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KÜRT REALİTESİ VE TÜRKİYE'DE 
TEHLiKELi BAZI EGİLİMLER ÜZERİNE 

12 Eylül1980 askeri-faşist darbesiyle girile:n uzun depolitilizasyon dönemi ardından Türkiye siyasal 
gündemi yoğun yeni bir dönemden geçiyor. Içerde yaşanan süreç, dı§arda degişen dünya, koşullan ve 
Ortadoğu'daki son gelişmeler Türkiye'yi derinden etkilemiş ve etkilerneye devam ediyor. Iç politikada 
yeni bir arayış ve değişim zorunluluğu içinde olan Türkiye, dünyada ve bölgede de yerini ve konumunu 
yeniden belirleme çabasındadır. 

Dcgişen dünyada degişmeyen bir Türkiye düşünmek elbette mümkün degildir. Dünyada ~ç den~e
lerinin değişmesi Türkiye'nin dünyadaki ve bölgedeki geleneksel konumunu da değiştirmiştır. Türkıye 
içerde yapısal olan ekonomik, siyasi ve toplumsal agır sorunlarla karşı karşıyadır. Bu süreçte iç ve dış 
gel işmelerin etkisi altında sömürgeci Türk egemen sınıflan ve "TC'nin gerçek yönetici odaklan", Kürt 
Sorunu dahil, bazı konularda geleneksel politikalannı değiştirmek zoruoluluguyla karşı karşıyadırlar 
veya en azından bunun arayışı içindedirler. 

Kuruldugu günden beri TC'nin temel sorunlanndan biri (ve en başta geleni) Kürt sorunudur. Kürt 
sorunu, TC'nin doğuşuyla birlikte gel.~n bir sorundur, ancak bu sorun, Dersim hareketinden sonra ilk 
kez bu düzeyde gündeme geliyor. Ustelik geçmişten farklı olarak uluslararası düzeyde kazandıgı 
konumu ve ağlrlığıyla birlikte. Bugün de Kürt sorunu uluslararası boyutlanyla birlikte Türkiye'de siyasal 
gündemin başına oturan bir sorundur. Kürt sorunundaki gelişmeler Türkiye'yi içerde ve dışanda her 
bakımdan zorluyor. TC'nin kuruluşuyla birlikte konulan tabular yıkılıyor, devletin resmi ideolojisi 
onarılınası mümkün olmayan darbeler alıyor. Kürt ulusal hareketinin dayatması karşısında son bir kaç 
yıldır Türkiye'de değişmez kabul edilen şeyler değişrnek zorunda kalıyor. 

TC devleti Kürt halkının milli ve tarihi varlgının inkan üzerinde kurulan ve 70 yıldır bu temelde 
§ekillenen bir devlettir. TC'nin bugüne kadar ki Kürdistan politikası katliam, tedip ve tehcir, mecburi
İskan, ulusal inkarcılık ve asimilasyon, ağır bir sömürü, baskı, zulüm politikası olmuştur. Bugüne kadar 
böyle bir politikanın sürdürüldüğü Türkiye'de gelinen aşamada Kürt ulusal hareketi, iç ve dış geli§me
lerin dayatması TC devletini 70 yıllık inkardan sonra "Kürt Realitesini" kabuleornek zorunda bırakıyor. 
Böyle bir geli§me sömürge-sömürgecilik, ezen-ezilen ulus ili§kisinin bulunduğu dünyanın başka her 
hangi bir ülkesinde belki fazla bir §ey ifade etmeyebilir, çünkü sömürgeci hiç bir ülke sömürgelC§tirdigi 
ülke halkının milli ve tarihi varlığını inkar etmemiştir, ama 70 yıldır Kürt ulusal gerçeginin yok sayıldığı 
Türkiye gibi bir ülkede çok §ey ifade ediyor. TC'nin Kürt sorunundaki 70 yıllık resmi ideolojisi iflas 
etmeye başlailll§tır ve resmi ideolojinin iflası beraberinde başka alanlarda da önlenemez yeni gelişmeleri 
doğuracaktır . 

Bundan bir yıl öncesine kadar "Ben Kürdüm! .. " diyenierin ağır ceza istemiyle yargılandıgı, fHD 
Kongresi'nde "Kürtçe konuştuğu~ için Vedat A YDlN'ın hapis cezasına çarptınldıgı Türkiye'de, bir kaç 
ay sonra Cumhurbaşkanı Turgut OZAL "Türkiye'de 12 milyon Kürt vardır." demeye başlamıştır. Hem 
de bu gerçeği itiraf eden TC'nin ilk Cumhurbaşkanı olmanın ittihan içinde. Körfez Savaşı'nın sürdüğü 
bir dönemde başlayan bu gelişme, yeni gelişmelerle sürmeye devam etti. 2932 sayılı yasanın kaldınlması 
ve sözde "Kürtçe serbestisi" bu gelişmenin devamı olarak gündeme geldi. Körfez Savaşı'nın yol açtığı 
gelişmeler içinde Kürt sorunu hem ilgili ülkelerde hem de uluslararası alanda yeni boyutlar kazandı. 
Kürt sorunu sömürgeci TC devleti kabul etmek istemiyor görünse de artık onun için de bir iç sorun 
olmaktan çıkını§tır. Kürt hareketinin uluslararası düzeyde yıllardır kabul ettirmeye çalı§tığı bu gerçek 
kendini TC'ye ve ilgili diger taratlara da dayatmış bulunuyor. 
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Hejmar20 Niştiınan 3 

DITEVGERAKURDISTANE DE PIRSARExlsrıNıYE U 
ı.ENERİNEKKURI' LI SERPAKfiYADEMOKRAT A 

KURDISTANA TURKİ (PDKT- K.U.K) 

Mirze Piran 

BINEK PLANtN 
LI SER PARVEKIRINA 

KURDISTANt 
Di §ere cihaneye yekem de, Kur

distan carek din bfi navçeyek ku 
dewleten emperyalist li ser hesaben 
xwe ji nu de, di ber çavan re derhas 
bilin. Li gel giringiya jeo- politika 
Kurdistane, dewlemendiya cewher 
u petrole ew hesaben hebfuı, dijwar
tir dikir. Loma ji, parvekirina Kur
distane ji nu de derdiket holl\: "Pro
ja parvekirina 1916" yajibi nave w~ 
ye din "Peymana Sykes- Picot' yek ı ı 
wan peyman en bi dizi bii, ku parve
kirina KurdistanS ji nu de diani ro
jeve. Ev peymana, di gele k. qonaxan 
de derhas bU. Li ser nave Ingilistan 
Mark Sykes u li ser nave Fransa ji, 
George Picot di 9- e Adara 1916- an 
de, dest bi danôstendina kirin u en
camen wan danôstendina ji, pŞeşi 
Rusya kirin. Ji xwe rojeva wan da
nUsıendina, lihevparvekirina erden 
di bin desten dewleta Osmanliyan 
de bu. 

Di 26- eNisana 1916- an de Fran· 
sa u Rôsya li ser parvekirina erden 
ku di bin nire dewleta Osmanliyan 
de u li Asyayil diman, protokolek 
imze kirin. Di destpilke de, li gori 
"Peymana Sykes- Picot" wilayeta 
Môsile ji Fransa re u Bakure Kurdi
stane ji Rôsya re dima. U pir derhas 
nebii, !nıPiizan nerazibôna xwe dan 
diyar kirin u daxwaza xwe ya li ser 
wilayı:ta MUsile disa dan domandin. 
Pİ§ti ŞorC§a Oktobire; Hikiimeta 
Lenin, xwe j>lıemü peymanen bere 
beri kir. Loma ji, ew peymana disa 
di ber çavan de hate derhas kirin. 
Fransa di dawiyil de, begav ma ku 
wileyeta MUsile ji Ingilistan re bilıil
le. 

Di 24- e Nisana 1920- an de, 
Fransa u ingilistan li Sen Remo pro
tokolek din imze kirin. Li gori we 
Protokole; Lubnan u Suriye ji Fran
sa re u Iraq, Urdun u Fıüstio ji, ji 
İngilistan redima (1). 

Di 10- e Tebaxa 1920- an de, ji 
aliyen dewleten hevpeymanan de 
'Peymana Sevre' hate imze kirin. Di 
we Peymane de hinek heqen nete-

KURDISfANA BAŞ ÜR (IRAK) 
-2-

weya Kurd u otonomiya Kurdistane 
ji, dihate qebül kirin. U, di taliyil de 
wan dewleteo emperyalist careke 
din durôtiya xwe derxistin hole u li 
gori peymanen xwe yen bi dizi, poli
tika xwe domandin ... 

Be guman hesab ft planen li ser 
parvekirina KurdistanS hew bi wan 
peyman ft lihevhatinan tene nema. 
Beri ku 'Peymana Lozan@' ji çebi
be, dewleten hevpeymanan li ser 
parvekirina welate me li hev kiri
bıio: 'Ji dervi% 50 yen para lnglli
zan, % 50 hissen mayi yen Firma 
Petrola ır-aqe we di nava Amerikan 
ft Fransa de blhata par ve kirio. U 
hemberi Peymana Sewri nekeve 
jlyaoe Q perçf mezin,;; Kordisıane 
ji dewleta Tirki re bimioe, dewleta 
'firki jl, we dev ji daxwaz@o xwe yen 
li ser Mftsili! Q petrola we berda' 
(2). 

Ji xwe dewleten mezin ft ew dew
leten kolonyalist yen ku Kurdistan 
xistioin bin desten xwe; di tu deme 
de, li ser parvekirina KurdistanS bi 
awaki XWC§ik ft daimi li hevdu neki
rinin. Keviren ku siooren dewleten 
kolonyalist li ser axa welate me ji 
hevdu vediqetinin, li gori merc u 
re~ deme, gelek caran ci guhe
randinin. 

Gava li ser pirsa MUsil ft Kerkftke 
§ere dip)omasi di nava lfikılmeta 
Tirki u Ingilistan dom dikir, Ismet 
Pa§a weha digot: " Wl1ayeta MQsile 
nakeve nava lralıa Ereb Q perçaki 
navçeya Cizre ,.,_oı Peymana Sy
kes- Picot ya di sala 1916- an Q di 
nava İııgUtZ ft Fraosiyao de; MQsil 
ji Iraq@ hadbft veqetaodlo Q ew da
bfto ser para Fransa. Di 1919- an 
de, gava bl zorgekirlııa dewleten 
hevpeymanao Şerif Paşa dııxwaza 
xwe ya li ser Kurdistan@ rormule 
kir, Mftsil disaji Iraq@ hadbft veqe
taodio.". (3) 

Bi taybeti; gava tevgera Kurdista
nS ~ ve çüye ü xıut buye, teva 
nakokiyiln na va wao ji, dewleten ko
lonyalist ji bo temirandina we tevge
re, ji nft de li hev kirinin u dema 
pilwist dıünin, keviren sinoran gu
herandinin. Dibe em ji bir nekin, ku 
ev re~ hergav dikare derkeve pil
şiya tevgera rizgariya welate me. 

Disala 1917- an de, lngilizan Iraq 
dagir kiribôn ft dftre Başftre Kurdi
stane ku di ware petrole de geleki 
zenglıı bii, kete ber pillen l§xalkiriııa 
wan. Ji bo bikaribin we dewlemen
di e bi awaki bilsantir di bin desten 
:xoJe de biparezin; wan ji billeke te
kiJi bi seroken kurdan re datanin u 
dixwastin peywendiyen xwe u wan 
xw bikin. U "i hilla din ji, nakoki 

C§ 11i dar dixis. · o· • u fen ft fiilen nu tın. ı vı 
wari de, dewleten din yen kolonya
list ft yen emperyalist ji, destvala ne
disekioin u be hesab u be plan nedi
man. Rapora bi imza Amiral Lam
bert Bristo~ ku ji Wezareta Derve 
ya Amerika re ~at~u şll;Drlin •. ~e 
re~ gelek XWC§İk dide diyar kirin: 
'"JI her dewlemendiya kaniyen pe
trol@ yen Kurdistane, despeidrlna 
fen ft mdn biyaoi Wgıımao dikare 
pirsgirek@n ciddi derxine. Wer 
xuya ye, ku logiUz Jl bo Kordisıane 
di blo kootroU! :doe, we blxwaze 
kurdan li hemberi tirkan bi kar bl
nin. Tirkjl, ji bo bakuri Mezopota
myaye bi dest xioiıı, ewejl bixwazun 
wi ti§li bikin-Ji bo kampaniya ku li 
hemberi peymaoa Tirk ft Fraosiyao 
ftji bo bizdayina serihildana Kord, 
divf em logilizan ji neztk ve di blo 
çavao xloin. 

Ew dlxwazlo, ku kurd Mirdlof ft 
heremen din yen ku tirka daolo me, 
bi dest xiııiıı. Ma di vi ~ de, 
Ingiliz li dijl berjeweodi;fi!u (men
raeten) fraosiyao naxebido? " ( 4). 

Di we derheqe de Mustefa Ke
mal ji gava bersı'Va pirsa rojnameva
ne ro·nama 'Ak§am"e Falih Rifiri 
Atay :!:de, weha digot: '".MQsil ji 
bo me geleki giring e. Yekemln, di 
Mftsil@ de kaniyen petrol@ yen ser
wetek bf sloor p@ktine, hene ... 
Du,.,mloin;'~ we glrlııg, pirsa kur
dt heye. dlxwazlo H we deri 
Hikftmetek Knrdi damezlrinln. 
Eger veya bikin, ev bir ft baweri we 
dt nava kıırcUo ku dt nava sloorio 
me de ne ji, belav blbe. Jl bo ku em 
p@şlya vi tlşd blblrio; dtvi em sloor 
di bııF de derhas blkin."' (5). 

HIKÜMETA Ştx MAHMÜ-
DtBERZENCİ 

Pi§t! mexiUbiyeten li dft hev yen 
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Osmanliyan, ingilizan bajare Ker
ktike ji dagir kirıbftn. Di we deme 
de, Seroke Belediya Silernaniye Ştx 
Mahmftde Serzenci bi imza gelek 
seroken kurdan di 7-e Nisana 1918-
de, ji i"$)lizan re nivi'sandineke diş
ine tl di bin kontrola ingilivın dax
wavı 'Otonomiya Kurdistana Ba
şfir" dike. Di 1-e Çirya Paşina 1918-
an de, serleşker Noel te Silernaniye 
tl li wir civineke çedike. Di we civi
ne de, Noel li ser nave Hikftmeta 
İngilistan Şex Mahmud dike Hu
kumdare Kurdistana Başftr. 

U piş tl demek kin, ingiliz an 
xwestin sinoren hukumdariya Şex 
Mahmud tengtir bikin. Loma ji, te
kiliye nava ingilizan tl Ştx Mahmud 
roj bi roj xerabtir bu tl di Gulana 
1919- an de di nava hezen Şex 
Mahmud tl ingilivın de şer dest pe 
kir. U di dawiye de şex birindar 
dibe tl di 9- e Hemana 1919- an de, 
li "Bender Baziyıııı" te girtin. Di 29-
e T"ırmeba 1919- an de, di mahke
mak !~eri ya ôııı;ilizi de, biryara 
dardakifina wi didln. U du re, we 
biryara xwe diguherinin, ceza wi di
kin muebed tl wi sirgftııi Hindistane 
dikin (6). 

Gava li Lozane, di danftstendi
nen nava Tirk tl ingi!izan de pirsgi
reka Mftsile germ dibe; ingili'zan 
xwestin, ku disa dest bavejin pirsa 
Kurdi tl li go<t politika xwe bı kar 
binin. Loıru:j';!nı61izan. destUra ve
gera Ş8x M uil dan fi ew di 30- e 
llona 1922- an de vegeriya Silema
niye. 

Pişli ve$era ji Hindistane, Şex 
Mahmud di 10- e Çirya P8şina 1922-
an de, di bin serokatiya xwe de, hu
kftmetek ji 7 weziran pekhali ava 
dike. Bi nave Hikftmeta Kurdistane 
pere tl pwen poste çap dike. Rojna
men "Bangl Kurdistan" tl "Rojl 
Knrdistan" wek organen Hikftmeta 
Ştx Mahmud jiyana xwe ya weşani 
didominin. Ji bo demek kin ji be, 
ingiliz begav diminin, ku we re~ 
qebftl bikin. 

Di we dema ku ew huyeren gi
ring li perç8 Kurdistana Başfir çedi
bftn; li perç8 Kurdistana Rojhilal ji 
gele kurd di p8§eıWya serokeşire 
Şikakan Simeil Axa (Simko) de, seri 
hildabft. Herweha ji bo hevkari tl 
yekitiya tevgera neteweyi, Simko di 
sala 1923- an de te bajara Silerna
niye tl şex Mahmud dıbine ... 

Pişli prntokola 30-e Nisana 1923-
an ya di nava İngilistan tl Iraqe de 
ptkhat, ingilizan biryar dan ku Hi
kftmeta Ştx Mahmud ji hole rakin tl 
Kurdistane bi awaki nilıayi texin bin 
desten Iraqe. Li ser we yeke, careke 
din şereki dijwar dest pe kir. Hejayi 
goıine ye, ku dinava we germaya şer 
de, roınama "Bangl Heq" des! bi 
jiyana weşane kir. E w rojnam e, li 
gelek navçeyen Kurdistane dibate 
belav kirin tl tesirek taybeli li ser 

Niştiınan 

xelke dihişt. Di fiona 1923- an ji, 
rojnama "Umidllsdqlal" dikeve na
va weşanen Başure Kurdistane. Li 
wir, noqteyek balkeş tl hejaye goıine 
heye, ku rewşenbiren we deme tl Ştx 
MahmUd bi xwe ji, giraniyek gelek 
mezin tl taybeli danin ser jiyana we
şani. 

Pişti gelek şeren dijwar tl binek 
serkevtinanji, hezen leşkeriyen ing
ili'zan bi alikariya balafiran di 19- e 
Tirmeha 1924- an de dikevin bajare 
Silernaniye ... (7). 

DAMEZIRANDINA MXIS-
TINAN U KURDISTANA 

BAŞtJR 
Wek te za.nin heta peymana 

"Agirbirina Mondro~" ya di 30- e 
Çirya Paşina 1918- an de tl di nava 
dewleten hevpeyman tl inıperato
riya Osmanli de hate imza kirin, 
"Kurdistan a Rojava" yeker bft tl di 
bin nire inıperatoriya Osmanli de 
M. Piştiwe peymane u dipratike de, 
Kurdistan carek din hatibft perçe 
kirin. Rojavayi Başfire Kurdistane 
(Kurdistana Suriye) di bin de st e 
Fransa tl Başfire Kurdistane !Kur
distana Iraqe) ji, di bin deste Ingili
stan de bu ... 

Gava ew huyeren diroki tl giring 
çedibftn, tevgera neteweyi ya Baştl
re Kurdistane heta dawıya şere ci
hane ye yekem ji, ji p8şengiya rexis
tineke bepar bu. Di wi wari de, Dr. 
K Mezher Ehmed weba dıoo: "Li 
Kordisıana Iraq@, heta dawlya şerf 
cihaneyeyekem tu komel & ~stın 
nehatlb&n avaklrin" (8). U, Dr. 
Ibrahinı Ethem Gıırse~ gava bahsa 
serihildanen dest~ka 1900- an di
ke, be ku çavkaniye tl agahdariyek 
direj bide, bi awaki kurt bahsa kom
ela "Heviya Kurd" dike: "Hema piştl 
van serhildanan, li llıışllrf Iraq@ li 
ser bingebek bin ciddi, em bevgire
danek din bi dizi diblnin. Li vir, 
diw em wf komela siyasi ll ilegal ya 
bi arnıanca Knrdistanek serlıixwe 
ll bi nave "H@viya Kurd" ku li llıışll
ri Iraq@ di sala 1910-aıı ll pe ve dest 
bi xebatf klrlye,jl bir nekln" (9). 

Pişti tefandina serhildana yekem 
ya şex Mahmud; iııgilizan li heleke 
dixwesıin çaven gele kurd zedetir 
bitirsinin tl ji hela din ji dile xelke 
her bi xwe ve bikşinin. Ji bo we po
litika xwe pek biniıı, Major Soana 
kirin hakime siyasi ye herema Sile
maniye. M. Soane zınıane kurdi pir 
baş zanibft tl di derheqe Kurdistane 
de xwedi tecrılbeyek mezin bil 

Li ser daxwaza Soane, Jngilizan 
ça eyek li ba" are Silernaniye tl 
yel:jili Kerktike hi ci kirin. ıi bona 
kar tl baren çapııana Silernaniye, 
Major Soane se xorten xwendevan 
yen kur d peydakirtl ew razikirin ku 
di we çapxane de bixebiıin. "Yeke
mln kariçapxana SUemanl,e.ama
dekirina kaxez ll çapa taylıetl ji bo 
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blrivebirina kar ll barfn resmi b&. 
U, mezintirln ~ ku kirin, we
!jlllldina yekemin rojnama kurdi li 
Kurdlstana Iraq@ b&. Pi§ti lıeftlllef
teke zMe, Major Soane, roja 29- e 
Nlsana 1920- an de, yekemin bej
mara rojnama ~n xist piya
se. Peşkewtln (3h20 cm.) beM ca
rek, di destpae de çar ll pl§t re ııeş 
r&pel ll d or ll beri du salan bl awaki 
..ek ll pek derket..." (10). Çapxana 
S ilemaniye di jiyana weşani de, "i bo 
tevııera Kurdistana Başfir clkki 
taytıeti digre. Ji bo gelek kovar tl 
weşanen kurdi dibe bingeh tl inıka
nek gelek heja. 

Di despeka sedsaliya 20- an de,ji 
bo komele tl rexisıinen kurdi hewil
danek taybeli li Steobole tl Diyarbe
kire dest pe dike. Damezirandina 
wan komele tl rexisıinan tesirek tay
beli li ser Başfire Kurdistane ji dike. 
Hinek weşanen wan komele tl rexis
ıinan bi awaki dizi diket Baş fire 
Kurdistane tl dibat xwendin. Ji xwe 
hinek sazgeren komele, rexisıin tl 
kovaren Bakure Kurdistane (Kurdi
stana Bakur ), nivi'skar tl ronakbiren 
ku ji Başftre Kurdistane bftn. Di na
va kadiren birevebir yen "Komela 
Pfş ketina Kurdistane" ji S ilema
niye Fuad Paşa tl Prof. Şukri Baban 
hebftn. Herwebaji Silernaniye Emin 
Fewzi ft Y amuikizade Evdilezi'z ji 
wan kadiren heri berbiçay yen we 
rexisıine bftn. Eziz Baban (Silcma
m'), Ebdilkerinı (Silemam'), Nec
meddin Huseyn (Kerktik) ji wan en
damen ku heri ten nasin yen "Kom
ela Xwendekarfn Kurd HM" bftn. 

Bi xebat tl tesira wan xwenda tl 
rewşenbiran ji, giringi tl pewistiya 
komele tl rexisıinan li "Kurdistana 
Başfir" betir derdiket hole tl ji bo 
avakirina komele tl rexisıinan, ji ali 
welatparez tl ronakbiren we deme 
de, hewldanek taybeli dest pe dike. 
Mamoste Refik Hilmi di wi wari de 
weha dibeje: "Ji aliye welatparezen 
kurd de .. .her roj komelek dibat da
mezirandin' (11). 

KOMEIA KURDISTAN 
(Cemyeti Kurdistan) 

Di nava wan komelen ku di we 
deme de li 'Kurdistana Başfir" hati
ne damezirandin, Komela Kurdi
stane di gelek waran de xwedi ciheki 
zor giring tl taybeli bu. Beriher tişli; 
di diroka Kurdistana Başftr de, ye
kem rexisıina eşkere bil, ku karbide
sten ingilivın ji bo Jl?litika tl hesa
ren xwe yen pır ali u herweha ji her 
xebat tl hewildana ronakbir ft welat
parezen kurdan, naçar man ku de
stfira xebata we rexisıine bidin. 

Di ware damezirandina we Korn
ele de, Dr. K Mezher Ehmed weba 
dibeje: "Komela Kurdistan, li bıı,ja
rf SOOııııuıl,e. roja Ina 21-f Tirme
ha sala 11122- an di civlnek mezin a 
di Mizılefta Seytd uesene Muftt de, 
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di bin serokatiya Mistera Pıqa Ya· 
mnlki de bat damezlrandln. DI rlya 
deogdıma ııihfııi de, Refik Hilmi, 
Ehmed Be# Towflq Beg, Salih Qef· 
tan, Faiq Begf Marôf Beg, Hed 
Axa~ Fethullah,lzzet Be# Osman 
Paşa, Ethem Efendi, Ehmed 
Behcet, Şh: Mihemmed~ Guiani, 
Şb Eli~ Serkar, Eliye Bapinıxa, 
Ebdullah Efendly~ Mihemmed 
Efendi f1 Şukıi Heleke ji ho biı•eve
hirln f1 orpnfn komel~ batin hilbi
jartin" (12). 

Komela Kordisıane biryara orga
neke befteyi dide f1 di 2- e Tebaxa 
1922- an de hejmara yekemin ya 
"Baııg) Kurdlstan"li bajare Silerna
niye te WC§aDdin. Hejmaren "Bangf 
Kurdistan" bi pirani ji dengfıbahs, 
goıin f1 golaran pek dihaıin. 14 hej· 
~en ve rojn~e _li ~ilemaniye ha
liye weşandin u di rupeta dawi ya 
hemfl hejmaran de hatiye nivisan· 
din, ku ev rojname li Çapxana Hikil
mete, li Silernaniye hatiye çapkirin. 
Hejmara tali ya 14- a, di 8- e Hezı"'
rana 1923- an de hatiye weşandin. 
U di destpeka sala 1926- an de Mis
tefa Paşaye Y amUiki bi nave "Bangf 
Kurdistan" 3 hejmaren din WC§aD
diye. Li ser wan her se hejmaren 
dawi 14-1, 14-2, 14-3 hatiye nivisan
din (13). 

Di derheqa "Komela Kurdistane" 
il Mistefa Paşa ye Y amUiki de, Dr. 
Heinz Gstrein weha dibeje: " •• .xwe· 
dfgiravl, ji ho wan hewildane hi na
vf biratiya Tirk f1 Kurdan ji hevdu 
dtir bilıin, di 9- e Çirlya Paşlna 
19211- an de ji ho otonomlya Kurdi
s~, xalek li Zagona Cbarta ya 
lııgllizaıı ya lrake hate zilde lıirln. 
U, ji her wan tevlih~n di nava 
erehen Jraq4! ku di sulen 19211- 21-
an de ~bfln, ew Otonomiya nekete 
Jlyane f1 di Tebasa 1921-f de Emir 
Feysel wek "Meiike Jraq4!" derket 
hole. Bi hilaramtiya Otonomlya 
Kurdistan@, yekemln "Ordiya 
Ri2garlya Kurdistan~· ji ali Gener
al Hed Mistera Pıqa~ Yamflllıi de, 
hate damezirandin. Baske m ~ 
siyasiji "Komela Serblxweyf Kurdi
stan" pa tani. Orpna m rh:istine 
jl, rojnameya "Bangl Kurdistan" 
bfl. U ser wan bflyer f1 zorhaziyen U 
ser karbidesten JoıPiiıan; wan, Şh: 
Mahmfld di dawiya sala 1922-u ·; 
Hindistanf, ji ci)i sirgfln@ paş Je 
anin f1 ew lıirln Wall~ Kurdlsta
nil..." (14). 

UXISTINA Htvt (HtWA) 
Rh:istina "hevi" di sala 1939- an li 

bajare Soo~ ji ali Prof. Refik 
Hilmi, Mir Hac f1 hevalhenden wan, 
wek rexisıinek bi dizi (ilegal) hale 
damezirandin. Ew rh:istin li ser hi
me neteweyi il niştimanperweri ha
tibil ava lıirin. Ji gelek çin iltebaqan 
mirovan di nava m de ci girtibfln. 
Beşdariyek mezin ji xwendevan, 
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serbaz, tacir il mamostan pek dihat. 

Rh:istina "Hevı~, di we deme de 
xwestiye tekiliye xwe bi Mistefa Ber
zani re xurt bike. Ji her ku di we 
deme de, di ware leşkeri de Mza 
he ri berbiçav, h eza Mis te fa Berzani 
bil. Teva ku tekiliye Mistefa Berzani 
~i "Hevı~ re çCbilye ji; le, wi nexwes
tıye rası il rast di nava we rexisıine 
de, ci bigre. Rexistina "Hevr' xwes
tiye meqere xwe ye navendi hibe 
çiye illi navçeya Berzan ciwar hibe. 
Rexisıina "Hevı"' geleki di bin tesira 
pıırtizan~ Yogoslavya~ de maye il 
xwestiye ku ew ji wek wan şere par
tizani bide. U, Mistefa Berzani li 
diji we plane bô. Berzani xwestiye 
ku ''Hevı~ wek pencerek tekiliyen wi 
yen ji derve birnine (15). 

Xebatek heja ya "Hevi'' ji, di ware 
damezerindanina "Komela Jiyane
weye Kurdistan" (KJK) ya li Kurdi
stana Irane de, çebô. Di we deme 
de, di ware xebata siyasi u rexisıi
niye de, Kordisıana Başôr hin betir 
xwedi tecrôbe u serpehali bfln. Lo
ma j~ alikarl ô p~yaren "Hevı"' 
yen di ware damezırandina "Kom
ela Jiyaneweye Kurdistan" de, xwedi 
payek heja il giranbahiyek mezin bô. 

Bi taybeti, rexistina "H evi'' di şoôre 
Cihan e ye duyemin de geleki paşke
tiye ô bı bez bôye. U du re, her ku 
çôye ew ji we hezbôna xwe ketiye il 
hebflnek we ya herbiçav ji, nemaye. 
Gava li Kordisıana Başôr des! bi 
damezirandina "Parti Demokratl 
Kord" dibe; hinek berpirsiyaren 
"Hevı~ ji, beşdari nava we xebaıe 
dibin. 

LIQE KOMELA JIYANE
WEÜ: KURDISTAN (KJK) 
YA KURDISTANA BAŞÜR 

Gava Komela Jiyaneweye Kurdi
stan (KJK) di sala 1942- an li Kurdi
stana Rojhilal hate ava kirin; xebata 
xwe bi perçC Kordisıana Rojhilal 
tene ve sinor neltiribô. Armaca m 
ew bU, ku neteweya kurd ji bin nire 
kaledariye rizgar bike ô Kordisıana 
mezin ava bike. Li gori we arınanca 
xwe ji, dixwast rexistinek Kordisıani 
ô na ve ndi ava bike. Li ser we arınan
ca xwe, di demek kurt de sinoren 
nava perçCn Kordisıane derhas kir 
u li Kordisıana Başôr de liqeki ve 
rh:isıine hale damezirandin. 

Di demek kin de, gelek ciwan u 
rewşenbiren kurdan di nava we re
xisıine de cihe xwe girlin u li Silema
niye, Hewlere, Şaqlawa, Kerkôkc il 
Bexdaye komiken xwe yen ilegal ava 
lıirin. 

Di nava KJK ô "Hevı"' de, danils
tendinek germ hebfl. H eta ji bo her
du rexistin bibin yek, xebatek taybe
tl didomandin. U ınixabin, ew xe
bata wan li ser gotiltıejin serokaliye 
negihaşt tu encame. 

Çend peşengen we rexisıine yen 
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ku ten zanin, İbrahim Ahmed, Hak
ki Şawe~ helbestvane bi nav ô deng 
Faik Bekes u Zekiye Baban in. KJK 
pİ§ti damezirandina "Parti Demo
krati Kurd" li Iraqe, di sala 1947- an 
de beşdari nava we partiya nil bil 
(16}. 

"PARTIYA KOMUNIST YA 
KURnİSTANA IRAQt" 

(ŞOREŞ) 
Partiya Komunist ya Iraq e (PKJ), 

di tevayiya Iraqe de xwe peşeng tl 
berpirsiyare karker il kedkaren 
ereb il kurdan didit. Li gori PKI; 
çareserkirina pirsa netewe_yi ya 
Kordisıana Başôr, di şoreşa gı§tl ya 
Iraqe de derhas dibô. 

Di nava PKI de, gelek rewşenbir 
ô şoretjgeren kurd ji cl girtibfın u ji 
bo pekanina we arınance dixebitin. 
Teva we yeke ji; di nava PKI de, li 
ser çareserkirina pirsa neteweyi di 
her deme de kem- zede dijiti, nakoki 
ô tekoşina siyasi berdewam bô. Lo
ma ji, her ku diçô ew dijiti ô nako
kiya di wi wari de ~ ft dijwartir 
dibil. Ji xwe, roj bı roj betir eşkere 
dibU, ku PKI ji dixwaze wan ranak
biren kurdan di nava xwe de bihili
ne. 

Ji her wan dijiti ô nakokiyan, di 
sala 1943- an de grilhek ji PKI we
qetiya Di nava we griibe de, hem 
kesen kur d il bem il ven ere b hebfln. 
w e grôbe bi nave "Yekitıyf 'Rko§ln" 
kovarek derdixist. Di sala 1944- an 
de kesen ereb yen di nava we griibe 
de, disa vegeriyan nava PKI. U, di 
na va wan ronakbiren kurdan de, edi 
baweriya ku bi riya PKJ pirsa nete
weyi ya kurdi çareser bike, nemabô. 
Herweha wan dixwestin ku hiwiyeta 
xwe ya taybeli ji biparizen. Lom~~ 
ew venegeriyan nava PKI il di 
1945- an de xwastin ·~ Kom
unist ya Kurdlstane" ava bikin. 

Di ware nave wc partiye de; di 
binek çav kaniyan "Partiya Kom
unist ya Kordisıana Iraqe" il di bi
nek cıya de ji, "Partiya Komunist ya 
Kurd'derbasdıbe. Wanbinave"Şo
reş" rojanameyek derdixisıin il dô re 
ew rh:isıin bi xwe j~ bi nave "Partiya 
Şoreş" hate bi nav kirin. Sekretere 
we partiye Salih Heyderi bô. Cemal 
HeyderiôNafik YunisAIIAbdullah 
u Reşit Abdulkadir ji endamen 
koınita navendibfln. Di derheqc da
mezirandina we partiye de, Av. Cer
cis Fethullah weha dibe: 'Di Çirya 
Pfııina 1945-an de U ser xirba Kom
inist Partiya lraq4! ku bilbil du per
çan, Partiya Komunist ya Kurdi
stana lraq4! hate damezirandin. 
Partiye bi nave "Şoreş" rojnameyek 
derdixist. DI ~de parti bl xwe 
ji, hi nav~ "Partlya Şoreş" bate bi 
nav lıirln" (17). 

Di ware tarixa damezirandina we 
partiye de, cavkaniyek din ji weha 
dibe: "'"Binek roııaklılmı kord ku 
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digotln Partiya Komunist ya lraqe 
çareserkirina pina neteweyi bi paş 
de dixe, ji dervi Partiya Komunist 
ya Iraqe li di serokatiya Hamza 
Abdullah de "Partiya Komunist ya 
Kurdistane", Şoreş ava kirin. Di sa
la 1943- an de, 350 endumen sazger 
ya rexlstina Şoreş heblin •• ." (18). 

U; gava ku mirov çavkaniyen ku 
di ware tarixa damezirandina "Par
tiya Şor"§" hene didin ber çavan, bi 
awaki zelal derdikeve, ku PKK! 
(Şor"§) di sala 1945- an de hatiye 
damezirandin. 

Pi§ti we veqetandine li damezi
randina "Partiya Şor"§", PKI sek
siyona :xwe ya Kordisıana Iraqe, bi 
nave "Partiya Kureli a Komunist ya 
Iraqe• (PKKI) daye domandin. 
PKK! bi nave "Azadi" kovarek der
xistiye. Di derheqa "Partiya Kureli a 
Komunist ya Iraqe" (PKK!) ii kova
ra we "Azadi" de, di kovara "Roja 
Nli" de agahdariyek kurt ii progra
ma PKK! ya bi nave "Peymana Kur
dan" hatiye WC§andin. Ew Peymanji 
ı 7 xalan pek hatiye. Di "we Peyman e 
~ PKK! armanca :xwe weha aniye 
zıman: 

"1- U ser asase azadiya her du 
miletan, xurt kirina benden bratiye 
di navabera milelen kurd li ereb de. 
Ji bo we yeki li ji ho gihandina van 
her du miletan azadi ii hextiyariye 
divet bi hemi ereben aza, bi ta ô 
civaten wan li taye knminlsten Ira
qe re bendine bratıye bene danln. 

2- Di riya tstiqlala mileten kord 
li ereb de xebateke zor dive bete 
xebitln da ka Iraq bigebe lstiqlala 
xwe a rasti. 

17- Di wad azadiya milete kord 
li pişveçlina wi a civaki de divet 
hevkariyek di navbera hemi wela
ten kurdan de bete danln li kord di 
wi waıi de; pev re bidin li bistinln" 
(19). 

"Partiya Şore§" di avakirina 
"Rizgariya Kord" de ji, rolek taybeli 
listiye. Herweha yek ji wan rexisıi
nen ku dinava xebata daınezirandİ
na "Parti Demokrati Kord- Iraq" 
de, ci girtiye. Gava di sala 1946- an 
de PD KI te damezirandin, Parti ya 
Şor"§ xwe ji hole radike ii b"§dari 
nava PDKI dibe. 

MXISTINA "RIZGARIYA 
KURD" 

· l'i§ti damezirandina "Partiya Şo
r"§" bi demeke, pl:§engen we rexis
ıine ~aştin we baweriya, ku bi wi 
awayı ii bi sere :xwe nagihejin wan 
armancen ku daninin peyya :xwe. 
W an birübaweriya xwe pe anin, ku 
edi pewisti bi rexistinek siyasi ya bi
karibe potansiyela tevgera Kurdi
stane li ser bingeha rizgaıixwaziya 
neteweyi di nava :xwe de bicivine, 
heye. Ji bo we armance, pi:§engen 
we rexisıine bi binek kesen ne kom
unist wekAiiHamdi, Dr. Cafer Mu-
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hammed Kerim, Av. RC§id Baclan 
re tekili danin ii ji bo rexistinek 
bingehfireh li hev kirin. Di encame 
we lihevkirine de, "Rizgariya Kord" 
hate damezirandin. Programa we 
partiye, di pirtiika Av. Zeyd Ahmed 
Osman ya bi nave "Ntdal el- Ekrad" 
ku li Kahire derketiye, heye. 

Di nava we partiya bingehfireh li 
nii de, kesen ni§t:imanperwer, de
mokrat ii endamen "Partiya Şor C§", 
ci girtibôn. Birevebirina we rexisıi
ne ii rojnama we ya bi nave "Rizga
ıi", di giraniye de, di desten wan 
kesen ku ji "Partiya Komunist ya 
Kordisıana Iraqe!' dihatin de bôn. 
Loma j~ ew partiya wek eniyek ne
teweyi ii di giranıya biriibaweriyen 
komunist dihat di'tin (20). 

Di ware rexisıina "Rizgariya 
Kord" j~ çavkani ii nerineo ji hev 
cihe hene. Li gori Dr. Şivan; "Di sala 
1944- an de endamen Komela yen li 
Kurdistana lraqi! bi nave "Rizga
riya Kurdistan" partiyek siyasi da
mezirandin. Wi! partiye dixwest, ku 
eniyek neteweyi ava bike. Loma ji, 
di nava xwe de, ci dida btrlibaweriy
en côda. Ew tevger di saia 1946- an 
de kete na va kiıizeki; Baskek ji we 
veqetiya li kete nava Partiya Kom
unist ya lraqi!. Rizgariya Kurdi
stan ji, bişti demeki nave PDK 
(Parti Demokrati Kurdistan) si
tend" (21). 

Di wi wari de, W. Aegleton ji 
weha dinivisiye: " •• .Endamen Par
tiya Komunist ya Kurda di nava we 
tifaqa giştl ya kurden Iraqe de, di
xebitln. Ew tifaqa ku bi "Rizgariye 
Kord" dibat bi nav kirin li pire ca
ran di mana eniyek gel li fireh de 
dihat xebitandin. Ev eniya fireh piş
ti Ntsana 1944- an, "Komela" ku li 
Korelistana lrane li gr(lben siyasi 
yen Kurdistana Iraqe jl xiste nava 
xwe" (22). Edgar O' Ballance ji di 
derheqa "Rizgariya Kord" de weha 
dibe: "."di na va rexıstinen Kurdan 
de, hevkariyek sist pek batibli •• .Ji 
we hevkariya re dlgotln "Rizgariya 
Kurd". Di Nisana 1944- an de bi 
Komela re bii yek. Ev knallsyona 
kurda ne rexistlnek pir bi hez bô; le, 
tekiliyen binek rexislineo ku neri
neo wan li dijl hevdu, li ser yek 
armance pek ani" (23). Li goriM.S. 
Bilgin ku ji çavkaiya "Çagdaş Kurdi
stan Tarihi" girliye ji: "Şoreş di bin 
pirsen "§iret~, rexıstıni li oll de pe
lisln. ~ heja jl wan vegerlyan 
nava Partiya Kornonist ya lraqe. 
Bl'$ dawiya mayi, bi gr(lbek din ye 
welatparezen kurd re blin yek li bi 
nave "Rizgariya Kord" blin partiyek 
neteweylli rtzgarixwaz. Li aliye din, 
binek welatparezen kord ll dora 
partiya "Rerast" civiyablin" (24). 

PARTIYAAZADf 
Partiya Azad~ ji aliye Mistefa 

Berzanf, binek serbazen ji ordiye di-
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halin ii hevalbenden Berzani di 12-
e Sibata 1945- an de, hate damezi
randin. Hiındaren we Partiye; Mis
tefa Berzanl, jiAmedyaye serbaz Iz
zet Abdulaziz,ji Koysancaqe serbaz 
Mistefa XO§Dav, ji Xaneqin seroke
§ir Abdulhamid Baqer, ji Silerna
niye Mııhhammed Mahmud, ji Er
bile Ahmed !smail, ji Amadyaye 
Şawqat Naman, ji Aqraye Hevzul
lah Isınail bôn. Di damezirandina 
we partiye de, Mistefa Berzani ar
mancen we partiye weha diani ri
man: "".Dive di pil§iye de, hevkariya 
nava qlren navçeya Berzan pek bi!. 
Bi dli re, ew hevkariya di nava te
vaylye qiren kurdan de belav bibe" 
(25). 

Li tıori Hasan Arfa, programa we 
rexistıne bi kurtayi weha ye: 

"1- Pekanma hevkariya na va fşt
ren navçeya Berzan li dlire belavki
rlna we hevkariye di nava hemli fşt
ren kurden Iraqi!. 

2- Bl rlyen aşiti li politik rlzgar 
kirina Kurdistana Iraqe. 

3- Ş andina daxwamameyan, ji 
nôneren hezen derve. 

4- Propoganda kirin. 
5- U diji politika Hiklimeta Ira

qi! ya pa§Verô li macaraperesti te
kO§ln dayin. 

6- Danina tekiliyan bi ri!xisünen 
kurdan yen azadixwaz. 

7- Damezirandina hezen le§ke
ıi." (26) 

Di wan nerineo Partiya Azadi de, 
nıirov du nogteyen balki:§ dibine: 1) 
Partiya Azadi, wek bingeh bezin ey
ran girliye ii xwastiye tevgiredana 
xwe li ser we b~he bihône. 

2) Ji bo gih3§lma wan armancen 
xwe; Partiya Azadi du alternatif da
nin ber çavan. a) Bi riya 3§10 ii xeba
tek politik, gihaştina wan armancan. 
b) Li gel we riye, ji desıpek e de 
haziriya hezen çekdariii §ereki çek· 
dari. 

Li gori we programe; Partiya 
Aza~ li aüki heza :xwe ya IC§keri 
di da ser h ev ii xurtir dikir; ji aliye din 
j~ tekiliyen xwe bi rexisıinen kurdan 
re didomand. Di nava wan rexisıi
nan ye k je j~ "Hevı~ bii. Gava Partiya 
Azadi te damezirandin, berpirsiya
ren ''Hevi' ji wan re nameyeke di§
ine. Di we nama xwe de, ew pirsa 
armancen Partiyıı Azadi u hevida
riya danina tekiliyan dikin. Di hersi
va we name de, Partiya Azadi dax
wazen xwe, bi avakirina otonomiya 
Kordisıane ii birevebirina politikak 
serbi:xwe tine zinıan. 

Pi:§engen Partiya Azadi, ji bo 
b"§darbiina §Or~ firehtir bike, te
kili bi serok"§iran re datanin ii dis
wastin tevgera çekdari, bim"§inin. 
U gava bi aükariya ingilkan di da
wiya flona 1945- an de, §Ofe§ şikest, 
Mistefa Berzanl ii binek berpirsiya
ren we partiye bi qelabalixiyek me
zin derbasl Kordisıana İrane, Ma-
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babade b0n ... (27). 

DAMEZIRANDINA PAR
TIYA DEMOKRAT YA KUR

DISTANA IRAQt (PDKI) 
Damezirandina Partiya Demo

krat Ya Kurdistana irane u biiyeren 
li wi perçe Kurdistane çedibôn, bala 
perçen din dikişand u tesirek taybeli 
li ser perçen din j1 dihi§t. Pi§ti tek
çiina şoreşa Knrdistana Başôr u 
derbashOna Mistefa Berzan1 u he
valbenden wi, giringiya Mahabade ji 
bo Kurdistana Başôr, betir dikir. 

Ji bo we re~ u danina tikiliyan 
Hamza Abdullah derbas1 Malıaba
de dibe. Ew li we dere bi M. Berza
n1, wan serJ?azen kurd ku pi§ô şore
şe derbas1 Irane bôbOn u bi ew ke
sen navdaren Kurdistana Iraqe re 
ıekiliya datine u li ser pirsgireken 
tevgera netewey1 ya Kurdistane go
tôbeja dikin. Di encanıa wan tekili u 
gotôbejan de, birôbaweriya ku da
mezirandina rexistinek we.k "Partiya 
Demokrat ya Kurdistana Ir ane", di
keve giraniye.li ser we re~ ft ji bo 
bicianina we watiniye komiteyek 
taybetı te ava kirin. Herweha vati
niya danôstendinen bi rexisıinen 
Kurdistana Başur j1, Hamza Abdul
lah digre ser xwe. 

Komı"ta sazger1, ji rexistinen Kur
distanalraqe re, li ser pewistiya par
tiyek weha ii sedemen we, namen 
tayben diniv1s1ne. Partiya nu; di pe
şengiya birôbaweriya rizgarixwa
ziya tevgera kurdi de, pewist dibine 
ku hemii rexistin ft kesen ni§timan
perwer beşdar1 nava we bibin. Ji bo 
we armanre i~ ji hemô rexistinen 
hebôn, daxwaz te kirin, ku ew xwe ji 
hole rakin ii beşdari nava Partiya nu 
bibin (28). 

Hamza Abdullah ji bona pekani
na we armanre, vedigere Kurdista
ns Başiir ft di destpeke de li Silerna
niye Av. ibraiıipı Abmed dibine. Di 
we deme de, Ibrahlm Ahmed bin 
endamen "KomelaJiyaneweye Kur
distane" (KJK) ya liqe Kurdistana 
Iraqe bi\. U wek me bere j1 ıliyar 
kiribô; rexisıina navendi ya KJK, li 
Kurdistana Rojhilat bii ii ew bi xwe 
j1 pi§ô damezirandina Partiya De
mokrat ya Kurdistana irane, ji hole 
rabiibô. 

Li ser daxwaza Hamza Abdullah, 
ibrahlm Abmed wi bi dizi derbas1 
Bexdade dike. li we dere, Hamza 
Abdullah bi beşdariya nOneren re
xistinen ku pewistiya damezirandi
na "Parti Demokrati Kurd" (PDK) 
qebôl kiribôn, civineke çedike. Ji bo 
ku ibrahlm.Ahmed endame KJK bu 
ii biryarek we rexistine ya ku di nava 
damezirandinıı we Partiya nu de, ci 
bigre tunebô, Ibrahlm Ahmed beş
dariwe civine nabe. Di we civine de, 
nOneren Partiya Şoreş, Rizgar1 ii bi
nek kesen )i rexistina Hev1 dihatin, 
beşdar dibin. Herweha, dl16 Teba-

Nişti:man 

xa 1946- an de U Konlistana Iraqf, 
'Parti Demokratt Kurd' (PDK) te 
damezirandln. Ew rexistin, di gira
niye de, di nava xelke de bi nave 
'Parti' dihat bi nav kirin. 

PDK, ne wek liqek1 Partiya De
mokrat ya Kurdistana irane, wek 
partiyek bi sere xwe ft li ser bingebe 
perçe Kurdistana Iraqe hale ava ki
rio. Di wi war1 de, neriDen endamen 
KJK li dij1 damezirandina partiyek 
weha bOn. W an dixwest wek naven
gi, Partiya Demokrat ya Kurdistana 
ir ane be te qebôl kirin ft li perçen din 
yen Kurdistane liqen we Partiye be
te damezirandin. E w ne rio ji birôba
weriyen bere yen KJK ya Kurdista
ns irane dihat. Ji xwe, gava Mistefa 
Berzani li Kurdistana Iraqe dest bi 
şoreşe dike, KJK bi nameyeke wi 
piroz dike ii daxwaza ku ew şoreş bi 
sinoren Kurdistana Iraqe ve tuxilb
kir1 nemine ii ji bo we armanre, pCş
neyara bi hev re pekanına "Knn· 
greyek. Neteweyi" dike (29). 

Ew nerinen KJK yen di ware 
Konlistana Mezin li mistinek na
..endl u Kurdistan!, bi tekiliyen So
vyete re yen bi munasebeta damezi
randina 'Partiya Demokrat ya Kur
distana lrane', ketin pevajoyeke \!Ô: 
Li ser peşneyaren Sovyete, PDIÇI li 
ser bingebe perçen Kurdist'l!'a Ira: 
ne u ji bo armanca o)onomıyek di 
nava sinoren dewleta Irane de, hate 
damezirandin. Bi gotinek din; birii
baweriya ku çareserkirina pirsa 
Kurdistane di pekanına otonoıniye
ke de didı"t, wek dı"tin betir kete gi
raniye. Be guman; ew reW§B nu li ser 
per çe n din j1 tesir ılikir. Qolinren ji 
we deme ten, kem- zede bin j1 t1n u 
tesira xwe li ser tevgera Kurdistane 
didoıninin. 

Nerinen sazgeren Parti Demo
krat1Kurd- Iraq (PDKI), li dijibirô
baweriya partiyek navendi bOn. li 
goribaweriya wan; pewist bu ku her 
perçe li gor1 re~ ii mercen xwe u li 
ser bingeha per çe xwe, rexistina xwe 
damezirinin. Bi wi awayl, her ku çô 
ew birôbaweriya kete giraniye ii ji 
nerina rexistinek navendi ii Kurdi
stanihate bi dôr ketin. Di wiwar1 de, 
Av. ibrahlm Ahmed nerinen xwe bi 
kurtayiweha dianizirnan: 'Di binge
ha xwe de, em U diji damezirandina 
ve Partiye biln. Nerineo KJK ya 
Kurdlstana Iraq@ (ku İranjl, bi wf 
nerine re bil) welıa bil: di tu deme 
de mereen weba ereniji bo kurdan 
çinebllye. Li Mehabade Ilikflmetek 
çfbflye li U gel wf hlkllmete partiyek 
batiye damezirandln. Dtve li perçin 
din, sekstyonen Partiya Demokrat 
ya Konlistana lrane be ava ki
ıin •• .U goıi nerina me, pewist e, ku 
parti bi seksiyonen xwe re,ji saleke 
ya ji du sala eareki, kongrek Kur
distani amaele bike ll di wf kongri 
de, U ser ptrsen stratejik ll taktiken 
tevgera Kurdlstane bighije enc:a-
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meke. U ji bo pirs@n din, her sek
siyon dive azad be ll tekoşina perçe 
xwe himeşine." Ez li gel partiyek 
navendi bllm. U partiyek weha pek 
nebat. Gava Hiklimeta Mababade 
bate rflxandln, bingebe partiya na
vendi ji, hi~ya. 

Me, wek KJK çend konferans çf
kirin. Li peşiya me du re heblln: Ya 
eme teketana nava PKI,yaji beşda
ri nava PDKI bibana. Di sala 1947-
an de, bi pirani me biryar da ll em 
wek grilb beşdarl nava PDKI 
bl1n".Hevalenji Kirrtye ku ew heva
len pirtirln dlxwestin em beşdar1 
nava PDKI bibin, ketin nava KPI" 
(30). 

Di dema damezirandina PDKI 
de, ne hew di ware 'partiyek 08\'en• 
di' herweha li ser 'peşengjya çini ll 
ideoloji" de j1, nerinen ji hev cibe 
hebiln: Nerinen Komita Sazger ya 
dixwest PD KI damezinn::Jıat al1 
berdevke wan Hamza Abd de, 
bi kurtay1 weba dihat formile kirin; 
Kurdistan xwediye civatek paşde
mayi ye. Ç'ına karker, çi bigre qas1 
ku tuneye, kem e. Heza şoreşe di 
desten eşiran de ye. Loma j~ ı.ıewisti 
bi rexistinek ku we dezgebe tixe he
rekete heye ... li hemberi we nerıne, 
Partiya Şoreş ji, pCşengiya partiyek 
Marksist- Lenınist di parası. Nônere 
Partip Şoreş, di we baweriye de bii, 
ku pewisti bi partiyek bi birôbawe
riya rexistina serbixwe ya proJeta
ryaya kurd, heye. 

Gava Hamza Abdullah, pCşneya
ra pCşengiyek pevgihani u hevbeşi 
ku du axa j1 di nav de bu kir; Partiya 
Şoreş li diji wi tişt1 derket u biryara 
berdewama Partiya xwe da. U di 
ıaliye de, ew nerına ku Hamza 
Abdullah berdevki je re dikir, ya 
"partiyek demoktatik u kutlewı~ ke
te, giraniye. Li ser we r~, binek 
berpirsiyaren Partiya Şoreş, Hamza 
Abdullah bi oportunisti gunehkar 
kirin u ji Partiya ~~ veqeti~ u 
ketin nava PKI. Pişti veqatandina 
wan; Partiya ŞorCş, Rizgari ft Hev1 
b On ye k ft PDKI damezirandin (31 ). 

Naw partiya nli di destpeke de, 
"Parti Demoratt Kord' bi\. Teva ku 
Mistefa Berzani beşdar1 civina da
mezirandina Partive j1 nebftbô, ew 
seroke PDKI hate iıilbijarin. Hamza 
Abdullah bii sekreter u ew herdu 
axayen ku nOnere Partiya Şoreşli dij 
derdiket; şeıı: Letif ft şeıı: Ziyad ji 
b On cigiren Seroke Giş:t Partiye bı
ryara weşana organek siyasi, 'Rizga
ıi" da. Di programa Partiye de, ar
manren netewey1 yen Kurdan di de
reca yekemin de bôn. Li gor1 Par
tiye; Kurd, di nava yeldtlya Iraq@ 
de, dhwazln azad bijinil iibaqa ing
ilizan ya bi dare zore dabll qebM 
kirin, red dikin. xaıeu di waı-e clax
~n civaki ll aboıi de, aliyen heri 
qels yen programa Partiye 
biln .•• (32). 
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Pi§ti damezirandina Partiye, wek 
li jor ji hatibfi diyar kirio, KlK ji, 
biryara beşdarbfina nava we Partiye 
da fi di sala 1947- an de, kı;.te nava 
Partiye. U, bi be§darbfina Ihrahim 
Ahmed fi hevalen wi; di na va Partiye 
de tekO§iııek hunduri de st pe kir. 
İbrahim Ahmed JXş:ngiya "baske 
çep" xistibfi deste xwe fi dixwast gi
raniya xwe dinava Partiye de, roj bi 
roj xurtir bike. Ew dijiti fi tekO§iııa 
di nava Partiye de, demek dfir fi 
direj fi be rawestan dom kir. 

Di sala 1950- i de, Hikfimeta Ira
qe, sekretere Partiye girt. Di Adara 
1951- e de, PDK Konferansek ci
vand fi di we Konferanse de, Korn
itak Navendi r,a muwaqat hat e hilbi
jartin. Hinek ı i e ndamen we Komı'"ta 
Muwaqet ev bfin: Nuri Şawes, CeiD 
Hişyar, Seyid Eziz, Mirhec Ahmed, 
Nuri Ahmed Teha bfin. Mistefa 
Berzani, her wek bere seroke Par
tiye dinıine (33). 

Parti, heta Kongra duyemin ya di 
1951- e de, li Bexdade fibi dizi çCbfi, 
bi peş:~yek muwaqet hate_ bireve
birin. Dı we Kongre de, Ihrahim 
Ahmed bfi sekreter e Partiye Hamza 
Abdullah fi binek hevalbenden wi, ji 
Partiye halin avetin. Gava Hamza 
Abdullah hate avetin, ew bin di zin
dane de bfi. Herweha tekiliyen ge
Iek seroke§ir ji, ji Partiye halin birin 
fi Parti di giraniyC de kete desten 
ronakbiren burjivaziye biçfik. 

Di 27- e Çeleya Pa§ina 1953- an 
de, PDKI Kongra xwe ya seyemin li 
Kerkfike pek ani. Di we Kongre de, 
program fi rebazek nfi hate qebfiJ 
kirin. Nave Partiye ji hate guheran
din fi kirin "Parti Demokrati Kurdi
stan- Iraq". Di we programa nfi de, 
daxwaza belavkirina erde ji, ci girti
b(t. Av. İbrahim Ahmed di ware we 
programa nfi de weha dıbe: "Pro
grama ku me hazir kiribft, progra
mek marksist bft ••• Di ,.;; programi! 
de, ti§Uo eceb jl bebfto; Yekitiya 
Sovyetao wek oa\'eodl dlhat qeblll 
kirio. U, jl den1 hebftoa Berzaol 
ku li wir, to tekiliyen me bi Sovyet 
re tooebll. Li gori,.;; programi!; he
defa me ya oi!zik, dameziraodloa 
Koofederatlfa lraqf bft, armaoca 
me ya dlrij jl, Kurdistaoek Serbix
we ll avakirina komarek gel bft". 

D isa li gori İbrahim Ahmed dibe; 
gava Celal Telebani dihere Mosko
vaye, li ser we programa nü nerineo 
Mıstefa Berzani dipirse. Mistefa 
berzani, bi §erle ku ew bi Hamza 
Abdullah re li hev ben, we programe 
qebfil dike. Li ser we daxwaze, 
HamzaAbdullahditaliya sala 1957-
an de, vedigere nava Partiye (34). 

Di we deme de, Parti di giraniye 
de, li na va bajaren mezin belav dibe. 
H eta gele k kesen ku di Komı'"ta Mer
kezi ya KPI de bfin be§darl nava 
Partiye dibin. u li aliye din; li gori 
bere, endamen we di nava gundan 

Nişdman 

de, kem dibin. 
Ji dervi PDKI, di we deme de li 

Kurdistana B..;fir, rexistinek xwen
devaneokurdjihebfi. Navewe, "Re
xistioa Xweodevaoeo Kord" bü ü bi 
awaki aktif dixebiti. W e rexistine, bi 
nave 'Teko§ioa Kotabiyao" organek 
siyasi derdixist ... (35). 

Teva ku carina bedeng dihate 
xuyanekirin ji; di ware çareser kirina 
pirsa neteweyi ya Kurdistana lraqe 
de, hergav dinava PKI de kem- zede 
tekO§iııek siyasi hebü. Ji ber we se
deme ji, çfinfihatina kadiren kurd 
yen di nava PKI de, li gori dem il 
rewşt dihate guherandin. Pi§li Kon
gra PDKI ya Kerkfike; guherandin 
fi nfijenliya li ser nav ü programa 
Partiye, tesirek taybeli li ser rooak
bir fi ııoreııgeren kurd yen di pava 
PKI de ji dihişt. Di wi warl de, ıbra
him Ahmed weha dibe: 'Parti bl ve 
rewşa ııwe ya o(t Hi bllbft rixistioek 
hemberi PKI. Gelek kadirio oaveo
dlli eodaıııeo PKI derbasi oava me 
büo •• .' (36). 

Di sala 1957- an de, bi binek be§
dariyen nfi, oave PDKI hate guhe
randin fi bfi 'Partiya Demokrat ya 
Yekb(tyl ya Kurdistan<!' (PDYK). 
Endamen PDYK di giraniye de, ji 
wan kurden ku li bajaran rudiniştin 
fi ji tekiliyen eşirtiye dftrketibfin, 
pek dihatin. Parti bi taybeli di nava 
bajaren Bexdade, Mfisile, Kerkfike 
ü Besraye geleki xurı bfi. Partiye bi 
awaki ne pir zelal, birfibaweriyen 
Marksist- Leninisli di arası. U di 
bingehiye de, PDYK ~ pirsa nete
weyi ya kurdi mijfiJ dihfi. 

Komı'"ta navendi ya PDYK, ji 21 
kesan (1 Politburo ji 5 k~an pek 
dihat. Endamen Poh'"tburo; Ihrahim 
Ahmed, Celal Talabni, ümer Mis
tefa, NUri Şaweys (1 Ali Abdullah 
bfin (37). 

CUNTAYA TİRMEHt Ü 
REWŞANÜ 

Di 14- e T'"ırmeha 1958- an de, li 
lraqe bi cuntayek leşkeri, melikti 
hale rlixandin. Ew reW§a nfi, mer
cen vegera M iste fa Berzani fi Heva
len wi ji Sovyete, bi xwe re ani. Hi
kilmeta nfi bi "germayı~ neziki pirsa 
kurdi dıbft. Di hikfimeta nü de, ci
girtina laye şex Malımfide Berzenci 
Baba Ali fi herdana girtiyen sTısi 
yen kurdan, minaken pozitif dihat 
qebfiJ kirin. Di 27- e T"ırmehe de, 
Zagona Çendemi hale aşikar kirin. 
u, di we Zagone de, du xalen li diji 
hevdu yen balk&j hebfin: 

"Xal 2· : Dewleta lraqf, perçaki 
Yekitiya Ereba ye. 

:xaı 3- : Kord a Ereb di weıeı de, 
wekbev in. Heqfn wan yen neteweyi 
di oav çarçewa lraqf de, te qeb(tl 
kirio" (38). 

Di 6- e Çirya P~ 1958- an de, 
Mistefa Berzaoi (1 hevalen pe re gi
hi§tin Bexdade. Mistefa Berzani, ji 
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derviPKI bi qelebalixiyek gele k me
zin (1 wek JXş:ngekl netewi hate pe
şwazi kirin. Berzani carek din pişgi
riya xwe ya ji bo Hikfimeta nfi, da 
diyar kirin. Pi§ti hatina M. Berzani, 
di nava Partiye fi Abdalkerim Ka
sim de, li ser pirsa neteweyiya kurd, 
danfistendin dest pe kirin. 

Di 3- e Nisana 1959- an de Iraq ji 
'Pakta Bexdade" (39) derket fi we 
roje, rojnama Partiye 'Xebat' destü
ra bi awaki eşkere fi resmi derkeve 
girt. Pi§ti we 'Azadi' (1 binek rojna
mefi kovaren din dest jiyana weşana 
Iegal kirin. 

KOMELA AZADI 0 JIYANE· 
WE 0 YEKITIYI KURD (KAJYK) 

Hinek kesen ji PKI fi Partiye we
qetiyabfin, dixwestin ji dervi PKI fi 
PDYK 'heza sisiya" çCbikin. Bi we 
armance, Cemal Nebez, Kamli Jir, 
Ahmed Herdi, Abdullah Aziz bi bi
nek hevalen xwe di 14- e Nisana 
1959- an de, bi nave "Komeleyi Aza. 
di (1 Jiyaoewe (1 Yekitiyi Kord' (KA· 
JYK) rexistinek bi dizi dameziran
din. Armanc ü daxwazen xwe bi na
ve "KAJYKNAME' dane diyar ki
rin. Di Kajyknaıne de, KAJYK birfi
baweriyen xwe, metoden tekO§iıı fi 
xebata xwe, cihetiya xwe fi rexisıi
nen din fi li gori xwe lehfirnerinek 
çini ya Kurdistane dide diyar kirin. 

U gava mirov di nezik de li Ka
jyknaıne dinere, hi hesani te dı'"tin ku 
KAJYK di ware nerin fi ideolojik 
de, rexistinek col e: Ji netewepere
stiyek şilfe- !azi bigre, heta kuminis
liye çi heye, xwestiye di nava hevdu 
de, biheline. U di bingehiye de, 
KAJYK rexistinek neteweperest 
bü. Ev çend mlnaken ji Kajyknaıne, 
birübaweriya we rexisıine xweştir 
dide diyar kirin: 

U gori KAJYK; neteweperesti di 
dile hergeli de beye a ev bi her awayi 
tiş teki tabii (xweristi) ye...Rizga· 
riya gele kurd dlvf bl partiyek.xwedl 
ideoloji a şoreıııer dest pe blke. 

KAJYK, partiyek. neteweyi (1 hu
manlst e. Ji bo oaskirioa heqf gele 
kurd ye oeteweyi hewl dlde-Riya 
vekirioa !jOrqB Kurdistane, di ber· 
jewendlyi!o guodlyao de, derhas di· 
be. we rizgarkiriııa erde kurdan ft 
jiholerakirlna sistema feodal! bi 
hevdu re Wte JDe§IUldln. KAJYK, 
M reformek erde ya !jOn!fPI" Q SO• 
syllst di pfvajoya şeri ri7prlye de 
pfk blne-KAJYK. serdestlya çine· 
ke qeb(tl oake (1 hebftoa çlııaıı di 
civaleke de, neiMŞ!ya we civate di· 
de dlyar kirin. 

Olsa li gori KAJYK; rlzgarlya 
Kurdlstane bl tevgerek şorqgeri 
dikare pek W. Çlııa ku bl rasti !10-
rqa Konlistane ııwe dikare bispf
ri, proletaryaya gundl ye. Ew, 'Ili 80 
ye geıe kurd pek tioln. u, dlve ew di 
....re ideolojik de, rast be JW5 werde 
kirio. Rlzgarlya guodlyi!o kurdan, 
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bi rlzgarklrlııa ~ ve giridayl ye. 
Kurdistan hev dikare bi iracia gel 6 
bewildana wi ve, rizgar hibe. 

KAJYK, beri her tişti, tevaya gele 
kurd bingeh distine. Ji ber ku; li ku 
dere dlJi bUa biji, plrsgl~n kur
dan li her dere wek bev in ••. ( 40). 

Partiya KAJYK bewl dida ku ne
ziki PDKI ii heta derecake di uava 
we de bixebitin. Hinek hevalen wan, 
wek şex Mihemede Hersini ii Feteh 
Axa bi ~ere endamen Partiye di
halin nas kirin; le bi dizi hevalen 
KAJYK bôn. KAJYK wek griibek 
hiçlik, heta sala 1976- an jiyana xwe 
ya rexistini, bi wi navi da doman
din ... 

LEGALBÜNA PARTI DEMO
KRATİ KURDISTAN 

Li hileke ji bo çareserkirina pirsa 
neteweyiya kord bi Hikiimetalraqe 
re tekili dom ılikir; ıe li aliye din ·~ 
tekO§inek dijwar di nava Partiye Jı:, 
berdewam bii. Di Çirya Paşina 
1959- an de tekO§ina li ser p~llj!iya 
Partiye, kete qonaxek nü: Bi pışgi
riya Mistefa Berzani, Hamza 
Abdullah u bevalen wi Pôşengiya 
PDYK xistin desten xwe ( 41). Pi§ti 
ku peı;engiya Partiye kete deste 
Hamza Abdullah, wi PDYK bin be
tir neziki PKI kir: "-baske marksist 
ye Partiye di 1959-an de, kemaniyek 
ku naye efiUdrln kir 6 darbeyek li 
partiye ıdst. Tev ku ew berpirsiyar 
b6, Parti klrpegirtiyi PKI.U, diwe 
deme bi xwe de, PKlji bo iktidaribi 
dest :dne, gav bi lif§ ve navet 6 ji 
şfuıa we, riyek hazariye 6 politikek 
libevbatıııe da pf§iya ,__" ( 42). 
• Di kongra Partiye ya ku di 9-e 
Ilona 1959· an de çebii; ve care, Mis
tefa Berzani dixwest ku, Hamza 
Abdullah, endamen polı"tburoye ii 
kesen din yen bi wan re hereket di
kirin, ji Partiye be avetin. Kongire li 
gel we daxwaze biryar da ii ew ji 
Partiye dlir xistin < 43). 

Li ser we büyere; nava Hamza 
Abdullah ii Partiye her ku çü nex
weı;tir ü nakokiyen di nava wan de 
ji, dijwartir bôn. Di tatiye de, Hamza 
Abdullah ii hevalen wi bere xwe dan 
PKI 6 ketin nava we rexistine. 

Di demek kin de; ıp:Iek biiyeren 
giring li du hev çedibun: Ahdullke
rim Oasiın, di 4- e Nisana 1959- an 
de ıliyar kir ku Iraqji "Pakta Bexda
de" derdikeve. Herweha di we roje 
de, organa Partiye "Xebat", bi awaki 
resmi ha te gebül kirin ü destlira we
§aDll Iegal grrt. Di 23· e Çirya P€şina 
1959- an de, Partiye koııgi'a xwe ya 
çaremin civand. Di we kongre de, 
programek nü hate qebffi kirin. Ew 
programa ji 23 xaian pek hatibi\. 
Çend xalen balkOş yen programa nu 
webabôn: 

"Xal· 2: PDYK, partiyek demı.. 
kratik 6 ııonwer e; partiya karke· 
ran, gnndiyan, kedkaran, mem6ren 

N iştirnan 

bi meaş 6 şorqgeren kurdan e. 
Xal- 3: P~ di tekO§Ina siyasi ü 

Jehiirnerinen civaki de, marksizm· 
leninizıne reber digre. 

Xal- 5: Partibawer dike ku paras· 
tina ış"tiya navnete~ bi riya reçika 
Konferansa Bandun ü Bloka Afro
Asya ye minıkun e. P~ politikek 
neteweyi ü anti· empertaüst dimeı;i
ne. 

XaJ. 6 a: Parti, ji bo biratiya 
kord 6 neteweyen din dixebite. Di 
nava çarçewa yekltlya Ira~ de oto· 
nomiya Konlistane tl clgirtina wt 
beqi di zagona himi de, pewist dibi· 
ne. 

XaJ. 6 b: Parti, bi xurtldrina te· 
kiliyen bi knmunist tl demokraten 
Ira~ ii welaten din re ye" (44). 

Di Çeleya Paşina 1960- i de, 
Alıdulkerim Qasim zagona ku de
stlira avakirina partiyen siyasi ü 
komelan dida, derxist. Derxistina 
we Zagone, ri ya ku PDKI ji der k eve 
ser riiye erde ü bi awaki ~ere bi
xebite derdixist hole. Berpirsiyaren 
Partiye ji dixwestin ji we re~ isti· 
fade bilcin ii di 9- e Çeleya P'.!§ina we 
sale de, Mistefa Berzani ii Ihrahim 
Ahmed daxwaza ku Partiya Demo
krat ya Kordisıana lraqe (PDKI) 
~ere vekin, p€şk€şi Hikiimete ki
rin. Di we programa Partiye ku ba
tibii #4 kirin, binek xalen giring 
ewbôn: 

"Xal 3· : Tekll§lna me, di nava 
stnoren Ira~ de ye. Arınanca me; Ji 
bo Korolistana Ira~ antna azadiye 
ii idara otooorniye ye. 

Xal23- : Em de piştgiriya teko§t· 
na gel@ kord ya ji bo bidestıdstlna 
he~ xwe yen neteweyl ku li perç@ıı 
din bi din, bikln. Em, ji bo beqe ça· 
renflsiya gele kord teko§tn didin" 
( 45). Qasiın, daxwaza otonoıniye ku 
bingeba programa Partiye li ser ava 
bubi\, vet o kir. Herweba wi dixwest 
ku nave partiye j~ biguherine. Di wi 
wari de, Ihrahim Ahmed weba dibe: 
• BeJaya Kurdlstane ya ku di sere 
partiya me de, neketlb6 sere wan 6 
daxwazen me yen di programa Par· 
tlye de, pir zede dibat ditln •• .Me 6 
Qasim hevdu dit 6 gotiilıij kirio. Li 
gori wt; ne pewtst b6 ku binek dai· 
waz di programe de hebin; dikarin 
di kovara Partiye de be wqandin. 
Me ji, zede israr nekir" ( 46). Di ta
liya gotiibejen Ihrahim Ahmed ü A. 
Qasim de, PDK bi binek guherandi
nen li ser programe ü bi nave "Parti 
Demokrat! Kurdistani" bi awaki 
resmi bate qebül kirin. Bi wi awayi; 
PDK ji bo demek kin bej~ dest bi 
xebatek legali kir. 

Di Golana 1960- i de, PDK kon
gra xwe ya pencemin çekir. Di we 
Kongre de; Partiye, neriDen xwe yen 
di programa ku pôşkôşi A. Qasim 
kiribii, wek bere parası. Di nava 
Partiye de, dijitiya li hemberi raveja 
A. Qasim, her ku diçü dijwartir di-

9 

bii. Gava di "Xebat"e de, ew tawira 
A. Qasim hale rexnekirin, Hikiime
te ji bo demeke, weı;andina "Xebat'e 
da rawestandin. Piştiwe bi çend me
han; "Dengt Knrd" ji bo du mehan 
hate girlin ü berpirsiyare we bi gu
nehkariya ku " li Kerktlke nefreta 
kurdan li diji karbidesten xwe çBdi
ke" sirgônibaıılir kir. Dü re ji; "Aza· 
di", "Jin" ii "Hetaw" batin ~ 47). 

Mistefa Berzani, ji bo ipi-
rozkirina Şoreşa Oktober bi di 3-
e Çirya P"§ina 1960- i de çü Mosko
vaye. Ev ji bo Berzani kes ü tirsen
dek bıl§ bii, ku reW§a Hikiimeta Ira
qe, kiryaren Alıdulkerim Qasim ii 
daxwazen kurdan pôşkôşi karbide
sten Sovyete bike. U di wi wari de, 
heviyen ku Berzani ji karbidesten 
Sovyete ılikir, nedit. W an nedixwest 
ji bo xatire pirsa neteweyi ra. Kord, 
nava xwe ü Ira9e xerab bikin. 

Be guman, jı dervi dewleten me
zin, herweha dewleten ciran ji, 
Abdullkerim Qasim fl büyeren li Ir
qe dibfin, ji nezik ve kon,ırol dikirin. 
Yek ji wan j~ Dewlata Irane ii Şah 
bü. Gelek pirs ü pirsgireken bere, di 
nava herdu dewletan de hebôn ü ew 
pirs ü pirsgirek hergav dikarı'bôn ji 
nü de, giir biban. Ji her pirsa şiiti ü 
§ônitiye j~ sarbônek taybeli di nava 
Iran ii Iraqe de hebii. Loma ji; ııava 
pi§ti darba le.şkeri ya Iraqe ii li ser 
binek biiyeren ku di nava binek ey
ren kurdan ü Iraqe de çBbfin, çend 
serokeı;iren kurdan derbasi irane 
bôn üşah ewvehewandin. Dema kes 
ket e desten wan serokeı;iran, ew ve
geriyan Kordisıane ii li hemberi Oa· 
sim dest bi berxwedane kirin. Bi pi§
giri ü alikariya Şah, wan di sala 
1961- an de reıdstinek bi nave "Şo· 
ret ava kirin. Tu tekiliye we rexisıi
ne ii "Partiya Şore.ş" ya bere bi hevdu 
re tunebü. Politburoya PDKI, di 
Hezirana 1961- an de belavokek li 
ser we serbildane derxist. Di we be
lavoke de; PDKI, hevalbenden "Şo
reı;" bi paşveriitiye gnnehkar ılikir. 
Serbildana wanj~ li diji"Şoreşa T"ır
mehe" komployek emperyalizme di
dı"t fl ew mahküm ılikir ( 48). 

Mistefa Berzani, di 13- e Çeleya 
Pll§in de, vegeriya Bexdade. Re~ 
vir, li gori bere betir xerab bübu; 
Abdullkerim Qasim dest dabii ser 
wi xaniye ku bere dabü Berzani ü 
meaşt wi ji, qut kiribü. Ji bo Berzani 
riya çiyaye Berzan edixuyane biibii. 
Ji xwe, baye Berzani ji we planan ku 
Qasim dixwaze teva navçeya Ber
zan, Kordisıane bombarıliman bike 
ji, çBbübii. Li ser we re\V§C, Berzani 
biryara xwe da ü bere xwe da çiyay
en Kurdistane ... 

Di we pevajoye de, A. Qasim 
ruye xwe ye rastibetir derdixist ho
le. Tekiliyen Hikümete ü Kurdan 
roj bi roj xerabtir dibôn. E§kere di
bu ku A. Qasim Kord ji çav derxis
tibü. U teva wi awayi ji; Partiye 
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nedixwest danilstendinan ji bini de 
q~t. bike u deriye lihevhatine vekiri 
dilıi§t. Ji bo we arınance j~ Partiye 
se caran bi nivfsandin li ser we re"'§<! 
u daxwazen xwe #eşi Hikfuıı.ete 
kir. u A. Qasiın tu rupel nedix
wand u guh nedida wan peşıeyaren 
Partiye. Ew, li ser riya ku kurda ji 
safi bike, dimeyya. Li ser we re"'§<!; 
di 6- f Dona 1961· an de, ji bo pro
testokirina 31 saliya jenoslda ku li 
Siiemaniye çebilbQ, li tevaye Kurdi· 
s ta na lraqf bi beş dariyek geleki 
mezin, grevek gişti pfk hat. Ew 
bllyera dibu pivanek ku kurd li diji 
k!ryaren A. Qasiın in u bi ırurti pİ§t
ginya Partiye dikin. Ew bftyera gi
ring, Xofek taybeli xiste dile Hiku
mete. Loma jl, hlkllmeta lraqf di 8 
Q 9· f bonf de, bajarf Silfmaniye 
bombardiman kir. Di 9, 10 Q 11 bo
ne de di nava hezfn Hikllıııetf Q 

(1) Ji bo ditejaya ~ bahse binere; Bi· 
rinci Dünya Savaşi Yillarinda Kürdistan ve 
Ermeni Soykınma, Dr. Kemal Mazhar 
Ahmed, rp: 80- 81. Dr. Şivan, Kürt Milli 
Hareketleri ve Irak'ta Kürdistan Ihtilab, 
rp:146 

(2) J. Bleau, Le Probleme Kurde, Bru· 
xelles, 1963. rp: 34. 

( 3) Binere: Rapora Komisyona Komela 
Gelan ya di 30- ı! nona 1924- an de arnade 
kiribOn. Musül Kerkük Sorunu ve Kürdi
stan' m Paylaşimi, Med Yayinlari, ıp: 6S. 

(4) Orban Duru, Amerika Gizli Belge· 
leriyle Türkiye' nin KurtulUf Yillari, Milliyet 
Yayiıılari, ıp: 160- 66. 

(S) Ari Inan, Gazi Mostefa Kemal Ata· 
türk 'ün 1923 Eski§ıchir- lzmir KonUfmalar, 
TI'K Yayinlari, Ankara 1982, rp: 45. 

( 6) Ji bo dirtjabiya ~ bahsi bine re: 
Willam Aegleton, Mehabat Kurt Cumhu
riy<:ti 1946, Koınkar y ayinlari, rp.40. Dr. 
Heinz Gstrein, Avukatsiz Halk Kürtler, fs
tanbul, ım. Zinnar Silopt, Doza Kurdi
stan. 

Dr. Heinz Gstrein di vf warf de weha 
dibe: " ... Di 2· e Çi1)'8 P8f[na 1918- an de, 
şex MabınOd 36 sali ji bo "W aliye Gi§tl Ye 
Kurdistant" te hilbijartin Q kurd li dnra wf 
dicivin ...• ıp.12 

(7) Ji bo direjaya ve balıst binere: Dr. 
K. Mezher Ehmed, Çend RQpel Ji Dlroka 
Gele Kurd, Apec· TJ}'<:k, ıp: 137. William 
Aegleton, Mehabad Kürt Cumhuriyeti 1946, 
Komkar Yayınlan, ıp: 39- 40 

( 8) Siner: Dr. K. Mezher Ehmed, b.n.d. 
ıp: )28 

(9) Dr.lbrabim Görsel, "Kürtçülük Ger
çei" üzerine, rp: 39 

( 10) Bine re: Dr. K. Mezher Ehıned, 
b.n.~ ıp: 134. 

Deriya w! rojnam.S, kovara "Bangf 
Kurd" di 8- e Sibata 1914- an de bi tirkl Q 
kurdf dest bi weşaııe kiribıl. Dr. K. Mezher 
Eh.med di we derheqt de weha dib!: "U 
beit; berf ıere CDıaııt pir bi bindik, ji all 
Cemalletfn Baban bi kurdl Q tirld Q bi na~ 
Bangf Kurd kovatek dest bi weşant dike. .. " 
Dr. K. Mezher Ehmed, Birinci Dünya Savaşi 
Ydlannda Kürdistan Ve Ermeni Soykirimi, 
Kürdistan Yayinevi, Stoekholm, rp: 31. 

(ll) Binere: Ref!q Hilmf, Yaddaşt(Bfra· 
nin), cilda duda, bqt yekem, Bexdad, 1956, 
ıp: 28. 

( 12) Binere: Bangl Kurdistan, Siltman!, 
hejmar: 1, 2 ye Tebaxa 1922- an, rp: 1- 2. 

(13) Ji bo direjaya ve bahse bine-

Niştiınan 

kurdan şerin dijwar çelıiln. Di wan 
şeran de, Mzen HikUmete zerarek 
mezin dilin. Di 16- e fıone di Nav
çeya Berzan hate bombardiman ki
rin. ~di ~ şer nedihat girtin. 
Mistefa Berzani, beri wi şeri Bex
dad herdahil u batibil herema Bar
zan ... 

Herweha di ilona 1961- e de, 
PDK u 141iqen we hate girtin. Poli
san girt ser xaniye ku "Xebat' te de 
dihat weyındin ll çi ewrak ll belgSn 
hebôn ji hev xistin. Pİ§ti we ji, kljan 
endamen partye kete desten wan, 
girlin ( 49). 

Teva we re"'§<! j~ Partiye bin bi
ryara şere çekdari nedabu u di ware 
le§keri de, haziriyek we ya taybeli 
tunebu. H ezen şer dikirin j~ yen tışi'
ran bôn. Di we re"'§<! de, li peşiya 
Partiye ji be§darbfuıa şer pe ve, tu 
riyek din nemabll. Partiye li ser we 
re: Dr. K. Mezher Ehmed, Çend RQpel ji 
dfroka Gele Kurd, ıp: 129· 131 

(14) Dr. Heinz Gstren, b.n.d. rp: 13-14. 

(IS) Ji bo ditejaya ~ balıst binere: 
Edgar 0' Ballance, 1961· 1970 Iraq Kürdi· 
stani Kurtuluş Mü.cadelasi, Yöntem Y ayin
lari, rp: 59. Dr. Heinz Gstrein, b.n.d. rp: 18. 

( 16) Ji bo direjaya babsa Komela Je
Kaf, binere: Kerfm Husamf, b.n.d. rp: 48. 
Ttbiniya Av. Cercis Fetbullah ya di pirt\lka 
"Mehabad Kürt Cumhuriyeti 1946" de, W. 
Aegleton. Rojnama "Kurdistan Press" hej
mara 48, Stockholm. 

(17) Binere: U ttbliıiya Av. Cercis Fet· 
hullab, W. Aegleton, b.n.d. rp: 97 

(18) Ji çavkaniya "Iraq, The Kurdish 
Question- 1958-1970 Saad Jawad- Itica 
Press., London". Barzani, M. Sira<.,; Bilgin, 
Stockholm. rp: 64. 

(19) Binere: KDvara "Roja NQ" bejmar: 
61, S Çiriya Paşfn 1945. 

(20) Binere: li ttb!lıiya Av. Cercis Fet-
hullah. W. Aegleton, b.n.d. rp: 96- 97. 
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21) Dr. Şivan, b.n.d. ıp: 158. 
22) W. Aegleton, b.n.d. rp: 9S· 96. 
23) Edgar O' Ballance, bn.d. ıp: 58. 
24) Barzani, M. S. Bilgin, ıp: 64. 
25) Edgar O' Ballance, b.n.d. ıp: 60. 
26) The Kunls, A. Historieal and Poli

tieal Study· Oııford Pub. Hasan Arfa; M. S. 
Bill!jin, b.n.d. ıp: 67. 

(27) Ji bo dirtjaya wt bahsa binere: W. 
Aegleton, b.n.d. rp:96- 97. M. S. Bilgin, 
b.n.d. rp: 66- 67. Edgar O' Ballance, b.n.d. 
rp: 60. 

(28) Ji çavkaniya "Iraq, The Kurdish 
Question, Saad Jawad itica Press. M.S. Bil
gin, b.n.d. ıp: 102. 

(29) Ji bo direjayita ~ balıst binere: 
Kerfın Husaml; b.n.d. ıp:49- SO. 

(30) Binere: Rojnama Kurdistan Press, 
hejmar: 48, Stockmbolm.. 

(31) Ji bo dirtjaya vt balıst binere: Ji 
çavkaniya Hasan Arfa, M. S. Bilgin, b.n.d. 
rp: 102-103. Tıbliıiya Av. Cen:is FethuUah, 
W. Aegleton, b.n.d. Rp:98- 99. 

(32) Binere: Hasan Arfa, b.n.d. ıp: 103. 
(33) Binere: Hevpeyvfna İbrahfm 

Ahmed, rojnama Kurdl5tan Press., hejmar: 
48, Stockholm. 

(34) Binere: Rojnama Kurdistan Press, 
hejmar: 48, Stockholm. 

(35) Binerc: M.S.Bilgin, b.n.d. rp: 125. 
(36) Binere: Rojnama Kurdistan Press, 

hejmar: 48, Stockholm. 
(37) Binere: Edgar O' Ballance, b.n.d. 

rp: ~)~re: Edgar o• Baltanee, b.n.d. 

lO 

pirsf, li gundf Erdalan ku giridiıyi 
Sllfmanlye bQ, clviııek taybeli çf
klr. DI we elvinf de, bl pirant Q bi 
ştııra • demokrasi ji bo Iraq Q oto
noml ji bo Knrdistan' biryara §er 
hale girtin (50). 

Kurdistana Başôr, edi diket pe· 
vajoyek zor giring u taybeti. Gele 
kurd, ji bo bidestxistina otonomiyek 
di nava siooren lraqe de, kete nava 
şereki dôr ll direj. Peşe~ wişe~ 
teva serkevtin ll kemanıyen xwe 11 
teva problem u nakokiyen nava re
xistine, Partiya Demokrat ya Kurdi
stana Iraq e dikir ... 

Dumahik heye 

ıp: 86. Dr. Şivan, b.n.d. ıp: 159. 
( 39) Di 24- e Sibata 1955- an de, li diji 

tevgera neteweyf ya Kurdistane, di nava 
dewleta Turldü Iraqe de, li Bexdadf bi~ 
"Pakta Bexdade", peymanek. ha te fmze kirin. 
Pişt re; di 4- NISıına 1955· an de İııgillstan, 
di 23- e 1955- an de PakiStan a di 3- e Çiriya 
Paşfna 195S- da j! fran ketin nava wt Pey
man!. Bi wf awayfwan dewletı!n kolonyalfst 
Q destbirakı!n wan li dijf tevgera Kurdistanı! 
O ji bo parasıina berjewendiy!n xwe y!n 
taybet!, garantiya bi§tgir! a yarmetiye didan 
hevdu. Piştf darbeya 14- t TemmQza 1958· 
an, Iraq di 3- e. Nfsana 1959- an de, ji we 
Peymane derket Ji ber wt yekf, nM wt 
peymanı! hate guherandin Q bQ "Central 
Treaty Organisation " ( CENfO). Tew. ku 
bi awakf fennt Amerika ne di nava wf; 
Peymant debQ j!, ıe wek piştgir Q çavder di 
pratnre de, bi aktiiT di nava wt de bQ Q 
tesfrek Amerikan ya tayl>etf li ser wt Pey
manı! hebll ... 

( 40) Ji bo tevaya KAJYKNAME bine re: 
Dr. Heinz Gstrein, b.n.d. rp: 100-112. 

(41) Bineıe: Ji çavkaniya Saad Jawad, 
M.S. Bilgin, b.n.d. ıp: 142. 

( 42) Binere: Irak Kürdistan Demokrat 
Partisi Yeni Stratejisi, Uçüncü Dünya Yay
lıtlari,rp:40, 19?8,UttanbuL 

( 43) Bine re: Hevpeyvlııa bi lbraıırm 
Abmed re, Kurdistan Press, hejmar: 49, 
Stockholm. 

(44) Binere: Ji çavkaniya "Jorney 
Anıang Brave Men- D. A. Schidt, Boston". 
Q " Iraq• The Kurdish Question 1958- 70, 
lthhaea Press, Saad Jawad" M.S. Bilgin, 
b.n.f:. ıp: 14S. 

4S) Dr. Şivan, b.n.d. ıp: 162 
46) Binere: Hevpeyvtna İbrabfm 

Abmed, rojnama Kurdistan Press, bejınar: 
49. 

( 47) Binere: Saad Jawad, ... M.S. Bilgin, 
b.n.d. rp: ıso. 

U, li gorf Edgar O'Ballance, kovara 
befteyf "Dengl Kurd" di Çi1)'8 Paşfn de 
baliye girtin. b.n.d. ıp: 96. 

( 48) Ji bo dirtjaya ~ bahse, binere: M. 
S. Bilgin, b.n.d. rp: 158 Q 165. 

( 49) Di wart girtina PDK t de, tarlXtn 
cilıt t~n gotin: U goıf Dr. Şivan, PDK G 14 
liqtn wt di 6- ~ llona 1961- an de batiye 
girtin. M. S. Bilgin ıartıaı girtina Partiye, 
24-t lıona 1961-t dide. Edgar O'Ballance jf, 
ıartıaı 23-t Dona 1961-t didc. 

(SO) Ji bo dirtjaya ~ bahse, binere: 
Hevpeyvllıa bi lbnıbhn Ahmed re, rojnama 
Kurdistan Press, hejmar: sı. 
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Xwendevanfn hfja; di 9-e 
Atlara 1991 e de pişti pirozkiri
na şeva Newrozf li Holandaye, 
se hunerınenden kurd BRA
DER MU SlKI, SAID GABARI 
u ştRİN hatin cem hevdu u ji 
boxwendevanen kovara NISTI
MANt sohbeteki huneri pek 
anin. Bradar bi pirsiyaren xwe, 
Said 6: Şfrine ji bi bersiven xwe 
xwestin mesajeke bidin xwen
devanan. Em hevidarin ku hiln 
de pf kMxweş bibin .... 

BRADER: Roj bll§ xwi§ka Ş<:rin 
li kekSaid Gabap. Ez~ jibo 
kovara NISTIMAN lı gel we 
hevpeyvineki çCbikim li li ser reW§a 
hunell}lendiye .hineki sohbet bikim. 

SAID fı ŞERfN: Eme geleki 
kefxwçıı bibin ji bo ~ohbetek weha. 

SAID GABAR!: Kek Brader! 
Welahi min do di §eVe de ji, ji heva
lan re got ku denge Brader geleki 
XWC§e li denge te dengeki Kurmanci 
ye. U mixabin he qermoçeken pi§ta 
stuye te, qalin nebıine. (Em tev di
kenin li ez ji bo ve rexna wi spas
dikim.) 

BRADER: Ozane heja Said Ge
bari, ji kere ma xwe re tu dikari jiya
na xwe bi kurtayi ji bo xwendevanen 
kovarl! Ni§timane, ııe&k:Bş biki'? 

SAID GABARI: .Ez dixwazim 
bere, silaven xwe ji bo xebatkaren 
kovara rezane Ni§timan li xwende
vanen we re peşkeş dikim. 

Ez di sala 1956- an de, li Binema· 
lika hatime dine. Ez dikarim bejim 
ku çi nexweııiyen ku bi sere gele 
kurd de haline, di ser me de ji der
bas btine. Min di sala ım- an de, 
dest bi hunere kiriye. Ji feleke re 
geleki spas dikim, ku min zindanen 
her çar dewleten dijminan ji dı"tiııe. 
Min8salanji • ergetikiriye.Eze 
her bixwazimCrmendiya xwe bi
domôıim. Yan mirin ya Kurdista
nekazad!-

BRADER: Xıışka Ş<:rin, tu ji di
karl ji kerema xwe re jiyana xwe bi 
~yi~ bil<i'? 

ŞffitlN:HCvaıe heja,ji·ber ku te 
wexte xwe ye ~~l:2i bo me fedakir, 
ez gelek spas · · li silaven xwe ji 
dil li can Jı xwendevanen Ni§timane 
re peşk:Bş dikim. Ez li Kurdistana ku 
di biıi deste Tirkiye, li derdora Mer
diııe, li gunde Merce hatiıne dine. 
Heta çar sa1iya xwe ez li gel dayika 
xwe li pirika xwe jiyame. Di pey re, 

Niştiman 

·· ... ·· .. ·.·.'···.·.EWIN·.·.··.,·· .. ·.··.·· .... ·'·.'··.·.·.··. IIEVP 
.... . 
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em bi dizi çıine Beyrıide cem bave 
min. Min li Beyrıide dibistana peşın, 
navin li üse xwend. Em ji welate xwe 
dur ketibıin. U bi rasti çand li mu
zika kurdi her di mala me de hebli. 
Rahmetiye Qedrican, Cigerxwin, 
Nıireddiıı Zaza ıihwd, dihatin mala 
me. Hatina van cameran tesireke 
mezin li min dikir. Gelek caran wex
te ku ew camer dihatin mala me, 
bave min bangi min dikir li li buzlira 
wan EY REQIP bi min dida gotin. 
Ez gelek mineıkar im ji bave xwe li 
ji wan mevanen wi yen giranbiha ku 
tesira wan li min çCbli ku ez gihame 
ve dereca hane ya iro li xizmeta we
late xwe dikim. 

BRADER: Loma mirov dikare 
beje ku di diroka hunera kurdi de 
her çiqasi cilıe Meyremxan li EY§e 
Şan li ba gele Kurd naye tiji kirin ji, 
le te bi nave jina kuı;,d reyeke din ji 
muzikame re vekir. Edijina kurd bi 
deng li awaza xwe propaganda doza 
gere xwe dike. Ez dikarim bejim ku 
ev reya bi §311 li §eref, şerine bi tesira 
malbata xwe li derdora xwe vekir. 
Tu ·dibe'! kek Said? 

SAIDGAB :MeselakKurda 
heye, dibejin; "Mal dibistana beri 
mezine jl ho Insana". Bi rasti şerin 
ji,li dibistanek wani perwerde 
bıiye .... 

BRADER: şerina delal! Nuha tu 
çi di fikiri ji bo muzika kurdili di vi 
wari de heviyen te çi ne? 
ŞERİN: Hebıin li tunebıina gel 

dirok, çand, muzik, edbiyat li zirna
ne wi ne. Miletekibe vana fı bela be 
muzik meriv nikare bifikire. Di diro
ka me de, muzika me vezifeyeki ge· 
lek mezin pek aniye. 

Muzika me, him xwe parasliye li 
him ji ziman, dirok li kuJtura me 

ll 

parastiye. fro tevi van xizmeta, xi
zmetek he mezintir li de la! dike. E w 
ji, xizmeta §Ol'eııa Kurdistane ye. i'ro 
gelek pirtıik, kovar li rojname der
ten. Pewiste, be beter derkevin. U 
ji ber ku xwendin dinava gele me de 
gelek keme. Herkes nikare bixwine. 
U gava kasetek muzike derte; bi 
milyonan insanen me je feyde dibi
nin. Li her mala kurd kaselen muzi
ka kurdi hene. Pewist e, ku huner
menden kurd muzika xwe weke çe
keke ji bo §Oreııa Kurdistane bidin 
xebitandin. 

BRADER: Kek Said, gelek ozan 
li hunermenden me yen heja hene. 
Hurmeta me ıı:erek jı wan re hebe. 
Ez dikarim beıim ku çaven min we
ke dıirbine ne. U, ez weke te nika
rim tiliyen xwe bi hunermendiya te 
li ser perdan bigerinim. Ma sirra ve 
çi ye? 

SAID GABARİ: Ez li ııel ve ne
rina te nininı. Hurmeta ının ji hemli 
hunermenden kurdan re heye. Min 
we roje ji got: Deng li saze heval 
Br ader dengeki kur di ye li kefa min 
elek ·e re te. Ne ku tu li cem min e 

i 

ku ez ve dibejim. Denge te pir delal 
li ciwan fı XWe§ e. 

Heger xw"§§ııinek tembura min 
hebe, ev ji derd li kovane min yen 
zede ne. Xelq bi cilıeki brindar e, ez 
bi du cihan brindar im. Brina gele 
minjihemiti§timezintir e. W ek min 
jor ji got min zindanen her çar neya
ren me diline. Ez bi sala ji mala xwe 
dıir mame. Brina min ya din ji, me
sela çaven min e, ku ez nikarim di
nyagewrik bivinim. Ez bawerim, sir
ra ku te pirsi di vir de xuya dike ... 

BRADER: Helbesta "Bilbile 
Dil§adı~ di nava gele · 

me de, gelek bi nav li deng e. Te 

ı 
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bi awaki wiha gotiyi ku gava meriv le 
guhdari bike, ne mumkun e, ku his
sen meriv neyen guhertin. Dibejin 
ev helbest careke li ber te xwendin 
fı te ji ber kiriye. Ma bi xwendina 
careke, jiberkirina donzdeh çar re
zan ne zahmet e? 

SAID GABARi: Ez dixwazim 
bere veya bej im, ku ji jiberJcirine re 
ez agire sor im. Seydaye TIREJ hel
bestvaneki pir heja fı gelek delal e. 
Ji ber ku ez nikanim binivisinim fı 
bixwinim, min ji ozan u helbestva
nan re digot: Ez dixwazim Mn hel
besteke bi vi rengi ji min re çekin. 
Wanjl,ji min re çedikir.~Bi!bile Dil
şadi ji, min ji Seydaye TIREJ re go
tibiı. Bi rasti wi tişte ku min je xwes
tibfı, je xweştir u ç€tir ani ziman. Ez 
geleki s pasi wl dikim. Bi we helbeste 
denge min di nav gele min de he 
betir belav bU. .. 

BRADER: XU§ka şerin, tu li ser 
yekitiya bunermenden kurd dikare 
çi ji me re beji fı rewşa iro çawa 
dibinı~ 

Ş ERIN: Ji bo nava welal, şert ge
leki giran in. Her tişt qedexe ye. U 
ji bo hunermenden me yen li Ewru
pa; di vi wari de valatiyek mezin 
heye. Pewlst e, ku di ware buneriye 
de ji, yekdengi çebibe. Kare me yen 
muşterek gelek in. Her çiqasi em 
yekitiya siyasi u politik pewlst dibi
oin, yekitiya huneriji' ji bo me Kur
dan giring e. 

BRADER: Kek Said tu di vi wari 
de çi dibejl? Gelo we kengi' huner
menden Kurdan weke hunermen
den xelke koke sazen xwe bikin yek 
fı bi bev re bilcaribin kar bikin? 

sAiD GABARi: Xuşka şerine 
tiştin gelek delal fı ciwan gotin. Ji bo 
yekitiya bunermendan gerek partiy
en me yen siyasi alikariya me bikin. 
Di vi warf de, hunermendan teşwik 
bikin. W an bigihinin qonaxa gel. Ne 
ku huoermendan bi aliye xwe de 
bikşinin fı wan di hundire sinoren 
partiyan de bifetisinin. Bethofen go
tiye, ku "ger tu bixwazi bizanibi be 
milleuk çiqasi peşketiye, gub bide 
bunera wi." Parti' iı rexİstinen me 
gerek alikariya hunermendan bikin. 

BRADER: Mirze Gabari, ez ba
werim tu bC§dari nava Şoreşa Kur
distana başur bfıbfı. Tu dikari di wl 
wari de, tiştna ji xwendevanan re 
bibejiz ~ 

SAID GABAR!: Ez heyşt sala di 
ııava Şoreşe de mame. Ez çendaki di 
radiya we de şixuüm. Sebra min ne
hat. Min kaxezek jipartiye re nivisi 
fı min daxwaz kir ku ez di nava gel 
de karbikim. S pas ji 

partiye re, bersiv li min vegeran
din u gotin: "Tu serbest i, tu çawa 
dixwazi em e alikariya u bikio." Min 
rahişt tembfıra xwe u bi deste jinika 
xwe girt u bere xwe da nava gel. 

Wezifa min; evaran ez diçfıme 
gundan 2- 3 sactan min seminer di-

N iştirnan 

da O bi pişt re min li tembfıre dixist. 
P~er~e, pale fı gundi radibO.n go
vend digirtin. Gava şer, şer; gava 
kefe, kef! Kare min ev bu. Brader, 
ez carna dibejim xwezi ez we çaxe li 
sere wan çiyan, li nava reza şernden 
şeref o namuse şe bi d biketama o bes 
b

~ , u. 
BRADER: Kek Said, li min bibO

bire. Min kulen te tev rakirin. Ez 
dixwazim disa vegerim aliye muzike. 
Tu dikari ji bill tumbfıre kijan sazan 
bikarbioı~ 

SAID GABARİ: Keke min ez 
karim hemu sazen ku bi kevan u 
perik bikarbinim. Yani bizik, kema
ne, iıd, tembfır, cumbuş iıwd. Hew 
tene qanO.n ji min re zor e. Ji ber ku 
telen we gelek in u caven min 

nabi'nin, ji bo min zor e ... 
BRADER: Yabo weleh zor e! 

Ma te çi hişt? Kek Said, min pir 
dixwest ku min sohbetek weha bi 
gorbihişte MIHEMMED ŞEXO re 
bileira u wl momosteye heja bi gele 
xwe he betir bida naskirin. U mixa
bin me e w wenda kir. Tu u xuşka 
şeri'n dikarin çend gotinan li ser wi 
hunermende mez:İı! bejin? 

SAID GABARII: Mihemed şe
xo kure şexo ye. ji Kurdistana ku di 
bindeste Turkiye; ji gunde Kevirba
warne ye. YanijiM erdi'ne ye. Ji wan 
re dibejin Mihelmi. (Brader:" Ere, 
em ji wl gundi re d.ibejin Kafırbawa
re.") Ew xwe ereb qebul dikin. Mi
hemed Şixo yek ji wan e, ku ji zaro
tiya xwe li diji ve mesele sekiniye. 
Hetani sala 1968- an, li medrese 
xwendevan bu. Wi birubaweriya 
komunistiye diparast. Pi§ti 
Berxwedana Qaınişlo ya di sala 
1969- an de çebubft, 71 heval hatin 
girtin. Mihemed şexo pişti we, dev 
ji koministiye berda fı mesela Kurdi 
ajot. Mihemed şexo miroveki xwedi 
birObaweribu. Bi rasti, ez çiqasibej
im, disa jl bindik e. Bave wı, xuşka 
wi fı biraye wi diçfın kare pembo 
dikirin. Ew ji, diçu li aşxanake kar 
dikir. Roja wl bi du wereqe u niva 
bu. Wereqe univ dida partiye; we
reqak ji dibir male. Mirov gerek 
wijdane xwe naveje. Mihemed şexo 
ji bo doza Kurdi u ji bo muzika Kur
di gelek xizmet kir. Ji xeyni wi ji, 
ozan u degbej hebfın. Ez naxwazim 
li wir naven wan bej im. Hineka doza 
wl ajotin, le binek kes ji hebfın, di 
eleybe wl de bO.n. u ez veya herdem 
dibejim; wl riya piroz u şerefe girt. 
Qet sere xwe ji dijmin re oetewand 
u hunera xwe nefirote dijmin. Di 
sala 1970 e de, bere xwe da BeyrUde. 
Pişti 1973 a, ew vegeriya Kurdista
ne. W e çaxe ez ji li wedere bôm. Em 
bi hev re vegeriyan Kurdistane. Di 
20- Nisana 1974 an de, em gihan 
Kurdistane, Meqeri Hecl Qado. Ez 
li cem mala ape xwe mam, ew der
basi izge (radiyoye) bu. Pişti Şoreş 
şikest, wi bere xwe da Kurdistana 
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Ir ane. Li wir geleki geriya. Mala mi
ne, gelek feqiri fı eziyet dit. Di sala 
1983 an de, vegeriya Kurdistana Su
ri. Kurden reben wezifa xwe li hem
her wi pek anin. Ji bo wi alikari dane 
hev. Je re dikanek vekirin. Weziyata 
wi pariki baş bil. u ji ber ku sere 
xwe ji dijmin re danani, ajanen Sfıri 
ji du meban pe ve oehiştin ku dikana 
wibişixule. Dikana wigirtin. Careki 
din ew weke min rfıt hiştin. Milie
med şexo bi şeref hate dinye u bi 
şeref ji ji nava me bar kir. Hezar 
hezar silav li cane şebideo pag.ij u 
hunermende mezin O nemir Milie
med ~Şe~o be. 
ŞERIN: Kek SaidGabaridi der

beqa mamoste Mibemed şexo de 
gelek xweş fı vekirixeberda. Bi rasti 
xebata wi ya siyasi, hunera wl u şex
siyeta wi gelek mezin bU. Pişti' ew ji 
nav me çO, me li ~or hale xwe O bi 
alikariya hevalan, ji bo biranina wi u 
alikariya zaroken wi, şevek çekir. 
Ew namire u we her di dile me de 
biji. Gerek em wi ji bir nekin. 

SAiD GABARi: Mihemed şexo 
di 9-e meha Adare saet di 5 u 15 e 
sibehe de, çu ser beqiya xwe. Mixa
bin xwest ku ez bigihejim ser wi,le ez 
negiham ber sere wi. Ez ji, nexweşB 
gurcikan bfım. Telefoni min kirin, 
heta ez çfım, emir dabfı. Gava ji nav 
me koç kir, ew 43 sali bu ... 
Ş~IÜN: Mihemed şexo fı miro

ven weke wl tucari namirin. Ma ew 
huoermende mileteki din ba, we 
jiyanawlweha bi kul fı keder fı peri
şani derbas biba? 

BRADER: Gele me gelekiji Mi
hemed şexo hezdikir. Ez bawerinı, 
ku we wi her bidin jiyandin. u mi
xabin rexistin fı partiyen me bi saxi
tiya wi ~eşik le nebfın xwedi. 
ŞERIN: Ma rexisıinen me li hu

nermenden xwe xwedi derkevin, 
qey we hale hunermenda wani be? 
Em, heta kaseteke bi imkane xwe 
derdixinin çaven me derten. Belav
kirin fı hevdan problemeke bi sere 
xweye. 

BRADER: Ma ozan u huoer
mendeo me nikarin li hevdu fı li hu
nera xwe xwedi derkevin? Li ewru
pa gelek şert hene. Em dikarin li 
seransere Ewrupa konseran bidin, 
kasetan o selikan bi hev re çebikin. 
Ez bawerim bi qandi feda hunerl, 
feda siyasi ji heye. 

BRADER: Hinek dibejin, ku pe
wist e huoermend male gel bin, ne
kevin parti' u rexistinan. Gelo parti' 
u rexistin nemale gel in? 
SAİD GABAR!: Kesek ni'ne ku 

tiştek di dile wi de tuneye. Beri ku 
ez hunermend birn, ez insan im. Na
ve min filankes fı kure filankes e. Di 
dile min de şax fı perek heye. Neri
neke min beye li ser rewşa welate 
min, li ser rewşa dinya ye. Dibe ku 

OOmahik r.14 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



Hejmar20 Niştiman 13 

ZAZAKi ZAZAKi ZAZAKI 

"ÖRI'MEN BENTIRKİ BİLMİYOR!-" 

M.DERG 

Teyn çi este ki, e'sla merdiıni vira 
ni§iııi Bilbasa ey ~ qicey merdimf 
di kfserr ra verini, bına kivira ni§ini. 
Una yew çiwexto mi dest kerd pe ez 
§iya mekteb viren (Dkokul) mi sare 
ra viyert. Ez wazena ina mesela şi
man zivaci. E' sil xwi di çig unayene 
welati ma di zaf ra tewn umo zat'in 
serdi. . 

Her qisse ra ki yew hisse vecini. 
Ma ça ra omey rasey ça? Devieta 
Tirkiye w"§§: ma sini bikiru Tirk, la 
ma sini Kirdey xwi war vicejl Çiyo 
ki yewwext di ome ma ser di eyro ho 
devum kenu ii yenu qicuni millete 
ma serdi. Ma welati xwi di be alfebe 
bi pi1, qeni wa qicl ma sey ma pi1 
ne bi. 

Wexto ki mi dest pe kerd ez şiya 
mekteb, ez beş! serre biya. Doye ma 
di §ari xwu miyond Zazaki qal ker
deni, Tirki qal kenliş zaf e'tef bi il 
zaf zi eyb bi. Cinftn, camerduni piru 
il qici ki ııi§in mekteb xwera Tirki 
niyozunen. Kumiki do (dew) di Tir
ki qal bileerdiyen xelq tira vatiyen: 
"Qey leyro ti liyri cendermonf? •• " 
Vatey mi ewu ki do di çoyi Tirki 
xebemedeyn. 

Doye ma "nahiye" bi ii ew wext 
nizdey disey kiye bin. Heta ez tira 
viciya zi yew "Nahiye Midin~ doye 
ma di mindiyen. Do di lacıki şin 
mekteb la wexti mi di keyniki çewi 
ni§aviten. Badi abiya~ mektebi ser 
ra 8§mik \'iyertibi. Yew roj mi Ya§! ez 
"örbnen" (me'lim) xwura izin biwa
zi. Çend Tirki mi bi mi sare xwi di 
ardJ*.er il mi zaf cesaret da l\WU. ez 
şiya "Ortmenl'' het. Ez hem "Ortme
m~ ra §armiyen hem zi tersen. 

Ez wazena sebebi izin wil§ti§i xwu 
zi şimari vaci. Doye ma di ew wext 
rabari makina çineb, tinya rabari 
asıni (rari tirun) estib. Birey mino 
pi1 "Qislm" ser ra umebi. Şari minti
qe ma in§ati rabari tirun ra vatiyen 
'Qisim". E w wext rabari tirun rasab 
heta Tatvun. Bire min zi serdi payiz 
ver Qisim caverdab ii Tatvun ra 
umeb do. Semed bariyizaf pb~ 
§alage xwi duraxe tirun di ( cavo gi 
tirun tede vindena, istasiyon) ver
deybi. Roj bina ez gereg bi§in pey 
hera mi §alage birey xwu biardiyen. 
E w semeda gereg mi "örtmen"ra izin 
biWli§!İyen. .. 

Ez şiya "Ortmen" het il mi pey 

Tirki xwuyo qeldape derdi xwi cir 
va. Mi her çi da fehm kerdi§, la tinya 
yew kelima mi nezune. Eya kelima 
zi Tir ki di kelimey "Dün" (vizeyr) bi. 
"örtmen" mi ra persa: "Birey tu çi 
wext umo?" Mi Tirki bivatiyeı:ı ki 
"Örtmen bemm abey dün gelmi§!.." 
Ez zaf tede me nda ii ez ııŞ<a cevabi 
xwu bidi. Belki nizdey !:fi-hiri deqey 
bin ez tede menda. "Ortmen" yew 
derg ii zeifek bi. Cord ra ewniyen mi 
ra. Baci ki veng mi ra niviciya, 
hezrune xwu (birra ban)a lastikiy
en) bire~ dey mi sareriimi ra 
va: '"li zuıi kiııi. Zıırker!- Ez izin 
niyedona hı." Ez zaf şarmiya. Ez 
hem §armiya hem zi zaf yers bi_ya. Mi 
va qey e'rd qala§iya, ez 1?.iıı di men
da. Ez r8§t vaci se qali 'üretmen" il 
piirida~ yi zaf zori mina Dişi. Çiyog 
zaf zori mina şi çi bi? Wexto ki ez 
şiya "Örtmenl'' het keyne nahye mi
diri yi het bi. Keynek mi ra pi1 bi ii 
ez vuna qey §in sinife puncin. Key
nek bacar di bıôi pil; kinci ye newe, 
rindiii temiz bi. Eye Humay keynek 
zaf zi rind .J>i. E' sil çiyog zori mina şi 
ew bi ki "Ortmen" ez ina keyna ba
cariya rind ver di §eqezna. Huma 
zunu gi mi çend areq dab ii ez çend 
bibiya sor. Eya r"§§:e zi ez pırr §eqi
ziya!.. Ez zaf kewta xwu ver!.. 

Mi va ya, ez zaf yers bıôiya. Ez qet 
mekteb di nivinderta, mi dapuri ez 
şiya. Ew roj ezşiya durax ii mı §alage 
birey xwu her barkerd il ard kiye. 
E w şund mi sernede rojib!niya ifade 
xwi zi h'ezir kerd. Ez birey xwu ra 
Tirkime'ney "vizeyri' zi ("dün") mu
sa. 

Roj i bina ez hem bi ters hem ?i bi 
qurir şiya mekteb. Ez zuna ki "Ort
men" vendenu mi di. Ez xwu het 
zuna ki ez heqliya. Hunc zi ez xwi 
~rre di nuna tever. Serisibay ra 
"Ortmen" ume sinif ü veri yoxl.eme 
(sinif di kll!ll estu, kum çiniyo) ven
da mi da. "Ortmen va: "Mi izin neda 
tu, ti qey mekteb ra remey? " Ez xwu 
bawera y3.!..Ez me'ne "vizeyri"" musa 
il wazena xwu heqli vici. Ez geyra a 
mi me'lim ra va ki: "ÖRTMEN BEN 
TIRKI "DÜN" BILMIYOR!-BEN 
"DON" SÖYLEMEDI, SEN BENI 
VURDI!-" "Ör!men" ewniya mira il 
sare xwi şate, baci zi mi ra va 
"Te'mum, tu şil cey xwu di roş! .. " 

La, zerre mi bone zi rehat mbi. 
Mi xwu zerr di wa ki: "Keşka keyne 

nahve midirizi sinife ma di bin il ye 
zibldini. 

MA GEY SEBIKIRI? 

Huma zun çiyo unayene umo şi
ma çend Icesil serd. Beşilc ew wext 
ma me'ne en çı"yoni unayen u niyozu
neyn. Devieta Tirkiye tinya welati 
ma ma dest ra nigirotu; zewni ma, 
kulturi ma, tarixe ma, biyaye seri 
e'rd ii bini e'rdi ma, hetta §eXSiyeti 
ma, velhasil hema şima eşkeni vaci 
ki her çi ma, ma dest ra girotu. 

Welati ma çend sed serra gi pey 
desti T'ırkun, Farison il Erebon ra 
umo parçe kenliş il biyo yew welato 
bindest. In dewletuni zordestil we
lati ma il millete ma kerdi çeher 
parçey. Hela Dewleta Tirkiye 
biyaye millete ma, tarixe ma, zewni 
ma inkar kerdu il niverdo ki ma wa
hari m çiyoni xwı vici. Semedog §ari 
ma zewnı xwuxwivira bikiru, oici ma 
e' sil xwi vinkiri il bibi Tirk, çi lazim 
biyo kerdu. Asimilasiyon, ynni hel
nayişi millete Kirdu, politike dewle
ta, kı wexti Kemal ra h' eya iro uma 
teqib kerdiş. Hetta ma eşkenivaci ki 
ma politika unayene wexti Osma
niyon ra menda. 

Ma zuni gi paşe Osmaniyon Ev
dilhemid wexti xwu di nomey 'Mek
tebl E'şirnn" (Aşiret Mektepleri) 
ser mektebi xusisi akerd bi. Inmek
tebon di qici piluni Kirduni ey wexti 
deyn wendiş. Semedog qicunı piluni 
Kirdon ( qici axun, mirun, begun, 
reisi e'şirun il §Cxun) deyni wendiş 
ziını bi: Sulton Evdilhemid WS§!İyen 
ki yew perr ra min sey rehinon xwu 
dest di werd ii yew perr ra zi giragi
rununi Kirdun xwu ra giredu. Ma 
eşkeni vaci gi Evdilhemid ina zerre 
xwi di zaf ra teyn kewt ser zi. Feqet 
het bina çiyog yi weştiyen sey yi zi 
nibi. Zaf welatperweri zunaye Kir
dunin mektebun ra vice. Mesela sey 
qicuniBedirxunu, sey qicuni Cemil
p8§e Diyarbekiri il sey ey binun. 
( iiseb) In kesu baci xizmet ko pil 
zewni Kirdi ri kerd, xebata milli di 
wezife erciyaye ca ardi. 

Wexti Kemalistun di ina politike 
helna~ (asimile kerdişi) Kirdon 
bin zi SIStematik umey rumitiş 
Metoıli qetilkerdişi, inkarkerdişi il 
helnayişi piyer piya millete ma sero 
umey tetbiq kerdiş. Devlet, badi ro-
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ZAZAKi 
rabari newe vire)'it, mektebi newe 
akerdôKirdzisey"Tirkiserikoyun" 
ilun kerdi. Kemalistun valiyen ki 
'Tirkiya eyf Tirkuna!-" Tirkiya di 
be Tirkun yewna millet çiniya. Milli 
Eitim Bakani, ki nurney yi Mabmut 
Esat Bozkurt b~ eşkera watiyen ki: 
"In welat di Yf:W millet esta, eya zi 
millete Tirkuna. Tlrki, efendi in we
latiye. Milleti biyni ki ıstiy, ci ıi Yf:W 
heqi çinlyo. Tiniya Yf:W heqi yini es
tu ki, ewl zi Tirkun ri xizmetl<arey 
bikiıi." Kirdi il zewni yin ume inkar 
kerdi§. Yew vatey ma Zazun estu: 
"Arguş vunu ki, eya ki zori mina şina, 
mi kişini hewney zi pey pinci ~ mi 
sol kenl'' Mesele ma Kirdun zi una 
yew meselaya. Devlete Tirkun eske
ri darbey 1960 ya pey yew qanunu 
xıısusi vet il yew guma newe "§ti. 
Senig Evdilhemid Paşe "Mektebi 
E'§Ô1111" akerdi gi qicuni ma asimile 
bikiru, devieta Kemalist zi ew tevir 
mektebi newe akerdi.Jn mektebi ir o 
hemara zi esti il ti ra "Mektebi Ra
koti§i Eye Mintiqun" (Bölge Y atılı 
Okullan)vaciyenu.Eyer~eyetiya 
di yew nuqta zaf diqati merdimi un
cena. Mektebi E'§Ô1111 sernede tala
buni Kirdun abibi. Wexti Cumhu
riyet di zi e'yni J?<?litika gore §'lrtuni 
newu uma rumıtİ§. Mesela 1970 di 
MektebiMıntiqune ki bi70 beb bi u 
inin ra zi 60 hebi welati ma di abibi. 
Qicuni Kirduno gi in mektebun di 
wendu, xeyleke yini e'sil xwi zi kerd 
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ez rexistineke, partiyake geleki 
rast dibinim. U ir o, ji ber ku welate 
me bindest e, rewş cuda ye. Dijmin 
ji bo ku me ji welate me derxine, çi 
ıe te dike. Pewisti bi yekitiya me 
heye. Wezifa hunermenda ve yeke 
bine ziman. Ne ku hunermend par
tizaniye bike. Gerek em menfaeta 
partiya xwe di ser a welate xwe re 
negirin. Eze herim şeva gele xwe, 
stran~ xwe ji l?_ejim .u g":v~ ez ji şeye 
vegerıyam, eze herım cıvına xwe ya 
siyasi ji. Ev geleki durust e. U di 
şevan de, ez sıranan li ser partiya 
xwe bejim, ev çewt e. Ma ew insane 
ku tene şeve, hernil sempatizanen 
partiya min in? Na! Ji ber ve yeke, 
we hinek diji min u diji partiya min 
rabin. 

Gerek hunermend hunera xwe 
ne di ri ya partiya xwe de, dive di riya 
hem u gele Kurdistane de bixebitine. 
Kurda tişt nemaya ku negotine. Di
bejin: "Gava mele rahije lfl§a ara
qe, gundiyen reben we bi legana 
araqhemn." Em dibejin wezifa hu
nermendan geleki giring, giran il 
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ZAZAKi 
vin il nezuney xwu ra qarşi milete 
xwi ~ j!irotu. Çıko zaf zori kiya şin 
yewzı ınu. 

In çiyo unayene çiney mojnenu 
ma? Her çi eşkera benu ki Tirkiy her 
çiyo ver vazini zewni ma, kultiri ma, 
tarixe ma werte ra wedaıi. La gelo 
şima vuni Tirkıy in w&jte xwu di bi 
şa? Ne xe}"'! .. Beynate ra roj i şi, ll§mİ 
şi, serri §J ... Roj ume ki ey qecey ki 
wôştiyen bikiri Tirk wari§t pay il 
qal'§iy ena dewleta bebext vinderti. 
Madem dewleta bebext rivinkerdi§i 
e'sil ma, tarixe ma, zewni ma, kulturi 
ma, u'rf il e'deti ma ci ri xayew vire
nu il xayew e'sliw o; ma zi gey her 
beta il bi beme imkununi xwu wari 
in degeruni xwi vici. 

In derheq di ez wazena wenduni 
ma Zazun ri çend qalun vaci. Şima 
zunikiKirdkiyewzewu,laxwimyon 
di çeher lehçe yi esti. In lehçun ra zi 
ma vuni Kurmunci, Sorani, Zazaki il 
Gorani. Di lehçe virini bi zewni niş
tiş u wendişi, la Zazaki hema in çe nd 
seruni peyenun di hidi hidi ho ve !'§i
nu. Wende u zunaye Zazun zi gey 
mesulyete xwu bizuniô zafbixeftiki 
zewni xwu rahar serfini. Sini gi 
dijmin ri vinkerdi§i zewn zaf mihim 
o, ew tewir milletir zi zewn ye zaf 
mihimo. Yewcem'atpeyzewnixwu 
yenu sinasnayiş. Çiyog yew millet 
lingun ser vindarnenu zewn ye, kul-

delal e. Gerek hunermend xere bix
wazin. Gerek yekitiye di navbera 
partiyan de bixwazin. Dubendi u bi
rakujiye mahkUm bikin. 

BRADER: Kek Said u ıruşka ŞC
rin, we bi ve sohbeta delal, çarezeke 
min ani bira min: 

"Ma qey bindesti para me ye lo 
Ma jar u mesti hale me ye lo 
Heval ne nas dost ne nas 
Ma birakuji kare me ye lo 
Na na na me wani navf:t ... " 
BRADER: XU§ka.ŞCrin tu dixazi 

ji bo xwendevanen me tişteki beji? 
Ş~RiN: Ez gelek silaven §Oreş

geri p&jk&ji xwendevanen kovara 
Ni§liman e dikim. Em li ku dere di
bin bila bibin, gerek em welate xwe 
u gele xwe ji bir nekin. Hebiin u 
serliraziya wan, hebiin il serliraziya 
me ye. Bila dile me ber ji bo welate 
me baveje. Gelek sipas ... 

BRADER: Kek Said, fermo! 
SAİDGABARİ: Imam dibe 

KurdFarise 

mar 

Ozal dibe Zaz be kes e 
Meyzen li xefken teresa 
W an diben me jibikin taru-

Destan ji hevdu bemedin 
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ZAZAKi 
tır ye, folklor ye u milli xıısusiyeti ye 
ye. Milleta ki zewnixwu vinkiru, e' sil 
xwu zi kena vin. Tarix di zaf millti in 
şekil di bi vi'yni. Ina heqiqat ma ~}' 
zaf ho! bizoni. Ma wari xwu nivıcı, 
bawer bikiriyen ki, ço wari ma nivi
ciyenu. Ina nuqta di xeylek reqney il 
!om ey mı zewnzunayuni Kirdun rizi 
estey. Heya eyro yin zi Zazaki sero 
taweyog çimon verd beysu, nikerdu. 
Hetta merdim eşkenu vacu ki mese
le Zazaki di miyoni tewni zewnzu
nayun di u miyoni tewni çewrey 
merdimuni siyasiyon di yew sistey il 
zerrniwe§tey esta. In çiyo unayene 
gey werte ra biyeru wedarti§. Siba 
yew dewlete Kirduna xwu sero biye
ru runayiş, ina mesela hunci gey ci ri 
çare biyeru veynayl§. Ew wext zi ma 
zaf erey munini. Ma çi bikiri gey ma 
eyro ra dest pe bikiri. In wazife zi 
peyrino ver, ho ma zunayuni Zazun 
mil di. Eye ra mazunaye Zazun mec
buri ki wari zewn u kultir u folklori 
xwu vici. Ma ini wazifey xwu niyari 
ca, siba ne milletey ma ma a'f kena, 
ne zi tarix ma a'f kena. 

Zewıı, sey Yf:W dar o. Tl ok bldi 
dar il wahar vic:i, dar pel kena a & 
bena zergewn. Dar, pey pela glire
na! .. -

Jahre bi dijmine xwe din 
Mistek ji axa xwe nedin 
Diwar bi ser de binin xwar 
Zaz ji kure gele min e 
u cerge min e, dile min e 
Heza dest u mile min e 
Sed hezar car mirin ji bo ko

ledar. 
İro, binek kevneperest bi nave 

xwendevanan derketine u dibejio ku 
Zaza ne Kurd in. Dijmin bi silehe u 
bi kU§tİne nikare bi me. U bi xefike 
wani dixwze me ji hevdu bi dlir xine. 
Gerek haya meriv ji van xefikan he
bin. 

Gelek silaven ji dil u can ji bo 
xwendevanen N~timane u gelek 
spas ji bo ve sohbeta ıtwe§ il delal. .. 

BRADER: Ez ji, li ser nave ko
vara Ni§timane gelek spas dikim ji 
bo ve sohbeta we ya heıa & delal. Ji 
bo xebata we, serkeftin u rojen xweıı 
dixwazim. 
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Birinci Sayfanın devamı ... 
Körfez Sav8§1 sırasında Kürt Sı>

runun'da meydana gelen gelişmeler 
22 Ekim'de yapılan Erken Genel 
Seçimler ardından yeni boyutlar ka
zanarak devam etti. Kendi b8§18a 
seçimlere girerneyen HEP bazı par
tilerle ittifak araYJ§larına girdi. SBP 
ve RP ile sürdürülen göıii§ıııeler ba
ş anya ulaşmadı. Ardından, arala
nnda SHP'den ihraç edilen eski 
milletvekilleri de dahilHEP adayla
n SHP'nin listesinden seçimlere gir
diler. SHP-HEP ittifakıyla seçimle
re ııU'en HEP meclise 22 milletveki
lini sokmayı başardı. Kuşkusuz se
çim sonuçlanHEP açısından önem
li bir başanydı. Bugünkü k<>jullarda 
HEP'in ne kadar gerçek bir Kürt 
partisi olduğu elbette tartışma gö
türen bir konudur. Ama seçim so
nuçlannın Kürt ulnsal hareketi açı
sından HEP olgusu dşndaki anla
mı daha derindir ve bizim için asıl 
önemli olan da budur. Seçim sonuç
ları Kürdistan' da yaş anan milli, 
siyasi ve sosyolojik gelişinte/değişi
me sürecini kavramak bakımından 
önemli bir göstergedir. Bu seçim 
Kürdistan'da yaşanan ulusal uyanış 
sürecini anlamak ve yogunlaşan 
ulusal potansiyelin boyutlannı kav
ramak açısından bize önemli veriler 
sunuyor. Kürdistan'da ınilli, siyas~ 
iktisadi ve toplumsal alanda derin
ligine ve genişligine bir değŞm sü
reci yaşamyor ve Kürdistan' da yaşa
nan bu degişinı bir çok alana yansı
dıgı gibi kendisini burjuva siyasal 
platformunda da göstenyor. Bır ke
re şunu söyleyebiliriz: Sömürgeci 
Türk devletinin ve Onun sözde en 
yüksek karar organı olan 
TBMM'nin Kürdistan'daki gele
neksel siyasal dayanaklan zayıfla
maya başlanııştır. Bugüne kadar 
burjuva siyasal platformunda sö
mürgeci buıjırvazınin Kürdistan'da
ki geleneksel siyasal dayanaklannı 
agrrlıldı olarak işbirlikçi aga, şeyh ve 
aşiret reisieri olll§tıırııyordu. Hatta 
Tek Parti döneminde Kürdi
stan'dan Türk parlamentosona gi
denler bu kesimlerden dogrudan 
atama yoluyla tesbit ediliyorlardı. 
Bugün Kürdistan'da burjuva siyaset 
platformunda da geçııtl§ten farkh 
bir siyasetçi tipi dogmaktadır. Son 
seçimlerde parlamentoya gidenle
rin çogu 70'li yıllarda Kürdistan' da 
anti-sömürgeci ulusal-demokratik 
mücadele~!? ~r alan, veya en azın
dan yakın ili§ki içinde olan kişiler
dir. Yıllarca üst üste TBBM'ne gi
ren bir çok feodal unsur artık bu 
rolünü kolaybkla oynayanuyor. Tür
kiye' de "Kürt ulnsal kimliği' etrafın
da demokratik-legal düzeyde 'milli 
bir siyaset platformu" oluşuyor. Son 
seçimler böyle bir platformun veri-
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lerini de sunuyor . 
Bu seçimlerin en önemli sonuçla

nndan biri de, Kürt tarihinde ilk kez 
bir Kürt kadınının, Leyla Zana'nın, 
parlamentoya girmesidir. Bu olay, 
bundan böyle Kürdistan kadınları
nın siyasal mücadelesinde önemli 
bir örnek teşkil edecektir. ... 

TBMM' de yapılan yemin töreni 
sırasında HEP (SHP) milletvekille
ri Hatip Dicle ve Leyle Zana'nın 
tavrı Kürt Sorunu'nda sürmekte 
olan harereili tartışmalan daha çok 
yoğuıılaştırdı. Leyle Zana'm b8§18a 
bağladığı Kürt Ulusal Bayragı 'm 
sembolize eden üç renkli (Kesk Q 
Sor Q Zer) baş örtüsü ve Hatip Dic
le'nin ceketinincebine ayın renkler
den bir mendil iliştinnesi sembolik 
bir davraıuştı ve bu bile Türkiye' de 
layarnetin kopanlmasına yeten bir 
hareket oldu. Sözde demokratild"§
me sürecine giren ve Kürt Realite
sinin kabul edildiiii Türkiye hala 
Ortaçag mantıgına dahi sıgmayan 
yasaldarm hüküm sürdügü bir ülke
dir. Türkiye' de renk yasağı (kımn-
23-san-yeşil renkleri Kürt bayrağı
nın renkleri oldnklan gerekçesiyle 
bir arada kııllanılmalan yasaktır) bu 
yasaklardan biridir. Hatip Dicle'nin 
yemin töreninde: 'Yemlni Anayasal 
baskılar altında okumak zunmda 
kaldıjiını. •• ' belirtmesi ve Leyla Za
na'm yeminden sonra Kürtçe: 'Ez 
we sondf ji bo blratiya gelf Kurd Q 
Tirk dixwiııim.' (Ben bu yemini 
Kürt ve Türk halklarının kardeşliği 
için okudum.) deme~ Türk ırkçı
faşist çevrelerinin ayranını kabartan 
son damlalardan biri oldu. Demı>
krat ve hatta devrimci geçinen Ke
maJist şöven aydınlar, basın-yayın 
organlan ve bilcümle ırkçı, f8§1S1 ve 
de liberal çevreler topyekün bir sal
dınya geçtiler. "Vatanın birligi ve 
bütlinlllğü', 'Devletin ve milletin 
bölönmez bütünlüğü', 'Misak-i 
Milli' çığlıklan hep bir aiiJzdan yük
selmeye başladı. Leyle Zana, Hatip 
Dicle ve daha sonra Malımut Ah
nak'm meclis kürsüsünden tartakla
narak indirilmeleriyle bu saldınlar 
en igrenç noktaya vardınldı. 

elirtmek Ilerekir ki bu iki HEP 
milletvekilin'l'n min töreninde -
ledikleri as1mı' fazla bir şey d:zr.= 
dir ve hele yoğunlaşan haskılara 
boyun egerek-'l'ki.nci gün 'yemini 
usulüne uyguıı olwmalan' hiçte ta
svip edilecek bir tavır değildir. Olay 
bu boyutlara vardınldıktan sonra bu 
iki milletvekilinin tavn dokunul
ınazhklannın kaldırılması ve mecli
sten azledilmeler~ hatta yargılan
malan pahasına, yemini tekrarla
rnamalan yönünde olmalıydı._ Böy
lesine bir tavır bu unsurlarm ki§ili-

ıs 

klerini Kürt halkının nezdinde daha 
da onurlandıracaktı ve Kürdistan 
ulnsal-demokratik hareketinin siya
sal geleftJ~ güç verecekti. Bu iki 
milletve · · · sonradan tavır degiş
tinn~ bir nevi tükürdüklerini yala
mak oldu. Bu da Kürt yurtsever ka
muoyunda hO§ karşıtanan bir du-
rum degildir. e.w~ yandan, eğer 
dogruysa HEP tvekillerinin al
dıgı ıpup karanna diğer milletvekil
lerimn uyınaması, da1ıa kötü bir du
rumdur. Hatta sonradan HEP mil
letvekillerinden bazıları Hatip Dic
le ile Leyla Zana'yı kamuoyu önün
de eleştinneye kadaı'~er. Bu du
rum HEP milletvekillerinin kendi 
aralannda ne kadar ortak bir tavır 
içinde olduğunu ve HEP'in ne dere
ce bağımsız bir siyaset güdeceğini 
gösteren bir i§arettir. 

Aslında burada amacımız 
HEP'in bir değerlendirmesini yap
mak değildir. Ancak, bir Kürt parti
si misyonuna soyınıan HEP'in hic 
de böyle bir mis ona layık bir parıi olmadıgım söyremeden de (!CÇe
meyiz. HEP, hala devletin tayın et
tigi sınırlar içinde siyaset yapan bir 
partidir ve devlet Onun 'Misak-i 
Milli" sırurtarma bağlı bir parti ola
rak 'Uniter devlet' yapısı içinde ha
reket etmesini istiyor. Bu sınırlarm 
8§1ldıgı yerde TC'nin 'müs•mahası' 
da bilecektir. ~yandan devletin 
HEP'ten bekl -· asıl örev Kürt 
ulnsal-demokra harJetinin le
galize edilmesi ve Kürt Sorunu'nda 
reformcu çözümlerin hayata geçiril
mesinde misyonunu oynamasıdır. 
HEP'in SHP ile ittifaka ginnesi ve 
koalisyon hükümetine destek çık
ması devletten tasvip gören bir du
rumdur. SHP-HEP ittifakı devam 
ediyor ve gelişmeler HEP milletve
killerinin çoiiunun SHP içinde kal
maktan memnun göründügünü gös
teriyor. Bu tavrıyla da HEP, Kema
list devletçi CHP'nin mirasına •• ı.;n 
çıkan SHP'nin Kürdistan'daki "];1; 
ayagı olma rolünü kabullenmiş 
olacaktır. 

••• 
DYP-SHP koalisyon hükümeti

nin kurulması ardından hükümetin 
başı Demirel ve B~ bakan Erdal 
inönü ile diger görevlilerden oluşan 
devlet erkam 'Dc;ı_iiu Anadolu"ya 
bir sefer düzenledi. Ba§bakan De
mirel gezinin ardından basma yap
tıgı açıklamada: 'Kürt reallteslni 
kabul ettiklerini! • .' söylüyordu. 
Açıklamalanna şunu da ekliyordu: 
'Biz Orta Asya'dan gelirken Kürt
lerle yolda bul....,.dık.' Kuşkusuz 
Ba§bakan Demirel bununla, 2lmDen 
de olsa Kürtlerin bu topraklann 
(Kürdistan'm) gerçek sahipleri ol-
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duğunu, Türklerin sonradan Orta 
As)'a'dan gelerek bu topraklan i§ga1 
ettiğini dile getiriyordu. DYP-SHP 
koalisyon hükümetinin progranun
da "Doğu Sorunu" olarak formille 
edilen Kürt Sorunu iki yöolü olarak 
ele alıruyor. Progranun esası Kürt 
ulusal hareketini terörist olarak ilan 
eden, "Misak-i Milli"yi ve "6niter 
Devlet" yapısım koruyan ve buna 
kacy geli§en Kürt ulusal hareketini 
şiddet yoluyla ezmeyi hedefleyen 
bir programdır. "Terörle Mücadele 
Kanunu" bunun için çıkanimıştır ve 
bugüo bazılarınca "ölü doğan bir ka
nun" olarak tanımlanan bu yasa, ge
lecekte Kürt yurtsever güçlerine 
kai§I i§letilecek bir yasadır. Gele
cekteki uy~arnı hukuki zemi
nini şimdiden hazırlanuştır. Diğer 
taraftan progranun Kürt realitesini 
kabul eden ve Kürtlere bazı hakla
rm tamnmasını vaadeden yam da 
vardır. Progranun bu yam da gör
mezlikten ıı;elinemez. Cumhuriyet 
hükümetten içinde ilk kez Kürt So
runu bu düzeyde bir hükümetin 
progranunda yer alıyor. Progranun 
Kürt Sorunu'na ilişkin maddeleri öz 
olarak şuolardır: 

1) Resmi dil Türkçedir. 
2) Ülkenin sımrtan asla taı1:ı§ıla-

maz. 
3) Bayrak tektir. 
4) Türkiye üniter bir devlettir. 

Diğer yandan programda şu gö-
riişlere yer veriliyor. 

• Kürt kimliği tamnacaktır. 
• Kimliği için hiç kimse horlan

mayacak ve işkence görmeyecektir. 
• Kürtçe gazete, dergi, kitap, ka

set ve plak hasılabilecek ve dagı
tılabilecektir. Ancak, şimdilik Kürt
çe radyo imkarn yoktur. 

• Bölgede görevli üst kadrolar 
~iştirilecek ve yerlerine yeni
len atanacaktır. Köy Koruculan Sis
temi yeniden gözden geçirile
cektir. 

• Bölgede belediyelere agırlık 
verilecek. Belediyeler bölgede 
yerel parlamento gibi çalı§a.cak. 

Kürt Sorunu'na getirdiği sıkı !r'r
çeveye ragmen DYP-SHP koalisy
on hükümetinin progrann Türkiye 
geneli açısından demokratikleşme 
süreci önündeki bazı engellerin kal
dınlınası yönünde sımrtı bazı vaad
lerde bulunan bir programdır. Kürt 
Sorunu'nda ise 11Kürt realitesinin" 
kabul edilmesi, dil ve kü1tür alamn
da daha önceANAP hükümeti tara
fından çizilen sımrm biraz daha ge
nişletilerek netleştirilmesinden 
öteye bir şey getirmiyor. Bunun bile 
pratikte ne kadar uygulanacağı an
cak önümüzdeki dönemde belli 

Niştiman 

olacaktır. Açık~ bu program "ha
vuç-sopa" potılikasım içeren bir 
programdır. 

Bu konumuyla bile DYP-SHP 
koalisyon hükümeti ve bu hüküme
tin progrann Türkiye'de olumlu bir 
gelişmedir ve daha ileri bazı geliş
melere yol açabilir. Türkiye ve Kür
distan devrimci-demokratik güçle
rinin bu yeni durumda bazı hillar
dan yararlanmalan mümkündür. 
Kürt kimliğinin tamnınası ve dil
kü1tür alamuda bazı haklarm vaade
dilmesi, bu alanda Kürt yurtseverle
rine yeni fırsatlar yaratıyor. 

Ancak, bir noktamn alttnı özelli
kle çizmek gerekiyor: Kürt sorunu 
siyasal bir sorundur ve çözümü de 
siyasal bir çözümdür. Bu da Kürt 
ulusunun Kendi Kaderini Kendis
inin Tayin Etmesidir. Bunun yolu 
Kürt ulusunun bağımsız ulusal dev
letine kavuşmasıdır. Bu amaca gide
cek olan yol bimtihi Kürt halkının 
kendi ulusal kurtuluş mücadelesi
dir. Kürt kimliğinin tanınması ve 
kü1türel bazı haklarm vadedilmesi 
yine Kürt halkının kendi mücadele
sinin bir ürünüdür. Devlet attnak 
zorunda kaldığı ve kalacagı adım- . 
tarla aym zamanda Kürt ulusal ha
reketini "Misak-i Milli' ve 'üniter 
Devlet" sınırlan içinde tutarak lega
lize etmek, radikal Kürt ulusal hare
ketinin önünü ahnak ve ulusal sa
flarda reformculuğu teşvik ettnek 
istiyor. Nitekim bir süredir böyle bir 
ortann kollamakta olan ! egalist -re
formist bazı çevreler, bu fırsatlar
dan yararlanmak için, çabalanm 
hızlandıl11lllj bulunuyorlar. Y aşa
dıgımız süreçte Kürt ulusal hareke
tini bekleyen tehlikelerden biri de 
budur. 

Kuşkusuz Kürt ulusal hareketi 
demokratik,legal ve yan-legal alan
da olanaklı ve dogru olan her araç
tan yararlanmalıdır. Bu alanda or
taya çıkan ve çıkacak olan tüm fır
satlardan yararlanarak demokratik 
mücadele kanal1annı zorlarnalıdır. 
Ancak, bunun sımnın yine kendisi 
tayin ettnelidir. Bugünkü Türkiye 
koşullannda Kürt ulusal hareketi 
için silahlı mücadele haklı, meşru ve 
gerekli olan bir yoldur ve aym za
manda demokratik mücadelenin de 
kanal.1arını açan faktörlerden biri
dir. Onemli olan ve başarılması ge
reken tüm mücadele biçimlerini 
devrimci bir ustalıkla bir arada ve 
uyum içinde yürütehilmektir. Kürt 
ulusal hareketinin geçmişten beri 
başarması gereken görevlerden biri 
de budur. 

Şu da asla unutulmamalıdır: TC 
devletinin Kürt Sorunu'nda attığı ve 
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atacağı adımlar, Kürt ulusunu dü
şündüğü için değil. mecbur olduğu 
içindir. Kürt Sorunu'nun çözümü ne 
TC Parlamentosunda aranınahdır, 
ne de sömürgeci iktidarlarm vaadle
rinde. Türk devleti 'ü1kenin ve mil
letin bölünmez bütüolüğü"ne yöne
len Kürt ulusal hareketini şıdetle 
ezmeyi önüne koymuştur. Genel 
Kurmay Başkam Doğan .. Güreş ile 
Cumhurbaşkam Turgut Ozal'm son 
açıklamalan TC'nin Kürt halkına 
kar§ı yeni bir saldınya girişeceğinin 
tehditleriyle doludur. Gelişmeler 
Türk Ordusu'nun, önümüzdeki ay
larda Kürdistan'da geniş çae!;;.eni 
bir saldınya girişeceğinin bğı 
içinde old~u gösteriyor. Böyle 
bir saldın içın gerekçe ve kamuoyu 
oluşturulmak isteniyor. 

Diğer yandan sivil faşist hareke
tin Türki e'deki B buıi;u Türkeş 
ise Istanbul'daki ~aydan sonra 
"Türk hallımı savap hazır olmaya 
çağırarak" Kürt halkına kar§ı dev
letle el ele yeni katliamlarm hazırh
Idanna başlıyor. Bu açıkçası Kllrt· 
lere kar§! bir savaş çainsıdır. Da
ha şimdiden bu amaca yönelik gizli 
bazı örgütlerin kurulduğu ve Kont
Gerilla'mn karanlık eylemlerinin 
devam ettiği bir ortamda Tür
kiye'de resıni ve sivil faşist güçler 
tarafından iki halkın, Türk ve Kürt 
halkının birbirlerine kırdınlınasına 
yol açacak büyiik bir tehlikenin ze
mini yarabimaya çalışılıyor. Tür
kiye'de bir "Türk-Kürt Çatışması
m" körükleyen bu çevrelere, yaşa
nan gelişmelere ve mevcut tehlike
lere kacy tüm Kürdistan yurtsever 
güçlerinin duyarlı, sorumlu ve ha
zırlıklı alınalan gerekiyor. Bu tür 
provakasyoolan ~ çıkannak için 
her kesin hilinçli ve sorumlu davran
ması lazımdır. Bu konuda asıl görev 
ise Türkiye demokratik güçlerine 
düşüyor ve bu tehlikeli gidişe kar§ı 
en çok oolarm duyarlı ve sorumlu 
davranınası lazımdır. 

••• 
REDAKSİYON 
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DEGİŞENDÜNYADAKÜRf HAREKEriDE DEGİŞİYOR 

Nedim CİHAT 

Kürt hareketi yeni bir süreçten 
geç!Y.()~· Bu yeni sürecin belirgin 
özeııigi ara~ değişim ve safl'l§l"a
dır. Deği§im süreci karışık ve çok 
boyutludur. Bunu §U veya bu ölçüde 
ideoloji, politika, örgütlenme, ittifa
klar, mücadele biçimi ve araçlan gi
bi alanlarda izlemek mümkündür. 
Degi§im süreci aynı zamanda kendi 
içinde bir hesapl"§J"a sürecidir, bu 
süreçte Kürt hareketi hem kendisiy
le hesapl8§1yor, hem dünya ile hesa
pl8§1yor. Degi§im süreci sadece Ku
zey Kürdistan'la sınırlı da değildir; 
Irak, ir an, Suriye'deki Kürt hareket
leri de yeni bir süreci Y8§1yor. 

Bu degi§im sürecinin uzun veya 
kısa bir dönem alması esas olarak iç 
dineınilderin güçlüiiigüne ve süre
cin kendi gerçekliklerine denk dü
§Cn bir yol bulmasına bağlıdır. Ve 
bununla birlikte deği§meJCte olanın 
yerine somut olarak neyin konulma
sı gerektigi konusunda netligin sağ
lanmasına baglıdır. Bu degi§im sü
recinde yeni arayı§iar içinde olan 
Kürt hareketi yeni perspektifler ya
ratacaktır; yenilenmeyi ve yeniden 
yapılanınayı getirecektir. Belirtmek 
gerekir ki Kuzey Kürdistan bu aray
I§ ve deği§im sürecini en fazla ya
şayacak olan parçadır. 

Kürt hareketi deği§im ve yenilen
menin neresindedir? Süreç uzun bir 
süreyi alacağa benziyor. Sürecin bu 
aşamasında bir netlC§IIleden söz et
mek hala mümkün değildir, ancak 
bu konuda sınırlı da olsa veriler var 
ve ideolojik-politik-örgütsel kon
ularda nasıl bir yaJ)I]anıııa ortaya çı
kacak, bunun biriicimieri olll§Uyof. 

Günümüzde ulusal ve toplumsal 
hiç bir sorun uluslararası boyutla
nndan soyutlanamaz, sadece iliski 
düzeyi ve etkilenme derecesi farldı 
oluyor. Dünyanın küçüldü_ğü, ili§ki 
ve çelişkilenn daha çok karıııa§ı
kla§tıgı mevcut uluslararası kO§UI
larda Kürdistan ve Kürt sorunu as
lında ulusal bir sorun oldugu kadar, 
aynı zamanda bölgesel ve hatta ulu
slararası bir sorundur. Kürt sorunu 
son yıllarda uluslararası durumdan 
etkifenıJW gib~ uluslararası duru
mu kendi çapında etkilemiştir de. 
Dolayısiyle Kürt hareketinin yaşa
dığı ~~im sürecini doguran ve 
yöule en hem iç kO§Uilardır hem 
dış kO§Uilardır, bunlann birlikten
liğidir. Bu nedeule iç ve dış kC§ullan 
birlikte ve kaqılıldı ilişki ve çeli§ki
leri içinde ele almak gerekiyor. 

1980'1i yıllann sonundan b8§laya-

rak dünya hızlı bir değişim sürecine 
girdi. Ikinci Dünya saV8§1 ardından, 
hatta 1917 Ekim Devrimi'nden son
ra oluşan dengeler 1990'lann b8§1D
da yerle bir oldu. iki kampa ayn)an 
dünyada ideolojik, politik, ekono
mik ve askeri kutupla§ma uzun so
guk sava§ yıllan boyunca dünyanın 
gidişatını belirleyen ekseni olU§
turuyordu. Bu kampla§ma ve reka
betin bir ucunda ABD diger ucunda 
SSCB yer alıyordu. Kapitalizm ile 
"sosyalizm" arasındaki saVll§. daha 
dojjru bir tanımlama ile ABD ile 
SSCB arasındaki rekabet, diger hal
klan ve devletleri de konumsal ola
rak etkiliyordu. 

Bugün artık bu süreç noktalan-
1lll§tır. Şu anda uluslararası güçler 
dengesinde bir boşink yaşanıyor ve 
dünya yeni dengeler ara}'L'jl içinde
dir. KU§kusuz kapitalist-emperya
list sistemin özü degişmemi§tir, 
konumundan da bir §CY kaybetıni§ 
det~1:· tek taraflı olarak süreci 
no ~an Reel Sosyalizm kampın
daki çöl<ii§tür. Reel Sosyalizmin çö
kÜ§ü global anlamda kapitalist -em
peryalist sistemin kar hanesine ya
?Jlml§hr. Emperyalist sistemin ken
dini güven içinde ~örerek alacagı 
yeni konum geçici bır dönem için de 
olsa dünyanın gelecegini yeniden 
biçimiendirecek ve yeni deııgelerin 
olU§umunu dojjuracaktır. Omegin 
kendini dünyanın tek ve mutlak eğe
men gücü olarak görmeye ba§layan 
ABD'nin "Uluslararası Yeni Dü
zen" litikası özünde dünya düzle
minJ: yeni bir payl8§1m politikası
dır. 

Reel Sosyalizmin çökÜ§ü elbette 
bir bilim olan sosyalizmin iflası ola
rak gürülmemelidir. Ama bi1im:sel 
olarak bu böyle olsa bile, b8§ını 
SSCB'nin çektiği "Reel Sosyalist" 
dünyanın çökÜ§ü, kendisisiyle bir
likte dünya devrimci hareketini de 
derin bir §ekilde etkilemiştir. Bu an
lamda çöken sadece "Reel Sosya
lizm" değildir, kaderini buraya bag
layan parti ve örgütler de çökmii§
tür. Aynı zamanda sosyali= dünya 
çapında bürük bir prestij kaybına 
ugra1lll§tır. Dünya devrimci hareke
ti derin bir bunalımın içindedir. 
Şimdi dünyada sag rüzgarlar es
mektedir ve bunun daha uzun bir 
zaman alacagı muhakaktır. Y8§8ID· 
lan süreçte dünyada en yaygın ve en 
dinamik devrimci odak ulusal kur
tuiU§ hareketleridir. Y 8§aDaD geliş
melerden dojjası gereği en fazla et
kilenen de yine ulusal kurtuiU§ hare-

ketleridir. 
Açıktır ki SSCB ve diger 'sosya

list" ülkelerin durumu ve dünyadaki 
muazam degişiklikler Kürt hareke
tini de dojjrudan ve hem de derin
den etkilemiştir, etkileyecektir. 
Kürt halkı sömürgeciliiie ve empe
ryalizme ~ mücadelesinde sub
jektif düzeyde de olsa genel planda 
tercihini sosyalizmden yana koy
mU§ tu. Kürt politik örgütleri ya 
SBKP ÇKP AEP yanlısı bir Iili-' ' po 
ka veya "bagunsız bir politika" izliy-
orlardı; ama genel olarak sosyalizmi 
benimsemişlerdi. Çağımız "sosya
lizmden kapitalizme geçiş ça8ıdır", 
veya "çağımız proleter devrimler ve 
ulusal kurtuiU§ hareketleri ça8ıdır" 
belirlemesi yapan Kürt örgütleri 
farkh yorumlanyla birlikte dünya 
devrimci hareketinin üçlü bile§Cni 
olarak "sosyalist ülkeler, kapitalist 
ülkeler işçi sınıfı hareketi ve ulusal 
kurtuiU§ hareketleri"ni görüyordu. 
Kürdistan devrimi dünya devrimci 
hareketinin bir parçasıydı ve enter
nasyonali7Jn temel ilkelerden biriy
di. Tercihini sosyalizmden yana ya
pan Kürt örgütleri için geçen dö
nemde bunlar temel ilkelerdi. 

Bugün ve daha uzun bir zaman 
için pratikte bu ilkelerden hareket 
etmek olanaklı değildir. 

Kürt hareketleri Ya§anan geli§
melerden sanıldığından da çok etki
lenınişlerdir. ideolojik-politik çizgi
sini SBKP'ye göre biçimlendiren ve 
Kürt halkının mücadelesinde 
SSCB'nin destegini zoruulu gören 
"Sovyetçi" örgütler bu geli§meler
den özellikle etkilenmişlerdir. Bu 
örgütler 1980'li yıliann ortalanna 
kadar 'SSCB'yi " savunmayı temel 
görevleri arasında sayıyordu. Şimdi 
Kürt hareketi genel olarak ideolojik 
bir ara~ saviulma ve saga kaJD!8 
içindedir; fakat Kürt hareketi içınde 
geçmişte Sovyetçi politika izleyen 
örgütlerde veya bu örgütlerden ge
len kadrolar arasında bugün ideolo
jik çökÜ§ ve savrıılma daha çok be
lirgindir. Kürt hareketi saflannda 
genel olarak kaba bir pragmati=in 
geli§mekte oldugunu söylemek 
mümkündür. 

KU§kusuz Kürt hareketi bu geli§
melerden sadece olumsuz yönden 
etkilenmiyor. SSCB ve "sosyalist" ül
kelerin akibeti ve dünyada Y8§anan 
diğer geli§meler Kürt hareketini 
hem oliımfu yönden hem olumsuz 
yönden etkilemiştir. Olumsuz etki
leome yokarda belirttiğimiz gibi 
ideolojik düzeyde 8§1nma, saga kay-
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ma, kimi çevrelerde bilim olarak so
syalizme duyulan kU§ku, umutsuzlu
ğun ve güvensizligin yayılınası ve 
pragmatizm biçimindedir. Bunun 
sonucu olarak ulusal dar görii§lülük 
geli§ıııekte, her §eyi salt Kürdistan 
penceresinden görmek tavn olU§
maktadır. Gerçekte 74 yıllik sosya
lizm deneyinin yarattığı ve insanhğa 
mal ettigi ve bugün de savunulması 
gereken vazgeçilmez değerler var
dır ve bu değerlerin savunulması ge
rekiyor. 

Olumlu etkilemne ise gerçekçi
lik, öze dönii§ ve bagımsızlıkc;ı tav
rm geli§ıııesi yönünndedir. 1980'li 
vılların ortalarına kadar Kürt hare
keti sorunlara daha çok teorik ve 
soyut bir düzeyde baloyordu. Bir 
çok çevrede teorik düzeyde Kürdi
stan devriminin sorunlarından çok 
evrensel sorunlara ağırhk veriliyor
du. Bunda Türk solundan taşıııan 
geleneğin de büyük etkisi vardı. En
ternasyonalizmin özü kendi ülkesin
de devrim yapmaloır, sömürge bir 
ülkede iyi bir yurtsever olunmadan 
enternasyonalizıne vanlamaz; dog
ru olan yurtseverlikle enternesyona
lizmi birleııtirebihnektir. Enterna
syonalizm ancak özgür ve e§it kO§ul
lar üzerinde kurulabilir. Kürdistan 
gibi sömürge bir ülkede önemli olan 
yurtseverliği en derin biçimde ya
şayabihnektir, halkımn ulusal kim
liğinin bile tanınmadııi.ı böyle bir ül
kede ulusal kurtulU§ hareketi yurt
sever~ yaşamadan enternasyo
nalizmi de yaşayamaz. Oysa bu ilke 
özüne uygun kavramlmamıştı, yıırt
sever~ımizi ya§amadan enterna
syonalist olmaya çalı§ıyorduk. Bir 
de uluslararası merkezlerin Kürdi
stan devrimci hareketi üzerindeki 
etkisi vardı, 1970'li yıllarda kurulan 
baıı Kürt politik örgütleri bu mer
kezlerin ideoljik uzanuları olarak 
kurulmU§tU. Kürt hareketinin bö
lünmii§lüğ ünün temelinde temel 
faktörlerden biri olarak uluslararası 
devrimci hareketin bölünmii§lüğü 
yaUyordu. SBKP, ÇKP ve AEP 
çizgilerinin uzantısı Kürt hareketle
ri bu merkezlerin söylediklerini 
kendilerine kılavuz edinmişti. Bu 
dönemde çıkan yayın organlarına 
bir göz aUldıgında yazılanların çoğu 
ya Çin'in, ya SSCB'nin ya da Arnav
utluk'un propogandasından öteye 
bir §eY değildir. Bu yayıularda Kür
distan üzerine yazılanlar daha azdır. 
Çogu zaman bazı çevreler için 
Çin'de, SSCB'de, Arnavutluk'da, 
Vietnem'da, Filistin'de, Angola'da, 
Nikaragaua'da vb. olanlar Kürdi
stan'ın Iran, Irak ve Suriye i§galin
deki parçalarında olanlardan daha 
çok önemliydi. Kürt hareketi soyut 
bir enternasyonalizm sapiantısı 
içindeydi. Diğer yandan Türk So
lu'nun "nıilliyetçilik" suçlamasımn 
da etkisi alUnda siyasi hareketlerde 

N iştirnan 

genel olarak bir "solculuk" ve soyut 
bir enternasyonlistlik jj;'en ol
mll§lu. Kürt örgütleri · elçi ol
mayı red ederken aslında farkına 
varmadan kendi gerçekliklerinden 
de ıızakla§!yorlardı. Bazı durumlar
da enternasyonalist görünme ulusal 
gerçekliklerden ve ulusal görevler
den kaçınmamn bir perdesi olmU§
tu. Diğer yandan Türk Solu ile "sö
mürgecilik", "bagunsız örgütlenme", 
"mücadele-ittifak" gibi konularda 
girŞten teorik tarU§Dlalar yaraUcı 
bir sonuç dogurdugu kadar, Kürdi
stan devriminin temel sorunlarmda 
enielektüel bir birikimin yarautma
sına harcanacak zamamn önemli bir 
kısmını alıyordu. 

Bugün bu durum önemli ölçüde 
a§!lmı§lır. Kürt tarihi, Kürdistan'ın 
içinde bulunduğu durum, biriikiitti
fak sorunlan ve Kürdistan' da yaşa
nan geli§ıııeler daha yogun tartl§ll
maktadır. Son ~da içerde ve dı§
arda Kürt taribine ve Kürt ulusal 
hareketlerinin kaynagına yönelme 
yönünde önemli geli§ıııeler Ya§afUY
or. Siyasi düzeyde "Kürdistani" ol
ma, "bagunsız ve qilikli bir politi
kaya" yönelme, dört r,arçadaki örg
ütler arasında yakın aşına ve i§bir
liği ejijlimlerinin artması, uluslara
rası durumu daha gerçekçi bir gözle 
değerlendirme vb. önemli bir geli§
medir. Son yılların olaylan dört par
çadan Kürt yıırtsever örgütlerini 
birbirlerine yakınla§UrDU§, Kürt 
halkı içinde genel olarak "Kürtler ve 
Kürdistan" bilincini geli§tirıııiş ve 
sorunun "tek ulus ve tek ülke" dü
zeyinde ele alınması yönünde güçlü 
eğilimler dogurmll§lur. Kürtlerde, 
ülke düzeyinde bir ulus gibi davran
manın gerekliliği bilinci geli§ıııekte
dir. Kürt siyasi ve aydın kadroların
da agır da olsa genel olarak bir ol
gıınla§ma ve gerçekçilik eğilimi ya
şanmaktadır. Bütün bu konularda 
SSCB ve Dogu Avrupa ülkelerinde
ki geli§ıııelerin, dünyada ve bölge
deki son olayların önemli etkisi var
dır. 

Kürt hareketinin yaşadW deği
§inı ve araYI§ sürecinin ikincı nedeni 
ve kayııagı içsel geli§ıııelerdir. Bu 
süreç esas olarak 12 Eylül 1980 as
keri-fa§ist darbesiyle ba§laDU§Ur. 
Aradan geçen 12 yıllik dönem Kürt 
hareketi açısından o~anüstü bir 
dönem olarak görülmelidir. 

Kürt politik örgütleri 12 Eylül ile 
girilen yeni döneme cevap vereme
diler. Agır bir yenilgi yaşandı anıa, 
bu yenilgiyi salt askeri cuntanın sai
dınianna bağlamak dogru değildir. 
Böyle bir §ey kendi gerçekliği
ınizden kaçmak olur. Kürt hareketi 
yenilginin nedenlerini kendi içinde 
ta§lyordu ve bu nedenler aslında ya
pısaldı, fa§ist cuntanm saldırılan ve 
yeni dönemin zorlukları yenilgiyi 
hızlandıran faktörlerdi. Zira Kürt 
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örgütleri ciddi bir diremne güster
meden bu sürece girdiler. Geçıııi§iıı 
yapısal zaaflarıyla yeni döneme gi
ren ör~tlerde sorunlar kendini da
ha açık bir §ekilde ortaya koymaya 
ba§ladı. Geçen dönemden kalma 
ideolojik, politik, ö~tsel sorunlan 
a§ma ve yeni döneının dayattığı gö
revleri üstlenme yönünde sonuç ve
rici bir ba§an sağlanamadı. Cunta 
yönetiminin ilk bir kaç yılında bu 
şans vardı, varolan ulusal-demokra
tik güçlerin birligine dayanan 
dogru ve kararlı bir önderiilde 
önemli adımlar atılabilinirdi, en 
azından yaşanan bngünkü durum
dan farklı bir sonu~ elde etmenin 
olan$ vardı. Tarihi ve siyasi olay
larda §arth vd!;~mlarla hareket 
etmek dogru -· dir, ancak dünya 
ve bölge konjöktürü de hesaba ka
Uldığında bu anlamda 12 Eylül 1980 
ile gelen ortamda Kuzey Kürdi
stan' da tarihi bir fırsaUn kac;ırıldıgı 
söylenebilir. 

Kürt örgütleri 12 Eylül ile girilen 
dönemde bir bölünme, ayrılma ve 
çüzülme sürecine girdiler. Bugüne 
kadar her örgüt bir kaç bölünmeyi 
yaşaıtU§Ur, siyasi hareketler örgüt
sel düzeyde marjinalleıııııi§lerdir. 
ileri kadroların ülkeden kopll§U 
hıziandıkça iç çalııjmalarda artan 
oranda ytmla§D11§1lr, Kürt örgüt
terindeki ölünme ve ayrılmaların 
esasta ideolojik temele dayandıgım 
söylemek zordur, bölünme ve ayni
malar çıkmaz ve çözümsüzlük içine 
giren küçük burjuva kökenli kadro
ların sorumlulukları birbirle~~f'! 
kleyerek kendi aralarındaki 
mahırının bir sonucııdur. Bu, aynı 
zamanda tasfiyecilikle içiçe geli§en 
bir süreçtir. 

Kürt ör ·· ılerindeki bölünme ve 
ayrılma ~ ör~tsel bir kopll§ ile 
sımrh da değildir. Yönetici kadrola
rın ve çok sayıda ileri kadronun ül
keden ayrılması hareketin bünye
sinde derin bir kopmayı getirmiştir. 
cografik alandan, gerçek mücadele 
salıasından, fiili olarak Kürt to
plumundan bir kopll§ söz konusu
dur. Bugün bunun getirdiği bir yur
tiçi ve yurtdş (ülke ve Avru~) iki
lemi vardır ve Kürt harekeUnin ge
neli açısından hala sonuca b~
mayan bir sorundur bu. ülke ıçinde 
kalan kadrolar uzım yıllar ülke dı§
ına çıkD11§ olan kadroları beklediler, 
pratik adımlar atma yönünde cesur 
davranamadılar, ülke ~ındakiler 
de içerdekilerin iradesini bir nevi 
ipotek altına aldılar. Bu olgu bile 
geçen dönem içinde hareket içinde 
ba§lıba§!Da bir handikapa neden ol
mll§lur. Sonuca bağlanamayan tar
lı§maların önemli konularından bi
rini de bu olll§IUruyor. Yeniden örg
ütlenme çabalarına ragmen örgüt
sel dagınıkbk devam ediyor. Baıı 
örgütlerde temsil durumu ve ortak 
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irade tartı§ması bile aşılabilıııi§ deg
ildir. Kürdistan'da siyasal alanda 
y~an bir pradoks vardır ve bu 
pradoksun bır yanını kısaca özetle
digirniz bu durum olii§İuruyor. 

Diger yandan Kürdistan'da hal
kın ulusal muhalefeti sürekli bir 
yükseliş içindedir. Kürt toplumu 
hızlı bir ulusal ve toplumsal bilinç
lenme içindedir. Ulusal hareket yer 
yer kitlesel bo~ kazanarak yük
seliyor. Son bır kaç yılın geli§meleri 
Kürt halkınm tarih ve toplum bilin
cini hızla geli§tiren geli§melerdir. 
Bunun temelinde yatan faktörler
den biri elbette PKK eylemleridir 
ama, geli§meyi salt bununla açıkla
mak yeterli değildir ve bizi saglıklı 
sonuçlara götüremez. PKK olgusu 
sürecin farkh boyutlarından birini 
oluşturuyor ve kendi orijinalitesi 
içinde değerlendirilmesi gereken 
bir olgudur. Bugün Kürdistan'da 
y~ ulusal uyaıuş ve halkın sö
mürgeciliğe kacy. geli§en muhalefe
ti geçmi§in birikimleri temelinde iç 
ve dı§ bir çok faktörün ortak sonu
cudur. Kürdistan ulusal-demokra
tik örgütlerinin 1965-1980 döne
minde yaptıklan çalı§ıııalar, bu dö
nemde yaratılan birikim, 1980'li yıl
lan hazırlayan esas faktördür. Geli
şkin bir siyasal yönlendirmeden 
yoksun da olsa 1980'li yıllarda to
plumun her kesiminden ve siyasi 
örgütlerden insaniann içerde ve 
dı§ardaki mücadelesi süreci etkiley
en temel nedenlerden biridir. Diger 
yandan sömürgeci, askeri-fa§ist dik
tatörlüğün Kürdistan'daki kanlı uy
gulamalan halkımızın bilinçli karşıt 
tepkisiyle karşılanm'§ltr. 12 Eylül ile 
ba§layan bu yeni dönemde askeri
fa§ist diktatörlük TC' nin geleneksel 
Kürdistan politikasını daha koyu bir 
§iddetin belirlediği yeni bir !onla uy
gulamaya koydu. Bu süreçte inkar, 
asimilasyon, ulusal kimliğinden 
utandırma, yasak, baskı ve zulüm 
yoluyla Kürt bilinci yok edilmek; 
Kürt ulus gerçeği ortadan kaldıni
mak ve sorunun bu şekilde kökten 
çözülmesi istendi. Bütün bunlara 
karşı Kürt halkı milli ve tarihi kim
liğine daha sıkı sanlarak cevap ver
mİ§tir, birulusolarakvarolmarnnve 
kendini dayatmarun çağnsıyla or
taya çıkmıştır. Unutmamak lazmı
dır ki son yıllarda Kürdistan, Tür
kiye, Ortadoğu ve dünyada çok 
önemli geli§meler ya§anmaktadır ve 
Kürt halkı çevresinde geli§en olay
Iann yoğun etkisi altmdadır. Kürdi
stan'ın üç parçasında Güney, Doğu 
ve Kuzey Kürdistan'da çe§itli dü
zeylerde silahlı mücadele ya§an
maktadır. Güney Kürdistan'da 
1988'den bu yana geli§en olaylar, 
Körfez SaVll§l'nın yol açtıgı geli§me
ler ve Kürt sorununun ulusalararası 
alanda bugüne kadar görülmemiş 
düzeyde dünya kamuoyuna mal ol-
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ması Kuzey parçasım da derinden 
etkilemi§tir. 
Y~an bu sürece karşın PKK 

dahil, Kürt hareketleri Kuzey Kür
distan'da Ya§aMB geli§melerin geri
sinde kalıyor ve bu konumlanyla hi~ 
bir hareket tek başına sürecı 
omuzlayabilecek durumda değildir. 
Pradoksun diger yaru budur ve ya
şanan süreçte Kürdistan devrimci 
hareketinin a§Ması gereken açmaz 
da burada yatıyor. 

Böyle bir pradoksal süreçte Kürt 
hareketi hem kendisiyle hem çevre
sinde geli§en olaylarla bir tartışma 
ve hesapla§ma içindedir, yeni bir 
arayış içindedir. Bu tartışma, hesa
pla§Ma ve arayış dünü, bugünü ve 
geleceği kapsayan bir düzeydedir. 
Dün yapılanlar bugün yazılı düzey
de olmazsa bile (eskinin yöneticileri 
bunu yapmıyor) sözlü düzeyde kad
rolar arasında yoğun bir biçimde 
tartışılıyor ve geçmiş yargılanıyor. 
Dün savunulan bir çok ideolojik tez 
bugün savunalamaz durumdadır, 
dün bazı örgütlere varhk kazandı
ran koşullar bugün ortadan kalk
ınışbr, dün dokıınulmaz bilinen bazı 
şeyler bugün tartışma gündemine 
gelmiştir 

Burada şunu hemen belirtelim ki 
geçmişte savunulan bazı ideolojik 
tezlerin yeri hala doldurulabilnıi§ 
değildir. ideolojik boşluk ve dolayı
siyle ideolojik arayış devam etmek
tedir. Dünya devrimci hareketinin 
içinde bulundugu kaos ve bunalım 
sürdükçe bunun a§11ı:ııası da kolay 
olmayacaktır. Ama tartışma ve 
arayış salt bu konularla sımrlı da 
değildir. Değişen dünya koşullann
da Kürt hareketinin yeri nedir? Dü
nyada hızh değişimler Yıtıandıkça 
bu soruya kalıcı ve net bir cevap 
vennek de zordur. Ama bu mutlaka 
cevaplandınlması gereken ivedi so
runlardan biridir. Kürdistan devri
minin çıkariarım ııözetmek, bağım
sızhkçı ve ki§i1ikli bir politika be
nimsemek yetmiyor. Hayat canlıdır 
ve dünya hızla degişiyor, degişen 
koşullara göre sürekli yeni politika
lann üretilmesi lazımdır. 

Şüphesiz daha başka sorunlar da 
vardır. Örgütlenme modeli ve yeni
den örgütlenme, mücadele anlayışı, 
genel olarak demokrasi ve ülkemiz 
koş ullanna uygun demokrasi an
layışı, çe§itli düzeylerde birlik/ittifa
klar sorunu vb. Mücadele biçimleri, 
özel olarak silalılı mücadele kon
usunda, doğrulan ve yanlışlanyla 
birlikte PKK deneyi, yararlanılması 
gereken bir deneydir vr geniş bir 
birikim yaratm'§ltr, bu konuda tar
ttşmalarm boyutlanm genişlettigi 
gibi, tartışmaların Kürdistan sornu
tunda yürütülmesine yıtjayan bir 
deney sunmuştur. Diger yandan 
Türkiye'deki son geli§meler, 'Kürt 
realitesinin tamnması" yönündeki 
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adımlar legal düzeyde bazı adımia
nn atılması için demokratik kanal
lann zorlanması olanaklarım do
gunnuştur. 

Yukarda belirlenen konularda 
bir zihin bulanıkhğı. içinde yürütü
len tartışmaların ve yeni arayışiann 
beraberinde yeni saflaşma ve yeni 
yapılanmalar getireceği muhakkak
tır. Kürt toplumu artık 10 yol önceki 
toplum d~dir, dünya da eski dü
nya değildir. Kürt hareketi de 10 yıl 
önceki yapıda olamaz. Değişim, sa
fla§ına ve yeniden yapılanma kaçı
nılmazdır. Geçen bu süre zarfmda 
Kuzey Kürdistan'da ulusal hareke
tin sınıfsal ve toplumsal temelleri 
genişlemiştir, 1980 öncesinin 
gençlik gövdeli ~nci-aydın hare
keti b~JHÜB yeni bır ltj8maya girmiş
tir. Gelinen a§amada hareket geniş 
toplumsal kesimlere yayılan ve her 
toplumsal kesimden insaniann için
de yer aldığı kitlesel ulusal bir hare
kete doğru geli§mektedir. Bu bıtjh 
ba§Ma önemli bir olgudur. Bu an
lamda değişim , saflaşma ve yeniden 
yapılanmamn bir de sımfsal-to
plumsal cephesi vardır. 12 Ey
lül' den bugüne Kürdistan'da eko
nomik ve sosyal planda hızb bir 
değişim Yıtıanmıştır, sınıfsal ve to
plumsal farklılıtjma derin boyutlar 
kazana';'tfr. Bu anlamda da Kürdi
stan eski Kürdistan değildir. 
Ekonomik ve toplumsal değişim 
siyasal ve kültürel alanda yeni olgu
lar doğurmuşbır. Kürt toplumunda 
ulusal mücadele içinde b~ yeni 
bazı siyasal güçler de yerim almaya 
başlam'§ltr. Islamcı güçler bunlar
dan biridir. Diger bir önemli olgu da 
bir Kürt milli buıjuva siyasi aksiyo
nunun oluşmakta oldugudur. Dün 
ulusal harekete karşı mesafeli bir 
tavır içinde olan bazı kesimler bu
gün siyaset sahnesine çıkma çaba
sındadır. Bunlar Kürdistan'da ve 
Türkiye'nin büyük kentlerinde ge
niş bir kesimi oluşturuyor. Son yıl
larda bu kesim !ega! düzeyde siyasal 
bir konum hzanma çabasındadır. 
Kürt ulusal hareketinde ya§anan 
değişim ve saflıtımanın bir boyutu 
da budur. Bu, beraberinde ivedili
kle çözümlenmesi gereken yeni 
siyasi sorunlar getirmekteili 

Sonuç olarak şunu söyeleyebil
iriz: Bu süreçte devrimci yıırtsever 
çevrelerin duyarlı davranmalan ge
reken noktalar vardır. Y ıtıanılan sü
recin sağlıklı, yapıcı ve üretken bir 
yoldan aşılması biraz da devrimci 
çevrelerin sorumlu ve duyarlı dav
ranmalanna bağlıdır. 

Birincisi: Kesinlikle inkarcı ve 
geçmişi küçümseyen bir yola giril
memelidir, dün ile b~ ve bugün 
ile gelecek arasında bir senteze va
nlması kaçımlmazdır. Bu da geçnıi
§İn birikim ve kadrolanmn doğru 
degerlendirilmesine bağlıdır. U 

i Devamı s.23 te 
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KÜRDİSfANDEVJÜMCİ~İÇİNDENGEÇfİGİ 
SUREÇVE BIRLIK SORUNU 

B. WELATEViN 

Dün olduğu ~bi b~ de Kuzey 
Kürdistan devnıncilerınin temel gö
revlerinden biri olan birlik sorunu 
hala çözüme ıılaşıııı§ deSil~· U~u
sal demokratik hareketın BIRLIK 
ve toparlanma sorunu tüm yakıcı
lıgıyla siyasal gündemin ba<j kii§e
sinde durmakıadır. Buna ragmen 
son yıllarda birlik kelimesi o kadar 
kullanıldı ki, bu kelimenin içerdigi 
çekicilik bile kanıksanmak üzere. 
Dolayısiyle bundan böyle Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketinde birle
şik devrimci mücadelenin temel 
araçlanmn r,arablmasında önemli 
ve de vazgeçilmez bir araç olmasın
dan dolayı birlik tartışıııalannın so
mut siyasal pratik içinde yapılınası 
ve bunun için pratik içinde adımia
nn abiması gerekli ve zorunludur. 

Bir yenilgi ve dagılma dönemini 
geride bırakbk. Hallgmmn yükse
len ulusal kurtuluş talepleri ber 
alanda degişik biçim ve düzeylerde 
!<cndisini a~ çıkannaktadır. Hal
kımızın yemden yükselen ulusal 
kurtuluş mücadelesi yeni döneme 
ö~ olumlu nitelikler kazanarak 
gelişiyor. Sürecin olumluluk yanı, 
uzun yıllardan beri ulusal talepler 
için suskun kalan köylülüğün yeni
den ulusal kurtuluş mücadelesinin 
temel ~: olarak pratik müca
deleye yönelerek kitlesel boy
utlara varan tepkilerini ulusal bag
unsızlıkçı bir çizgide açığa çıkanna
sı, devrimci aydın bağl8§1klığıyla uy
um içinde birleşmeye yönelmesidir. 
Ancak belirtmek gerekir ki, bu kit
lesel eylemler ciddi bir politik ön
derlikten yoksundur ve bu nedenle 
hem yöresel kalmakta hem de sag
lam bir önder~e kavuşturulanuyor. 
içinden geçtijımiz süreçte ulusal 
hareketin temel zaafı bu noktada 
yatıyor. Diger yandan sömürgeci 
egemen güçler içine dii§tükleri eko
nomik ve siyasi bunalımı aşmaya ça
bııırken, TC'yi yeniden bir reorgani
zasyona tabi tutmaya çalışyor ve bu 
arada Kürdistan ulusal hareketini 
sömürgeci devletin çizdigi sınırlar 
içinde tutabilmak için yeni bir "sis
tematije/arayışa" yönelmektedirler 

Devrimciler olaylan mekanik bir 
anlayışla ele almazlar ve siyasal gö
revleri de mekanik olarak algıla
mazlar. Ancak, süreçte görev ve so
runlan önem ve aciliyetlerine ııöre 
ele alarak, sürecin geli§iıııi içınde 

çözümü birbirine b~ ve birbirini 
etkileyen sorunlan bır tasnife tabi 
tutarak, pratik adınılanın buna göre 
atarlar. illusal ve toplumsal müca
delelerde her dönemin kendine 
özgü mücadele biçim ve araçlan 
vardır. Amaç ile araçlar arasında 
uygunluk zorunludur. Bir bakıma 
devrimci mücadelede ustahk da bu
rada yabyor. Bu nedenle devrimci
ler farklı dönemlerde çaba ve ener
jilerini öncelikli sorunlann çözümü
ne yöneltirler, ulusal ve toplumsal 
mücadelenin buna uygun araçlan
mn yarabtmasma çabııırlar. Kuşku
suz bu şu anlama gelmemelidir: So
runlann sıralanmasında önce birini 
çözelim sonra diğerin,:ıı::n- Ör
negin birlik sorunu b - da ön
ce parti, sonra birlik/cephe; ya da 
önce birlik/cephe, sonra parti yara
tabm gibi... Bu şekilde sorunlara 
yakla<jmak mekanik bir anlayış olur. 
Kürdistan ulusal kıırtuluş hareketi
nin içinden ııeçtiji bu süreçte bu 
sorunlar birbirine bağlıdır ve içiçe 
geçmiştir. Temel görev olarak önü
müze partinin yarahlmaSJnJ koyar
ken bile, aym zamanda çabalanmızı 
birlik/cephe gibi mücadele araçlan
mn yarabiması için de yoğunlaştır
malıyız. Yaşadığımız süreçte bu tes
bit varolan tek tek örgütler için de 
geçerlidir. Her örgüt bir yandan 
kendisini yeniden örgütlerken, diğ
er yandan süreç içinde nlusal-de
mokratik güçlerin değişik düzey ve 
biçimlerdeki birliklerinin yaratıl
masına da çahpııahdır. Bunlar bir
birini tamamlayan görevlerdir. An
cak belirtmek gerekir ki güç ve ey
lembirligi/cephe tipi birliklerde, 
her örgütün öncelikle kendi içinde 
örgütlü olması/kendisini ör~tle
mesi gereklidir. Yoksa kendi ıçinde 
örgütlü olmayan veya kendisini örg
ütleyemeyen yapılar halkı ve ba<jka 
güçleri örgütleyemezler. Güç ve ey
lembirliği!cephe türünden birlikler, 
ancak onu oluşturan siyasi güçlerin 
örgütlü katılımıyla ya da her hangi 
bir örgütün pratik mücadelesine 
deuk dii§en kitle ve pratik mücadele 
içindeki değişik siyasal kesimlerin 
kadrolanmn gelişen direnme eğili
mine parelel pratik mücadelenin 
dayatbgı eylenılilikler ile gelişip 
gerçekleşir. Bir siyasi örgüt bu tür 
biriikiere kendi grup varlığım sür
dürebilmenin araa olarak bakma
malıdır. 

Bagunsız siyasi bir hareketin ya-

rablması sorunu temel alındıgıııda 
bunun nasıl yaratılabilecegi teorik 
olarak ta.rb§ılabilir. Her ülkenin so
mut koşullan yarablacak olan mü
cadele araçlanna baz olarak alınır. 
Ulkemizin koşnilanna uygun oluş
mayan siyasal yapılann başarılı ol
ması mümkün degildir. Bununla 
birlikte siyasal önderiikierin yaratıl
masında çeşitli ülkelerde denenen 
klasik modeUerin ortaya çıkar~ 
"örgütlenme, devlet ve yönetim" bı
çinılerinin çıkınazlan, ortaya çıkan 
taribi bkanıklıklar, yapılan hatalar 
ve bunun sonucu olarak oluşan bü
rokratik diktatörlükler dikkatle de
gerlendirilmelidir. Devrimler son
rası ortaya çıkmış olan bu ucube 
devlet ve yönetim biçimlerinin so
rumlu! - 'kişilere" yüklenilip, ge
lişmele~ylesine basit bir biçimde 
açıklanamaz. Devrimciler eger yeni 
ucubeter yaratmak istemiyorlarsa, 
şimdiden var olan ya da yaratacak
lan örgütlemnelerde yöneten ile yö
netilen ili§kilerini azamiye indir
geyerek; bilfiil ezilenlerin, yöneti
lenlerin kendi kendilerini yönete
cek bir perspektifle örgüt!emne so
rununa yaklaşmabdırlar. illkemizin 
tarihi, siyasal ve toplumsal gerçek
ligi göz önünde bulundurulmadan; 
son yıliann ortaya çıkardıgı değişim 
ve yeni özellikler gözlenmeden; 
Kürdistan toplumunun içinde bu
lundugu sınıfsal ayrışma ve toplum
sal farklılaşma süreci saghklı bir şe
kilde tahlil edilmeden; değişik sınıf 
ve katmaniann ulusal ve sınıfsal 
"duygu, düşünce ve davramşlan" 
göz önünde bulundurulmadan yara
blacak olan siyasal örgütlenmeler 
toplumda marjinal kalmaya 
mahkumdur. 

Son yıllarda dogmatik kafa yapı
lanna sahip olan 'reel sosyalist", 
"demokrat' ya da 'sosyal demokrat" 
çevrelerin bir çok bırlik önerisini 
gördük. Radikal küçük burjuvazinin 
"yarattım" dediği "birligin" de fetiş
leştirilen bir §iddetle kendi insanla
nnı bile nasıl öğüttügüııü, bugün ro
bot insan tipleriyle nasıl bir "birlik" 
yaratttgım görüyor ve J'a<jıyoruz. 
Birlik konusunda son yıllarda hem 
sag hem sol manbklarla ablan adım
lar, yaşanan deneyler bu konuda bi
ze aydınlabcı birer örnektir kamsın
dayım. Yaşanan kaos ve ttkarnkhk 
sürecinde isin kolayına kaçmadan 
siyasal~ bir çizgiyle nasıl bir 
birligi hedefl~.diğimizi, süreçte nasıl 
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sürecinde i§in kolayına kaçmadan 
si asal devrimci bir çizgiyle nasıl bir 
b~ligi hedeflediğimizi, süreçte nasıl 
bir birliğin olll§abileceği ve bunun 
perspektiflerini basitten karına§ıga 
doğru ele alarak tıırtşııak gerekiy
or. Bu tartışma süreci, içinden geç
~ dönemin pratik mücadele
sıne ivme kazandırdığı oranda kalıcı 
birlik tartışmasının önemi büyük 
olacaktır. 

Birlige giden yolun ilk adımı ken
di ideolojik birligimizden geçiyor. 
Peki bu ideolojik birlik nasıl sağla
nabilir? ideolojik birlikten ne an
lıyoruz? Her konuda aynı biçimde 
düş üne n, robotvari, memur tip li, 
emir bekleyen, dar kahpçı ideoloj_ik 
anlayış yerine; farkhhldanyla geliş
me ve toparlanınayı nitelikle§liren, 
ar3§1ıncı, ulusal saflarda yer alan 
sınıf, katman ve insanlara "şiddet" 
uygulama yerine; içsel ayrılıklan 
devrimci bir yoUa, şiddet unsuruna 
baıjvurmadan, devrimci-demokra
tik. bir aula>.'!§.la çözm~yi yöntem 
edinen ve bilfiil emekçı lı;ollcımmn 
kendi kendini yönetmede söz ve ka
rar sahibi olacagı, ezen-ezilen, yö
neten-yönetilen, sömüren-sömürü
len ilişkisinin süreç içinde yok ola
cagı bir devrimci anlayışa/perspek
tife sahi insaniann birligini savu
nan ve 6u uğurda mücadeleci bir 
gelenegin oluşmasını şekillendiren, 
düşünsel birleşiklik olarak kavran
malıdır. Diğer bir yanıyla devrimci 
bir harekette idrolojik birlik ancak 
pratik bir mücadele süreci içinden 
geçilerek saglanabilir. Kadrolar 
arasında ideolojik birlik ve netlik 
Kürdistan'da gıderek boyutlanan 
kitlesel ulusal muhalefetin örgüt
lendirilmesi ve pratik sıcak mücade
lenin içinde sistemli, bilinçli ve ör
gütlü bir çalışmadan geçer. Halkın 
mücadelesi ile ortaya çıknıı§ olan 
basit örgüt biçimleri (intifada türü) 
i§lenip, niteliklC§Iirilerek kalıcı örg
ütlenme araçlanna dönüştürmeye 
yönelınek kammca uzun bir süreçte 
ete-keınige bürünmüş, halkın güven 
duydugn, halkm kavramada zorluk 
çekeme -· niteliidi birlik araçla
nna dö~. Halkm kendi mü
cadelesi içinde yarattıgı basit örgüt 
ve mücadele biçimleri devrimci bir 
siyasetle ge~erek daha ileri ve 
devrimci birliklerin yarahiması için 
birer zemin olarak kııllanılmahdır. 
En iyi F.ogramlara da sahip olsa 
halkın ıçinde yer almadıgı., halkın 
yabancısı oldugu birlik ve örgüt bi
çimlerinin Kürdistan devrimine bir 
yaran olmaz. Son yıllardaki prag
matik birlik anlayŞarııun ortaya çı
kardıgı "birliklerin" yalnızca bazı 
çevreferin grupsal yapılarını ayakta 
tutmaya ~ayan araçlar düzeyine 
indirgencıiği bugün her kesin malu-
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mudur. Halkımızın içinde yaşadığı 
somut koııullara cevap veremeyen, 
sömürgecı rejime l<ııqı gelişen ulu
sal hareketin birleşik siyasal önder
ligine uygun olınayan bu tür birli
kler, varolan birlik özlemlerini git
tikçe dumura ugratır. 

Devrimci bir ~;>artinin yaratılması 
sorunu siyasal bir çizgi sorunudur. 
Bu da dogal olarak Kürdistan dev
riminin sorunlanna siyasal ·· züm 
getirmeyi amaçlar. Bajiımst7~ ve 
özgürlügü zorla elinden alınan, açık 
bir sömürgeci işgal altmda yaşayan 
ulusumuzun bajiımsızlık ve özgür
lük talebinin nasıl bir yolla başarıla
cagını belirleyen, böyle bir devrimci 
mücadelenin hedeflerini program
layan ve bu hedeflere ulaljmak için 
gereksinme duyulan araçlann nite
ligini belirleyecek olan bir politi
kaya ihtiyaç vardır. Kitlelere doğru 
siyasal hedeflerin gösterilınesi yet
mez. Kitlelerin ulusal ve toplumsal 
kurtuluş taleplerini programlı örg
ütsel bir mücadeleye dönüştüre
meyen örgüt/parti kitleler içinde 
~ bir temel de olll§lııramaz. 
Kitle hareke~ içinde hem ken
dimizi hem de kitleleri egiterek bil
inçli bir mücadele çizgisiyle, kısaca
sı politik bir önermeyle mümkün
dür. Kitleleri eğitmeyen, kitlelere 
hedef göstermeyen, teorik ve pratik 
çalışmasıyla kitlelere güven vermey
en ve kitlelerin nasıl bir mücadele 
vermesi gerekligini açıklamayan bir 
yapının kitleler içinde yaljaması 
mümkün degildir. 

Mücadele ancak belir_li bir örgüt
lenmeyle mümkündür. Orgütlenme 
ise an!;ak belirli bir iş üzerinde ola
bilir. Orgütlenmeye duyulan ihtiyaç 
Kürdistan devrimini başanya ulaıj
tırmak içindir. Yoksa salt Kürdistan 
devriminin sorunlanm tartışmak, 
teori üretmek için örgütlenmeye 
ihtiyaç duyulnıaz, duyıılmamahdır 
da. 

Peki bu mücadeleyi kim örgüt
leyecek? ijte bu noktada farklı an
lav.ı1ar ve her örgütün kendi çizgisi
ne denk düşen örgütlenme ve müca
dele biçimi, kadro anlayışı ortaya 
çıkmaktadır. Kimlere "kadro" deni
lir? Kadrolar nerede ve nasıl yeti§ti
rilecek? Kadrolar ulusal ve toplum
sal çatışmanın devam etti.gi her 
alanda (ideolojik, politik, ekono
mik, demokratik) mücadele veren, 
mücadele içinde profesyonelleşen, 
Kürdistan zemininde mücadeleyi 
örgütleyen insanlardır. Elbette bu
rada sözü edilen siyasal kadrolardır. 
Yoksa bilimsel teknik alanda çalı
şan akademik kadrolann misyonlan 
ve görev yerleri farklıdır. Devrimci 
bir örgüt/parti mücadele içinde 
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olandır. Devrimci bir örgüt/parti 
mücadele içinde yogrularak yetişen 
kadrolar la yaratılabilinir. Böyle 
kadrolar ancak siyasal mücadeleyi 
tayin edici bir sonuca götürebilir, 
devrimci bir partinin program he
deflerini hayata geçirebilir. Bir siya
sal düşüncenin etrafında birleşen 
insaulann sayısına balularak ( daya
nılarak) devrimci bir parti olii§İuru
lamaz. Böylesine mekanik bir anlay
ışla olll§tnrulacak olan bir parti bu
gün varolan birlik ve "PARTiLER
D EN'' pek farklı alınayacaktır. Bu 
anlanıda, ulusal kurtuluş hareketi
nin sıcak mücadele alanlannda ol
gunlaşan, pratik mücadelenin ÇC§itli 
alanlannda çelikleşen önder ki.dro
lann olll§lııracagı siyasi bir organi
zasyon (örgüt/parti) ancak Kürdi
stan ulusal kurtuluşunu baıjanya 
ulaıjtırabilir. Başarılan ise nasıl bir 
kitle çizgisi izlediklerine bağlıdır. 

KU§kıısuz Kürdistan'da bugün de 
her hareket kendine göre şu veya bu 
biçimde de olsa belirli bir kadro bi
rikimine sahiptir. 1980 öncesinin 
kO§ullarına göre şekillenen, o döne
min siyasal ve toplumsal ilişkilerine 
göre yetişen bu kadrolar içinden 
geçtiiiimiz süreçte Kürdistan'daki 
gelişmeye ye ihtiyaca cevap verebil
irler mi? Om~ 1980 öncesinde 
'ideolojik birligimizi sagladık!.." 
diyen sıyasal yapılar için bugün de 
aynı ideolojik birliktenlikten bahse
debilir mi · ? Dün ideolojik olarak 
etrafında ~lik sağlanan temel bazı 
tezler bugün artık savunulamaz du
ruma gelıniştir. Dün bu tezleri savu
nan "Reel Sosyalist" kesimlerin bu
gün için ideolojik birliklerinden 
bahsedilebilinir mi? Ayrıca nasıl bir 
birlik istiyoruz? Birliğin alanı ve çe
kim merkezi nerede olınahdır? Bü
tün bu soı:ııuJara cevap verilınesi ge
rekiyor. Oneelikle §UDU belirtmek 
gerekir ki çogunlukla "göçmenleş
mi§ kadrolann" toplamıyla yurtdış
mda olU§Iurulacak birlik vera yeni 
örgütler Kürdistan devrımınin 
hangi sorun1anna gerçekten cevap 
verebilecektir!...Aradan geçen 12 
yıllık süreden dersler çıkannak is
tiyorsak subjektivizme düşmeden 
örgütlenme sorunuyla birlikte bu
güne kadarki "birlik" deneylerini de 
yeniden acımasızca sorgnlamamız 
gerekiyor. Ama yeniden örgütlen
me ve birlik sorunlannı çözmeye çe
lışırken yüzümüzü geriye ( 1980 ön
cesine) degil de 1990'lı yıliann dü
nya ve Kürdistan gerçekliğine dö
nerek hareket etmeliyiz artık. -
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REEl. SOSYAI.İZM ÇÖKTÜ VE SSCB TARİllE KARIŞTI 

RODiAMUN 

Tarihi Nesnelligi Anlamak. 

Hindistan bagımsızbk mücadele
sinin önderlerinden N ebru hapisha
neden kızı lndra Gandhi'ye yazdığı 
mektuplanndan birinde §Öyle diy
ordn: 'Tarih bazen fersalılarca adı
mı birden atar." Yaşanılan süreçte 
tarih bir kez daha fersahlarca adımı 
birden atıyor. 1980'li yıliann sonun
da ve 1990'h yıliann b3§1Dda dünya
da Y11§8D311 gelişmeler bu türden ge
lişmelerdir. Doğu Bloku'nun çökü
şü tüm dünyayı etkilemiştir ve yol 
açtıgı gelişme/deği§me süreci de
vam ediyor. 1992'ye girdigirniz bu 
günlerde günlük olarak dünyadaki 
gelişme ve degişıııeleri izlemek bile 
özel bir çaba yı gerektiriyor. 

Bu gelişmeler bir kez daha tarihi 
ve toplumsal gelişmenin nesnel ya
salanna dönmemizi gerektiriyor. 
Çünkü bu gelişmeleri nesnel yasa
lardan kopuk ve iradi bir vaklaşımla 
izah etmek olanaklı degUdir. Bili
nen bilimsel bir ilke de olsa tekrar
lamakta yarar vardır: Tarihi ve to-
lunısal lişme düz bir çi7gi izle

~ez; lı;Jl'çıkışlı, ileri-geri süreçle
riyle zikzakh bir yol izler. Bu süreç 
nesneldir ve nesnel yasalara baglı 
olarak geli§ir. Insan iradesinin bura
daki rolü görecelidir ve daha ziyade 
devrimler ve kar§ı-devrimler gibi is
tisnai dönemlerde rolünü oynar. Bu 
nedenle gelişmeleri iyi-kötü, olum
lu-olumsuz, doğru-yanlış gibi izafi 
kavramlarla izıilı etmek dogru ol
madığı ~bi, böyle bir yöntemle dü
nyadaki gelişim ve degişimin nesnel 
temeline inmek de mümkün değil
dir. 

SSCB Tarihe Karıştı 

Kremlin Sarayı üzerinde dalgala
nan "Orak-Çekiçli" Kml Bayrak in
dirilerek yerine Çarlık Rusyası'nın 
bayrağı çekilirken dünyada basın
yayın organları SSCB (S~et So
syalist Cunıhuriyetler Birligi) nin 74 
yıllık bir aradan sonra tarihe karış
tığını bildiriyordu. 

Mikhail Gorbaçov'un iktidara 
ftz!.~:si ardından sözde 'sosya-

" kurtarılınası amacıyla uygu
larnaya konulan "Giassnost ve Pre
stroyka" politikası ile başlayan sü
reç özünde SSCB ve Dotu Avrupa 
ülkelerinde "Reel Sosyalizm"in çö
zühne ve çöküş sürecini açığa çıka
ran ve onu hızlandıran bir süreç ol
du. 1989 sonlanndan başlayarak 

Dogu Avrupa ülkelerinde iktidaria
nn domino t3§1 gibi ardarda düşme
si ile başlayan bu süreç en son olarak 
SSCB'nin de çöküşüyle noktalan
mıştır. Hala her şey toz dunıan için
de seyrediyor, süreç karmakarı§ık
tır. 

Sosyalizmin Yeniden Yornnı
lanması. 

Ekim devrinıinden bugüne gelen 
sürecin irdelenmesi, Reel Sosya
lizmin çöküşü ve doğurduğu sonuç
lar ve sosyalizmin geleceği elbette 
irdelenecektir. Sosyalizmin gele
ceği için bu gereklidir. Ancak bu
nun için durumun netleşmesi, nes
nel verilerin toplanması gerekiyor. 
Y II§8D3D gelişmeleri kişilere bağla
mak ve ortaya çıkan durumdan belli 
şahıslan sonımlu tutmak dojiru bir 
anlayış dejijldir ve böyle bir görüş 
tarihi-toplUmsal gelişmeyi açıkla
mada yetersizdir. Bu süreçte sosya
lizmin çagdaş kıııullara göre yeni
den yonıml•nmaya ihtiyacı vardır. 
Sosyalizmin geleceği bir bakmıa bu
na baglıdır. Sosyalizm, ideolijiden 
ziyade, bir bilimdir ve böyle kavra
nılmahdır. Bilim ise deneysel bir ol
gudur. Sosyalizmin teoride ve pra
tikte geli§ip o=l3§1Dası da kendi 
tarihideneyse ·-·üzerinde olacak
tır. Bu anlamda sosyalizmin 74 yıllık 
pratik uygulaması tarihi bir deney 
olarak all!!lanao:ak, bundan gelecek 
için tarihi bir birikim olarak yararla
nılacaktır. 

SSCB ve Reel Sosyalizmin çökü
şü sosyalizmin .. küşii değildir ve 
öyle görülmemendir. Dün sscB ile 
sosyalizmi özde§ tutmayan sosya
listler için bu böyleydi, bugün de 
böyledir. Ancak, hala baıı sosyalist 
çevrelerin yaşanan gelişmelerden 
gerekli dersleri çıkardığı söyelene
mez. Geçmi§te SSCB ile sosyalizmi 
özdeşleştirenlerle, bundan bir kaç 
ay öncesine kadar" Amawtluk'u so
syalizmin dünyadaki tek kalesi" ola
rak ilan edenlerin, bugün "Küba'yı 
dünyanın tek sosyalist iilkesi" olarak 
görenlerin düşünceleri arasında 
esasta bir fark yoktur. Arnavutluk 
ve Küba'da Reel Sosyalizmin deği
şik varyantiandır. 

Şüphesiz bundan Küba'nın farklı 
baıı çizgilere salıip oldu,$ımu gör
mediğinıiz ve emperyalist kuşat
maya kar§ı bu ülkenin yanında yer 
almadığımız aniann çıkanlmarnah
dır. 

Yeni Durum Ve Uluslar 
Sorunu. 

Dağılan SSCB'den arta kalan so
runlar sadece bu sınırlar içinde ka
lan toplulukları ilgilendinniyor, 
bundan tüm dünya etkilenmi§ ve et
kileniyor. Ekonomik, siyasi, nükleer 
silah tehdidini de içinde banndıran 
askeri vb. sorunlar kısa bir dönemde 
çözürnlenebilir sorunlar degildir. 
Ancak bütün bu sorunlar içinde en 
güncel olam ve daha şimdiden 
SSCB'yi oluşturan Cunhuriyetler, 
uluslar ve etuik annlıklar arasında 
derin çatışmalara dönüşeni, ulusal 
sorunlar, ulusal sınırlar ve ulusal ça
tışmalardır. Ulusal çatışmalar Ekim 
Devrimi öncesinden de tehlikeli bir 
duruma ge~. Yeni oluşturulan 
Bağımsız Devletler Topluluğu'nun 
(BDT) yaşama şansı ohnadığı gibi, 
bu sorunlan da çözemez. 

SSCB, dünyanın en büyük ve en 
hetrojen çok uluslu iilkelerinden bi
ridir. Resmi olarak SSCB'nin siyasi 
sınırlan içinde 15 Federal Cunıhu
riyet yer alıyordu. Bunlar: Ennenis
tan, Azerbeycan, Beyaz Rusya, Es
tonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgı
zistan, Letonya, Litvanya, Moldiı
vya, Rusya Federasyonu, Ta,!'ii<is
tan, Türkmenistan, Ukrayna, Ozbe
kistan. Bunlann çoğu daha şinıdi
den b~<>zlığım ilan etmi§ ve bag
ımsızl da dünyB;~ tanınml§hr, 
SSCB' de toplam 20 Ozerk Cunıhu
riyet yer alıyordu. Bunlar: Abhaz, 
Adzar, Başlar, Buryat, Çeçen-Ing
U§, Çuvaş, Dagistan, Karbardino
Balkar, Kalmak, Karakalpak, Kare
lin, Komi, Mari, Mordvın, Nahçı
van, KuzeyOsetin, Tatar, Tuva, Ud
murt, Yakut. VeSSCB'detoplam18 
Özerk Bölge ve Alan bulunuyordu. 
Bunlar: Adige, Gomo-Altay, Go
mo-Badkişan, Karaçay-Çerkez, 
Kahkaz, Nagorno-Karab~ Yahu
di, Güney Osetin, Aginski-Buryat, 
Chukot, Evenki, Hanti-Mansi, Ko
mi-Permiyak, Koryak, Nenet, Tay
mir, Ustuordninsk:i-Buryat, Yarna
lo-Nenet Yine resmi kayıtlarda 
SSCB'de yüzün üzerinde millet, 
milliyet ve etuik azmhk yapmakta; 
deg~ik lehçelerle birlikte 200'ün 
üzennde ulusal ve yerel dil konuşul
maktaydı. BUŞÜ!l bunlann hepsi ye
ni arayışlar içınde ve bir çoğu kendi 
aralannda sımr ihtilafını yaşıyor. 
Hatta ulusal sorunlar düne göre da
ha çok kannaşıklaşml§hr. SSCB bü
nyesinde 74 yıl içinde yoğun göç ve 
nüfus hareketlerinden dolayı ulu-
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slar ve etnik gruplar daha çok iç içe 
girmi§, ulusal sorun daha karnıışk 
bir hal almıştır. Dün homojen bir 
yapı arzeden bir çok ülkede bugün 
yeni ulusal azınlıklar oluşmll§tur. 
Bu da ulusal sorunu çok daha kar
m3§1kia§lınyor. 

SSCB bünyesinde yer alan her 
ulus ve etnik annlığın kendi kaderi
ni kendisinin tayın etmeye ve kendi 
ulusal-demokratik hakianna kaVU§· 
maya hakkı vardır ve bu bakkın kay
ıtsız şartsız desteklenmesi laıımdır. 
Bu nedenle mevcut k~arda yeni 
bağımsız devletlerin olll§ması de
steklenmesi gereken gel.i§melerdir. 

Kurdistan a Sor. 

SSCB bün~sinde yer alan etnik 
gruplardan bıri de geçıni§te SSCB 
bünyesinde dahi tarihi haksızbklara 
uğratılan ve bugün çe§itli cumhuriy
etlerde y~ayan sayılan 300 binin 
üzerindeki Kürt topluluğudur. 
Ekim Devriminden sonra buradaki 
Kürt etnik grubu da sınırlı bazı ulu
sal-kültürel haklara kaVU§mll§tU. 
Hatta 1923-1930 yıllan arasında 
Azerbeycan sınırlan içinde (Enne
l!istan ile Karabağ arasında) bir 
Ozerk Kürdistan Bölgesi kurnlınU§
tu. Buna "KURDISTAN A SOR' 
(Kızıl Kürdistan) .. deniliyordu. Bu 
yıllar arasında bu Ozerk Bölgede 42 
bin nufus yaıııyordu. Bu yıllarda bu
rada Kürtlerin kendi dillerinde 
okullan ve yayınlan vardı. Yine bu 
dönemde bir de Kürt Komünist 
Partisi kurnlınU§tU. Aneak her §CY 
Azerbeycan yönetimi tarafından 
belirleniyordu ve Kürtler üzerinde 
yoğuo bir asimilasyon politikası uy
gulanıyordu. Kurdistan a Sor 1930 
yılında Stalin yönetimi tarafından 
lağvedildi ve Kürtler Orta Asya 
cumhuriyetleri dahi! bir çok cumhu
riyete dağıtıldılar. Ozerk Kürdistan 
Bölgesi'nin kaldınlması o tarihten 
beri Azerilerle Ermeniler arsında 

Sayfa liLn devamı 

Eylülöncesinde varolanbazıgru
plar aradan geçen bu uzun süre için
de ve bugün ~elinen durumda to
plumsal bir olgu olmaktan çıkmı
şlardır. Ama gerek ülke zemininde 
politik ve toplumsal bir varhk göste
ren örgütlerin kendi çalışmalannda 
olsun, gerekse yeni politik yaıniarın 
in§'lsında olsun, geçmişin mirası as
la gözardı edilmemlidir, edilemez. 
Geçmişin yanlış ve olumsuzlukla
nndan anmrken, doğrulara inatçı 
bir ısrarla sahip çıkmak gerekiyor. 
Geleceğin in§"sı, geçnıi§in yanlJ§la
nndan arınmak, ama geçmişin doğ
rulan üzerinde yükselmek zorunda
dır. 

İkincisi: "Sosyalist" ülkelerin çö-
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sınır ve toprak anl~mazlıklarına 
neden olmll§tur. Bugünkü Nagor
no-Karabağ bölgesi üzerindeki an
l~azlığın kökleri aslında bu soru
na dayanıyor. Stalin'in ölümünden 
sonra da Kürtler uğradıklan haksız
lıklardan kurtulamadılar. Bugün 
Kürtlerin durumu çok daha kötü
dür. Diğer tüm uluslar ve ulusal 
azınlıklar gibi buradaki Kürt toplu
luğunun da kendi hakianna kaVU§· 
ması, onun en doğal hakkıdır. An
eak durum o kadar karışk ve Kürt 
topluluğu o kadar zor şartlar altm
dadır ki yakın bir zaman içinde bu
radaki Kürtlerin toparlaoabilmesi 
zordur. Milliyetçilik dalgasının tüm 
uluslan ve annlıklan sardığı, ulusal
etnik çatı§malann her geçen gün 
§iddetlendiği bu geni§ coğrafyada 
ulusal haklan elde etmenin yolu ör
gütlü ve güç sahibi olmaktan geçiy
or. Kürtler ise malesef bem çok 
dağınık hem de örgütlülükten yok
sundurlar. Kürt siyasi parti ve örg
ütlerinin, Kürt yurtsever kamuoyu
nun dünden daha fazla burada ya
§'lyan Kürt topluluğunun geleceğiy
le ilgilenmeleri gerekiyor. 

Ulusal Sorunlara Çağdaş 
Çözüm. 

SSCB'nin ulusal sorunun çözü
mündeki b~ ve bugün bu 
sınırlar içinde ya§'lyan halklar için
deki gel.i§meler ulusal soruna yeni 
boyutlar kazandırnıt§br. Bu geli§
meler ulusal soruna sadece 
SSCB'de değil, tüm dünyada yeni 
bir boyut kazandırnll§br. Dünyada 
ulusal sorunlar bugün yakın geçmi
§C f~~;ı~ çok aktüel bir konuma 
ge · · . Dünyada ulusal sorunla-
nu çözümünde adil, gerçekçi, haklı 
ve çağ~ yeni bir teorik ve pratik 
çözüm yolunun önerilmesi gerekiy
or. Ulusal sorunun Sovyetik çözüm 
yolu bugün için geçerli bir yol değ
ildir. Ulusal sorunun mibverinde 

küşü ve dünyada esen sağ rüzgarlar
dan dolayı ideolojik konulardaki es
neme bir dereceye kadar izahı 
mümkün bir durumdur ve esas ola
rak dünyada y~anan konjektürel 
duruma bağlıdır. Ama Kürdistan 
devriminin stratejik hedefleri kon
usunda son derece duyarlı olunma
lıdır. Bu süreçte Kürdistan'daki ra
dikal güç ve çevreler etkin bir kon
unıla ortaya ~dıkça, ilerde re
formist-legalist çevrelerin Kürdi
stan devriminin stratejik hedeflerini 
pazarhk konusu yapmalan engelle
nemez. Bu hedefleri B~-Bir
leşık-Demokratik Kürdistan, dört 
parçadan yurtsever örgütler arasın
da birlik ve dayanışma, silab1ı müca
dele, bağımsız ve ki§ilikli bir dı§ po
litika vb. olarak koymak mümkün-
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ezilen, baskı altındaki ulusların 
"bııgımsız ulusal develtiere kaVU§
ma' istemi yatıyor ve ulusal sorunla
nu radikal çözümü de esasmda bu
radan geçiyor. Uluslar bağımsızl~
madan, uluslar arasında gerçek bir 
e§itlik ve özgürlük ortann yaratılma
dan onların karşlıklı güven, daya-
111§1Ill1 ve kardeşlik temelindeki bir
liktenlikleri de yaratılamaz. Hiç bir 
ulusun diğer ulus/uluslar üzerinde 
üstünlük kurmaya, ayrıcalıklı hakla
ra sahip olmaya hakkı yoktur. Eşit
lik biçimsel bir olgu değildir. Bunun 
ekonomide, siyasette, yönetiınde, 
dil ve kültür alanmda tam olması 
gerekir. Bu olmadan birden fazla 
ulusların aynı devlet sınırlan içinde 
tutulması ne doğrudur, ne de müm
kündür. SSCB, Yugoslavya'daki ge
l.i§meler vb. bir kez daha dünya ge
nelinde bunu somut olarak ortaya 
koymll§tur. Ulusal sorunun kısmi ve 
nisbi çözümü, aslında başından bir 
çözümsüzlüktür. Ulusal devlet özle
mi giderilmeyen toplumların zorla 
federal birlikler içmde tutulması, 
nisbi ve kısmi çözümlerle iradeleri
nin bağlarunası bu iki örnekte ol
duğu gibi sonradan çok daha büyük 
çözümsüzlüklere yol açabiliyor. Bir 
bölge sorunu olan (ve giderek ulu
slararası bir sorun haline gelen) 
Kürt sorununun çözümü yönünde 
oluşturulmak istenen reformcu 
önerınelerin geçersizliği bu vesiley
le de açık bir durumdur. Bunu en 
başta Türk devrimci-demokrat çev
releriyle Kürt reformcularıuro dü
şünmsi gerekmiyor mu? ••• 

Kaynaklar; 
• The Cambridge Encyclopedia 

Of RUSSIA and THE SOVIET 
UNION. 

• NIŞTİMAN, Sayı 15/1991, Ti
mure Xelll ile yapılan Röportaj. 

dür. 
Üçüncüsü: Yöntem sorunudur. 

Devrimcilerin y~an değişim, tar
tışma ve sııflışııa sürecinde izleye
ceği yöntem sağlıklı sonuçlara ~
mada ve geleceğin yeniden in§'lsın
da çok önemlidir. Orgöt amaç değ
il, araçbr. Amaç Kürdistan ve Kürt 
ulusunun gerçek anlamda kurtulu
şudur, sorun bu olunca, örgütlenme 
ve birlik çalışmalarııuıı bu anlaYI§'l 
göre sürdürülmesi gerekiyor. Kürt 
ulusal hareketinde yeni sunni gru
p.alara, amaç ile araçların yer 
deği§tirıııesine fırsat yaratılmamalı
dır. Gerçekçi, birleştirici ve geli§ti
rici bir yöntem izlenmelidir.*** 
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NIŞTİMAN okurlarına, 
Türkiye'de Hapishaneler Soru
nunun güncelligini işleyen 
KUK Davası'ndan idama hü
kümlü ve 12 yıldır Türkiye ve 
Kürdistan'da bir çok cezaevin
de yatan Davııt HANERı'N bir 
mektubunu sunmayı, yararlı 
gördük. 

Sevgili Dostlar, 
91 yılı itibariyle pek iyj_ bir yıl ge

çirdigımizi söyleyemem. Onceki yıl
lara göre daha zor bir yıl geçirdik. 
Nedeni, özünde "Devlet Terörii Ya
sası" olan "Anti Terör Yasası" adlı 
yasanın çokmı§ olması ve hukukta 
yeri olmamasına rağmen bu yasayı 
geriye d~ işletmiş olmalarıdır. 91 
yılı ıçerİsınde hiç Açık Görtlş yap
madık, çünkü yasaklandı. Kapah 
görüş için memleketten buralara 
gelmelerine degmez. Onun için 
91'de tam tecrit ya§lldık. Salıverme 
ile ilgili durumlan yakından biliyor
sunuz. Anayasa Mahkemesi'ne iptal 
başvurulan için arada 15 günlük bir 
zaman olmasına ragmen iki buçuk 
ayda sadece TCK'mn 146. maddesi 
boıuldu. Türk Solu'ndan tüm idam 
ve müebbet hükümlüler çıktı. 
TCK'mn 125. Maddesi için ise sekiz 
buçuk aydır daha Raportör'ün ra
porunu hazırlaınadıgı söyleniyor. 
Biz, asimda kimseden, bizleri bırak
masoo istiyor degiliz. Ama y~ an
ne-babalanmızı da belirli bir be
klentiye sokup duygulanyla oyna
maya kimsenin hakkı olmasa gerek. 
Bakalım 125 maddeyle ilgili karan 
Anayasa Mahkemesi mi verecek, 
yoksa MGK mi verecek!... 

Şimdi cezaevlerinde Kürtlerden 
başka pek kimse yok. Kalanlar da 3 
ile 10 ay arasında cezası olanlardır. 
Yani böyle giderse bu sonbaharda 
yahuzca 125'1ikler içerde kalacaktır. 
Şimdi §U denilebilir: Türkiye'de 
Kürtlere farldı hukuk u~ı;ı:· 
Evet, yeni hükümet yem bir va -
§lDl sergilemek niyetini dile getiriy
or, ama henüz somut adımlar atıl
ml§ degil. Bulund~uz cezaevi
nin kO§Ullan çok gendir, yaşamı çok 
daralını§tır. Bazen sabır duvanmızı 
zorluyoruz, ama genelde bir beklen
ti içinde olan kalabahk gruplar pek 
bir şey yapmak istemiyor. Yeni hü
kümetin varlıgı hala burada his edil
miyor. Evet, Eskişehir'in kapatılma
sı olumlu ve iyi niyetli bir adım, ama 

CEZAEVi MEKTUBU 

E Tipi Cezaevleri'nin şartlannda 
bir iyileşme olmuş degildir. Kogu
§larda tecrit hayatı yaşıyoruz. Kısa
ca daralmt§ bir yaşamımız var ve 
geçmişte elde edilen bir çok hak ge
ri ahnnuş ve biz biraz beklemedeyiz. 
Bu arada hükümetin yeni politikası
m da görecegiz. 

N azilli Cezaevi buraya nisbeten 
çok iyi idi. Orada koğuşlar arası 
maç yapıyorduk, mutfak her zaman 
kııllanmaya açıktı. Aynca ocaklan
mız vardı. Orada telefon görüşmesi
ni de yapabiliyorduk. Ama burada 
bu ve benzeri haklar pek yok. Bura
da mutfakta da yaimz haftada bir 
gün yemek yapabiliyoruz. Buramn 
yemekleri aynca çok yetersizdir. 
Kantin olmasa hep aç kahnz. Biz 
Nazilli'dekiler 6 Kasım'da buraya 
geldik. Orası kapatıldı, adli tutuklu
lara açıldı. Zaten biz siyasiler orada 
30 kişi kalmı§lık. 

Açlık Grevleri nedeniyle Ka
sım'da zor bir dönem geçirdik. Ay
nca Kasım'da ben kötü hastaland
ım. Neyse §U anda iyi sayılınm. Her 
şeyden önce moralim çok yüksektir. 
Bu moral beni en az on yıl daha 
götürür. 

Aydın E Tipi Cezaevi'nde 110 ci
varında tutsak var. Bunlar 8 koğıı§ta 
toplanmt§ durumda. Bu kogu§ların 
beşinde PKK davasından yargıla
nan arkadaılar kalıyor. Diger üçün
de ise diger davalardan yar~
lar kalıyor. Koğuşlardakı nüfus 
dağı b mı biraz dengesizdir. Benim 
ve Hıdır'm kaldığı koğU§ 20 kişilik 
bir k oğuştur. Geçen ay tam doluy
du. Bir kişi talıli)'!: oldu, şimdi mev
cudumuz 19 kişidir. KUK, KAWA, 
TEKOŞIN, DS, TKP/ML, TDY, 
HK, ÇS davalarından yargılananlar 
bir arada kalıyoruz. Hepimizin ili
şkileri oldukça iyi ve dostanedir. Ta
bi ki diger kogu§lardaki davalardan 
yargılanan insaularla da ilişkileri
miz sıcak ve dostanedir. Hepimizin 
kaderi birdir, aynı zorluklan payla
§lyoruz. Her türlü olumlu-olumsuz 
gelişme hepimizi etkiliyor. Onun 
için AG'ne birlikte yatanz, slogan
lan birlikte haykınrız ve arammlaki 
protokol gereği kimse kendi başuıa 
hareket etmez. Her şey birlikte ya
pıhr. Tabi tam bir sosyalist demo
krasi var. Her yapı Platformda ken
dini temsil eder ve gelişmeler kaT§J
sında tam bir kosensüs saglıyoruz. 

Cezaevinin fiziki yapısı geregi ve 
şartların geriliği genel bir cezaevi 
komünü olU§Iurmaya olanak tanı
mıyor. Onun için her koğU§ kendi 

içinde bir komündür. Biz Nazilli'de 
de komündük. Yanikomün olanher 
yerde hep içinde yer aldık, olmayan 
yerde olU§Iurmaya çah§lık. Komün 
oluşturmayı başaramayınca kendi 
başmmn çaresine baktık. Evet, ko
ğıı§umuzun komünü 19 kişiden olu
şuyor. Aylık ortalama giderinıiz 5 
milyon TL civarındadır. Tabi ki yine 
de çok kısıtlı masraflar oluyor. Me
sela 2 aydır süt içmemi§iz. Her biri
miz günde 10 sigara içiyoruzve 4 kez 
çay içiyoruz. Yeterince meyve ala
mıyoruz ve haftada ancak 2 kilo et 
alabiliyoruz. Haııishane idaresinin 
verdigiyemek çok yetersiz oldugun
dan her ögünde mutlaka kanlinden 
aldığımız şeyleri yiyoruz. Buna rag
men bazı rahatsızlıklar için doktora 
çıktığımızda, hastalık nedenleri için 
doktor hep "beslenme yetenizliği" 
diyor. ~~nnelde öyledir. Belki 
fazla ya - bunda payı büyük
tür. Geçmiş dönemin kötü etkileri 
mutlaka fazlacadır. Havasızlık da 
belki bir etken. Yoksa bakıJ:.~ 
beslenme durumumuz dışar · or
talama bir vatandaşın gerisinde 
d~ hatta büyük çoğunluktan ile
ridir, diyebilirim. Asimda uzun tut
saldık yıJianmn getirdigi bir çok ne
den vardır. Gerçekten~ yönün
den dökülüyoruz. Çeşitli ilaçlar kul
lanmayan pek kimse yok. 12 Eylül 
uygulamalan ve her kesin bir yılı 
geçen Açlık Grevleri süreci insania
nn saglıgını çok olumsuz etkilemiş
tir. Bu durum şu veya bu şekilde 
hemen her kes de kendini göster
meye başlamı§lır. Ama her şeye rag
men yüksek bir morale sahibiz. Bu 
moral oldukça her şey bize vız gelir. 

Sevgili dostlar, 
Biz iyiyiz, moralimiz de yüksek

tir. Yüregimizve bilincimizle, günü
müz ve gelf'ceğimizle sizinleyiz. He
pinizi derin bir CO§kuyla devrimci ve 
dostça seiAmlıyoruz, mücadeleniz 
de başarılar diliyoruz. ••• 

Davııt HANER 
U.01.1992 
Aydın E Tipi Cezaevi 
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