtsever güçlerinin böy
le bir görÜ§meye otur
malarının makul karşıla
nacak nedeJ:! ve gerekçe
leri vardır. Içinde bulu
nulan ortam ve koşullar 
bu güçleri bir anlamda 
buna mecbur kılmı§tır. 
Bu ortam ve koşullar göz 
önünde bulundurularak 
bizce önemli olan, bu gö
rÜ§melerden nasıl bir so
nucun elde edileceğidir. 
Bu anlamda önemli olan 
sorunun biçimsel yanı 
deği~ sorunun özüdür. 
Duygusal bazı gerekçe
ler temelinde yer, zaman 
ve yönteme ilişkin haklı 
bazı eleştirilere dayana
rak sorunun biçimsel ya
nını öne çıkarmak ve bu 
temelde görüşmelere 
kacy çıkmak doğru bir 
tutum olamaz. Ayrıca 
Güney Kürdistan'da ya
§anan zorlukları görmek 
ve bu konuda objektif ol
mak gerekiyor. Bu par
çada bir kaç milyon insa
nın yurtlarından kopa
rak mültecile§me tehli
kesi vardır. Yerlerini

BM Güvenlik 
Konseyi'nin karart 

B İRLEŞMIŞ MILLETLER-BM Guvenlik Konseyi~ 
nin Irak'ta göçe zorlananların içinde bulundu~u kö

tü durum hakkındaki 688 sayılı kararı şöyle: 
"Güvenlik Konseyi, uluslanınısı barış ve güvenliğin 

korunması için, BM antlaşmasının kendisine yüklediği 
görev ve sorumluluklannın billncinde olanı k ve BM ant
laşmasının l fıkrasının 7:bendi uyarınca, Irak'ın çeşitli 
bölgelerinde, özellilde Kürt nüfusun yaşııdıgı bölgeler
de, sivil hııJka yönelen ve bölgede uluslanınısı barış ve 
güvenligi tehdit eden, uluslanırası sınırlıını doğru yogun 
bir göçmen akımına sebep olıın baskılarla ciddiyelle il
gllenir. 

Bunun sebep oldu~u insanlı~tırapların bOyOkiU~On
den derin rahats ızlık duymaktadır. 

2 ve 4 Nisan 1991 tarihlerinde TOrkiye ve Fransa tem
silcileri tarafından BM'ye yapılan başvuruları dikkate 
alarak, aynı zamanda Iran Islam Cumhuriyeti'nin BM 
nezdindeki daimi temsilcisi tarafından 3 ve 4 Nisan ta
rihlerinde yapılan başvuruları da dikkate a larak, bütün 
BM Uyesi ülkelerin, Irak ve bölgedeki di~er bUtOn dev
letlerin egemenlik, toprak bOtOnlü~ü ve siyasi ba~ım
sızlığına saygısını teyit ederek, genel sekreterin 20 Mart 
tarihli raporuna dayanarak, 

ı lnık'ın, başta Kürtler olmak üzere kendi haJkı üze
- rinde kurdugu, sonuçlan bölgedeki uluslaranısı ba

rış ve güvenliği tehdit eden baskıları kınar, 

2 Bölgedeki barış ve güvenlite yönelen tebdidin or
- tadan kaldırılmasına bir katkı olanık lnık'tao, bu 

baskıyı sonıı erdirıoesini isteyerek, bütün lnık yurtdıış
larıoın, insani ve siyasal haklarına saygı duyan açık bir 
diyalog sağlanmasını umut eder, 

3 Irak'ın uluslanınısı yardım kuruluşlarının ülkeye 
• girmesine hemen izin vermesinde ve bu kuruluşla

no yardıma ihtiyaç duyulan her bölgede çalışabllmeleri 
için mümkün olan her imkAnın sağlanması konusunda 
ısnır eder. 

4 BM Genel Sekreteri' nden, lnık yetkililerinin iızer
- lerinde her türlü baskıyı kurduğu lnık halkının acı

larını dindirmek için insani çabalaranı devam ettirmesi
ni ve bölgeye yeni bir heyetin gönderilmesinin uygunlu
ğu konusunda bir nıpor hıwrlamasını is ter, . 

5 Genel sekreterden, tasarrufunda bulunan bütün 
• kaynaldan kullananık ve BM' nin ilgili tüm orgıın

lıınru harekete geçirerek, Irak ' ta yerlerinden edilen göç
menlere icil hayati yardım ulaştırmasını ricıı eder. 

6 Bütün üye ülkeleri ve uluslanınısı kuruluşları, bu 
• insani yardım çabalarına katkıda bulunmaya çağınr. 

7 Irak' tan bu sonuçlar için genel sekreterle işbirliği 
• yapmasını talep eder. 

8 Güvenlik Konseyi, meselenin geri kalaruyla ilgili ka
- nır almıı hakkını saklı tutar. 

yurtlarım terkeden milyonlarca insa
nın topraklarına geri dönmeleri bile 
ba§lıba§tna öne çıkan bir sorun haline 
gelmi§tir. GörÜ§me olayı Güney Kür
distan'da milyonların geleceğini ilgi
lendiren bir sürecin kO§ulları içinde 
değer tendirilmelidir. 

ken nokta da bu olmalıdır. moslarara
sı geniş günncelere bağlanmış, geniş 
haklan içeren bir düzeyde de olsa, 
OTONOMI. Kürt halkı için bir kurtu
luş yolu degildir. Bu gerçek Güney 
Kürdistan ulusal hareketinin tarihin
de yaşanmış deneylerle de isbatlan
mıştır. Kürt halkının gerçek kurtulu
şu "Bağımsız Birleşik Demokratik 
Kürdistan" stratejisinin izlenmesine 
bağlıdır. Kürt Sorunu'nu ilgili ülkele-

Bilindigi gibi Güney Kürdistan 
yurtsever güçleri sorunu "Irak\n bir iç 
sorunu" olarak görmektedir, talepleri 
de "IRAK'A DEMOKRASI KÜRDI-
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rin bir iç sorunu olarak gören uluslara
rası çevrelerin politikalarını gerekçe
lendirdikleri temel nedenlerden biri 
de K4Tt örgütlerinin yıllardır "OTO
NOMI" talebiyle ortaya çıkmalarıdır. 
Bununla birlikte Güney Kürdistan'ın 
geleceği hakkında karar verme hakkı 
bu parçadaki yurtsever güçlerin hakkı
dır; bu a§amada bizler bu konuda an
cak görüş, öneri ve ele§tiri sahibi ola
biliriz. Açıktır ki Güney Kürdistan 
yurtsever güçlerinin Irak yönetimiyle 
görÜ§melere oturması onların talepleri 
ve mevcut konumlarıyla da uyum ha
lindedir. 

Güney Kürdistan yurtsever güçle
rinin Irak yönetimiyle varacakları ant
la§manın BM'ler gibi kurulu~ların 
nezdinde uluslararası güvenceye bag
tanması, Saddam'ın geleceği ve Irak 
genelinde demokratikleşme süreci 
önemli bir sorundur. Unutmamak la
zımdır ki Kürt halkının dÜ§manı kanlı 
bir diktatör olan Saddam Hüseyin ve 
onun yönetimi istediği için değil, mec
bur olduğu için bu görÜ§melere otur
muştur. GörÜ§meleri uzatmakla Sad
dam Hüseyin daha fazla zaman kazan
mak istemektedir. Antla§mada Güney 
Kürdistan'ın tarihi, siyasi ve coğrafi sı
nırlarının belirlenmesi ve özellikle 
J(erkük sorunu; Kürdistan Otonom 
Idaresi'nin kendi silahlı güçlerine sa
hip olması; Kürdistan'ın diger parçala
rıyla ilişkiler; ekonomik, idarı, sosyal 
ve kültürel alandaki düzenleme vb. 
üzerinde durulması gereken diger bazı 
temel noktalardır. Varılacak antla§
manın değerlendirilmesinde temel 
alınması gereken noktalar bunlardır. 
Bunun için ise §imdiden bir §eY söyle
mek mümkün olmadıgı gibi, hala za
man da erkendir. Güney Kürdistan 
yurtsever güçlerinin geçmişin deneyle
rinden çıkarmaları gereken dersler 
vardır ve bunu bilmek zorundadırlar. 

Güney Kürdistan yurtsever güçle
rinin (Kürdistanİ Cephe'nin) ulusal ve 
uluslararası düzeyde siyasi, askeri ve 
diplomatik alanlarda önemli zaaflar 
gösterdiğini, hatalarının olduğunu 
görmezlikten gelemeyiz. Ancak bugün 
dört parçadan Kürt politik örgütleri 
arasında her zamandan daha çok bir
lik, yardım, destek ve dayanışmaya 
ihtiyaç vardır. ElC§tirilerin de bu süre
cin elverdiği düzeyde yap!cı ve birleş
tirici olması gerekiyor. Onümüzdeki 
günlerde daha geni§ ve kapsamlı de
gerlendirmelerin yapılacağı muhakak
tır . Günün görevi her düzeyde birlik, 
dayanışma ve yardımlaşma görevini 
öne çıkarmayı ve Güney Kürdistan 
halkının yanmda olmayı gerektiriyor. 

REDAKSIYON 
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Nedim CİHAT 

KÜRT ULUSAL ÖNDERLERİNDEN VE ÇAGDAŞ BİR A'111N 
T-KDP'NİN KURUCUSU VE İLK GENEL SEKRETERI 

Av. FAİK BUCAK 

yandan avukat
lık yaparken 
bir yandan da 
kendisini halk 
kitleleri içinde 
yurtsever çalış
malara verdi, 
halk arasında 
ve yurtsever 
çevrelerde 
büyük bir say
gınlık kazandı. 
Yörede toprak 
agalarına karşı 
köylülerin mü
cadelesini de
stekleyerek, 
onların davala
rına giriyordu. 
Urfa'nın Akça
kale kazasısına 
bağlı Hırbetli 
köyünde ağa 
tarafından to
prakları zorla 
ellerinden alı
nan köylülerin 

---~~==------------------------------------~av~ınıalm~ı 
Faik BUCAK köyde çocuklara yemek daöitirun yörede toprak-

-----------------~~~---:---:---------------------ı;s ız ve yoksul 
Kuzey Kürdistan Ulusal Hareketi- köylüler ar~ında O'na büyük kazan

nin önderlerinden Av. Faik BUCAK, dırnııştı.(*) 
T-KDP'nin kuruculanndan biri ve Devletin gizli ve açık güçleri O'nu 
Partinin ilk Genel Sekreteridir. Faik yakından izliyordu. Bölgedeki siyasi 
BUCAK 4 Temmuz 1966'da Sive- çalışmalanndan dolayı tutuklandı ve 
rek'te MİT ve işbbirlikçi bainlerce pu- bir yıla yakın Balıkleesir Cezaevi'nde 
susuya dii§ürülerek şehit edildi. Faik kaldı. Şehit olduğu tarihe kadar da Ur
B UCAK'ın şehit edilmesi olayında fa' da avukatlık yapıyordu. 
MİT yerel çelişkilerden de ustaca ya- Kuzey Kürdistan'da Dersim hare
rarlanmıştı. Av. Faik BUCAK, T- ketine kadar süregelen silahlı direnme 
KOP'nin verdigi ilk şehittir. hareketlerinin b~tınlm~ı ardından 

Faik BUCAK 1919 yılında Ur- uzun bir sessizlik dönemi yaşandı. 
fa'nın Siverek ilçesine baglı HADRO Yurtsever çalışmalarıyla bu uzun se
köyünde dogdu. Geniş aşiret çevresi sizlik dönemini aralamaya çalışan dö
olan ve ekonomik Qurumu iyi bir aile- nemin önde ~elen Kürt aydınların<İa? 
den gelmektedir. llkokulu Siverek'te biri de Av.Faik BUCAK'tır. Bucak aı
okudu, Orta ve Lise öğrenimini Urfa, lesinden değerli yurtsever insanl~.ye
Malatya ve Diyarbakır'da yaptı. O dö- tişmişti, bu dönemde bunlardan bırı de 
nemde üniversite düzeyinde yüksek Mustafa Remzi BUCAK'tı. Faik BU
öğrenim yapabilen az sayıdaki ~ürt ay- CAK daha Lise yıllannda gerek ailesi
dınlarından biridir. 1939'da Istanbul nin ve gerekse çevrenin etkisiyle ~~t 
Hukuk Fakültesi'ne başladı. 1946 yılın- yurtseverleriyle tan!§tı ve l;m çevre ıçın
da Hukuk Fakültesi'ni bilirerek Mala- de yerini aldı. 1939'da Istanbul Hu
tya'nın Gürün k~ında hakiml.ige ha- kuk Fakültesi'ne başlaması ardından 
şladı; Antakya, Sıvas ve Kazan'da gö- Kürt yurtsever çevreleri içinde akli;fbir 
rev yaptı. 1956'da hakimlikten istifa yer almaya başladı . Bu dönemde Ista
ederek Urfa'da avukatlık yapmaya ha- nul'da geniş bir Kürt öğrenci ve aydın 
şladı. Urfa'ya döndükten sonra bir çevresi bulunuyordu. Faik BUCAK kı-

sa bir sürede bu çevre içinde aktif ve 
etkin bir kişi durumuna geldi. Faik 
BUCAK ilk gizli örgüt oluşturma de
ne~ de ou dönemde Istanbul'da 
edindi. lstanbul'a okumaya gelen 
Kürt gençleriyle ilgilenmek ve Kürtle
rin haklannı korumak için Mustafa 
Remzi BUCAK, Yusuf AZIZoGLU, 
Ziya ŞEREFHANoGLU, Faik BU
CAK ve Musa ANTER'den oluşan 
gizli bir komite kurulmuştu. Kurulu
şu içinde bulunduklan ortamın gere
klerinden ve gençliğin örgütlenme is
teminden doğan bu komitenin adı 
"Kürtleri Kurtarma Cemiyeti" idi. 
Kürt bayr&gı üzerine ve silaha el ba
sarak yaptıklan_yeminde bu beş insan 
şöyle diyordu: "Olünceye kadar ~atan 
sevgisi andıınıza sadık kalacagıma, 
hiç bir şartta vatandaşlanmız aleyhi
ne işbirlikçi ve cahş (hain) olmaya
cağıDıa yemin ede~." (**) 

Faik BUCAK Istanbul'da açılan 
DİCLE TALEBE YURQU'nun ku
rucularından biri ve "DOGU GECE
LERI" olarak bilinen siy~i ve kültürel 
etkinliklecin başta gelen örgütleyicile
rindendir. 1948'de Musa ANTER ta
rafından İstanbul'da çıkanlan DİCLE 
KA YNAG I adlı haftalık . gazetenin 
yayınma katkıda bulundu. Istanbul'da 
öğrenim gördüğü yıllarda Türk ve 
Kürt ilerici aydınlanyla, ilerici-demo
krat basın ve yayın çevreleriyle ilişkiler 
geliştirdi. Bu, ilerideki siy~al ~ma
larında O'na büyük avantajlar saglay
acaktı. O, Kürt sorunu, Dünya sorun
lan ve diger konulardaki siyasi ve kül
türel birikimini burada zenginleştirdi. 

Bu yıllarda Türkiye'de DP iktidar
daydı. Kuzey Kürdistan'da DP iktida
nnın eliyle agır bir devlet terörü uygu
lanıyordu, Kürt halkı ve Kürt yurtse
verleri yogun bir b~kı altındaydılar. 
Bu agır kO§ullarda Av. Faik BUCAK 
ve çevresi bir yandan Kuzey Kürdi
stan'da yurtsever çalışmalarını yürür
türken, bir yandan da Türk ilerici güç
lerinin verdigi demokrasi mücadelesi
ne omuz veriyordu. Faik BUCAK bir 
ara DP iktidarına muhalif olan CMKP 
(Cumhuriyetçi Millet Köylü Partisi) 
içinde yer aldı ve bu partmin Urfa D 
Başkanlığı'nı yaptı. 

Irak'ta 14 Temmuz 1958'de ger
çekleşen devrimin yıldönümünde (14 
Temmuz 1959) Güney Kürdistan şe
birlerinden Kerkük'te meydana gelen 
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olaylar üzerine Nigde Milletvekili 
Asım EREN, TBMM'ne Kürtlere kar
§1 "Mukabele-1 Bilmislı"" için bir önerge 
vermiljti. Bu önerge Kürdistan'da 
büyük bir tepki ile karşılanmı!jtı, Kürt 
aydınJan bu önergeye ortak bir protes
to dilekçesiyle sert bir biçimde karşılık 
verdiler. Bu protesto dilekçesine imza 
atıp oiU!jturuJan kampanyayı yürüten
lerden biri de Av. Faik BUCAK'tı. DP 
iktidan,"hayali bir Kürtçü-Komünist 
Ayaklanması Senaryosu" çerçevesinde 
bu olayı da gerekçe göstererek ı 7 Ara
lık ı959 günü Istanbul, Ankara ve Kür
distan'da ba!jlattığı bir operasyo!lla 49 
Kürt yurtseverini tutuklatıp Istan
bul'da Harbiye ZindanJan'na koydu. 
Faik BUCAK 49' lar Olayı'nda tutu
klanmadı. Ancak, devlet O'nu hiç bir 
suretle rahat bırakmıyordu. 

Faik BUCAK 27 Mayıs ı%0 aske
ri darbesinden hemen sonra 55 Kürt 
ileri geleniyle birlikte Sıvas Kampı'na 
~~rgün edildi, buradan da 105 Sayılı 
üzel Bir Kanun'la BalıkkesiT'de sürgü
ne tabi tutuldu. BalıkkesiT'de ve bila
hare Ankara'da bulundugu süre içinde 
55'lerin sürgün olayına karşı yogun bir 
mücadele verd.i. 55'lerip sürgün olayını 
sorgulayan "BIZ ELLffiEŞLER" adlı 
brO§ürü Türkiye'de tartl!jmalara ne
den olmtı§tu. Avukat olması dolayısiy
le 55'lerin yurtJanna dönÜ!j mücadele
sini hem hukuki yönden hem de siyasi 
yönden yürütüyordu. 27 Mayıs'ın "Ihti
lal Konseyi"olan MBK'ni hedef alan 
tartl!jmalara girdi. Dönemin ilerici ga
zete ve dergilerinde olayla ygili makale 
ve raportajlan yayınlandı. Odünsüz bir 
mücadeleyle 55'lerin yurtlanna geri 
dönme mücadelesini başarıyla sonuç
landırdı. 

Faik BUCAK Balıkkesir'de ve 
Ankara'da bulunduğu süre içinde 
49'lann davasını yakından izledi, ken
disi sürgünde ağır kO§ullar altında ya
şamasına ragmen arkada!jl~ hiç bir 
zaman yalnız bırakmadı. Istanbul'da 
ba!jlayan 49'lar Davası Ankara'ya na
kledilmişti. Kendisi 49'larla, özellikle 
de daha sonra pir~te T-KDP'yi kura
cağı Sait ELÇI, ümer TURHAN ve 
dig er bazılanyla yakın siyasi temas 
içindeydi. Kuzey Kürdistan'da illegal 
bir partinin kurulU§ tan!jffialan yeni bir 
a!jaDlaya varmıştı. Dar bir çerçevede 
yürütülen hazırlık çalıJimalan hala tü
zük ve program oltı§turma düzeyin
deydi. Kuracaklan illegal parti T-KDP 
olacaktı .Aslında T-KDP veya onun gi
bi bir partinin kurulUJi çalı§maları 
ı950'lerin sonlanoa kadar uzanıyordu, 
49'lardan Av. Ziya şEREFHHANOğ
LU'nun (!§yalan arasında yakalanan 
bir partinin program ve tüzügü bu 
amaca yönelik çalı!jmaların daha o za
man ba!jlatıldığını gösteriyor.(*.,.) 

Faik BUCAK sürgünden döndük
ten sonra tekrar kendi memleketi olan 
Urfa'ya yerleşti. 1965 seçimlerinde 
AP' den milletvekili adayı oldu, yurtse
ver kişiligi ve ulusal- demokratik çalı!j-

Niştiman 

malanndan dolayı adaylığı veto edildi. 
Bunun üzerine seçimlere bağımsız 
aday olarak katıldı, ancak ı 7 bin oy 
almasına ragmen "Mili Bakıye" esasına 
dayanan seçim sisteminden dolayı se
çimleri kazanaınadı. 

Faik BUCAK ideolojik ve politik 
Dünya görÜ!jü itibariyle yurtsever- de
mokrat bir insandı. Kuzey Kürdi
stan'ın o günkü kO§ullarında siyasi ki
şiligiyle yurtsever-demokrat aydınlar 
arasında önde gelen bir !jahsiyet idi. 
Aşiretçi bir yapının içinden gelmesine 
rağmen kendisi feodal yapı ve kurum
lara (ağalık, şeyhlik, aljiret reisliği vb.) 
karşı olan bir insandı. ı946'da Gü
rün'de hakimlik yaparken yöre köylü
lerinin toprak işgali eyleminde kararlı 
bir tutuınla köylülerden yana tavır al
mıştı, bu tavrı meslek hayatında O'na 
ciddi zorluklar çıkariDI!jtı. Kürdistan 
sorunuoda geniş birikimi olan; Tür
kiye, Ortadogu ve Dünya meselelerini 
yakından izleyen çağda§ bir aydındı. 
Bu nitelikleriyle yeni tip Kürt aydın 
kuşağının öncüllerinden biridir. O dö
nemde Kürt ulusal hareketinin önder
lerinden biri olduğu kadar Türkiye ile
rici-demokratik güçleri arasında da ta
nınan, demokratik çevrelerde ağırlığı 
olan bir siyaset adamıydı. 1962'de yay
ınlanan Yön Bildirisi'ni imzalayan bir 
kaç Kürt aydınından biridir. Tür
kiye'de çıkan ilerici gazete ve dergiler
de çok sayıda yazılan ve ropörtajlan 
yayınlandı. Kürt tarihi, dili, edebiyatı, 
kültürü, folklorü konuJannda zengin 
bir birikimi varclı ve çok iyi bir falklor 
ustasıydı . Temiz bir dille çok güzel 
Kürtçe şiirler de ya.zm.t§tır, bazı !jiirleri 
Den~, Yeni Akış, Demokrat, Çiya vb. 
dergilerde yayınlanmı!jtır. Şiirlerı yurt
severler arasında, hatta halkın içinde 
dilden dile dola!jmış, miting ve geceler
de kitleleri CO§turmU!jtur, bugüne ka
dar da yurtsever çevrelerde okunagel
mektedir. Kürt yurtseverlerinin bir ne
vi "ULUSAL ANDI" olan "SO NDA Ml
RİNe" (Ölüm Andı) şiiri bunlardan 
biridir.(****) Faik BUCAK Kürdi
stan'ın diger parçalarında da yurtsever 
kişi ve çevrelerce tanınan bir önderdi. 
Siyasi görÜ!jleri, yurtsever çalıJimalan 
ve !jiirleri Suriye, Lübnan ve Güney 
Kürdistan'a kadar tesir etmişti. 
(*****) 

Faik BUCAK ve çevresinin Suriye 
ve Lübnan Kürtleriyle yakın siyasi ili
şkileri vardı. 1956'da Suriye'de S
KDP'nin (Suriye Kürtleri Demokrat 
Partisi) kurulmasıyla bu ilişkiler daha 
sistemli bir hale geldi. T-KDP'nin ha
zırlık çalı!jmalannda ve kurulUJiunda 
Suriye ve Lübnan yurtsever Kürtleri
nin önemli katkılan oldu. Irak'ta ı4 
Temmuz ı958'de gerçekle§Cn devrim: 
den sonra Molla Mustafa BARZANI 
ve arkada§larının Sovyetler Bir
ligi'nden dönmeleri ve 1-KDP'nin ya
sal bir konum kazanması ardından 
Kürt ulusal hareketinin çekim merkezi 
bir kez daha Güney Kürdistan'a kay-

ıs 

IDl§tı. Bu gelişmelerden sonra Av. Faik 
BUCAK ve arkada!jlannın ilgisi daha 
çok bu parçadaki gelişmelere yöneldi. 
Nitekim kurulUJiu ardından T-KDP, 
Güney Kürdistan ihtilalini her yönüyle 
destekledi, Kuzey Kürdistan bu hare
ketin cephe gerisi durumuna geldi. 

T-KDP'nin resmi kurulUJi tarihi 
1965 yılının sonlarına dogrudur.1965'e 
gelinceye kadar ise, partinin hazırlık 
çalı!jmalannı yüı:ütenler, bir çok yön
den 1-KDP ve S-KOP ile e§güdüm ha
linde çalışıyorlardı. Bu yurtseverler 
1963'te "KDP"nin Kuzey Kürdi
stan'daki kolunu kurmak için çalışma
lannı hızlandırarak daha somut adım
lar atmaya ba!jladılar. Bu somut adım
lardan biri olarak 1963 yılmda Silo
pi'de bir "Hazırlık Komitesi" kuruldu. 
"KDP-HAZIRLIK KOMITESI" veya " 
KDP IRTIBAT BÜROSU) denilen bu 
"KOMITE" (Yurtsenerler kendi ara
lannda buna KOM diyorlardı) ( ... ) 
kişilerden olUJiyordu ve 1-KDP'siyle 
eşgüdüm halinde çalışıyordu. Bu 
Komite' nin ikili bir görevi vardı: I
KOP ve Güney Kürdistan ihtilaline 
yardım ve destek sağlamak ve Kuzey 
Kürdistan'da bunun bir kolu olan T
KDP'yi kurmak. Bu amaçla merkezi 
bir örgüt olan "KDP"nin tüzük ve proğ
ramı örnek alınarak yeni bir tüzük ve 
program hazırlandı. 1965 yılınıp sonla
nnda kurulUJi!J.Dda Sait ELÇI, Liceli 
Fehmi BEY, OmerTURHAN ve ... nin 
yeraldıgı T-KDP kuruldu. T-KDP'nin 
kuruluş toplantısında Av. Faik BU
CAK Partmin Genel Sekreterliği'ne 
getirildi. T-KDP'nin kurulUJiU Kuzey 
Kürdistan'ın yakın siyasi tarihinde 
önemli bir siyasal olay olarak yeraldı. 
Kürdistan ulusal demokratik hareketi 
bu parçada da siyasal bir partiye ka
VU!jtu. Bu gelişme, Kuzey Kürdistan'da 
ardı ardına patlak veren ulusal diren
me hareketlerinin son halkası olan 
Dersim hareketinin hastınlması ardın
dan uzun süren sessiz ve suskun bir 
dönemin a!jılmasında önemli bir adım
dı. 

T -KD P kısa bir süre içinde önemli 
bir gelişme gösterdi. O dönemde Ku
zey Kürdistan'da yurtsver aydınlann 
bir kısmı bu parti içinde yeraldı. Parti 
ağırlıklı olarak hudut bölgelerinde ve 
kırsal alanlarda olmak üzere köylü, iş
çi, esnaf ve aydınlar arasında örgütlen
meye gitti. T-KOP'nin ideolojik ve po
litik çizgisi yurtsever-demokrat bir 
çizgiydi. Buna ragmen T -KDP; kuru
luşundan ı977'de yapılan III. Kongre
si'ne ve "T -KDP" adının kaldinldığı 
KUK I. KONFERANSI'na kadar ( 
Kasım 1981) kendi içinde ideolojik, 
politik ve örgütsel olarak ileriye yöne
lik sürekli bir gelişim ve degişim süre
cini yaşadı. 

T-KDP'nin kurulduğu yıllarda 
Güney Kürdistan'da Kürt ulusal hare
keti hızlı bir yükseliş içindeY.di. 1-KDP 
önderliğinde yürütülen silahlı Kürt 
ulusal hareketi Kuzey Kürdistan'ı de-
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rinden etkiliyordu. Kuzey Kürdi
stan'da hızlı bir ulusal ve toplumsal 
uya.DJ§ süreci yaşanıyordu. 

Türkiye'de ise bu dönemde ileri
ci-demokratik güçler açısından hare
ketli bir süreç yaşanıyordu. 1961 
Anayasası'nın getirdigi demokratik 
hak ve özgürlüklerden yararlanan ile
rici-demmokratik güçler basın-yayın 
alanında, sendikal alanda, siyasal alan
da vb. yeni ağırnlar atıyorlardı. 13 Şu
bat 1%3'lç TIP (Türkıye Işçi Parti~i), 
1966'da DISK (Türkiye Devrimci Işçi 
Sendikalaı:ı) kurulmuştu. 1965 seçim
lerinde TIP 15 milletvekili çıkardı, 
bunların çogu K~rdistan' dan seçilmiş
li. T-KDP ile TIP Kürdistan'da "milli 
zülum" ve baskıya karşı~ bir ittifa
ka gitmişlerdi, T-KD P ile TIP arasında 
hem çekişme, hem de yer yer işbirliği 
vardı. T-KDP, PDKO'larla birlikte 
Kürdistan'da TIP'inde destekledigi 
büyük kitle eylemle!ini ör~tledi. Bu~
lar arasından "DOOU MITINGLERI" 
olarak bilinen mitingler serisi Kuzey 
Kürdistan ulusal-demokratik mücade
lesinin tarihinde önemli bir yere sahip
tir. 

Güney Kürdistan ihtilalinin yol 
açtığı gelişmeler, T-KDP'nin kuruluşu 
ve Kuzey Kürdistan'da gelişen ulusal 
demokratik hareket sömürgeci TC 
devletini tedirgin ediyordu. Bu geliş
meler karşısında devlet yeni tedbirler 
almaya ve Kürt yurtseverlerine karşı 
saldırılar düzenlemeye başladı. 

TC devleti bu aşamada neyi ve ki
mi hedef ala~ çok iyi seçmişti. Ye
ni ~urulan "Milli Istihbarat Teşkilatı" 
(MIT) T-KDP'ye ve onun önder kad
rol~a karşı sinsi komplolar hazırlıy
ordu. Ilk hedef olarak T-KDP Genel 
Sekreteri Av. Faik BUCAK seçildi. 
Belirlenen hedef dogrultultusunda 
MIT 4 Temmuz 1966 taribinde yerel 
işbirlikçilerirıin de eliyle Av. Faik BU
CAK'a bir suikast düzenledi. Urfa'nın 
Karaköprü mevkiinde Diyarbakır-Si
verek yolu üzerindeki bir benzinlikte 
arabası içinde silahlı saldırıya ugrayan 
ve bacagından yaralanan Faik BU-

DİPNOTLAR: 

N iştirnan 

CAK kaldırıldığı Urfa Devlet Hasta
hanesi'nde öldü. ·Olayın duyulması ar
dından bulundugu hastahaneye giden 
yakın arkadaşlarının tanıklıii;ına göre 
Faik BUCAK ölüme gidecek düzeyde 
yaralı degildi. Yüksek rütbeli bir subay 
(Albay) hastahaneye gelerek O 'nu 
ziyaret etmiş ve çevresinin Onunla gö
rüşmesine yasak koymuştur. Görüş ya
sagından kısa bir zaman sonra da 
Av.Faik BUCAK'ın öldüğü duyurul
muştur. Bu zaman zarfında Mfr sui
kast sırasında tamamlayaınadıgı gö
revini bastabanede yerine getirmişti. 

Faik BUCAK'ın öldürülmesi sa
dece Kuzey Kürdistan' da degil aynı za
manda Kürdistan'ın diger parçaların
da da etki yaptı. Kürt halkı ve Kürt 
yurtseverleri olayı büyük bir tepkiyle 
karşıladılar. Kürdistan'ın diger parça
larındaki Kürt örgütleri T-KD P Sekre
teri'nin öldürülmesini degişik biçmler
deki tepkileriyle dile getirdiler. I
KDP, Av. Faik BUCAK'ın ailesine ve 
O'nun yakın mücadele arkadaşlarına 
bir baş saglığı mesajı göndererek, T
KDP Genel Sekreteri'nin öldürülme
sini Kürt halkımn püyük bir kaybı ola
rak degerlendirdi.Istanbul, Ankara gi
bi Türkiye'nin büyük şehirlerindeki 
üniversitelerde okuyan Kürt gençleri 
olaya büyük bir tepki gösterdiler. 

Kuşkusuz Av. Faik BUCAK'ınşe
hit edilmesi o zamanki koşullarda ge
nelde Kürt halkı ve Onun ulusal- de
mokratik mücadelesi için ve özelde T
KDP için yeri kolay doldurulamayacak 
bir kayıp idi. T-KDP kısa bir süre için 
de olsa olaydan ciddi bir şekilde etki
lendi. Ancak bu durum uzun sürmedi, 
T-KDP kendini kısa bir sürede topar
layarak mücadeleye daha aktif bir bi
çimde sarıldı. T-KDP, sömürgeci düş
manın amaçladıgının tersine Kürdi
stan'da kitleler içinde daha çok güç
lenmeye, Kürt yurtseverleri daha ka
rarlı ve daha özverili bir mücadele yür
ütmeye başladılar. Başta Sait ELÇI ol
mak üzere Kürt yurtseverleri Faik BU
CAK'ın ünlü "SONDA MIRINt" şii
rinde gösterdigi gibi, Kürdistan Kurtu-
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luş Mücadelesinde canlan dahil, her 
şeylerini ortaya koyarak O'nun yolun
da kararlı bir mücadeleye ~rdiler. 
SONDA MIRINE onlann da "ÖLÜM 
VE MÜCADELE ANDI" oldu. 

Kürt ulusal önderlerinden, Kürt 
toplumunun yetiştirdigi çagdaş bir ay
dın, iyi bir siyaset adamı, T-KDP'nin 
kurucusu ve ilk Genel Sekreteri Av. 
Faik BUCAK Kürt Halkımn Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi Tarihinde onur
lu bir yere sahiptir. Kürt halkı dün ol
dugu gibi bugün de O'nu mücadelesin
de yaşatıyor ve yaşatacaktır. 

SONDAMIRINt 
Sonda me mirin e di reya te de 

welat 
Kefen u kirasen me ne, ferman 

fi xeml fi xelat 
Xenci mirine dine de bo me nebfiye 

xebat 
Xwfuıa me hat firotin pe bikirin 

Kurdistan 
Em diltiye naxwazin pir rfımet e 

goristan 
Kal, pir ser tirba kuştiya digıine 
Dil fi kezewa wan gişka tiji kul 

fi birin e 
Law, btlk hemu ji x:wUn digrine 
Xwfina me hat firotin pe bikirin 

Kurdistan 
Em dı1tiye naxwazin pir rfımet e 

goristan 
Em bi lorika mirine hatin peçandin 
D eya §Una şir, em bi xwfuıe 

mejandin 
çın, birana werin, welat çU, 

qedandin! 

FAIKBUCAK 

Bu yazıyla Av.Faik Bucak'ın Ölümünün 25. yılında Onu anarken, aynı zamanda onuru Kürt yurtsverlerinin mücadele ve anılannın günümüze 
kazandınlması amaçlanmıştır. Bu konuda geniş araştırmalann yapılması gerektigine inanıyorum. 

* Bazı yanl.ışlıklarla birlikte Av. Faik BUCAK'ın kısa yaşam öyküsü ile siyasi mücadelesi haklc:ında SOSYALizM VE TOPLUMSAL 
MÜCADELELER ANSİKLOPEDİSİ'nin 7. cildi, sayfa 2129 ve sonrasında ban bilgiler verilmiştir. 

• • Musa Anter, HA TIRALARIM, S.62, Doz Yay. 1990. 
••• 49'lar Davası, GEREKÇEU HÜKÜM, 30 Nisan 1964, TC Genel. Kurmay Başkanlıgı Askeri Mahkemesi, ANKARA. Sayı: 964(27, Esas: 

964:6, Kara: 964: 36. 
•••• Faik BUCAK'ın SONDA MİRİN'e. şiiri bir çok dergide yayınlanmıştır. Bu ş iii ÇIY A dergisinin 5. sayısında Redaktörün şu notuyla 

çıkmıştır: "Degerli ağabey şehit Faik BUCAK'ın bu şiirinin bundan daha uzun oldugunu biliyorum. Ne yazık ki şiirin tümünü elde edemedik." 
• • • • • Osman SABRİ, ki o dönemde SKDP içinde aktif görev yapıyordu, Faik BUCAK'ın yazdığı GAZI N JI XWED~ adlı şiire karşı 12.07.1963'te 

yazdığı "Bersi\ra Faik Bucak/ "GAZIN JI XWEoe• adlı Şi rinde, Faik BUCAK'a ölçülü eleştiri ve ince övgü dolu ınısralarla cevap veriyordu. Seydaye 
KELEŞ ise ŞİNA FAİQ il SEİD adlı şiirinde T-KDP'nin şehit olan bu iki Genel Sekreterinin arulannı yaşatmak istemiştir. (Diwan 1- EM O 
DUMMIN, Weşanen ROJA NU, 1986, Stockholm) Faik BUCAK üzerine daha başka Kürt şairleri de şiirler yazmışlardı.r. Faik BUCAK'ın Kürt 
edebiyatındaki yerinin belirlenebilmesi için, hem kendisinin yazdığı şiirlerin hem de diğer Kürt şair ve yazarlannın Onun hakkında yazdıklannın 
derlenmesi gerekiyor. 
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TBKP'NİN ''MİIJJ MUTABAKAT SİYASEIİ" VE KÜRr 
REFORMİZMİ 

B.WELATEVİN 

SİYASAL DURUM VE EGE
MEN SINIFlARlN YENİ 

OYUNlARI 

Kuzey Kürdistan'da sömürge reji
mine kal"§l Kürt halkının ulusal muha
lefeti yeni mücadele biçimlerini yara
tarak gün geçtikçe daha çok kitleselle
şerek genişliyor. Kürt halkının gelişen 
ulusal mücadelesi Türk sömürgeci sis
temini her geçen gün biraz daha Kür
distan'daki kitlelerden izole ederken, 
yükselen İNTİFADA hareketi daha 
şimdiden onu yer yer işlemez duruma 
getiriyor. Türkiye'de ise uzun bir ses
sizlik dönemi ardından yükselen geniş 
boyutlu toplumsal muhalefet hareketi 
iktidan zor durumda bırakıyor. Buna 
parelel olarak Türkiye'de ekonomik, 
siyasi ve toplumsal bunalım da giderek 
derinleşiyor. 

Bu durum sömürgeci Türk ege
men suuflannı siyasal üst yapıda yeni 
değişmelere zorlamaktadır. Sömürge
ci güçlerin içine girdigi yönelim iki 
yönlüdür: "Anti-Terör Yasası" ile Kür
distan ulusal kurtuluşçu güçleriyle 
Türk Solu'nun ihtilalci kesimleri hedef 
alınmakta ve onların mücadelesi "Te
rör" ve "Anarşi" olarak damgalanmak
tadır. 12.4.1991 tarihinde luzla Mec
lis'ten geçirilen 3713 sayılı "TERÖR
LE MUCADELE KANUNU"yla bu 
güçlere yönelik siyasi, hukuki ve cezai 
sert tedbirler alınmıştır. Diğer yandan 
sömürgeci egemen güçler sistemin 
kurtuluşu için TCK'nın 141,142 ve 163 
maddelerini biçimsel olarak kalçlıra: 
rak bazı "Sol" kesimlerle bir "MILLI 
MUTABAKATA" varmaya çalışmak
tadırlar. Yaşanılan süreçte egemen 
güçler sistemin gelecegi için "Sol"dan 
destek arayışına yönelmek zorunda 
kalmışlardır. 

Ne 12 Eylül Anayasası ve diğer 
faşist kurum ve uygulamalar, ne de bu 
süre boyunca Kürdistan'da zor, şiddet 
ve katliamlar düzeyinde yürütülen dev
let terörü, Kuzey Kürdistan'da gelişen 
ulusal ve toplumsal muhalefeti zapt-u 
rapt altına alamadı. Bununla birlikte 
TC'nin Kürt halkına yönelik "inkar ve 
sindirmeye dayanan" siyasetinin iflas 
etmesiyle sömürgeci sisternin siyasal 
bunalımı daha da yoğunlaşmaktadır. 
Körfez Savaşı ve savaş sonrasında Gü
ney Kürdistan'da başlayan ulusal ayak
lanma, bunu izleyen iki milyona yakın 
insanın "toplu göçü"yle ortaya çıkan 
uluslararası politik sonuçla, Dünya'da 
oluşan Kürt sempatisi, Kürt ve Kürdi
stan sorununu Dünya'nın gündemine 
dayatmıştır. Kuzey Kürdistan' da 

önemli ölçüde kendiliğindenci de olsa 
ulusal tepkiler geniş kitle ayaklanmaia
nna vararak (INTIFADALAR) Türk 
sömürgecilerinin uykularını kaçırmak
ta, onları yeni arayışlara zorlamakta
dır. 

Bu durumda Türkiye'de sömürge
ci sistemin kendisini yeniden üretebil
mesi için, Kürt ulusu ile Türk emekçi 
sınıflarının sempatisine, tecrit oluşunu 
geeiktirecek yeni odakların desteğine 
ihtiyacı bulunmaktadır. Yıllardır terör 
ile yok etmeye çalıştıgı; terörist, anar
şist, bölücü olarak kitlelere l~e e~~ 
Kürdistan ulusal kurtuluşçu guçlen ife 
Türkiye devrimci güçlerinin gün geç
tikçe daha çok kitlelerin destegini ka
zanmaları ve mücadelelerinin yeniden 
ivme kazanması sömürgeci egemen 
güçleri zor durumda bır akmakta, onla
n yeni arayışlara zorlamaktadır. Bu 
güçleri yok etmenin, onları kitlelerd~n 
tecrit etmenin mümkün olmadıgını; 1§· 

kence, idam, kurşuna dizme, şiddet ve 
zor yöntemlerinin yeterli olamadıgını 
gören sömürgeci egemen güçlerinin 
"Sol" içinde var olan Kemalist, Devlet
çi, Misak-i Milli'yi savunan kesimlere 
dayanarak yeni uzlaşma projelerini uy
gulamaya yöneldigini g~rmek~eyiz. 
Gelecegi gören bazı bUf]uva sıyaset 
çevreleri Misak-i Milli'yi savunacak, 
"Milletin ve devletin bölünmez bütün
lügü"nü koruyacak, "ebediTürk devl:
ti"!ll s~lamete çıkarmayı hed~_fleY.~n bır 
MILLI MUTABAKAT HUKUME
Tİ (Ulusal Uzlaşma Hükümeti) hede
flemektedirler. 

TBKP'NİN (fKP) TJ\RİHİ S~
NIF UZLAŞMACI SIYASETI 

TKP kuruldugundan bu yana Ke
maiizmi savunmuş ve sömürgeci Türk 
burjuvazisine karşı daima "sınıf uzla
şmacılığı. siyaseti"ni izlemiştir. Dünden 
bugüne TKP'de degişen fazla bir şey 
olmamıştır. Rahmetli TKP'nin 1978'de 
formüle ettigi ULUSAL DEMO
KRATiK CEPHE projesinin günü
müz koşullarına uyarlanmış, onun ol
gunlaşmış hali olan BA,Riş VE YLU
SAL DEMOKRASI PROG RA
Ml'nın talepleri, içeriği ve anlayışı ile 
sömürgeci egemen sınıfların bugünkü 
uzlaşma stratejisi ortak bazı paydalar
da çakışmaktadır. TKP'nin devamı 
olan TBKP'nin Ulusal Demokrasi 
Programı ile 1986' daki Ulusal Konfe
rans Tezleri incelendiginde okuyucu
ların nasıl bir "Milli Mutabakata" var
maya çalıtıklarını daha iyi görmüş 
olacaktır. M ar ksizmin-Leninizmin 

devlet ve demokrasi kuramma göre; 
"İşçi sınıfı devlet gücünü ancak kapit~
ist devlet aygıtını zorla yıkarak aşagı
dan yukanya devrim ile ele geçirebilir." 
(Lenin' denaktarmayapan S. W. Moo
re, DEVLET KURAMI, S. 109, Simge 
Yay 1976 istanbul) TKP'nin devamı 
olCU: TBKP ise TC sömürgeci devletini 
parçalamak ve ortadan kaldırmak ye
rine; rejimi yetkinleştirmeyi, sömürge
ci kapitalist sistemi "Ulusal Demokra
tik Hükümet Programı" önerisiyle düş
tügü bunalımdan kurtarmayı hedefle
mektedir. TKP(fBKP; devlet, ordu, 
egitim, demokrasi vb. ile ilgili or~aya 
koydugu düşünce ve öneoneler sıste
matiğiyle sömürgeci egemen sınıflara 
yıllardır güven vermeye çalışmaktadır. 
TKP'nin (TBKP) 1986 tarihli Ulusal 
Demokrasi Alternetili broşüründeki 
temel persfektifıni şöyle özetliye biliriz: 

Türk egemen sınıflan TCK'nın 
141, 142 ve 163. maddelerini kaldırma
lıdırlar. "LEGAL" bir Komünist Parti
nin kurulması ve seçimlere katılabil
mesi için bize yasal bir ortam hazırlan
malıdır. Böyle bir ortamda TBKP; ya
pılacak bir seçim sonucunda kendis
inin de içinde yeralacagı; 12 Eylül 
Cnntası'na karşı "tavır alan" DYP, 
SHP, DSP, RP' den oluşacak olan "De
mokratik Bir Ulusal Hükümet" ile Tür
kiye'yi "Ulusal Barış Ve Demokrasi"ye 
ulaştırma yı hedeflemektedir. 

Yani TBKP kapitalist sömürgeci 
sistemi ortadan kaldırmak için müca
dele etmiyor, hatta sistemin kendisine 
karşı da degildir. TBKP'liler sömürge
ci burjuva parlementosundan çıkanla
cak yasalarla faşist devlet biçiminin 
"burjuva demokrasisine" dönüştürül
mesinin hayallerini kurmaktadırlar ve 
çabalan bunun içindir. Bu türden dü
şünen hayalcilere Engels şöyle demek
tedir: "Bu zavalh aptallar, geneUikle 
oldukça karanlık geçen yaşamlan sü
resince, başanya benzeyen herhangi 
bir şeye o denli az ahşmışlardı ki, iki 
ya da üç ay çogunlukia geçirdikleri 
yasa degişikliklerinin Avrupa'nın 
çehresini değiştireceğine gerçekten 
inaomışlardı .•. " Ve Engels, buna "par· 
lementer alıklık bastaiJiı" adını koyu· 
yordu. (F. Engels, ALMANYA'DA 
DEVRiM VE KARSI DEVRIM) 

TBKP reformistleri; faşist devleti 
ve onun kurumlarını barışçıl yoldan ve 
reformlarla demokratik bır yapıya 
dönştürmeye karşı çıkacak olan burju
va kesimelerini ise genel oyun verecegi 
manevi bir otorite ile sindirmeyi umut 
etmektedirler. Göstermelik bir parle
mentonun çıkaracağı yasalarla devle-
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tin karektcrini degi§tirmeye çalı§m~ 
ancak TBKP gibi uzla§macı-reformıst 
partilerin hayali olabilir. TB~'lile~ 
unuttuğu veya _unutturm~k. ı~tedıgı 
"demokrasinin bır devlet bıçımı oldu
ğudur", yönetim yad~ hükümet biçimi 
olmadıgıdır. Böyle bır parlementodan 
çıkacak Ql~ bir ~~üm~t ile orduyu, 
polisi MIT'ı ve dıger fa§ıst kurumları 
dağıt~adan onları dem~kratik ~u~um
lar haline dönüştürebıleceklerını sa
myorlar. Her on yılda bir hükümeti 
kovup parlementoya kilit vuran, ~milli 
birlik ve bütünlüğü", " devlet~ k~
rumayi" kendisine temel amaç edinıniş 
olan fa§ist Türk ordusunu parlemento 
yoluyla demokratikla§tirilebilecegini 
hayal edenler ya Marksist bilimden bi
haber ya da Marksizmin d_evlet kura
mını revize etmeye çalışan iflah olmaz 
dönekler olabilir. Marksist devlet ve 
devrim perspektifiyle ~gili olarak ~: 
nin §()yle diyordu: "Bı_ıiJUV~ egemenliği 
brokrasi aygıtını yetkinle§tırerek kuru
lurken, işçi sınıfı egemenliği bu aygıtı 
(ordu, polis, zabıta, adliye) parçalıya
rak kurulur." Barı§ Ve Ulusal 
Demokrasi adlı broşüründe TBKP li
derleri Türkiye egemen güçlerine 
uzla§ma çagnlarıyla birlikte, kendile
rinin Türkiye devrimi gibi bir sorunl~
rının olmadıgım söyleyerek, TBKP'nın 
varolan burjuva siyasal yapı içinde ka
larak, parlamento yoluyla mücadel~ 
edecek bir parti olduğuna, e~e::nenle~ı 
ikna etmeye çalışıyorlar. Lemn ın deyı
miyle "Burjuvazi ve işçi har~ke~ opo_r
tunistleri bugün işte Marksızmı "evcil
le§tirme" biçimi üzerinde birle§iyor
lar." ( Devlet Ve Devrim, S.17, Bilim 
Ve Sosyalizm Yayınları 1989) TBKP 
liderlerınin 4 yıl önce eğemen güçle~ le 
uzlaşmak için yaptıkları çagnya dik
katle bakarsak, nasıl bir uzla§mamn 
hedeflen<liğini daha açık ~örmüş ol~
cağız. TBKP'liler §()yle dıy?rdu:. ".B!Z 
demokrasiye gerçekten geçilmesı ıçın 
ulusal çapta bir mutabakatı zorunlu 
görüyoruz. Şimdi eğer TBKP'nin leg~ 
kurulması konusunda böyle uygar bır 
uzla§ma oluurrsa, b~ ~er~~ _ülken.~ 
önemli sorunlarının çozumu ıçın de ıyı 
bir temel hazırlayacaktır." (Berlin, 
Haydar Kutlu ve Nihat Sargın imza1ı ll 
Kasım 1987 tarihli Basın Bildirisi) 

Sömürgeci-faşist TC rejiminin 
Dünya'ya kendisini demokratik bir rej
im olarak gösterme çabalarımn başarı
lı olamadığı, Türkiye'de toplums~l 
muhalefetin yükseldiği, Kuzey Kürdi
stan'da ulusal ve toplumsal kurtulU§ 
mücadelesinin kitlesel boyutlara ula
şarak TC için bir tehlike haline g~_l~ 
ve Kürdistan'da bağımsızlıkçı eğilim
lerin gide:~1~üçlendiği, sistemin va
rolan bun arımn daha çok derin
le§tiği bir ortamda; eğemen güçle~in 
böylesine bir istetıneye ne kadar ihtıy-
açlarımn olduğu aç~ tır. . . . 

$imdi deb u kesimlerın ne ıçın ve 
nasıl bir "MİLLİ MUTABAKAT"a 
varmaya çahştıklanm fazla uzatma-

Niştiman 

dan, bu mutabakatın Kür?i5tan _de~
minin önünde olU§tUracagı "yenı barı
katların" neler olabileceğini açıkla
maya ~- 4!ten asıl bizi ilgilen
diren de "MILLI MUT ABAKA T"m 
bu yamdır. 

TOPŞİMDİ TBKP'DE.-

Sömürgeci Türk egemen sımfları 
bir "Milli Mutabakat" için ağırda olsa 
görevlerini yerine getirmektedirler. 
12.4.1991 tarihinde k5;tbul edilen 3713 
sayılı TERÖRLE MUCADELE KA
NUNU'nun 23. maddesiyle biçimsel 
de olsa TCK'nın 141,142 ve 163. mad
delerini yürürlükten kaldırdılar. 
TBKP liderleri, o güne kadar çalışma
larına göz yumulan partilerini, legal 
olarak kurdular. Bir çok TKP'linin 
Türkiye'ye girişler~e izin verilc;ti. Hay
dar Kutlu Cumhurıyet gazetesıne ver
diği bir demeçte: "Biz amacunıza ulaş
tık." diyerek, uzun bir zamandır eğe· 
men smıflarla sürdürülen pazarlıkla· 
nn nasıl bir "uzlaşmaya vardığını" 
böylece kamuoyuna da açıkJam~ ol· 
du. Şimdi TBKP'liler; 2000 yılianna 
doğru Türkiye'yi "deı;nokrasiye" ulaştı: 
racak olan bir "Milli Ittifak"ın partilerı 
olan DYP, RP, DSP ve SHP ile birlik
te "Misak-i Milli"nin korunması ve 
TÜrk devletinin bekası temelinde 
"Sağ"ın ve "Sol"un birlikte olU§turacağı 
tarihi bir ULUSAL UZLAŞMA'yla 
geleceğin "Demokratik Türkiye"sini 
yaratma, onu "koruma ve kollama" mü
cadelesi içindedirler. Parlamentodan 
çıkardıkları Anti-Terör Yasası'yla 
Kürt ulusal hareketinin bagımsııJıkçı 
kesimleriyle Tür~ye d_e~~-h~~ke
tinin ihtilalci kesimlerının terorıstlikle 
yargılanmaları bundan böyle "Sol" pa
tentle de me§rulaştırılmış olacaktır. 
Misak-i Milli'yi tanımayan, Türk sö
mürgeci rejimini parçalamayı hede
fleyen; ülkelerinin bagımsızlığı ve hal
klarının kurtulU§u için mücadele ve
ren; iyilik, güzellik ve insanca yaşama 
ülküleri adına savaşanların yıllardır 
devletin çıplak terör ve işkencesi altın
da olmaları, sömürgeci eğemen güçl~r 
tarafından yasalarla terörist ilan edil
meleri ve bu temelde yargılanmaları 
bir bakıma anlaşılır bir şeydir. Ama 
böylesi bir cephede "komünistleri" gör
mek kadar alçaltıcı bir şey olamaz. 
TBKP ve benzerlerinin yaptığı; dev
rime~ sosyalist poli_tik~yı burjuv~ y~
sallıgı derekesine ındirmek, reJımın 
ideolojik ve siyasal sınıri~ dışına_ ta
~ an Kürt _ul~l ~ek~t~ ~e _rarli:kal 
Türk devrımcı kesimlerının ilitilalcı ve 
bagunsızlıkçı özlerini boşaltmayı he
deflemektedir. Sömürgeci Türk ege
men sınıflan "Ulusal Uzlaşma"ya doğ
ru adımlar atarak, çıkardıkları yas~ar: 
la TBKP tarafından önerilen "MILLI 
MUTABAKAT"a yeşil ışık yakmış bu
lunuyorlar. Şimdi top TBKP'de!..Eğe
men sımflar şimdi TBKP'den varıla
cak milli mütabakata uygun olarak 
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onun ağzından sosyalizm a~a; ~ür
distan ulusal kurtulU§ÇU guçlerıyle 
Türkiye'nin radikal devrimci:demo
kratik güçlerini bölücü, an~ıst, ter: 
örist vb. olarak ilan edilmesını ve yem 
adımların atılmasını beklemektedirler. 

TBKP Ulusal Uzla§ma siyasetiyle 
sadece sömürgrci egeme~ gü9lerle an
Laşmaya varmakla da .Y7tınmı_ror; ~na 
verilen görevlerden bın de Turkiye de 
ve Kuzey Kürdistan'da sol çevrelerde 
kendi çizgisinde yeni. etk~ al~~ ~a
ratmaktır. Sömür~ecı-fa§ıst reJım ıse 
içerde ve dışarda ızole olmU§ yapılan
masını "komünistlerin" desteğiyle me§
rula§tırmaya ve .. tıkamklığıfl! ~maya 
çalışmaktadır. Onü~üzdekı sur~çt~ 
Türkiye'de ve Kürdistan'da ~evrım.~ı 
ve ulusal kurtuluşçu güçlere duşen go
rev sömürgeci-fa§ist rejimle birlikte 
TBKP'nin de izolasyonunu hızlandıra
cak ideolojik ve siyasal çalışmalara ağ
ırlık vermek, onları daha çok kitleler
den tecrit etmek olmalıdır. 

YÖNEUMiN KÜRDiSTAN 
AYAGI 

KU§kusuz TC sahiplerini böyle bir 
"Ulusal Uzlaşma"ya zorlayan nedenle
rin başında daha önce belirttiği~-~
bi Kuzey Kür~stan'da sö~ürgecıliğe 
karşı kitlesel bır temelde gelişen ulus~ 
muhalefetin giderek bağımsızlıkçı bır 
sürece girmesi ve Kürt Halkının Ulusal 
KurtulU§ Mücadelesine (Iq-1\JKM) 
dönüşmesi eğilimi gelmektedir. Işt: bu 
gelişmenin _önün_ü_ alm~ v~ bu muca
deleyi evcılleştırıp reJımın sınırla~ı 
içinde tutmak için uzlaşmamn Kürdi
stan ayağı da olU§t~rulmaya ~yor. 
Kürdistan'da şimdiden bunun ıçın uy
gun bir ortam hazırlanmaktadır. Bu
gün Kürdistan'da yaşanan süreç de şu 
veya bu ölçüde buna malzeme sunan 
bir süreçtir. 12 Eylül 1980'den s_?nr~ 
içine girilen yenilgi ve dagımklık surecı 
hala aşılamaınıştır, bunun ulusal-de
mokratik saflarda yarattığı moral. bo
zukluğu ve savrulma de-.:am. e.diyor. 
Diger yandan."R~<:l So~y~ .. C So
syalist ülkele~ın) ıç~e gırdigi. ço~e
nin yarattığı ı?eol~Jik deprasyon ozel
likle bazı kesimlerın o gune kadar sa
vunageldikleri ideolojik ve teorik te
mel dayanaklarını ortadan kaldırarak 
onları çok boyutlu bir bunalıma sürü
klemiştir. Bu dur~ daha çok_ulus.~a
rarası bazı ideolojik merkezicnn Kur
distan'daki uzantılan durumunda olan 
eski ~abloncu çevrelerde gözl~~en
mektedir. Uzun süren bu yenilgı ve 
dağımklık süreinde Dünya çapında 
karşılaşılan ideolojik deprasyonun da 
etkisi altında bazı siyasi çevrelerde ve 
kimi bağımsız kadrolar arasında ciddi 
bir dökülme, savrulma ve sağa kayış 
~örülmektedir. İşte, 12 Eylül 1980'de 
iktidara gelen faşist cuntamn saldınla
nyla dağılan örgütlerde ve yıırt dışına 
çıkmak zorunda kalan "kadrolarda" 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



Bejmar 18 

görülen yoğun demoralizasyon 60 yıl
dır yurtdışında yuvalanmış bulunan 
TKP için adam kazanmanın elverili bir 
ortamını hazırladı. SBKP'nin ideolojik 
çizgisinde politika üretmeye çalışan 
Kürt "Sol" kesimlerinin TKP'ye yakın 
ideolojik söylemleri TKP'lilerin daha 
başından beri bu kesimler içinde cirit 
atmalannın koşullarını yaratıyordu. 
Uzun yıllar Kürt çevretennde yürütü
len bu çalışma baZJ. örgütlerin bölün
mesine, kadroların "sosyalistleşme" 
adıyla savrulmalarına yolaçan ciddi 
nedenlerden biriydi. Bugün baıı Kürt 
çevrelerde TBKP progranl}Da parelel 
düşen egilimlerin ve "YENI" baıı olu
şumların kaynaklanndan biri de bu
dur. Unutulmamalıdır ki TKP tüm ta
rihi boyunca Kürt sorununda ülke için
de olsun, uluslararası düzeyde olsun, 
daima kendi burjuvazisinin yanında ol
muştur, sosyal-şöven Kemalist bir po
litika izlemiştir, hatta sömürgeci Türk 
burjuvazisine yol göstericilik yapı:nış
tır . Bu tutumunu uluslararası devrimci 
platformlara kadar ~ötürmüştür. Bu
gün de aynı çizgiyi izliyor. Bu açık siya
setine rağmen TKP!fBKP'nin Kürdi
stan'daki gölgesi hala devam etmekte
dir. Yaşanılan süreçte "kültürel-demo
kratik haklara" soyunan "Kürt Refor
mizmi"nin giderek ~üç kazanması 
TBKP'nin yörüngesinı genişletiyor ve 
Onun Kürt ayağının yaratılmasına 
maddi bir zemin oluşturuyor. Legalist
reformist baıı Kürt unsurlar etkiledi
kleri baıı kesimleri de peşlerine taka
rak TBKP'nin yasallaıjma çabalarına 
parelel olarak "Legal Bir Kürt Parti
si"ni oluşturma adı altında bir süredir 
yurt içinde ve yurt dışında yürütükleri 
faaliyetlerine daha da hız vermiş bulu
nuyorlar. A~ıca sömürgeci egemen 
güçlerin "Milli Mutabakat" temelinde 
TBKP'ye yasallaıjma izni tanıması, 
"Kürtçe Yasağı" ve TCK'nın 141, 142 
ve 163. maddelerinin kaldırılması bu 
çevretere cesaret veren, onları buna 
teşvik eden önemli bir gelişme oldu. 
Görüldüğü kadarıyla son zamanlarda 
Türkiye'de yaşanan gelişmeler "refor
mist" baıı Kürt çevrelerini bayağı um
utlandırı:nış bulunuyor. Sömürgeci-fa
şist TC yönetiminin silahlı temelde 
Kürt halkına karşı yürüttüğü savaıjla 
ülkemizi viraneye çevirdiği, halkıını.zı 
yok etmek istediği, bu politikalarını 
güçlendiren ve ona yasallık kazandıran 
Terör Yasası'yla Kürt halkının Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesini bastırmaya ça
Iıştıgı bir dönemde; yurt içinde ve yurt 
dışında baıı Kürt siyasi ve aydın çevre
lerinin "TC'nin reforme olabileceginı" 
işlemeye başladıklan ve bu anlayışla 
geleceğe yönelik hamlıklar içinde ol
dukları görülmektedir. TBKP'nin sö
mürg:rci burjuvaziyle uzlaıjma çizgisine 
parelel olarak gelişen bu uzlaıjmacı an
layışın (Teslimiyetçi reformİst eğili
min) farklı koşullarda da olsa 
TBKP'nin programını "Kürdistanlılaıj
tırma" çabasından baıjka bir şey değil-
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dir. "Yeni", "legal parti", "kültürel-de
mokratik haklar", "meşru bir sol",gibi 
düşünce ve egili.ınler mücadele yılgını 
baıı çevrelerde giderek ilgi görmekte
dir. 2000'li yıllarda AET'ye girmeye 
hamianan sömürg:rci egemen güçler 
bütün araç ve oanaklanyla Dünya ka
muoyuna Türkiye'nin "demokrasiye" 
geçtiğini, buna haıırlandığını anlat
maya çalışıyorlar. Böyle bir dönemde 
yukarda belirtigim eğilimler içine gi
ren Kürt çevrelerinin bu yöndeki çaba
ları acaba neye hizmet ediyor? Sö
mürg:rci TC devleti bir yandan çıkar
dıgı yeni Terör Yasası'yla zor ve şiddet 
uygulayarak Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Hareketini fıziki olarak ezmek is
terken, bir yandan da Kürt R efor
mizmini cesaretlendiren yeni düzenle
melerle "sömürgeci rejimle bütünleşe
cek, insani ve sınırlı baıı kültürel hak
tarla yetinecek bir Kürt Solu" nu yarat
mak ve bu yoldan Kürt halk kitleleri 
arasındaki radikal bağımsızlıkçı eğili
mi freniemek istiyor. Bununla sömür
geci rejimin her zaman kontrol altında 
tutacağı bir "Kürt Solu" yaratılmak is
teniyor. Bu "kadife içinde demir yum
ruk politikası" her iki yönüyle de aynı 
sonuca götürüyor: Bununla Misak-i 
Milli sınırlan korunmak, bu sınırlar 
içinde Türk devletinin bekisı saglan
mak, milletin birliği ve bütünlüğü gü
vence altına alınmak isteniyor. Kürt 
ulusal hareketi içinde yaratılmaya çalı
şılan bu reformİst kanatta bağımsızlık
çı Kürt ulusal hareketinin önüne yeni 
barikatlar oluşturulmaya çalışılıyor. 
Zaten TBKP'nin sömürgeci egemen 
güçlere önerdiği "Barış Ve Ulusal De
mokrasi" programı da bunu hedefie
miyor mu? 

TC Parlementosu'nda" Kürt Mil
letvekilliği sevdası"na kapılan baıı re
formist Kürt unsurlara bu politikaşim
dilik bO§ gelebilir. Ama unutulmasın ki 
Kürt tarihi teslimiyetçiliğin ve refor
mizmin sonunu acı. örneklerle sergiley
en deneylede doludur. TBMM'deki 
görevleri bitikten sonra sömürgeciler 
tarafından idam edilen "Kürdistan 
Milletvekilleri"nin sayısı az değildir ve 
bunlar Kürdistan tarihinde pek de iyi 
bir adla anılmıyorlar. Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi Tarihinde teslimiy
etçi-reformİst çizgi ile bağımsızlıkçı
radikal çizgi arasındaki mücadelenin 
kökleri eskidir ve bağımsız bir Kürdi
stan kuruluncayakadar da bu mücade
le olacaktır. 

Kuşkusuz devrimciler her zaman 
için rejimde meydana gelen nisbi değ
işmeleri gözleyerek, elde edilecek hak 
ve kazanımlan da savunarak, mücade
le ve taktiklerini bunları da göz önüne 
alarak yürütürler. Ancak -devrimciler, 
hele Kürdistan gibi sömürge bir ülke
nin devrimciler~ hiç bir zaman umut
larını sömürge parlamentosu ve hükü
metlerinin çıkaracağı yasalara bagla
mazlar. Bizim umudumuz halkıını.zın 
kendi öz gücüne dayanan, önüne bağ-

19 

ımsız Kürdistan perspektifini koyan ve 
sömürgeci güçlerin her türlü oyalama 
politikalanndan uzak kendi bağımsız 
mücadelemizdir. 

TBKP'nin sömürgeci Türk ege
men güçlerine önerdiği ve Kürt Soru
nu'nu Misak-i Milli sınırlarına haps 
ederek Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mjica~elesini pasifıze etmek iş_teyen 
MILU MUTABAKAT PROG RA
MI'nın alternatifi halkımızın Nusey
bin, Cizre, Silopi, Diyarbakır, Lice, 
Doğubeyazıt gibi yerlerde yarattığı 
ulusal direniş odaklannın (iNTıFA
DA'nın) geliştirilmesi ve kendi öz gü
cüne dayalı uluasal bağımsızlık müca
delesi perspektifidir. Bu direni cilimi
nin kitlesellik boyutu içinde Kürdi
stan'a özgü bir demokrasi aniayıının 
gelitirilip imdiden uygulamaya çalııl
masıdır. Kürt halkının kurtuluşu ülkesi 
Kürdistan'nın sömürgecilik boyundu
rugundan kurtulmasıyla mümkündür. 
Kürdistan'ın kurtuluşu ise bu ulusal di
reniş odaklannın ülke çapında yaygın
laıjtınlarak merkezileştirilmesi ve bu
nun silahlı mücadeleyle uyumlu bir bi
çimde birleştirilmesiyle mümkün olac
aktır. Kürdistan'daki ulusal halk mu
halefetini sömürgeci rejimin reformcu 
politikasının sınırlan içıne haps etmeyi 
hedefleyenler uzun vadede bu politi
kalannda asla başanya ulaşamayacak
lar, ama geçici bir süre için de olsa 
rejimin spop kapakları olabilecekler
dir. 

SEVGİLİ YURDUM 

Toprağın örtnıezse yüıleri 
Rüzginn esmezse çorak yüreklere 
Baharlar yaşanmaz, çiçekler 

ogullar seslenmiyor 
Kızlar hep susuyorsa 
Hiç doğm.azsa güneş 
Ve çocuklar oynamıyorsa 
Agla agla se\'gili yurdum 

Oysa bir gül~ için 
Bin yaşam ağhyor bak 
Geçerlerken üzerinden 
Adım adım ölümün 

Yıne sesiz bir vuruş 
Hain kıpırtısız 

açmaısa 

O sesler, haykınşlar özlernin 
Baglansa da eller, ya o yürekler 
Aglama ağlama sevgili yurdum 
Bak oğul ses veriyor 
Bir ses daha 
Açıyor Kardelen, 

Newroz çiçekleri 
Al, yeşil ve de san binlereesi 
Ve Kawa'nın attŞnde 

ö ·· lük şarkılan 
Ve ses ~yor binlereesi ile 
Bitecek en nihayet yaşayan sessizlik. 
Binlerce m!l§tu ile 

Emine BILGIN/ANKARA 
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KÜRr HALIQ İÇİNTİMSAD GÖZ YAŞlARI DÖKE~~ VE 
SOSYALIZM ADlNA SADDAM'IN KANLI ELLERINI 

TEMİZLEMEYE ÇALIŞANLAR 
M.CanAZBAY 

Körfez Savaşı'nın bitimi ardından 
Güney Kürdistan Saddam diktatörlü
ğünün saldırılarına yeniden hedef ol
du. 21. yüzyılın şafagmda Güney Kür
distan' da büyük bir "Insanlık Trajedisi" 
yaşanmaktadır. Büyük bir katliam ve 
tehcir hareketiyle karşı karşıya olan 
Güney Kürdistan halkı çagdaş dünya
nın gözleri önünde yok edilme tehlike
si altındadır. 

Kürtler, bir kez daha Ortadoğu'da 
hem savaşın, hem barışın kurbanı ol
dular. Bugün Güney Kürdistan'da ya
şanan trajediden sorumlu olan sadece 
kanlı Irak yönetimi değildir. ABD em
peryalizmi, diğer Müttefik Güçler, 
Türkiye ve bölgenin diğer gerici ve sö
mürgeci devletleri de bu insanlık suçu
nun ort$ ve sorumlusudur lar. Empe
ryalistler ve bölgenin gerici güçleri 
Saddam denilen bu canavan kendi el
leriyle yarattılar ve Kürdistan'daki bu
günkü ortamın doğınasına da kendileri 
olanak tanıdılar. 

EmJ?eryalizmin ve sömürgeciliğin 
karekterıni biliyoruz. Emperyalizmin 
ve sömürgeciligin ne ~ama geldigin.i 
Kürt halkı iyi biliyor. Onemli olan bu 
kavramların teorik olarak ne anlama 
geldigi değildir. Önemli olan bu olgu
lan hayatın içinde tanımak ve buna gö
re tavır almaktır. Kürt halkı uzun mü
cadele tarihinde 

emperyalizmin, sömürgeciliğin ve 
bunun sonuçlarının ne demek olduğu
nu yaşayarak görmüştür. Bu nedenle 
burada emperyalist ve sömürgeci ~ç
lerin Kürt halkına karşı izledikleri/izle
mekte olduklan politikalar konusunda 
uzun tahlillere girmeye gerek görmü
yorum. Ayrıca, bizim sosyal-§Öven çev
relerin akıl hocalığına da ihtiyacımız 
yoktur!..Küstahça bir edayla Kürt hal
kına emperyalizm dersini vermeye ça
lı§an Kemalist, sosyal-§Öven çevrelerin 
sömürgecilerin suçlannı gizleme çaba
lan ve halkımızın mücadele yolunu ka
rartma politikaları, bizlerin emperya
lizm ve sömürgecilik konusundaki gö
rüşlerimizi degiştiremez .. 

Uluslararası basın-yayın çevrele
rinin ve Dünya kamuoyunun baskılan 
altında ABD emperyalizmi ve onun 
müttefiklerinin Kürt halkına karşı "vic
dan borcunu" ödeme kabilinden ba
şlattıktan "indanf yardım" çabaları 
Kürdistan'da yaşanan bu büyük "insan
lık trajedisinın" altındaki gerçekleri 
gizleyemez. ABD emperyalizmi ve 
Onun müttefiklerinin yaptıkları Kürt 
halkının bu dramı karşısında "timsah 
göz yaşları" dökmektien başka bir şey 
değildir. Elbette Kürt halkının yaşa-

dığı bu trajedi karşısında niteligi ne 
olursa olsun; Dünya'da bütün ülkele
rin, BM'nin, uluslararası kurum ve ku
ruhışlaruı acil yardımına ihtiyacı var
dır. Bu her şeyden önce bir insanlık 
sorunu ve bir insanlık görevidir. Ancak 
sorunun kendisi bu kadarlık değildir. 
Kürt haçlkmm içinde bulunduğu bu
günkü trajedi dahil, Kürt sorunu, tüm 
boyutlarıyla siyasal bir sorundur ve bu 
soruna siyasal bir çözüm bulunmadık
ça "timsah göz yaşlan"ndan öteye git
meyen bu tür insaniyardım ve "çözüm
lerin" gerçekte fazla bir anlamı yoktur. 

Emperyalist ve sömürgeci güçler 
her olay ve gelŞneye kendi çıkarlan 
açısından bakarlar. Kürt sorununa 
yaklaşımları, bugünkü ve gelecekteki 
tutumlan da bu temelde olacaktır. Bu 
nedenle emperyalist ve sömürgeci güç
lerin dünkü Kürdistan politikalarıyla 
bugünkü politikalannın ne olduğunu 
ve Kürt halkına karşı giriştikleri eylem
lerin neden ve amaçlarını biliyoruz. 
Bur yazımda esas olarak "anti-emP.e
ryalizm" histerisi içinde "ilericilik", 
"solculuk" ve "sosyalizm" adına günü
müzün en ~erici ve en kanlı yönetimle
rinden birı olan Saddam Hüseyin ikti
dannı destekleyen, bu cani diktatörün 
suçlarını gizlerneye çalışan ve bu 
zihniyetle Kürt halkının mücadelesine 
kara çalan "sosyalizmin yüz karası çav
relerin" tutum ve politikalan üzerinde 
durmak istiyorum. 

Körfez Savaşı ve sömürgeci-faşist 
Irak yönetimine karş tavır sorununda 
"sosyalist ülkeler", Ortadoğu'nun bazı 
ilerici güçleri ve Türkiye'de kimi "sol" 
ve "sosyalist" çevreler gerçekten çok 
kötü bır sınav verdiler. Arap ilerici 
güçlerinin önemli bir kısmı ya doğru
dan Saddam'ı desteklediler, ya da doğ
ru ve kararlı bir politika oluşturarnac4.
lar. Baş.nı yaser Arafat'ın çektigi FKO 
olayın başından beri Saddam'ın yanın
da yer aldı. FKO'oun izlediğiğ bu po
litikadan Filistin halkı ve Onun davası 
çok büyük zarar gördü. Bu duruma 
rağmen Yasar Arafat "Filistin davasını 
güçlendirdiği için Saddam'a teşek
kür ... " ediyor. Sorun bu kadar da değil. 
Bazı yayın organları Filistinlilerin 
ırak'ta Kürtlere kar§l fıili olarak savaş
tığını yazıyor. FKO'nun izlediği politi
ka Kürt halkıyla Filistin halkı arasmda 
derin bir güvensizlik yaratmaktadır. 
Aynca bu durum, Ortadoğu'da halkla
no ortak mücadelesi önünde ciddi en
gelller yaratacaktır. 

Kürt halkına karşı girişilen katli
amlar karşısında ve sorunun BM'de 

görüşülmesi sırasında sosyalistlikleri 
sadece söylernde kalan sözüm ona "so
syalist ülkelerin" izledikleri politika ise 
ibret verici bir politikadır. Yıllarca 
kendilerini Dünya'ya "ezilen halkiann 
dostu ve müttefıği", "ulusal sorunda çö
zümleyici", "proleter enternasyonalist" 
vb. tanılan bu ülkeler bir halkın toptan 
imha edilmesi eylemi karşısında seyirci 
kalmaktan da öteye, Saddam diktatör
Higünden yana tavır aldılar. BM' ler 
Güvenlik Konseyi'nde 688 sayılı kara
nn oylanınası sırasında SSCB ve Çin 
çekimser kalırken Küba, Güney Ye
men ve Zimbabwe karşı oy kullandılar. 
688 sayılı karar Kuzey ırak'ta bir "Gü
venlik Bölgesi"nin oluşturulmasını, 
Kürt halkının soykırımdan korunması
nı ve Saddam yönetimine karşı bazı 
önlemlerin alınmasını içeriyordu. Bu 
ülkelerin BM' de sergiledikleri bu tavır 
en az deyimiyle sömürgeci-faşist Sad
dam yönetimine "diplomatik destek 
vermek" ve Saddam'ın suçlarını gizle
mek olmuştur. Bu tavrıo "anti-empe
ryalist" politikayla ve sosyalistlikle hiç 
bir ilgisı yoktur. Bir yandan bir halkı 
köleleştiren ve bu halkı Hitler faşizmi
ne taş çıkartacak yöntemlerle imha et
meye çalışan; kendi ülkesinde işçi sınıfı 
ve emekçi halka hiç bir hak ve hukuk 
tanımayan; başka ülkeleri işgal ve ilhak 
eden, sömürgeci-faşist bir diktatörlük. 
Diğer yandan Ortadoğu petrolleri ve 
bölgesel çıkarlan için, Ortadoğu'da 
"yeni bir düzen" oluşturmak" için, bu
raya gelen emperxalist güçler ve onla
no yerel işbirlikçileri. Bu iki güç ara
smdaki bir savaşta sosyalistler ve so
syalist ülkeler taraf tutmazlar. Bu olay
da "anti-emperyalizm" diye bir olgu da 
yoktur. SB ve diğer bazı sosyalist ülke
ler yıllarca Irak'ı her yönden deste
kleyerek "anti-emperyalizm" ve "kapi
talıst olamayan yoldan kalkınma" 
tezlerine dayanarak "enternasyonalist" 
bir dayanışma da bulundular. O gün de 
bu sömürgeci rejim kendi halkını eziy
or, Kürtlere karşı katliamlar düzeoliy
ordu. Sonuç ne oldu? Sosyalizmin as
keri, siyasi ve ekonomik desteğiyle bes
lenen bu ülkede Baas yönetimi pa
lazlandıkça emperyalizmin kartlarını 
Ç>ynamaya başladı. Sekiz yıllık Irak
Iran savaşı boyunca emperyalizmin 
truva atı rolünü oynayan Saddam ikti
dan bu kez emperyalist ülkeler tarafın
dan desteklenerek bugün kü duruma 
getirildi. Körfez savaşı'na ve emJ?Crya
lizmin bölgesel planiarına davetıye çı
karan Saddam yönetiminin anti-empe
ryalist olduğunu savunmak sosya
lizmin neresine sığıyor? Görüldüğü 
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kadaoyla bazılan için ABD'ye kal'§l 
olmak anti-emperyalizmdir, ve bu, 
böyle bir güce kendi ülkesindeki hal
klan kıyımdan geçirmeye hak kazandı
nyor. 

Türkiye'de ise "ilericilik", "Solcu
luk" ve "sosyalistlik" maskesini takın
mış bazı sosyal-§()ven çevreler kraldan 
da kralcı kesilerek Saddam Hüseyin'e 
kendisinin bile aklına getiremedigi mi
syonlarla onu ödüllendirdiler. Bu çev
reler sömürgeciliğin ve bölge gerici
liginin belli başlı kalelerinden biri olan 
ve barbarlgıgını bir halkın topyekün 
katliamdan geçirilmesi ve yurdundan 
kovulması sınınna kadar vardıran sö
mürgeci-faşist Irak Baas yönetimini ve 
onun başını çeken Saddam gibi kanlı 
bir diktatörü "anti-emperyalist", "ileri
ci", "Arap halklanmn önderi ikinci Ce
mal Abdulnasır" olarak ilan ederek; bu 
insan kasahım desteklerneyi halkları
rmza q~vrimci bir görev olarak dayat
tılar. U çüncü .. Dünya'nın bu en karılı 
diktatörünü "U çüncü Dünya'nın önde
ri", "emperyalizme kafa tutan lider" vb. 
nitelemeleriyle ödüllendirerek, Onu 
desteklerneyi "enternasyonalist bir gö
rev" olarak ~!ediler, bunu yapmaya de
vam ediyorlar. 

Türkiye'de, özel@de bu ~in şam
piyonluğunu yapan "Uç Dünya"cı eski 
Aydınlık çevresidir. Günümüzün Ke
ma.Iistleri Doğu Perinçek ve çevresi 
"Kürt halkının dostu görünme" maske
si altında Kürt halkının mücadelesine 
kara çalaniann başında gelmektedir. 
Sosyalist Parti Saddam'ın k~iligine ve 
siyasal gücüne övgüler düzerek Onun 
suçlarını örtbas et~eye çalışmaktadır. 
200'ne Dogru, YUZYIL, Teori vb. 
yayın organlan sayfalanın baştan sona 
buna adamışlardır. "YüZYlL" denilen 
dergi, yüzyılların tespitini yaparak, 
Saddam Hüseyin hayranlığını bulmaca 
karelerine kadar taşınp, bu cani dikta
t_Ç)rü "ABD emperyalizmine kafa tutan 
Uçüncü Dünya'nın önderi" rütbesine 
kadar yükselterek, Onun ne denli "anti 
emperyalist", ne denli "ilerici" ve ne 
denli Ortadogu'da ezilen halkiann "li
deri" oldugunu isbatlamaya çalışıyor. 

Doğrusunu söylemek gerekirse 
bu politikayı fazla yadırgamamak gere
kiyor. Çünkü bu çevrenin geçmjşten 
beri )'ii;-!dendigi bir görevi vardır. Bu 
görev; U rettiği siyasetlerle Türk devle
tine yol göstermek, sol ve sosyalizm 
adına Kürt halkının mücadelesine kara 
çalmak ve gerektiğnde Onun önder 
güçlerini devlete ihbar etmek görevid
ir. Bakmayın onların bugün Kürt dostu 
kesildiklerine!.. 1980 öncesi "Aydınlık" 
gazetesinde Kürt örgütlerine yönelik 
olarak ihbarcılık yapanlar sanki onlar 
değildi!.. Dün, "Dördüncü Ordu 
Doğu'ya!..", "Misak-i Milli Siyaseti", 
"Milli Birlik Siyaseti ve Milli Birlik H ü
kümeti" gibi sloganlada "devlete yar
dımcı" olmaya çalışan "Aydınlıkçı Ke
ma.Iistler"in bugün de cellat Saddam'ın 
elindeki kanlan temizlerneye çalışma-

Niştiman 

lan pek şaşırtıcı olmamalıdır .. ! Bunla
nn ne kadar Kürt halkının dostlan ol
dukları 1980 öncesinden bellidir, hal
kımız bunları daha o zamandan tanıy
or. Bunların geçmişlerini unutturmala
n ve kendilerini Kürt halkına af ettir
ıneleri saruldıgı gibi kolay olmayacak
tır. Bunlann Kürt sorununa, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketine yaklaşım
lan bellidir. Kemalizmin sol içindeki 
en iyi savunuculan olan Aydınlıkçılar 
"Misak-i Milli" nin de en sadık bekçile
ridir ler. Uzun yıllar "Rus Sosyal Em
peryalizmi"nin Ortadoğu'da bir "Kürt 
Devleti" kurma planlarını ~leyen Ay
dınlıkçılar, şimdi de yayınlarında 
ABD'nin "Bağımsız Kürdistan" planla
nın ~eyerek, Kürt ulusal hareketini 
"emperyalizmin güdümünde" bir bare
ket olarak göstermeye çabası içinde
dır. Bunlara göre Saddam anti-em
preyalist olurken, Güney Kürdistan 
ulusal hareketi ve onun politik örgütle
ri emperyalizmin güdümündedir. 

Kuükusuz Türkiye'de Kürt Halkı
nın Ulusal Kurtuluş Mücadelesine ka
ra çalanlar sadece Aydınlıkçı Kema
listler degildir, daha başka çevreler de 
vardır. Ama Kürt halkı, kendisine kaJ'§J 
oynarulan oyunlann, sahte "dost"lukla
rın bilincindedir. Sömürgeci-faşist 
BAAS yönetimini yücelten ve ona 
maddi ve manevi destek sagl.ayanlar, 
Saddam Hüseyin ai bi insanlık düşmani 
cani bir diktatörü "1\'ilericilik"le ödüllen
direnler, Onun "anti-emperyalistligi" 
konusunda "teoriler" üretenler, hele 
pratikte desteklenru çeşitli "eylemler
le" dile getirenler, halkımız tarafından 
biliniyor ve yakından izleniyorlar. Kürt 
halkının mücadelesini görmezlikten 
gelerek ve hatta bu mücadeleyi "empe
ryalistlerin güdümündedir" gibisinden 
karalamalarla karşıya alan sözde "so
syalist" ve "Sol", gerçekte katıksız "so
syal-şöven" siyasi çevreler üstatları 
Uğur MUMCCU'nun ve Türkiye'nin 
yeni "Türkeş"i olmaya soyunan Ece
vit'in taktirlerini çoktandır hak e~
lerdir. Bunlann; "Vatan Millet Saka
rya" edebiyatı" yapanlarla, "Vatarun 
Ve Milletin Bölünmez Birliği Ve Bü
tünlüğü"ne yemin edenlerden farklan 
nedir? Bunlann devrimciligi, sosyalist
likleri ancak "Misak-i Milli"ye kadar
dır. Kürdistan halkının ulusal ve to
plumsal sorunlannı da çözmeyi hede
flediklerini söyleyen bu siyasal yapılan
malar programlarını "Misaki Milli 
Hudutlan" çerçevesinde somutlaştınp 
"tek ve merkezi parti", "birlikte örgüt
lenme ve birlikte mücadele", "merkezi 
siyasal iktidar", "UKKTH sorunu dev
rim sonrası bir sorundur" türünden be
lirlemelerle yıllardır Kuzey Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketinin önünde 
barikatlar oluşturmaktaydı ve bugün 
de buna devam ediyorlar. Bu mantık 
sahiplerinin doğal olarak Güney Kür
distan'daki ya da Doğu Kurdistan'daki 
gel~meler kaJ'§Jsında tutumlan farklı 
olmayacakr. Oysa Kürdistan dört par-
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çasıyla bir tek ülkedir, Kürt halkının bu 
parçalardaki mücadelesi ise bir bütü
nü oluşturuyor. Bugün sömürgeci-fa
şist BAAS yönetiminin yaptıklan kar
şısında suskun kalanlar, ya da farklı 
biçimlerde de olsa Irak sömürgecillgi
ne siyasi ve manevi destek sagl.ayanlar, 
yarın aynı şeyi kendi burjuvazileri için 
de yaparlar. 

Günümüzde Türkiye'de sosyal
şövenizm köklü bir biçimde teşhir edil
meden, sol saflardaki bu burjuva ideo
lojisi mahkum edilmeden, ortak adım
lar atmak son derece güç olacaktır. 
Herşeyden önce §()venizmi, sosyal §Ö
venizmi tümden mahkum etmek gere
kiyor. Bu, ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelemizin ittifaklar-müttefikler 
sorunu açısından hayati bir sorundur. 
Dünya'nın en ücra k<l§esindeki ulusal 
hareketler hakkında sayfalar dolusu 
araştırmalar yapan, destekleme eylem
lerini düzenleyenler, Kürt halkın 
gözlerinin önündeki mücadelesini dai
ma görmezlikten gelm~lerdir. Tür
kiye'de sosyal-şöven Kemıllist çevreler 
TC'nin kuruluşundan bu yana Kürt 
ulusal hareketine hep "in~1~:da buzaSı arama" gözüyle b dır. 
Bugün KUKM'sini geneilikle ve "em
peryalizmle ~bir~yle" suçlayanlar, ya 
da Kürdistan'daki mücadeleyi burju
vazinin kuUandıgı dille "bölücü" ve "ay
nlıkçı bir hareket" olarak değerlendi
renler, aynı şekilde 1918-1938 yıllan 
arasmda Kürdistan'daki milli direnme 
hareketlerini gericilikle suçlayarak, bu 
hareketleri emperyalizmin ~tması 
olarak degerlendırenlerle aynı kon
uma düşüyorlar. Bunlann, 1920-1938 
yıllan arasındaki Kürt ulusal hareket
lerini 4. Enternasyonal' e "Kemalist re
formlara karşı çıkan gerici ayaklanma
lardır." diye rapor eden TKP'den ve 
TKP'lilerden farklan ne olacaktır? As
lında dünden bugüne degi§en fazlaca 
bir şey yoktur. TKP mirasçılan 50-60 
yıllık bir arayla farklı zaman ve mekan 
k~uUannda aynı şeyleri yapıyorlar. 

Kürdistan' da varolan tüm siyasi 
güçler yeni soykınmlan yaşamadan or
tak adımlar atmanın zeminini oluştur
malıdırlar. Bugün Güney Kürdistan'a 
yaşanılanlar karşısında bır an önce or
tak tutum takınılıp, güç kaydırması da
hil olmak üzere ülke topraklannda ve 
ülke dışında pratik düzeyde etkin bir 
eylemlilik sürecine yönelmelidirler. 
Grup çıkarianın genelin çıkarlarına, 
kısa vadeli çıkarlan uzun vadeli çıkar
Iara tercih etmemeliyiz. Pratikte bir
leştiric~ yapıcı ve ulusal irade birliği
nin şekillenmesine hizmet edecek et
kinliklerde bulunmayı kendimize esas 
almamız gerekiyor. Kürdistan'da soy
kının boyutunu da aşan gelişmelerın 
yaşandıgı bir dönemde "yenilgi"nin ne
denlerini ar~tırma adına yurtsever 
güçlerin birligine zarar veren tutumla
ra girmek veya olup bitenlere "günah 
keçilerini" bulmakla uğraşmak kim
seye bir yarar getirmez. 
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OIAYIAR...HABERLER..YORUMI.AIL 

Körfez Savaşı, Güney Kürdistan'da
ki büyük ayaklanma ve onu izleyen kit
lesel göç hareketi Kürtleri ve Kürt So
rununu uluslararası alanda bugüne ka
dar görülmemiş bir düzeyde gündeme 
getirmiştir. 

Kürtler yıllardır Dünya kamuoyu
nun ilgisizliginden ve uluslararası de
stegin yokluğundan yakınıyorlardı. Bu 
nedenle "Kürtlerin kendilerinden ba
şka dostları yoktur." sözü sıkça kulla
nılınmaya başlanmıştır. Bu nedenle 
uluslararası alanda ortaya çıkan son 
durum Kürtler açısından çok önemli 
bir gelişmedir. Aynca, Güney Kürdi
stan'da yaşanan gelişmeler hem Kürdi
stan' da, hem de dışarda Kürtler ara
sında yakınlaşma, dayanışma ve birlik
te davranma yönünde güçlü bir eğilim 
yarat.m.ıştır. 

Avrupa ülkelerinde, ABD'de, 
Avustralya'da Kürtler Şubat-Haziran 
aylan boyunca sürekli ve kitlesel etkin
likler gösterdiler. Avrupa'daki Kürt 
kitlesi büyük bir katılımla bu eylemler
de yer afdı. Doğal olarak bu etkinli-
19.erde Avrupa merkez durumundaydı. 
üzeilikle Avrupa ülkelerinde düzenle
nen eylemler basın-yayın organlarında 
büyük yer aldı. Bu hareketlilik berabe
rinde Kürdistan'ın dört parçasından 
Kürt politik örgütleri, demokratik ve 
kültürel kuruluşları arasında ciddi bir 
birliktellik yarattı. Oluşturulan komite, 
birlik ve platformlarda bir iki istisna 
dışında hemen hemen bütün Kürt örg
ütleri yerlerini aldılar. Bunun dışında 
bu eylemlilik süreci yeni bazı ortak ya
pılanmaları ve yeni eylem ve ~alışma 
biçimlerini de yarattı. Denilebilir ki bu 
son gelişmelerde Kürtler geçmişle kıy
aslanmayacak kadar bir bir ulusal so
rumluluk bilinciyle hareket ettiler. 

Bu eylemler ve Kürtlerin oluştur
duğu birlik, platform ve komitelerle 
ilgili olarak bir çokAvrupa ülkesinden, 
Avusturalya'dan, ABD vç diger bazı 
ülkelerinden dergimiz NIŞTIMAN'a 
çeşitli dillerden çok sayıda mektup, 
belge, bildiri, haber, yorum, raportaj 
vs. geldi. Her biri bu ülkelerdeki geliş
meleri detaylı bir biçimde anlatıyordu. 
Bu arada bir çok ülkeden Niştiman 
muhabirieri de çok degerli yazı, resim, 
raportaj ve izienimlerini anlatan de
ğerli belgeler gönderdiler. Bu arkada
şianınıza gösterdikleri değerli çabala
nndan dolayı te§Ckkür ediyor ve onları 
kutluyoruz. Kuşkusuz deriPrnize gön
derilen bu yazı ve belgelcnn bir çogu
nu yayınlamak isterdik, ancak bunu 
yapma olanağ:ımız yoktur. Arkadaşla
nmızın bunu anlayŞa karşılayacakla
nnı umuyoruz. Burada ancak bazı ül
kelerden gelen ve önemli gördügünıüz 

bazı gelişmeleri okuyucularımız için 
özetleyecek vermek istiyoruz. 

HOlLANDA: 
*** Hollanda'dan bildiren Ferhat 

Arnedi'ye göre Şubat-Haziran ayları 
boyunca Hollanda'da-bir dizi eylemler 
yapıldı. Hollanda .KUK taraftarları bu 
eylemlerde aktif olarak yer aldılar. Bu 
etkinliklerio bazılan onlardır. 4 Ni
san'da Hollanda'nın başkenti Den Ha
ag'da . (Lahey) ABD Elçiligi önünde 
bir yürüyüş ve protesto gösterisi yapıl
dı. Bu eyleme 400 kişilik bir kitle katıl
dı. Mesut Barzani' nin gönderdigi bir 
mesaj ABD elçiligine verildi. 

*** 5-9 Nisan günleri arasında 
Hollanda'nın Arnhem şehrinden Den 
Haag'a uzun bir yürüyüş yapıldı. Hal-

Arnhem-Den Haag yürüşü 

landa KUK taraftartannın da bir gru
pla katıldıkları beş gün süren bu yü
rüyüşü FKKH (Hollanda Kürt Derne
kleri Federasyon'u) düzenledi. Tertip 
Komitesi'den Ferhat Amed! ve H .K 
yürüyüşün düzenlenmesinde ve başa
nyla sonuçlanmasında aktif rol oynadı
lar. 140 kın'lik bu yürüyüşe 40 ile 50 
arasında de~n bir grup katıldı, bun
lardan 20 kişi yürüyüşü sonuna kadar 
sürdürdü. Bu eylemin organizesinde 
Arnhem Kiliseler Birliği Başkanı A. 
Blakland'ın çok büyük yardım ve kat
kıları oldu. A. Blakland yürüyüş güzer
gahı üzerindeki şehir ve diğer yerleşim 
birimlerinin kiliseleriyle ilişkiye geçe
re~. yürüyüşçillere yemek, barınma, 
sağ.lı.l< ve diğer hizmetlerin sağlanma
sında ve eylemin kamuoyuna mal edil
mesinde aktif bir çaba gösterdi. Yü
rüyüş Arnhem'de Kürtlerden ve Hol
landalılardan büyük bir kalabalığın ka
tıldığı bir törenle başladı. Arnhem Be
lediyesi adına Başkan Yardımcısı Bay
an J. Van Doorn bir konuşma yaptı. 

Yürü~üler bütün yerlerde Hollan
da Kiliseler Birligi'nın yerel ör~tle
rince resmi bir protokol ile kaf§l.landı
lar. Yürüyüşçiller vardıkları yerlerde 
Belediye ve siyasi partiler~. yerel tem
silcilerı, yerel örgütler, Af Orgütü, de
mokratik kuruluşlar, TV ekipleri, ra
dyo ve gazete muhabirieri ve Hallan
dalı sıradan vatandaşlar tarafından 
büyük bir coşkuyla karşılanıyordu. Ay
nca her yerde Hollandalılar çok yakın 
bir ilgi gösterdiler. Yürüyüşçüler Wo
orden şehrinde üç yıldızlı Baran 
Otel'de konuk edildiler. Yürüyüşçiller 
9 Nisan'da Den Haag'a vardılar. Bura
da kalabalık bir Kürt kitlesi ve basın
yayın, Kiliseler Birligi, siyasi partiler ve 
diger kuruluş temsilcileri tarafından 
karşılandılar. Den Haag'da tüm politik 
parti temsilcilerinin içinde ye.r aldığı 
Hollanda Parierneotosu Dış Ilişkiler 
Komisyonu ile bir görüşme yapıldı, ta
lepleri içeren bir mektup onlara veril
di. Hollanda Parierneotosu 9 Nisan'da 
Kürtler üzerine bir gene!_ı.~r-~e yap
tı. ll Nisan'da .ise Dış I..Lişkiler Kom
isyonu ile Dış Işleri Bakanı arasında 
konu üzerine bir görüşme yapıldı. Hol
landa'da tüm politik partiler Güney 
Kürdistan'dakı gelişmelere ve Kürt 
Sorunu'na iyi bir yaklaşım gösterdiler. 
Liberaller ve Hıristiyan Demokratlar 
Irak'a askeri müdahaleden yanaydılar. 

*** 13 Nisan'da Arnhem'de Hol
landa siyasi partileri (CDA, VVD, 
PvdA, D 66, Yeşil Sol, Sosyalist Parti), 
FNV (Hollanda'nın en büyük işçi Fe
derasyonudur) , Hollanda Kiliseler 
Birligi tarafından düzenlenen bir yü
rüyüş yapıldı. Belediye Başkanı P. 
Schalten, FNV genel Başkanı Johan 
Stekelenburg ve diger bazı siyasi parti 
temilcileri ve Kürtler adına Kemal 
Amar birer konuşma yaptılar. 

*** 17 Nisan'da Hollanda Kürdi
stan Dernekleri Federasyono (FKKH) 
ile Irak Kürdistan Cephesi tarafından 
Den Haag'da bir yürüyüş düzenlendi. 
Bu yürüyüşte Irak, SB ve Çin elçilikleri 
önünde protesto gösterileri yapıldı, SB 
ve Çin elçiliklerine yürüyüşün taleple
rini içeren birer mektup verildi. 
BM'ler Mülteciler Komisertiği ile bir 
görüşme yaıldı. 

*** 30 Nisan'da Hollanda'nın Ut
recht şehrinde FK.KH ile tanınmış bazı 
Hollandalıların birlikte düzenledikleri 
büyük bir toplantı yapıldı. Bu toplan
tıya Hollanda'da bulunan bir çok Kürt 
siyasi ve demokratik kuruluşları; Irak 
Kür~ştan Cephes~ KU.K, Uluslarara
sı Af Orgütü, Hollanda llticacılar Der
neği, Stichting Nederland-Kurdıstan 
(Hollanda-Kürdistan Vakfı), MERA 
(Ortadoğu Araştırmalar Kuruluşu), 
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Kürt ve Hallandalı tanınmış bazı. absiy
eder katıldılar. Bu toplantıda önemli 
bazı. kararlar alındı. 

1) Bir Merkezi Komite ve buna 
baglı üç Çalışma Komitesi kuruldu. Kı
saca bu komitelerin görevleri şunlar
dır: 

a) Kürtlere insani Yardım Kom
itesi: Güney Kürdistan'daki son durum 
göz önünde bulundurularak acil insani 
yardım toplanacak. Komite bir b~ 
kampanyası açmış bulunuyor. Komıte 
değişik uluslararası kuruluşlarla ilişki 
içindedir. Bu komitenin toplayacağı 
yardım tüm Kürdistan içindir. 

b) Bilgilendirme Komitesi: Bu 
komitenin çalışmalan daha çok Hol
landa politik partilerini, basın-yayın 
kuruluşlannı ve kamuoyunu bilgilen
dirmeye yönelik olup, Kürtler ve Kür
distan'daki gelişmelef üzerine bilgi ve 
belge toplayacak. üzeilikle Kürdi
stan'da insan haklanyla ilgili geli§me
leri takip edecek. 

c) Politik Komite: Bu komitenin 
görevi uzun vadede Hollanda'da ve 
uluslararası alanda bir "Kürt Lobisi" 
yaratmaktır. Komite Kürt Sorunu'nun 
politik partilerin programlannda yer 
alması, sorunun Hollanda içinde ve 
uluslararası alanda çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda gündeme getirilmesi için 
çalışacak. 

2) Kürtler ulusal ve uluslararası 
düzeyde ortak bir "Temsili Kurum"dan 
yoksundurlar. Bunun için Kürt politik 
parti ve örgütlerine kendi aralannda 
birleşerek uluslararası düzeyde Kürt
leri temsil eden "Temsilcileri"ni seç
meleri veya bir "Organ" oluşturmalan 
için çagn yapılacak. 

Bu Komitenin önüne koyduğu 
siyasi hedefler ise kısaca şunlardır: D
gili ülkelerde Kürtlerin ulusal varlığı
mn tamnınası ve tüm uluslar gibi Kürt
lere de KKTH'run tanınması. Kürt So
runu'nun uluslararası platformlarda 
tartı§ılması ve Ortadoğu Banş Konfe
ransı'nda sorunun gündeme getirilme
si. Kürdistan'da insan haklan sorunu
nun takibedilmesi ve daha başka kon
ular ... 

*** Hollanda'da politik partiler 
Kürt Sorunu'na giderek daha sıcak 
bakıyorlar. Groen Links (Yeşil Sol) 
parti programına Kürtler için KKTH 
ilkesini koymuştur. D 66 (Demokrat 
66) kendi içinde Kürt Sorunu'nu tartı
şıyor. Yakında onlar da bu yönde bir 
karar almak için çalşyorlar. Hollan
da'nın ikinci büyük partisi olan ve şu 
anda Hıristiyan Demokratlar'la koali
syon hükümeti i<iinde yer alan sosyal 
demokrat Pvd.A (Işçi Partisi) 1-ZŞubat 
1991'de yapılan Kongresi'.nde Kürtle
rin Ortadoğu'da Türkiye, Iran, Irak ve 
Suriye'de ulusal-demokratik haklar
dan yoksun 20 milyonluk büyük bir 
halk olduğunu belirterek, Kürtler için 
KKTH temelinde kapsamlı bir karar 
~tır. (Bu karar metoini bir sonraki 
Nişti'man sayısında yayınlamayı düşü-
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nüyoruz.) Hıristiyan Demokrat Parti 
özellikle Güney Kürdistan'daki songe
lişmeler üzerine aktif tavır alarak Kürt 
Sorunu konusunda yeni bir tutuma yö
nelmiş tir. 

-• Güney Kürdistan'daki son ge
lişmeler ardından aralannda "The Ag
ha, Sheık And State" (Kürdistan'da
Ağa, Şeyh Ve Devlet) adlı değerli ese
rin yazan Martin V an Burinnessen adlı 
aydının da bulund~ çok sayıda Hal
landalı aydın, politikacı, yazar vb. ile 
bazı Kürt aydınlarının da yer aldıgı bir 
grup "KOERDISTAN KOERIER" 
(Kürdistan Habercisi) adlı Hollanda
ca yeni bir yayın çıkarmaya başlamı
şlardır. Bu yayının ilk sayısı 1 Nisan 
199l'de çıkmıştır. 

FRANSA: 
Fransa'dan Nişti'man muhabiri La

we SEYDA'nın'nin yazdıklarını kısal
tarak veriyoruz. Fransa'da Körfez Sa
vaşı ve Güney Kürdistan'daki son ge
lişmeler üzerine Kürdistan'ın dört par
çasından Kürt politik ve demokratik 
örgütleri yoğun bir eylem proğı;amıyla 
ortaya çı~tJ.!ar. IRAK KURDISTAN 
C~PHESI, ~P, KUK, ALA RI9A
RI, RIZGARL ERNK, HE_YIY A 
GEL, TEKOŞINA SOSYALIST ve 
KA WA örgütlerinin Fransa'daki ta
raftarlan "ALLIANCE KURDE EN 
FRANCE" (Fransa'da Kürt Taraftar
lan) adı altında bir araya gelerek bir 
eylembiriii oluturdular. ALLIANCE 
KURDE EN FRANCE; Fransa'da 
bildiri dagıtmak, afışleme yapmak, yü
rüyüşler, konferanslar, basın toplantı
lan, açlık grevi, yardım kampanyası vb. 
biçiminde yoğun eylemlerle Güney 
Kürdistan'da yaşanan trajediyi ve Kürt 
sorununu Fransız basın-yayın organla
nnda, siyasi çevrelerde ve kamuayıın
da etkin bir şekilde gündeme getir
meye çalıştılar. Fransız kamuoyu, ba
sın-yayın çevreleri, demokratik kuru
luşlar bu eylemleri etkin bir biçimde 

Notı-e Dame'da Aç11k Grevi 
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desteklediler. ALLIANCE KURDE 
EN FRACE tarafından organize edi
len Açlık grevi'ne KUK, ~KpP, 
ERNK, .PLATFÇ>RMA YÇ.KITIYA 
ALA RIZGARI, TEKOŞINA SO
SYALiST, KAWA taraftarianndan 
toplam 51 kişi katıldı. Paris'in tanınmış 
tarihi've turistik yerlerinden Notre Da
me'da 3 Nisan'da başlayan Açlık Grevi 
12 Nisan'a kadar sürdü ve bir basın 
toplantısıyla son buldu. Fransız televi
zyonlan ve basını eylemiere büyük ilgi 
gösterdi. BBC ve diğer bir çok ülkenin 
televizyonlan, basın-yayın organlan da 
eylemleri yakından izlediler. Fransız 
demokratik kuruluşlan ve kamuoyu 
eylemiere büyük bir destek verdi. Bu 
süre içinde iki tane de büyük gösteri ve 
yürüyüş yapıldı. ALLIANCE KUR
DE EN FRANCE'ın düzenledigi gös
teriye 5-6 bin arasında Kürt, Türk ve 
Fransız katıldı. Ikincisi "Kürt Halkıyla 
Dayanışma" adıyla FKP tarafından dü
zenlendi. Bu eylemler sırasında "Kürt 
Halkının Haklan Bildirgesi", K!irt J:lu
kukçulanrun hamladıgı bir BILDIR
GE vb. önemli açıklamalar yapıldı. Bu 
belgeler ALLIANCE KURDE EN 
FRANCE tarafından "BASlN DO
SYASI" adıyla bir br~ür şeklinde yay
ınlandı. Burada muhabirimiz Lawe 
SEYDA'nın Açlık Grevine katılan çe
itti örgütlerden grevcilerle yaptıı ra
portajı, eylemleri deerlendiren yazısını 
ve Basın Dosyası'ndan bazı. belgeleri 
okuyuculanmıza sunmak isterdik. An
cak yer darlımdan dolayı bunlan yay
ınlayamıyoruz. ALLIANCE KURDE 
EN FRANCE'ın çalımalan bu birlie 
katılan örgüt ve demokratik kurulula
no Fransa'daki taraftarlan arasında 
birlik, dayanıma ve ortak i görme yö
nünde iyi bir deney oldu ve baanlı so
nuçlar dourdu. Ancak daha sonra 
grupsal bir zihniyet içinde yayınlannda 
bu ortak eylemlerde yer alanlara kan 
saygısızlık yapanlar da oldu. Dorusu 
bu tür tutumlar öncelikle sahiplerine 
zarar verir, ancak bu tür tutumlar aynı 
zamanda Kürdistan ulusal-demokra
tik sfiçlerinin her zamandan daha çok 
birlie ihtiyaç duyduu bir dönemde; bu 
güçler arasında birlik, dayanıma ve or
tak i yapma ortamını da olumsuz yönde 
etkiliyor. 

ALMANYA: 
Almanya'dan bildiren Niştiman 

muhabiri AZAD'a göre Körfez Sava§l 
ve Güney Kürdistan' da yaşanan trajedi 
üzerine Kürtlerin etkili kitlesel eylem
lerde bulunduğu Avrupa ülkelerinden 
biri de Almanya'dır. Bu eylemleri Al
manya'da bulunanan Kürdistan'ın 
dört parçasından Kürt örgütlerinin 
oluşturduğu bir~ ve eylem platformu 
olan "HEyKARI" organize e~tir. 
HEYKARl (Almanya' da Kürt Orgüt
lerinin Platformu) KUK ve TEY
GER'in birlikte yaptığı 25.2.1991 ta
rihli çagn üzerine 4.3.1991'de Köln'de 
yapılan toplantıda oluşturuldu. HEY-

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



Hejmar 18 

KARİ'de şu ö~gütler yer alıyor: .. TE~
GER, KUK, :ı:J<PP, IRAK K!JRDI
ST AN CEPHESI, RIZGARI, KA
WA, PHGK-Suriye, TSK, PDKY-Su
riye, PDKS {El Parti), PSK._Suriye, 
PIK (Partiya Islaınl Kurdistan), Bura
da önemli bir nokta da yurtsever-dev
rimci Kürt ö_rgütlerinin ilk kez böyle 
bii: düzeyde Islaınl bir Kürt örgütünü 
(PIK) birlik platformu içine almalan-

Köln yürü~ünden bir görüntü. 

dır. 
_ HEYKARİ (Aimanya'daki Kürt 
Orgütlerinin Ortak Platformu) yap
~ .... tarihli toplantıda Kürt örgütleri
nın bu platformunu özlü bir proğram 
ve tüzükle Almanya düzeyinde kalıcı 
bir birliğe .dönii§türme karan almıtır. 
HEYKARl'nin bu karannı yurtsever 
kamuoyuna açıklayan DUYURUSU 
(DAXUY ANI) ile taslak halindeki 
Program ve Tüzüğünü dergimizin bu 
sayısında oku~culanmıza sunuyoruz. 

HEYKARl kuruldugu günden bu 
yana Almanya düzeyinde çeşitli etkin 
eylemler geliştirdi. BM Genel Sekrete
ri PeryZ De Guelar'a, Alman siyasi 
partilerine, demokratik kurulU§lara, 
çeşitli uluslararası kurulU§lara vb. çok 
sayıda mektup ve kartlar gönderdi. Ka
muoyuna yönelik bildiriler dağıttı, 
aft§ler çıkardı. Bir çok ülkenin Konso
losluklan önünde protesto eylemleri 
düzenledi. Almanya'nın bir ehrinde 
yapılan etkinlikleri merkeziletirrnek 
için çaba sarfetti. Köln, Bonn, Berlin, 
Hamburg, Frankfurt vb. etkinlikletİn 
gösrerildü belli balı ehirlerdi. ~ Nj
san'da Köln'de düzenlenen "KURDI
STAN'DAKİ SOYIÇIRIMA KARŞI" 
yürüyii§ü HEYKARl'nin gerçekleştir
diği en büyük eylemlerden biriydi. Bu 
merkezi yürüyii§ HEYKARl ile Al
man Bati§ Hareketi tarafından orta
kla§a düzenlendi. Yürüyii§ hazırlıklan 
boyunca Almanya genelinde 20 bin 
bildiri, 8 bin af!§ dagıtıldı. Yürüyüşe 10 
bin kadar Kürt ve Alman katıldı. Yü
rüyii§ün son bulduğu Ne~mark'ta ya
pılan mitingde HEYKARl adına Irak 

Niştiman 

Kürdistan Cephesi'nden bir temsilci 
konU§tU. Onu sırasıyla şu konU§Macı
lar izledi: SPD Merkez Prezidumu adı
na milletvekili Heidemarie Wieczorek, 
CDU/CSU Fraksiyon u adına milletve
kili Heribert Schorenbroich, T~bat 
Altındaki Halklarta DayaDI§ma Orgü
tü adına Tilman Zülch, YeŞJ.ler Avru
pa Parlamento Üyesi Claudia Roth, 
Medico International adına Thomas 
Gebaur, Alman Barış Hareketi adına 
Birgitte Erler vb. Köln'de düzenlenen 
bu yürüyii§ bütün TV kanallannda bi
rinci haber olarak verildi, basın-yayın 
organlan geniş bir yer ayırdı. Köln yü
rüyii§ünde yapılan konU§Malar, yürüy
Ü§ hazırlıklan sırasında yapılan açıkla
malar vb. daha. sonra toplu halde 00-
KUMENTATION adıyla bir br~ür 
şeklinde yayınlandı ve bir çok yere 
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KOP, YURTŞEVER-DEVRİMCİ
DEM;üKRATIK P~TFORM, .TE
KOŞINA ŞOSY~LISJ', H~'VIYA 
GEL, SURIYE Kl)~T ILERICI DE
MO~T P~TISI, SKDP (El P~r
ti), St}RIYE Kt}~T DEMOKRATIK 
BIRLIK PARTISI, KAWA, PHGK
SURİYE. İsveç Kürt Ör~tlerinin Ey
lem Platformu HEYKARl 15.2.191'de 
"KÜRTLERi UNUTMA YlN" baş
!ıgıyla bir bildiri yayınlayarak kurulu
şunu ilan etti. 

gönderildi. . 
HEYKARl bugüne kadar Alma

nya'da bir çok toplantı, seminer ve 
konferans düzenledi. En son olarak 17 
Mayıs'ta düzenlenen seminerde Irak 
Kürdistan Cepbesi adına Tank Akravi 
Kürdistan'daki son gelişm~leri ve Bağ
dat'ta yapılan OTONOMI görüşmele- ~ 
ri üzerine serninere katılanlara bilgi 
verdi, dinleyiciterin sorulannı yanıtla
dı. 

28 Mayıs'ta Krefeld kentinde B ur
ger lnisative ile birlikte "Tarihsel Süreç 
Içinde Kürt Sorunu Ve Güney Kürdi
stan' da Ya anan Trajedi" konulu bir se
miner düzenlendi. Semineri KUK'tan 
bir arkada verdi. Seminere bütün yerel 
Alman politik partilerile demokratik 
örgütler çanlmıtı. Serninere katılan 
politik partilerin ve demokratik örgüt
lerin yerel temsilcileri çeitli sorularla 
birlikte Kürdistan'da yaanan gelirneler 
üzerine görillerini belirttiler ve Kürt 
halkının haklı davasında Onun yarun
da olduklannı bildirdiler. Serninere 
katılanlara Kürdistan'daki son gelime
lerle ilgili hanrtanan yazılı belgeler 
daıtıldı. Yerel Alman basın organlan 
da bu serninere verdiler. 

iSVEÇ: 
Körfez Savaı'yla birlikte Avrupa'da 

Kürt politik örgütlerinin kitlesel etkin
likler gösterdikleri, siyasi çevreler ve 
kamuoyu üzerin<;ie etkili olduklan ül
kelerden biri de lsveç'tir. ~örfez sava
şı'nın başlaması ardından Isveç'te Kürt 
politik örgütleri Körfez Krizi dolayısiy
le 04.02.1991 tarihinde bir araya gele
rek "KURDISKA SAMORDNING 
KOMITTEN" (HEVKARİ) adı altın
çla gççici bir DAY ANIŞMA KOM
ITESI kurdular. Diger. bazı. Avrupa ül
kelerinde olduğu gibi Isveç'te de PKK 
dışında Kürdistan'ın dört parçasından 
tüm Kürt politik örgütleri bu komitede 
yer aldılar. Bu platformda yer alan_po
li~ örgütler şunlardır; IRAK KUR
DISTAN CEPHESI, TEVGER, 
ıq..JK, İKÇ>P,, ~. RIZGARİ, ALA 
~IZGARI BIRLIK PLATFQR,MU, 
IRAN BAIMSIZLIK PARTISI, T-

Sergelstorg'de miting. Foto:AZAD 

HEVKARI kuruldugu 4 Şubat 
1991 tarihinden başl~yarak yoğun bir 
eylem proğramıyla Isveç'te yürüyii§, 
miting, Açlık Grevi, protesto, bildiri 
dağıtma, seminer ve konferanslar dü
zen leme, yardım kampanyaları, 
BM'ler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 
beş ülkenin elçilikleriyle görii§me ve 
onlara Kürt örgütlerınin ta,leplerini 
içeren mektuplar gönderme, Isveç po
litik partilerıyle demokratik kurulu
şlarla görüşmeler yapma, çeşitli ulusla
rarası kuruluşlarla işbirliğini geliştir
me vb. eylemler organize etti. BM'ler 
Genel Sekreteri Perez De Guellar'a 
gönderilmek üze.re binlerce kart basa
rak, Kürt,lere ve Isveçlilere gönderme
leri için Isveç çapında dagıttı. Ayrıca 
Guellar'a gönderdiği bir mektupta 
BM'nin Güney Kürdistan'daki katli
amları durdurması, Kürt sorununun 
BM'ler gündemine alınması ve Kürt 
halkının KKTH'nın tanınması istendi. 
Alman Şansölyesi Helmut Kobl'e gön
derilen bir mektupta ise Halepçe'de 
kullanılan kimyasal gazlan Irak'a satan 
firmalar hakkında sorU§turma açılma
sı, bundan böyle lrak'a her türlü silah 
satışlannın durdurulması istendi. Mart 
ay~ içinde yapılan STOCKHOLM 
KURT KONFERANSI'na katılan ba
zı Kürt kadrolannın İsveç'te olması ve 
bu eylemlerde yer almaları, Konferan
slar vermeleri, basın tolantılan yapma
ları ve siyasi çevrelerle görümelerde 
bulunmalan bu eylemlerin kamuoyun
da ve siyasi çevrelerde daha çok etkili 
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da ve siyasi çevrelerde daha çok etkili 
alınalanna yolaçıyordu. 

01.04.199l'de yapılan ve üye tüm 
örgütlerin temsilcileri.qin katıldığı bir 
toplantıda HEYKARl kendi içinde 
~örev bölümü yaparak bir çok alt kom
ıteler oluşturdu, eylemlerin daha geniş 
kitlelere yayılması için yeni bazı eylem 
biçimleri ve yeni yöntemler benimsedi. 
~u eylemlerde Kürt Federasyonu ile 
Isveç Kürt Halkıyla Day~ma Kom
itesi'nin de büyük yardım ve destekleri 
oldu. 

HEVKARİ, FKÖ'nün İsve_ç Bü
rosu'na yazdığı bir mektupta FKO'nün 
Sadd~ yönetimi yanında yer almasını 
ve FKO'ye bağlı gerillaların Saddam 

N iştirnan 

Ordususuyla birlikte Kürtlere karşı ta
vır almalarını lonadı. 

Saddam yönetiminin balattıı sal
dırı ve katliamlarla Güney Kürdi
stan'da y~anan trajedinin duyulması 
ardından Isveç'te Kürtler daha yıınsal 
olarak bu eylemlerde yerlerini aldılar. 
Sockholm merkez olmak üzere Upsa
la, Göteborg, Malmö, ve daha bir çok 
yerde açlık grevler~ yürüyü ve mitin
gler yapıldı. Stockholm'de ABD Elçilli 
önünde yapılan Açlık Grevinde kadın
ların ve gençlerin etkili bir ekilde yer 
almalan bu eylemleine önemli özelli
klerinden biriydi. 

En son ... Mayıs'ta yapılan genel 
bir toplantıda HEYKARl'nin kalıcı 
bir birliğe dönüştürülmesi kararlaştı-

25 

nldı. Belirli aralıklarla yapılacak to
plantılarda Yürütme Komitesi'nin 
değişmesi kO§uluyla be§ kŞlik bir dai
mi' Y~ütme Komitesi .seçildi. HEY
KARl'nin çalı§malan Isveç kamuoy
undan ve bu ülkede bulunan Kürtler
den gen.iş bir destek gördü. Ancak Irak 
Kürdistan Cephesi'nin Bagdat'ta Sad
dam Hüseyin yönetimiyle görüşmelere 
başlaması ardından eylemler birden 
durdu. Bu gelişmenin ardından ~er 
Avrupa ülkelerinde olduğu gıbi 
Isveç'te de Kürt siyasi ve demokratik 
çevrelerinde bir sessizlik başlamış bu
lunuyor. Kürt siyasi çevreleri ve ka
muoyu görüşmeleri merak ve en<ii§ey
le izlemektedir. 
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YAZlM KURALLARINAİLİŞKİN KİMİ ANIMSATMALAR 
Mustafa Aydogan 

Demokrasi savaşınıı açısından, ö nemi asla 
azımsana mayacak bir zaman dilimini yaşıyoruz. 
Demokrasi olgusu, çok yönlü bir bütünlük ola
rak ele alınmalıdır. Boyutlan saptanırken, bu 
bütünlügü oluşturan ögelerden hiçbiri göz ardı 
edilemez; biri, digerinin karşısına konulamaz. 
Gerçek bir demokrasi bilinci, demokrasiyi tüm 
boyutlanyla bir bütünlük ic;inde kavrayan bil
inçtir. Bu bilincin şgıDda, demokratik değer
leri özümsemek, pratik yaşamda etkin ve belir
leyici bir konuma yükseltmek görevi bizi bekliy
or. 

Gerek tek tek örgütlerde, gerek örgütler 
arası ilişkilerde ve genel olarak tüm toplumu
muzda demokratik ilişkileri geliştirme kavgası 
yeni bir boyut kazanıyor. Bu, son on yılda en 
c;ok tartşlan konu olma özelli~ne sahiptir. 
1980 öncesi ile kacylaştınldıgında, belli bir 
gelişmenin olduğu görülür. Ancak, bu gelişme
nin, tüm beklentileri yanıtladıgı da söylenemez. 
Bugün, yadsınmaz bir gerçekle yüz yüzeyiz: 
Kürt insanı, hoşgörü esintisinin etkisi altında 
ilişkilerini geliştirme c;abasında ve bunun gere
kli olduguna daha c;ok inanmaya ba~amakta
dır. Bu alanda ne kadar başanlı olacağımızı 
gelecek günler gösterecektir. 

Düşınan olmadan eleştirebilmek ya da eleş
tirirken, düşman olmamak. .. Eleştiriyi dostluk 
ba#)amında kavramak ve onu geliştiren, güc;
lendiren b ir işlevinin oldugunu farketmek çok 
önemlidir. Ben, elqtirilerimden ö türü düşman 
olma kaygısını t~rum. Bunda, hoşgörü 
ortamını oluşturmaya yönelik çabaların rolü 
var, elbette. Bu, iyi bir olay. Bu, umut verici ... 
Umudu, yerinde ve zamanında yakalamak ge
rekiyor. Umuda bilinc;le sanlmak gerekiyor. 

Bu yazımda, yazım kurallarına ilişkin, kimi 
anımsatmalarda bulunmaya c;alışacağım. Bu 
kurallan anımsatırken, saptadşm yanlışlıklan 

eleştirece~m, elbette. Nıştiman' nın bu tür 
eleştirilere ac;ık olacağı inancını edindikten 
sonra, kaleme sanldıgıını belinmeden geçmek 
istemiyorum. Nıştiman' a gönderilen yazıların 
düzeltilmesi ve gerekti~nde değiştirilebilme 

hakkının (dil konusunda) Redaksiyon' a ait 
olmasından ötürü, eleştirilerim sözkonusu ya
zıyı yaz.a.na deil, genelde redaksiyana yönelik 
olarak anl8§1lmalıdır. 

Nıştiman' ın andördüncü sayısını örnek ola
rak sec;tım . Diğer yazılarda da benzer yanlışlı
klar olabilir. Bu örnekteki yanlışlıklar, diğer 
yazılan da ilgilendirebilir. Amacım, örnek sec;
tigim bir yazıda, kimi belirgin yanlışlıkların 

düzeltılmesine ilişkin görüşlerimi sunmaktır. 
Eıeşıirilerime, "de" ba~acının nasıl yazıl

ması gerekti~nden başlamak istiyorum. Yazım 
kurallarına göre, "de' bagJacı kendinden önce 
gelen sözcükten ayn yazılır. Ancak, kendinden 
önceki sözcüğün son ünlüsüne göre büyük ünlü 
uyumuna uyar. Örnek; bugün de, dün de, yarın 
da, bunu da, onu da, ötekini de vs. De ba~acı
run "ismin de hali" ile karıştınldığı da sık sık 
rastladığımız yanlışlıklardan biridir. ismin de 
hali, her zaman bitişik yazılır. Bu fark, daima 
gözetilmelidir. Sözkonusu yazıda, kimi sözcük
ler şöyle yazılmıştır: yada, dahada, buda, tedbi-

rinide, çözümünüde vs. Bu sözcüklerın bu bi
çimde yazılığı yanlıştır. Yazım kurallarına göre; 
ya da, daha da, bu da, tedbirini de, çözümünü 
de biçiminde yazılmalan gerekiyor. Bu sözcük
lerde yer alan "de" balac;tır ve ayn yazılmahdır. 

"Ki" eki ve "ki" sözcügü: 
Yazım kurallarına göre; ek olan "ki" ünlü 

uyumuna uymaz; ünlüsü kalınlaşmaz ve yuvar
laklaşmaz: akşamki, kl§lnki, duvardaki, sokak
taki, yannki ... gibi. Ancak, kimi sözcüklerde ince 
yuvarlak ünlülerden sonra gele n "ki" eki küçük 
ünlü uyumuna uyar; {ı/ ünlüsü yuvarlaklaşır: 
dünkü, bugünkü,öbürkü ... gibi. BagJac; olan "ki" 
ise, başlı b~a bir sözcüktür; ayn yazılır: Sen 
ki, dedin ki, diyorlar ki, o adam ki ... gibi. Kimi 
sözcüklerle "ki" bagJacının birlqip kalıplaştığı 
durumlar mevcuttur: halbuki, mademki, oysa
ki,sanki ... gibi. Yazıda "ki" bagJacıru düzenleyen 
kural ihlal edilmiştir. Bununla ilgili olarak, ya
zıda geçen "bellidirki" öme~ni verebilirim. Bu 
sözcükte bulunan "ki" ek değil, bağlaçtır ve 
"bellidir" sözcügüyle birleşip kalıplaştıgı bir du
rum da mevcut de~ldir. Bu nedenle, sözkonusu 
sözcük "bellidir ki" biçiminde yazılmalıdır. 

"ile" sözcüğünün yanlış yazıldığına ilişkin bir 
ö rnek ve rmek istiyorum: "dolayısiyle" . "ile" 
sözcüğünün yazı1l§lru üç farklı bagtarnda üç ayn 
kural düzenler. Ben bunlardan yalnızca örneği
mizi ilgilendiren kuralı yazıyorum: "ile" sözcüğü 
ünlü ile biten sözcüklere ek olarak getirildiği 
zaman iki ünlünün yan yana gelmesi sonucu; a) 
b~daki /i/ ünlüsü /y/ ye dönüşür, b) büyük 
ünlü uyumuna uyar. Bu kurala göre, yazıda 
geçen "dolayısiyle" sözcüğü yanlış yazılmıştır. 

Bu sözcük, "dolayısıyla" biçiminde yazılmalıdır. 

Kimi sözcükler de yerli yerinde kullanılma
ınış; yazım benzerligi yüzünden bazı sözcüklerle 
karışıınlınıştır. Şu alıntıyı buna örnek olarak 
yazıyorum: • ... Körfez savaşımı bugüne kadar 
barışçıl biryoldan çözümlenemedi." (agy) Bana 
göre, yukandaki tümcede "çözümlenemedi" ye
rine "çözülemedi" sözcügü yazılmahydı. iki 
sözcügün farklı anlamlar taşıdığını , aşagıda 

göstermeye c;alışacağım. 

Çözümlemelc Çözümleme yoluyla bir şeyi 
incelemek, tahlil etmek, analiz etmek. (TOK) 

Çözümıenmek: Çözümiemek işine konu ol
mak. (TOK) 

Bu bilgilerin ışıgında, yukardaki alıntı şöyle 
anl8§11abilir: Körfez savaşımı bugüne kadar ba
rışçıl bir yoldan tahlil edilemedi. Oysa, sözko
nusu alıntıda dile getirilmek istenen, Körfez 
sa~ barışçıl bir yoldan tahlil edilemedi~ 
de~l; bu savaşın barışçıl bir yoldan c;özüleme
diğidir. 

Arapc;a bir sözcük olan "dünya" yalnızca bir 
tek baglarnda büyük D ile yazılabilir. Türk Dil 
Kurumu'nun yayınladığı sözlüğe göre, dünya: 

l) E l gün, herkes 
2) Dış çevre, ortam 
3) İnançlan bir olan ülke veya insanlar 

toplulugu 
4) Duygu, düşünce ve hayal alemi 
5) ( Büyük D ile ) asıronomide üstünde 

yaşadıgınuz gök cismi. 

Buna göre, "dünya• sözcüğü yazılırken , yal
nızca yukanya aldıgımız bqinci anlam sözko
nusu edildi~nde, büyük D ile yazılır. Oysa, 
Nıştiman' da bu sözcük ~nlukla büyük D ile 
yazılmıştır. 

"BM'lerin aldığı kararlar ve buna bagJı ola
rak sürdürülen ekonomik abluka yogun bir 
biçimde uygulanmaktadır." (agy). Bu alıntıda 
BM kısaltmasıyla ilgili bir yazım yanlışlığı var, 
diye düşünüyorum. BM, zaten Birleşmiş Millet
ler anlamına gelmektedir. Aynca, ikinci bir 
"ler" çoğul ekini kullanmak gereksizdir . 
"BM'lerin" yerine, "BM'nın" yazılmalıydı. 

Hangi dilde yazılıyor ya da konuşuluyorsa, 
temel erek, o dili tüm kurallanyla en iyi biçimde 
kullanmak olmalıdır. Anadilimiz de~ldir; buna 
benzer yanlışlıklar olacaktır türünden gerekçe
ler, sözkonusu yanlışlıkların yapılmasını haklı 
kılmaz, diye düşünüyorum. 

Y ll2l yazmak güzel bir olay. Ancak, özen 
gerektiriyor. Kimileri, sorunlarunızın bu ben
zerlikteki titiz tutumlardan kaynaklandıgını; ki
tabi olmanın insanı somut olmaktan alıkoydu
gunu ileri sürerler. Ama, ben tam tersini düşü
nüyorum. Az kitabi olmamız, sorunlanmızı bil
imsel bir tutumla ele almamızın önünde engel 
oluşturmaktadır . Kitaba daha çok sanlmaktan 
korkmamak gerekiyor. 

Y azdıklannun, yapıcı eleştiri gelene~ nin 
gelişmesine katioda bulunması dile~yle ... 

YUDUMLANIR DUYGUlAR 

Dalcia dilnar sevciacia çajla 
KJıvisll bir sebat pbi 
Yliriir çıknk teliııde 
ÇetreleW bir aluala 
Kolaasu yudumlaınr çJjdem 

tuelt;lade 
Motif motif clemlrnlr sevalmb 
Esldmi)a del'De yapnıiaacla 
"NNfttm••ıa kabanm CCJIIam 
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ZEKİ ADSIZ 
1948-1990 

N iştirnan 

Kqrt halkının değerli ewladı,TSK Çenelsel{l-eted 
ZEKI AD SIZ yoldilşı ölümünün birinci yıl dönümün
de saygiyia anıyoruz; 

NIŞTİMAN 
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iNFAZYASASI ÇÖZÜM DEGİLDİR 

12 Eylül 1980 sonrası politik ne
denlerle ülkeyi terketmek zorunda ka
lan binlerce politik mülteci açısından, 
çıkartılan infaz yasası herhangi bir çö
züm getirmemektedir. 

Verilen yada verilecek olan ceza 
sürelerinin bir kısnnnın yalılmasını zo
runlu kılan bazı yasa maddeleri yurt 
dışındaki 

bir çok politik mültecinin yurda 
dönmesinin önünde önemli bir 

engeldir. Bugün hakkında çeııitli 
maddelerden k~turma açılmı§ ya
da hüküm verilmış bir politik mülteci 
yurda döndüğünde yıllarca hapiste 
yatma riski ile karşı karşıya kalmakta
dır. 

141 ve 142. maddelenn kaldıni
ması ile bu sorunun çözüldüğünü söy
lemek yanıltıcıdır. Çünkü yurt dışında 
bulunan mültecilerin büyük bir çogun
luğu sadece 141 ve 142. maddelerin
den değilaynca 146, 125, 168. ("Devle
te karş i§lenen suçlar" ve "bölücülük 

suçlan" ve benzeri maddelerden hak
lannda dava açılmış yada açılacak ki§i
lerden altışınaktadır. Bu gerçeklik ya
sada ve yasadaki değŞkliklerle ilgili 
tartışmalarda tamamen göz ardı edil
mektedir. 

İnfaz yasası içinde taşıdığı eııitsiz
liklerden ötürü bir çok sol göriişlü hü
küınlünün içeride kalmasına neden ol: 
MU§ ve bu yüzdende kamuayıında hak
lı olarak yogun eleııtiriye uğramıştır. 
Dolayısiyla bu "eııitsizliğın giderilmesi" 
ve bunun sonucu olarak içeride kalan
lanoda tahliye edilmesiyle sorunun çö
zünlenroış olacağı biçiminde bir kanı 
kamuoyıına hakim olm U§ durumdadır. 

Oysa tek başına "eııitsizliğin gide
rilmesin sorunu çözmemektedir. Yasa, 
cezalan tüm soouçlariyla ortadan kal
dırmadıgı için tahliye olan binlerce hü
küınlü toplum içinde suçlu damgası ile 
dolaşmaya, binlerce politik mülteci ise 
yurtdışında ömür boyu sürgün hayatı 
yaşamaya devam edecektir. 

Çıkartılan infaz yasasının amacı 
yetkililer tarafından "toplumsal barışı 
sağlamak", "12 Eylül döneminin yara
larını sarmak" olarak edilmektedir. 
Oysa, yasa bu haliyle böyle bir amaca 
hizmek etmekten çok uzaktır. 

Eğer gerçekten "toplumsal bir ba
rışa hizmet etınek", "12 Eylül dönemi
nin yaralan sanhnak" isteniyorsa, infaz 
yasası cezalan tüm sonuçlarİyla orta
dan kaldıracak bir GENEL AF yasası
na dönii§türülmelidir. 
. Bizler, yurtdışındaki mülteciler 
olarak tüm siyasal partiler~ demokra
tik kurum ve kurulıışlan bu konuda 
çaba sarfelineye çağınyoruz. · 

AVRUPA'DA YAŞAYAN BİR 
GRUP KÜRT VE TÜRK 
POUTİKMÜLTECİ 
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MEHMET ALTAN 
1960 26.03.1991 
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