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Rızgariya WELAT Rup e ı 

KURDISTAN 'DA MECBURI ISK AN ve. T.C. 'NIN PLANLARI 

Kürdistan son dönemlerde yeni ve önemli geliıpme 
lere sahne oldu.Sömürgeci T,C,'nin tüm kar,ı istem 
lerine rBgmen,Kürt Sorunu ulusal ve uluslararası 

düzeyde yeni boyutlar kazandı.Sömürgeci T.C.'nin 
planlı ve uzun bir devreyi kapsayan;Kürt Halkını 

yok etme politikası,Dünya kamuoyu önünde biraz da

ha te,hir oldu. 
Pa,ist Evren-özal Diktatörlü~ü,bir yandan Kür

distan'ın di~er parçalarına(4 Mart'ta Güney Kür

distan'ın uçaklarla bombalanması) seferler düzen

lerken,di!!;er yandan da yeni l1ecburi !skan Yasası 

ile halkımızı asimile etmeye,dagıtıp yok etmeye 

çalıfmaktadır.Faıpist Devletin bu yok etme politika 

sı,di!!;er burjuva partileri tarafından da ~erekli 

deste!!;i görmektedir.Bunun için Türk boyalı basını

na bakmak yeterlidir. DSP'den ANAP'a kadar, hepsi 

bir a~ızdan Kürt halkına karıpı kinlerini kusarlar 
ken; Türk Soldda, TKP'den D.İ,çi'ye kadar hala 

SHP mi yoksa DSP mi daha demokrat(V tartııpmalarını 
sürdürüyorlar. 

Halkımızın tarihinde,Sürgün ve Mecburi İskanlar 

yeni bir olay de~il.Sömürgeci T,C, devleti,mücade
lenin geliıpti~i hassas dönemlerde,açık-kapalı böy

lesi uygulamaları devamlı gündeme getirmi~tir. 

Yeni çıkarılan Mecburi !skan Yasa'sı,geçmi~teki 

Yasa'ların yeniden gündeme gelmesidir.l934 yılında 

çıkarılan 2510 sayılı ve 52 Maddeden oluspan "Tak

rir-i sU:ıcun Kanunu" nun bazı Madde ve Fıkralar;ı.nda 

9öyle deniyordu: 

"Madde 9: (,,,) Türk kültürüne ba!!;lı olmayan gö

çebeleri,toplu olmak üzere kasabalara ve serpiıptir 
mek suretiyle, Türk kültürlü köylere da~ıtıp ser
piftirmeye, casaslukları sezilenleri sınır boyla
rından uzakla,tırmaya •• ve Türk kültürüne ba~lı 

olmayan göçebeleri Milli sınırlar dışına çıkarmaya 
Dahiliye Vekili selahiyetlidir." 

"Madde 1~:3- Türk ırkından olmayanların(abç.) 
serpi,tirme suretiyle köylere ve ayrı mahalle veya 

küme tefkil ederniyecek ıpekilde kasaba veya şehir

lere İskanları mecburidir." (Kürtlerin Mecburi !s
kanları, !smail Beıpikçi.) 

Yukardaki Maddelerde de açıkça görülebilece!!;i 
gibi,Sömürgeci T.C., Kürt halkını sistemli bir ıpe-

kilde asimile etmeye,Türkleştirmeye ve böyle
likle ortadan kaldırmaya u~raıpmıştır. Bu gün 
yapılanlarda, geçmiştekilerin yeni bir çerçe
vede devamıdır. 

NATO ve ABD'nin Orta-Dogu'daki uıpaklı!!;ını 
gönüllü olarak üstlenmiş bulunan T.C.devleti, 

Orta-Do~u'da yayılınacı bir politika gütme he

vesindedir. Bir yandan Kekük ve Musul'a gözü 

nü dikerken, di~er yandan da di~er bölge halk 

larına tehditler savurmaktadır. Kısa bir dö
nem öncesine kadar BulGaristan olaylarını ge

rekçe olarak kullanarak halkta "Milli Duygula 
rı" kamçılayarak,kendi saldırgan politikasına 

kitle deste!!;i sa~lamaya çalı~an T.C., şimdide 

Yunan halkına karıpı olan saldırgan politika -
sıyla, halktaki "Milli Duyguları" sıcak tut

maya çalışmaktadır •• 

Orta-Do~u,gelecekte önemli gelişmelere ge
be ve patlamaya hazır bir koftumda.Kürt Sorunu 

da, Ortu-Do!!;uda kilit bir sorun haline gelmiş 

bulunmaktadır. 

Savunmasız halkımız yeni katliamlarla kar

~ı-kar~ıya. Halkımızı yeni katliamlara karşı 

korumak ve geli~en Ulusal Demokratik Kurtuluıp 
Mücadelesini başa götürmek için Alternatifler 

geliıptirmek gerekli. Bu gün,Kürdistan'da hiç 

bir ~üç bu meseleyi tek başına götürebilecek 
bir konumda olmadı~ına göre; Kürdistanlı güç

lerin en kısa bir zamanda akıllarını baıpları

na devıpirip: güç ve eylem birlikleri ve siya
si birlikler sürecini hızlandırıp,giderek Kür 

dist'an' da Ulusal. Demokratik Cepheyi oluıptur

maya yönelmeleri ~erekli.Bölge devrimci güç
leriylede en sıltı bir birligin oluşturulabili 
nece~i yöntem ve metodlar geliıptirmek ve buna 
uygun örgütlülükler yaratmakta gerekli.Yoksa, 

Avrupa metropollarında,senelerce süren " güç 
ve eylem birlikleri" ve '"siyasi birlik" top
lantılarıyla bir yerlere varılamaz, 

Halkımıza kars~ sorumluluklarımızı yerine 
getirelimi 

Genco T, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rızgariya WELAT Rup e ı 

Genel olarak Kürdistan ulusal demokratik hareketinin 
ve özel olarak Kürdistan sol hareketinin gelişimi . . • 

uzerıne bazı 

IV 
GÖRÜSLER . • 

1925;1erden sonra,ırkcı-şoven sömlirgeci 
M.Kemal diktatörlUğüne karşı eelişen KUrt 
Ulusal DireDme Hareketlerinde de,TKP olum
suz tutumunu sUrdUrdU,Klirdistan'da gelişen 
Ulusal Hareketlerin genç Tlirk burjuvazisi-
ne,Kemalizme karşı "irticai" yani 
hareketler olarak nitelendirilerek, 
ulusunun ke di kaderini kendisinin 

gerici 
KUrt 

tayin 
etme hakkı'na olan karşıtlıklarını göster
diler.Bununla kalınmadı,TUrk burjuvazisi -
nin KUrt ulusal direnme hareketlerinin bas 
tırılaası için ileri sUrdU~ gerçek dışı, 

iftiraya dayanan,"İngilizlerin bu ayaklan
malarda parma~ı var,!ngilizlerle işbirli~ 
ile bu direnmeler götlirülliyor" görüşlerine 
kuyruk olundu.Böylece bu hareketlerin ra
hatlıkla bastırılması sa~landı.TKP bu gö
rlişlerini,"Aydınlık" ve "Orak Çekiç" deni
len yayın organlarında açıkça dile getir -
diler.Ama Tlirk burjuvazisini destekleyen 
TKP'nin yayını Orak Çekiç 5 Mart 1925'ten 
sanra,Kamalist Diktatörlliglin saldırısına 

u~radı·. 

Kemalist Diktatörlük sadece KUrdistan 
halkına baskı yapmıyor,saldırmıyordu. Aynı 

zamanda,KomUnistlere,işçilere,köyllilere ve 
emekçilerede baskılar uyguluyordu,Buna ra
ğmen,TKP Kemalizm kuyrukçulu~ndan kurtu -
lamadı.Hatta Kemalist Diktatörlük KomUnist 
Partisi'ni tasfiye etmek için sahte Komli
nist Parti kurmaya dUşlineeden çıkarıp,fali 
yata geçirmesine rağmen,TKP,Kemalist kuy -
rukçulu~un sonucu olarak;Kurdistan halkı 
na,KUrt ulusal hareketlerine karşı tutum 
belirledi,Bu dlişlincelerini,Komlinist Enter
nasyonal'e taşıyarak,KUrt Ulusal Direnme 
hareKetlerini,irticai hareketler ve emper
yalizmden destek gören hareketler olarak 
mahkUm ettirdi. 

Bu sosyal-şöven milliyetçi mantıktan 

bir tUrlU kurtulamayan TKP,Milletler mese
lesinde enternasyonal bir politika izleye

memiş,bu sorunun Marksistçe programlaştırıl
ması yoluna gitmemiştir.Bu anlayış, TKP'nin 
6J.Yaşında gerçekleşen 5.Kongresine kadar 
devam etmiştir.5.Kongresinde,ancak ve ancak 
ilkesel olarak KUrt ulusunun KKKTH ilkesini 
sarih bir biçimde programlaştırmıştır. Ama 

H. BARAN 
bunun yeterli olmadı~ı,köklli dönüştimleri ge~ 
rektiren gelişmeleri öngördli~ açıktır. Ama 
son dönemlerdeki gelişmeler,ortaya çıkan bir 
lik mantı~ı,SOL BİRLİK programı, bu konuda 
köklü dönüşümlerin olmadııı;ını,hatta döniişüm 

için bilimsel ciddi bir çabanın olmadığını 

göstermektedir. 
TKP'nin bu tutumu,programatik mantığı: 

halklarımız arasında,Sömürgecilerin ve onla
~ın işbirlikçilerinin yarattı~ı güvensizliği 

derinleştirdi.Klirdistan'da Sol hareketin ge
lişimine bUyük bir darbe vurdu,anti-komlinist 
çizginin sürdürülmesinin zemin bulmasını sa
Fladı •• Ayrıca TKP'nin bu tutumu,blitlin diğer 

ilerici,devrimci-demokrak güç ve hareketleri 
olumsuz yönden etkiledi,Ancak ve ancak 1974 
lerden sonra,Klirdistan halkına güven verecek 
tutumlar,anlayışlar ve eylemler Türk Sol ha
reketinden gelişmeye başladı,Bu gelişimin 

sonucu olarak,Tlirk ve KUrt halkının içinde 
devrimci-sosyalıst dUşüncelerin daha rahat -
lıkla filizlenmesinin,güçlenmesinin ve kök 
salmasının şartları oleunlaşmış oldu.Sosya -
list-devrimci akımın emekci kitlelerle bağ 

kurması imkan dahiline girdi,Ama yeterli bir 
düzey yaratılamadı,l2 Eylül sonrasında yeni
len darbe ve karşı karşiya kalınan yenilgi, 
bu gelişimin kitle düzeyinde bütün açıklığı 

ile s\irdürlilmesini engelledi, 
K\irdistan'ı eğemenliFi altına alan, sö

mlirgeleştiren ülkelerdeki diger egemen ulus 
devrimci ve komUnist hareketlerinin konum
larıda,Tlirk Sol,Komünist ve devrimci hare
ketinde çok köklü farklılaşmalar göstermiş

tir.Bundan dolayı,o ülkelerde de karşılıklı 

bir biçimde olumsuzundan etkilenme, darbeler 
yeme sözkonusu olmuştur •• 

1960,- 1969 DÖNEMİ 

Türkiye Cumhuriyeti devletine, Lozan' da 
yapılan andlaşma ile statü kazandırıldı. Bu 
statü kazanımı ile,Osmanlı imparatorlu~un 
mirasını devralan T,C'nin,Klirdistan'ın biiyUk 
parçalarından birini kendi hegemonyası altı
nda bulundurmasını başarmış olmasına rağmen, 
kliçlilmliş bir devlet olarak ortaya çıktı. El
betteki o koca imparatorluktan,küçülmliş bir 
toprak parçası üzerinde bir devlet olarak 

ortaya çıkmak,TUrk egemen sınıflarının psi-
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Rızgariya WELAT 

kolejisi üzerinde bUyük olumsuz bir etki yap
tı.Bunun içinde,ırkçı ve turancı düşünce ide
lojik yapılarının esas ögeleri ol~ halini 
devam ettirdi.Özelliklede,Lozan Antıaşması 

sırasında,emperyalist ülkelere statikonun ta
yin edilmesinde gerekli tavizler verilmiş 

olmasaydi,Klirdistan sorununun onların başla -
rına bUyük bir mesele açacaklarınıda gördUle~ 
Bunun sonucu olarak,KUrdistan sorunununda 
gündeme gelmesinin uzak bir ihtimal olmadı~ı
nı her yanıyla gördüler.Onun için politika ve 
ideolojik yapılarının oluşturulmasında,ezilen 
milletlere ve KUrt milletine karşı düşmanlık 

ideolojik yapılarının mayası oldu.Bu nedenle 
' 

ortayaçıkan Klirt milli direnişlerinin hepsi, 
çok kanlı bir şekilde bastırıldı. " Kürtlerin 
yok oldu~,TUrk oldu~" anlayışı çerçevesinde 
kendilerine çeki düzen verdiler.E~itim ve kUl 
tUrlerinde bu ögeyi bilinçli bir şekilde iş: 
leyerek,TUrkiye insanının kanı haline getir -
meye çalıştılar.Bundanda önemli başarılar el
de ettikleri,asimilasyon konusunda önemli 
adımlar attıklarıda gözle görünebilinir bir 
durumdur. 

T.C'nin kuruluşundan sonra,kapitalist yol
dan kalkınmaya karar verdiler. Uluslararası 

ilişkilerini buna göre ayarlayıp, kurdular. 
Türkiye ekonomi'si giderek ABD ekonomisine ba
~ımlı hale geldi.TUrkiye'deki kapitalist ge

lişme,ta başından beri tekelci karakterde ge
lişmeye başladı,Buna ba~lı olarak,uluslarara
sı pl~nda emperyalist-kapitalist ülkelerden 
yana tavır belirlemiş olmas~ndan dolayı,Kuzey 
Atıantik Paktına (NATO'ya)l6.2.1952 tarihinde 
girdi. 

1960'lara gelindi~inde,egemen sınıflarara
sındaki çatışmalar keskinleşmişti. Anayasal 
hak ve özgürlüklere büyük bir saldırı başla _ 
mıştı.İşçilerin,köylUlerin ve di~er tUm emek
çilerin tepkileri yo~nlaşmıştı.Ekonomide gö
rece olsa,bir büyüme sözkonusu idi.Tekelcilik 
tırmandırılmıştı.BütUn bunlara ra~en, bu 
gelişmeye önderlik yapacak bir siyasal yapı -
l;;.ı~a sözl!onusu de~ildi.O günün iktidar parti 
si Demokratik Parti,tıkanıklıkları açacak 
kapasitG ve konumda de~ildi.Onun için,tekelci 
gelişimin ve üretici güçlerin yeniden düzen -
lenmesinin sa~lanması için,bir de~işikli~in 

yapılmasının zorunlulu~ gelip dayatmıştı. 

Yoksa huzursuzluklara son vermek,tıkanıklık
ları;ulusal ve uluslararası plAndaki açmazla
rı aşmak,problemleri çözmek mümkün de~ildi. 

Tıkanıklıkların aşılması,huzursuzlukların 

son bulması; toplumsal muhalefetin daha radikal 

kanallara akmamasının karsısında,Ordu derde 
deva olarak gündeme sokuldu.Zaten 1960' lerden 
sonra,görUlece~i gibi,Ordu T.C siyasal yaşamı-

Rup e ı 5 

nın bir temel 6gesi,en sonunda kılıcını sal
layıp.ortalı~ı "düz eden"güç oldu~ her ya
nıyla ortaya çıkacak.ÇUnkU,ordu milletini 
devletini,halkin seven bir topluluk olara~ 
lanse edilmeye her dönemde özen gösterilmiş
tir •• 

1960 yılında,27 Mayıs günU,TUrk ordusunun 
bir kesimi- yumuşak bir darbe ile yönetimi e
line geçirdi~HUkUmeti fesetti.Milli · Birlik 
Komitesi,hUkUmet etmeye başladı. Darbenin • 
UretioL·güçlerin gelişiminden yana olan bir 
darbe oldu~,buna uygun düzenlemeler yapacak 
ve politikalar tayin edecek bir yönetimin 
oluşumundan yana oldu~,geldi~i ilk günden 
itibaren görülmeye başlandı.Zaten yönetime 
el koyan askeri elit,geldi~i ilk günden·iti
baren,kısa sürede iktidari sivill~re .devir-
edece~ini açıkladı.Bunun yanında,yeni bir 
anayasa dtizenleyece~i ve uluslararası tum 
anlaşmalara,RATO'ya ba~lı oldu~u açıkladı. 

Bununla,uzun vadede ve mevcut haldeki yerini 
belirlemekteydi.Dolayısıyle,yapaca~ı ekono _ 
mik,siyasal,sosyal,kUltUrel v.b. tUm düzen -
lemelerini kapitalist düzenin sınırları için 
de yapaca~ıda belirlenmiş oluyordu. Sonuçta 
ve günlerin ilerlemesi içindede bu görUldU • 
Ama Milli Birlik Komitesi'nin homojen ve ken 
di içinde bUtUnlUklU olan bir yapı olmadı~~ 
açı~a çıktı.Kısa bir süre sonra,Milli Birlik 
Komitesi(MBK) içinde çatışmalar başgösterdi. 
12 EylUrden sonra "kapatılan" faşist parti 
MHP'nin Genel Başkanı ve arkadaşları,yeniden 
bir darbe teşebUsUne giriştiler.Ama bu darbe 
girişimleri başarısız kaldı.Sonunda bu ekip 
sUrgüne gönderildi.Ama sUrgüne gönderilen bu 
takımın,daha sonraki tarihlerde emekçi halk
ların başına bela olacak bir siyasal yapılan 
manın başına geçecekleri o günden belli 

olmuştu. 

MBK'nin yaptı~ı ilk işlerden biri,Demok
ratik Parti'nin "tasfiyesi" oldu.Ayrıca DP'
nin yarattı~ı huzursuzlukların son bulması 

için çaba göstermek oldu.Bunun yanında MBK· . , ' 
iktidarı sivillere devredeceklerini belirt -
mekle beraber;devredeoekleri iktidarın yapı
sını ve ondan sonra sUrdUrUleoek ekonomi-po
litika,sosyo-politika'nın yapısını çerçeve -
lendireoek bir anayasal-hukuk düzenlemesini 
herşeyin önünde görmeleri kadar do~al birşey 
olamazdı.Bihayette öyle oldu.MBK, yeni bir 
anayasanın t'anzim edilmesi için,çal~şmal,ara 
başladı.O tarihlerde,a~ırlıkla ilerici tanı
nan hukuk otoritelerinden oluşturulan bir 
komisyon,yeni bir anayasanın ve yeni anayasa 
ya uygun yeni yasaların,özelliklede: Siyasal 
Partiler Yasası'nın,Sendikalar Yasasının, ___.. 
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Rızgariya WELAT 

Üniversiteler Yaeasının,Grev ve Toplu Sözleşme 
Yasasının belirginleşmesi için çalışmalara b~9 
lad~.BUtun bu gelişmeler,ilerici ve o gUnkU 
sol' çevrelerde olumlu karşılanıyordu. İlerici 
ve. ·Sol çevreler ,'bu yeni dUzenlemelerin; ilerici 
devrimci dUşUnceler,akımlar ve emekçiler lehin 
de olması için çaba gösteriyorlar;a~ırlık be
lirlemeye çalışıyorlardı.Oysa,toplumsal yapı -
nın belirledi~i ekonomik,sosyal,siyasal dUzey
lerin yeniden kurualara,yasalara kavuşturulma
sı,yeni kanalların açılarak tekelci kapitaliz
min geliştirilmesi için u~aş gösterilmesi yö
nUndeki gerekli tespitlerini,akıl hocaları 

yapmışlardı.Ama akıl hocalarının tespit ettik
leri çerçevelerin,o dönemde şu veya bu ölçUde 
ilerici,sol çevrelerin,emekçi kitlelerin çı

karlarıyla çakışması durumu sözkonusu idi.Yok
sa ilerici,sol çevreler ciddiye alınarak,emek-. 
çi kitlelerin çıkarları esas alınarak yapılmak 
istenen dUzenlemelerden bahsedilemez. 

MBK'nin oluşturdu~ Anayasa Komisyonu, Ana
yasa metnini sonuçlandırdı.Bu metnin sonuçlan
dırılmasından sonra,sınırlı bir biçimde kamu -
oyunda tartışmaya sundu.Bu tartışmaların so
nuçlanmasından sonra,Halkın oylamasına sunuldu 
Anayasa kabul edi~di.Anayasanın temel öngörU -
lerini sıralarsakz 

1- Kısa ~rede seçimin yapılmasını. bunun 
için Siyasal Partilerin kurulmasını öngörUyor
du:Buna göre,Siyasal Partiler Yasası.çıkarıld4 

Seçimlere gidildi.Seçimlerde,eski Demokrat Par 
ti tara!tarlar~na gösterilen sopadan dolayı, 

CHP hUkUmet ola,ak dUzeyde oy aldı. Bu sonuç, 
yapılan darbenin karakterinin ne oldu~u ka
lın hatlarıyla açı~a çıkardı.Zaten daha sonra
ki tarihlerde,27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin 

tartışma,karşı çıkışlarda,darbenin CHP yandaş
lı~ı gUndemin baş sırasını işgal ediyordu. 

2- Anayasa,bilimsel, kUltUrel ve sanatsal 
çalışmaların geliştirilmesine olanak tanıdı~ı~ 
dan:BUtUn bilim adamlarının istedikleri dUzey-
de,çalışmalar yUrUtebileceklerinin 
açılmış oluyordu. 

yolları 

3- Herkesin,her kurum ve kuruluşun, kendı 

dUşUncelerini serbestçe açıklaması "özgUrlU~" 
getiriliyordu.Bunun için,herhangi bir kişi, 

siyasal ve sosyal bir çevre,bireysel olanaklar 
la old~ gibi;oluşturacakları siyasal parti -
ler,demokratık örgUtler v.b yapılanmalarla 

kendi dUşUncelerini açıklama, kitlelere götUrml!. .· 
başkaları Uzarinde kendi dUşUnaelerinin etki 
yapmasını s~lama;maddi bir gUç haline gelme -
sini sa~lama olanaklarına sahip olabiliyorlard~ 

Herkes, kapalı salonlarda oldu~ g1 bi, açık 

toplantılarda (kon!erans,miting vb.) da, kendi 
dUşUnaelerini açıklama olanaklarına sahiptile~ 
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4- BUtUn toplumsal kesimlere,sını!lara ve 
topluluklara örgUtlenme özgUrl~~ tanınıyor
du.Bu hak dahilinde işçiler,köyltiler,memur -
lar,ö~renciler,aydınlar v.b. di~er kesimler, 
rahatlıkla örgUtlenebilme olanaklarına kavu
şuyorlardı. 

5- İşçilerin Sendikal örgUtlenme özgUrlU
~ tanınıyordu.Grev ve Toplu Sözleşme Hakla
rı gUvencelere ba~lanıyordu. 

;. 

6- Toplantı ve Gösteri Hakkı yasalares 
garanti altına alınıyordu.Bunun için her ku
ruluş ve kişi:istedi~i zaman,bildirim yapma 
koşuluyla istedi~i zaman ve yerde toplantı 

ve gösteri yapabilme hakkına sahip oluyordu. 
Yeni toplantı Te gösteriler izne ba~lı 

de~ildi. 

7- Universiteye Özerklik tanınıyordu:Böy
lece Universitenin,iktidarlardan vehUkUmet -
lerden görece özerk bilim tiretme olanakları
na kavuşturulması,idari düzenlemeleri yapa-· 
bilı:ıoleri .,·asalaşmış oluyordu •• 

Ve buraya almamızda konumuz açısından be
lirleyici olmayan,başka,Temel Sosyal,Siyasal 
ve insani hak ve öz~irliikleri içeren onlarca 
hUkUm daha •• 

Denilebilinir ki,böylece Türkiye'de yeni 
bir dönem açılmış oluyordu.Bu yeni dönemin 

en önemli özelli~i,siyasal alanın renklanme

ye başlaması.O gUne kadar siyaset alanında 

burjuvazıyi,di~er egemen sınıfları temsil si
yasal partilerin ve gUçlerin yanında;ezilen , 
sömUrUlen alt ve ~rta tabakaların temsilcile
rininde siyaset sahnesine çıkma olanaklarını 
olgunlaştırmaya başlamalarıdır.BUtUn toplum -
sal ve siyaset dUzeylerinde de~işik toplumsal 
kesimlerin örgUtlenmeye,kendi çıkarlarına uy
gun,politikaların,yasaların belirlenmesi için 
baskı gUcU olmaya başlamaya yönelik hukuksal
aiyasal şartların belirlendi~inin bilinçlere 
çıkmaya başlamasıdır. 

D E VA M EDECEK 
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Baştarafı shf.l6'da 

bir-durum olur.Bu normaldirde.çünkti,bu aşamada, 
burjuva,sömürgeci yaklaşımlar dışındaki;sosyal, 
siyasal ve ideolojik yaklaşımlar görünür,hisse
dilir,göze batan bir şekilde gündemleşmemiş~ 

farklı bir toplumsal gelişim sürecinin belirlen 
mesi için şartlar olgunlaşmamıştır. 

İ.BEŞİKÇ!,milliyetler açısından heterojen 
bir toplumda yaşamasına ve Kürt meselesi gibi 
temel bir sorun,Türkiye'de varolmasına rağmen, 

sorunun farkında değildir.Bu sorun,fazla ve 
belkide hiç O'nu enterese etmemektedir:l962 yı
lında Siyasal Bilgiler Faktiltesini (SBF)bitir
dikten sonra,kısa bir dönem(3 ay) devlet daire
sinde görev yapıyor.Ondan sonra,askere alınıyo~ 
Askerliğini KUrdistan'da (Hakkari ve Bitlis ) 
yapıyor.Askerlik yaptığı sıralarda,bu bölgeler
in ulusal ve sosyal doku olarak,farklı bir ya
pısal özellik taşıdı~ını görüyor,tespit ediyor. 
Kendi ifadesiyle,"farklı bir dünya da"kendisini 
görüyor:Herşey,her yönüyle dikkatini çekiyor. 
tyi bir gözlemci olması,yedek subay olması,bi -
limle haşır-neşir olması,buna yardımcı oluyor. 

t.BEŞİKÇİ'nin bu farklı yapıya ilişkin göz-
lem ve ilgisini:Güney Kurdistan'daki silahlı 

ulusal demokratik mücadele derinleştiriliyor. 
Kurt ulusal hareketinin ismini orada 
Kendi ifadesiyle,aynı zamanda,Barzani 
orada duyuyor.Askerlik yaptığı bölgede 

duyuyor. 

isminide 
yaşayan 

insanların bir kısmının "kutsal" bir görevi, 
tabir caizse askerlik görevini,başk~ bir alanda 

(G.Kurdistan'da) yerine getirdiklerini tespit 
ediyor.Bu bölge insanlarının,hem Türkiye'de ve 
hem de G.Kurdistan'da askerlik görevini yerine 
getirmesi:eğilimlerinin de~işmesinde yeni dü
şüncelerinin oluşmasında,ayıraç oluyor. T.C'nin 
askeri ve idari yetkililerinden,yabancısı oldu
fl:u,belkide "aklının köşesinden" geçmeyen sözle
ri duymaya başlıyor: "Kürt tehlikesi", "Barzani 
rehlikesi" v.b •• 

Bu sözler ve tespitler geregi,T.C'nin, Kürt 
ulusal hareketine karşı aldı~ı tedbirler;insani 
olmayan uygulama baskılar,İ.Beşikçi'nin duygu
larını,ilgisini kamçılıyor;kafasında çelişkile

ri yo~nlaştırıyor. 

Bu çelişkilerle birlikte,askerliğini bitiri-
yor.F.rzurum Üniversitesi Ziraat Faktiltesi'nde 
asistan oluyor.Asistanlık görevini,Doktora ile 
sonuçlandırıyor.Asistanlık döneminde,Kurdistan
ın yapısal özelliklerini bilimsel bir yöntemle 
incelemeye karar veriyor.Bu incelemesine,Kürdis 
tanın bütünlüklü yapısal analizine varmak için, 
belirli bir kesitte/alanda işe koyuluyor. Bir 
Göçebe Kürt aşireti olan,Alikan Aşiretini ince
lemeye başlıyor.İncelemesini:Aşiret içinde ka
larak,gözlemliyerek,onların yaşamına fiilen 
katılarak yapıyor.Sonuçta,GÖÇEBE ALİKAN AŞİRETİ 
Doğu' da değişim ve Yapısal Sorunlo.ı· i.:;iml_i e se,.. 
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rini kaleme alıyor,Bu inceleme ile birlikte, 
Kürdistan toplumunun yapısına ve Kürt ulusu
nun sorunlarına daha fazla ilgi duyarak, ı

sınıyor.İ.Beşikçi'ye yakın çevrelerin bildi
~i gibi;Beşikçi'nin bu aşiretin bir neferi 
haline geldiği söylenirdi,Bu anlamıyla,aşi -
retle ilişkileri sürekli olmuştur. 

Büyük bir heyecan,özveri ve bilimsel dü
rüstlükle çalışmalarını ileriye götUrme, de-

. rinleştirme gayreti içine giriyor.Bu ilginin 
sonucu olarak,Kürdistanlı yurtsever siyasi 
ögelerlede ilişkiler geliştirmeye çalışıyor. 
Türkiye İşçi Partisi içindeki Kürt ve Türk 
unsurlarla,bu sorunda diyaloglar geliştiri -
yor.Kamuoyunda,Kürt meselesinin açılımı için 
girişirolere başlamış oluyor. 

Herkesin bildiği ve kabul etti~i gibi:l960 
lerden sonra,Gerçek Türkiye'deki genel dev
rici-demokratik gelişime bağlı olarak, gerek 
Kürdistan'daki yapısal değişikliklerin bir 
sonucu ve gerekse de G.Kürdistan'daki halkı
mızın ulusal demokratik mücadelesinin sonucu 
olarak:Kürdistan'da,Kürt halkının ulusal ve 
sınıfsal düzeyde talepleri,tepkileri siyasal 
düzeyde kendisini hisettirmeye başlamış.Kürt 
halkının çıkarlarını ifade eden örgütlenme 
düzeyleri belirlenmiştir:TİP içinde ve dışın 
da Kürt meselesinin tartışılması,KDP'nin ör
gütlenmesi bu gelişmelerin somut ifadelenme
si olmuştur,Giderek Kürt halkının ulusal ve 
sosyal talepleri;basit ama içerikli motifler 
le kendisini dışa vurmuştur.Kürt halkının u
lusal ve sosyal taleplerinin fiilen biçimle~ 
diği,merkezi otoritenin ve yığınların dikka
tini çektiği kitlesel gösteriler ortaya 
çıkmış,organize edilmişlerdir. 

Kürdistan'daki bu yığınsal/kitlesel göste 
riler:incelemelere ve li teratüre, "DOGTT Mİ
TİNLERİ" olarak geçmiştir,Bu mitinr;ler,İ.Be
şikçi'nin dikkatini çeken çok önemli siyasal 
sosyal olgular olmuştur:Bu olguların incele
nip,analiz edilmesiyle,tümevarım metodu ile, 
Kürdistan'ın yapısallığını analiz edip açı
ğa çıkarmanın ve Kürt ulus sorunsalını açı

ğa vurmanın,göze batırmanın olanak dahilinde 
olduğunu görmüştür.Bu anlayışının bir ürünü 
olarak, "Doğu Mitingleri Analizi" isimli 

inceleme/analiz yazısını kaleme almıştır. 
Bununla kalmamış,FORUM gibi dergilerde, 

Kürdistan Uzerine yazılar yazmış.Bu yazıları 
birçok şoven ve sosyal-şoven çevrenin tepki
sini kazanmış.İ.BEŞİKÇİ,Cesaretle,bu çevre
lerle polemiklere girmiştir.O dönemin,en bü
yük,ünlü gazetesi olan AKŞAM gazetesindeki 
polemikleri unutulmuş değildir, incelenmeye 

değer polemiklerdir.ANT Dergisi'nde yazdığı 
) 
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içerikli değerli yazılarda herkesçe bilinmekte •• 

!.BEŞİKÇİ'nin çalışmaları bu kadarlada sınır

lı kalmamıştır.Çalışmalarının,hergün,ivme kazan

dı~ı görülmüştür.Yaptı~ı parçalı inceleme/analiz 

gözlem ve sentezleri:bütünlüklü bir sentez nite

li~inde olan, "DOGU ANADOLU'NUN DÜZENİ" eserini 

ortaya çıkarmıştır.Kendisinin ifadesiyle,o aşa -

madaki ( 12 JllART öncesi) en kapsamlı eseri, bu 

kitaptır.Bu kitabın,büyük eksiklikler taşıyan 

bir eser oldu~da kendisinin kabul ettiği,yüzle! 

ce defa ifade ettiPi bir durumdur.Bu eksiklikle

rini,bu eserinden sonraki çalışmalarda gidermeye 

çalışmıştır~ 1974'lerden sonra,araştırma/analiz

leri ve yaklaşımları/perspektifleri yeni bir 

aşamaya, yeni bir kapsama gelmiştir. 

12 MART öncesinde,düşüncelerinin militanlığın 

dan bir adım bile gerilememiştir.Bir çok örgütte 

ve düzeyde;Kürdistan'ın yapısal sorunlarını ve 

KUrt ulusunun ulusal demokratik taleplerini açı! 

layan konferanslar vermiştir.Alanlarda,tespit ve 

gözlemler yapmıştır. 

İ.BRŞİKÇİ'nin,sömürgeci merkezi otoriteyi ka! 

şı alan ve bilim kurumlarının bilimsel olmayan 

statikosunu zorlayan bu çalışmaları:insani hak 

ve özgürlliklere;hatta o günlin yasallığına aykırı 

bir şekilde,üniversiteden atılmasına sebep olmuş 

tur.Ama,hiçbir baskı,ekonomik ambargo ve kuşa~ 

ma eylemi,O'nu yıldırmamıştır.Çalışmalarının hı

zından birşey kaybettirmemiştir. 

İ.BEŞİKÇ!,Universitedeki demokratik hakların

dan vazgeçmemiş,mücadele etmiştir.Bu aşamada,top 

lumsal/siyasal yapının birçok kurumlarında ve 

yaşam alanlarında çifte standartın,toplumsal mu

halefetin ve demokratik gelişimin bir ürünü ola

rak ortaya çıkmasından dolayı:A.ll.SBF'de Dr.Asis 

tan olarak ö~retim görevlisi olarak çalışmıştır. 

12 MART ile birlikte,Türkiye ve Kürdistan' ın 

tüm devrimci-demokrat,sosyalist ve yurtsever un

surları için,yeni bir dönem başladı:İ.BEŞİKQİ'de 
bu kapsamda belirleyici bir yere sahip oldu. 22 

Haziran 197l'de tutuklandı.Sömlirgeci 

planı sonucu,KUrt yurtseverlerinin 

Diyarbakır Askeri Cezaevine kapatıldı. 

otoritenin 

toplandığı 

İ.BEŞİKÇİ için Diyarbakır Askeri Cezaevi ve 

Mahkemesi:katkısının bUyük olduğu bir okul,çetin 

bir mücadele alanı,iyi bir inceleme,analiz ve 

gözlem yeri;her sınıfsal kesimden gelen KUrdie -

tan yurtseverlerle yoğun ilişkiler geliştirdiği 

bir moral yatağı olmuştur.Herkes tarafından se

vilen ve sayılan bir unsur olmuştur.Bu sayılma, 

sevgi ve saygı:mistik bir yapıya dayanmıyordu. 

Bile~inin gücünün,dirençli yapısının,özverili ve 

disiplinli yaşamının, "çatal" yüreklilif:inin bir 

ürünüydü. 
Hapishanaya girdiği günden itibaren,dışarı -

nın bir devamı olarak çalışmalarını yoğunlaştır 

dı. "Yarın" çıkacakmış gibi,kendini hazırlamaya 

Rup e ı 8 

çalıştı.Bti hazırlıkları,dışarı çıktığı zaman daha 

bir kararlı biçimde çalışmalarını ve mücadelesini 

sUrdUrece~inin ve~isel yığınağını hazırlıyordu. 

Btlyle olduğuda,l974'den sonraki çalışma hayatı, 

yaşam çizgisi ve mücadele azmiyle ispata kavuştu. 

Hapishane de bUtUn sıkıntılara katlandı.Cezae

vi ve mahkemede,hiçbir baskı biçimine boyun eğme

di.Bu düzeylerde kararlı,ilkeli bir mücadele için 

'de oldu.Dayanışılması gereken insanlarla ve siya-

' . sal katagorilerle,dayanışma içinde bulundu.Sömlir-

geci güçlerin,hapishanedeki uygulamalarını: Beyaz 

sömürgecilerin Afrika siyah halklarına reva gör

düklerine özdeş gördli.Bunu,dostlarına ve dUşman -

ıarına açıkça ilan etti. 

t.BEŞİKÇ!,tutuklu kaldığı süre içinde, cezaya 

çarptırıld1~ı zamana kadar:sömlirgeci savcıların, 

mahkemenin,hakimlerin kapsamlı suçlamalarıyla Ka! 

şı-karşıya kaldı.Değişik itham ve suçlamalardan 

dolayı ifadeleri alındı;sonuçta,kapsamlı bir id

dianamenin içind.e yargılandı. 

İddianame de,çeşitli inceleme/araştırma eser -

leri ve yazıları suçlanmaya çalışılırken; değişik 

devrimci-demokrat,sol unsur ve örgUtlerle olan 

ilişkilerinden dolayı da itharn edildi,yıldırılma

ya çalışildı.İddanamede,E.U. öğretim görevlileri

nin bilimsel şahsiyete·u;rgun düşmeyen ihbarları 

önemli yerde tuttu ••• 

BUtUn bunlarla birlikte,İ.Beşikçi,KUrt ulusunu 

vaxaLarı tnB'B.n ölaralt tanıin.Iiı.nCiı.BI:Iylece,sömUrge -

cilerin şaşkınlığının bir sonucu olarak,"allah " 

payesine eriştirildi. 
İ.BEŞİKÇİ,sömlirgecilerin,blitlin bu iddialarını; 

kapsamlı cevaplandırdı;yalanlara dayalı dlizmece 

belgelerin geçersizliğini ispat etti.SömUrgeci ma 

karnların yalana dayalı,demagojik ve iftiracı an

layışlarını:doğru ve bilimsel görüşlerle yerle 

bir etti.Kapsamlı bir savunma yaptı.·Yargılamanın 

her aşamasında,mahkemeyi yazılı görüşlerle bombar 

dırnan etti.Mahkeme,çoğu zaman,aciz duruma düştü. 

t.BEŞİKÇİ,tutuklandığı ilk günden itibaren, 

KUrt meselesinin ve Kürt halkının ulusal demokra

tik haklarının,sömlirge mahkeme karşısında karar -

lıca savunulması gerektiğini çevresine,KUrt yurt

severlerine anlatmaya ve kavratmaya çalıştı.Bunun 

gereksizliğini,taktik v.b. gibi sakat anlayışıara 

sığınarak ileri süren,savunan çevralere ve unsur

lara karşı ilkesel mücadele yürüttU~Onları suçla

dı,korkaklıklarını ve uzlaşmacı karakterlerini 

yüzlerine vurdu.Bundan dolayı da,O'da başka unsur 

lar/çevreler gibi,istenmiyen insan/insanlar ildn 

edildi.İtham edildi,horlandı ve hakkında çarpıtı~ 

mış bilgiler dışarıya aktarıldı •• "Kürt milliyet

çisi" damgasını yedi(~). 

İ.BEŞİKÇİ,inceleme/analiz konusu yaptığı KUr

distan toplumunun ve halkının mücadeleci militanı 

olarak belirlendi.Hapishanede,Kürtçe bilmeyen bir 
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kısım aydınların duyarsızlı~ına karşın, Kürtçe 

ö~renmeye çalıştı.Bu işinde de,önemli mesafeler 

kaydetti.Okuma-yazma bilmeyen KUrt yurtseveler~ 

nin,sömürgeci mahkemede siyasal tutum takınma -

sında,teşvik edici;onları hazırlayıcı unsurlar

dan biri oldu.Bu nokta da,O'na ilişkin bir anı

mı aktarmakta yarar görüyorum. 

Türkiye ve Türkiye Kürdistan'ında KDP yargı

lRnması içine,de~işik toplumsal kesimlerden un

surlar alınmıştı.Yargılananların biiyük ço~nlu

ğunu,köylli kökenliler oluşturuyordu.Yargılanan 

bu unsurların,ilk sorgulamaları,tercüman vasıt~ 

sıyla olmuştu:Türkçe bilmiyorlardı. Zamanla bu 

unsurların bir kısmı,bir çok yönden hazırlandı! 

ları gibi,Tiirkçe'de ö~retilmişlerdi. Böylece de 

Tlirkçe savunma yapma düzeyine gelmişlerdi. Ki, 

mahkemede siyasi savunma yaptıkları zaman, sö

mlirgeci mahkemenin hakim ve savcıları şaşırmış

lardı. 

Bu unsurların,savunma yapmaları için yardım

cı olmak gerekiyordu.Bu görevi,ben,lizerime al

dım.Daha doğrusu, bu görev b'ana dliştU.Karşılıklı 

u~raşlardan sonra,Savunma Taslağı ortaya 

rıldı.Bu unsurların,taslağı okuttukları 

insan:Çok çok glivendikleri,BEŞİKÇİ oldu. 

çıka -
ilk 

1.BEŞİKÇİ,savunma taslagını okumaya başladı

~ında,satırlar ilerledikçe,yüz hatlarında de

~işmeler olmaya başladı.Savunma Tasla~ı'nın so

nuna geldiğinde:Tiimden kızarmış ve sinirlenmiş-

ti.Hiçbir şey sormadan,"siz kUrt aydınları ne 

kadar dalkavuksunuz" dedi.Bu sözline tapkim bü

yük oldu.Yiiksek bir sesle, "niye ?" diye sordum 

cevabı şu oldu:"Tiirk halkını,işçilerini,emekçi

lerini savunacak sahipleri var.Onların, sizin 

savunmanıza ihtiyaçları yok. Siz kendinizi 

savunun." 
Bu sözler,savunma da KUrt ve Türk halkının 

sorunlarına birlikte yer verilmiş olmasından 

dolayı söylenmişti.Bu yaklaşım,ulusal/milliyet

çi bir yaklaşım (ki,o zaman da,benim tarafıından 

öyle nitelendirilmişti)olmasına ra~en:savunma

yı yapan unsurların niteliğine ba~lı olarak, 

daha reel bir yaklaşımdı,tlstelik bu tespitleri 

yapan,Tlirk orijinli bir unsur olduğu zaman, bu 

sözlerin içeriğinin başka bir dlizeyde ele alın

ması da,ayrı bir sorun olarak ortaya çıkar ••• 

!.BEŞİKÇİ'nin,bilimsel do~ruları içeren kap

samlı savunmasına rağmen,sömürgecilerin hışmın

dan kurtulamadı:l2 Mart'ta,Diyarbakır'da yargı

lanıpta,en yüksek cezayı alanlardan biri oldu. 

13 (onUç) yıl gibi ağır bir cezaya çarptırıldı. 

Beşikçi,Askeri Yargıtay düzeyinde de,kararlı ve 

ilkesel tutumunu devam ettirdi. Düşüncelerini, 

kapsamlı bir savunma ile derinleştirdi.Ama,yine 

de cezası onaylandı.Zaten,O'da,hiçbir zaman 

başka bir sonuç beklemedi. 

Rup e ı 9 

İki sene Diyarbakır'da ve bir sene de Adana'da 

hapishanede kaldı.l974 Genel Af Yasası'nın,Anaya

sa Mahkemesi tarafından değiştirilmesi kapsamınd~ 

tUm di~er tutuklula~ gibi serbest bırakıldı. 

1974'de,Tiirkiye ve Kürdistan'da 

dönemde,!.Beşikçi, hiçbir ikirciklik 

açılan yeni 

göstermedei\ 

çalışmalarına devam etti.Bu çalışmalarına başlad~ 

ğı zaman,oldukça hazırlıklıydı.Çalışmaları, yeni 

bir çalışma de~il,eski çalışmanın yeni koşullarda 

sUrdlirülmesiydi.Onun için,ara vermeden araştırma

larına devam etti •• Diyarbakır Mahkemesinde ver

diği savunmaeının,duvarlar arasında ve arşivlerde 

saklı kalmaması için,kamuoyuna açılması için ça -

lıştı.Bunun lizerine,Komal Yayınevi tarafından: 

İSMAİL BEŞİKÇ! DAVA DOSYASI yayınlandı. 

!.BEŞİKÇ!'nin yeniden araştırmalarını yogunla~ 

tırdı~ı alan:Kiirt ulus sorunu olmuştur.Araştırma

larında:Kiirdistan'ın yapısal analizine,~urt halk

ına reva gi:Srülen sömlirgeci uygulamalara,Kürt hal

kının direnişine,emperyalist-sömürgeci güçlerin 

KUrdistan lizerindeki oyunlarına ve pldnlarına,yer 

verdi.Kiirt halkının,meşru ve haklı ulusal demok -

ratik haklarının ateşli bir savunucusu oldu.Bilim 

kurumlarını/çevrelerini ve Üniversiteleri kesin 

bilimsel eleştirilerine hedef etti.Kiirt sorununa 

ilişkin yaratılan tabuların yıkılması;aosyal-şo -

ven ve şoven Kemalist,faşist-ırkçı çevrelerin te~ 

hirini gerçekleşti'rmeye çalıştı. 
!.BEŞİKÇİ,araştırmalarına devam ederken, Üni -

versi'te' de 81fretim görevlisi olmak için milcadele 

geliştirdi.Beşikçi,Universiteye girişi, kariyer 

e~iliminin sonucu istemiyordu.O'nu güden eğilim: 

demokratik mevzilenme sağlamak,demokratik hakla -

rına sahip çıkmak ve liniversitenin "göbeğinde"bi

limsel olmayan,anti-klirt düşünceleri teşhir edil

mesi eğilimiydi.Bunun için,Beşikçi'nin önüne çe

şitli engeller çıkartıldı.İmtihana tekrardan gir

mesi zorunluluğu,bu engellerden biriydi.İ.BEŞİKÇİ 

azimli ve ciddi bir hazırlıkla,bu engeli aştı. Ne 

yazık ki,sosyal-toven,anti-klirt barikatları aşa -

madı.İlerici ve solcuyum diyen öğretim görevlile

rinin ve yi:Sneticilerinin yo~nluklu oldu~ SBF'd~ 

kabul gi:Srmedi.Bu olay da,Beşikçi'ye Boyun eğdirme 

di •••• 

Bilindi~i gibi,l974'de,CHP,hliklimet ediyordu. 

Birçok solcu cevre,hliklimeti desteklemeye devam 

ediyordu.BeŞikçi,bu politikayı hiç bir zaman be -

nimsemedi.Buna ra~en,CHP içindeki bazı sol cu 

çevreler,merkezi politikanında bir sonucu olarak: 

O'nu ehlileştirmeye çalıştılar.Beşikçi'nin DPT 

gibi uzmanlık isteyen alanda görev alması için u~ 

raştılar,baskılar yaptılar.Çeşitli yönlerden ku

şatmaya çalıştılar.Beşikçi,teslim olmadı,direndi. 

"Miicadele verdiği yönetimde,glidümlü görev yapmı -

yacağını" açıkca ilAn etti.Azla yetindi. öğretmen 

olan hanımının ve kendisinin sınırlı gelirini 

yeterli gi:Srdli:Bu noktada,her yanıyla,BEŞİKÇİ ile ___..._ 
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dayanışma içinde olan Leman ablayı,saygıyla an

mak gerekiyor ••• 

Bu şartlar içinde,bilimsel de~eri olan eser

ler yazdı.Eserlerini sıralarsak:l-Bilim Yöntemi 

2-Kürtlerin Mecburi İskanı, 3-Türk Tarih Tezi 

ve KUrt Sorunu. 4-Cumhuriyet Halk Fırkası Tüzü

~ (1927) ve Kürt Sorunu •• 

Bu eserlerin hepsinin,okunmaya ve yeniden 

incelenmeye değer oldu~ tartışmasızdır.Beşikç~ 

bu eserlerini hazırlarken,yakınlarıyla yoğun 

tartışmalar yapmak durumundaydı.Bu tartışmala -

rında,birçok konunun somutlanması için dinleme

sini bilen bir insan olmasına rağmen: kendisini 

ikna ettiği konularda,O'nu döndürmek çok zor 

olan ve hatta mümkün olmayan bir durumdu,,, 

İ.BEŞİKÇİ,yayınlanan bu eserlerinin dışında, 

hazırladığı başka eserleri de vardı. Kamuoyunda 

da bilindi,?ı;i gibi, bu sorun devrimci- demokrat 

basın kanalıyla açıklanmış durumda.Bu eserleri: 

ı-Tunceli Kanunu (1935) ve Dersim Jenosidi.2-Öz 

alp Olayı ve Otuzüç Kurşun.3-Kürdistan Üzerinde 

Emperyalist Paylaşım (1915-1923).dır. 

Bu eserlerden ilk ikisini,inceleme,okuma fı! 

satım oldu,En kısa zamanda yayınlanıp,okuyucuya 

iletilmesini içtenlikle istiyorum.Bu eserlerde, 

çok de~erli,yeni tarihi gerçeklere rastlamak 

sözkonusudur, "Özalp Olayı ve Otuzüç Kurşun" 

kitabının ismi,büyük şair Ahmet Arif'in "Otuzüç 

Kurşun" isimli şiirinden alınmış •• Bu eser, bü
yük şaire okutulduğu zaman,şaşırmıştı:Şiir'inin 

bu kadar derin bir içerikle yazılmadığını, açık 

yüreklilikle itiraf etmişti., İ.Beşikçi, "Otuzüç 

Kurşun" gibi bir akıcılık ve tadda,eserini ka

leme almış ••• 

İ.BEŞİKÇİ'nin,ismi geçen kitaplarının yayın

lanmasından sonra,yargılamaya tabi tutulmuşlar 

dır:Beşikçi,savcılıkların yolunu aşındırmak 

zorunda bırakılmıştır. 

1980'den önce,"Türk Tarih Tezi ve Kürt Soru

nu" kitabından ceza aldı.Cezaevine girmemesi, 

yakalanmaması için olanaklara sahip olmasına; 

birçok yakın dostunun isteklerine rağmen,ceza -

sını çekmek için hapishaneye gitti.Çünkü,Beşik

çi,savunduğu bilimsel görüşlerin toplumsal/ si

yasal doğruların:toplumun bütün düzeylerinde ve 

sömürgeci devletin kurumlarında savunmakla, 

anlam kazanacağını;etki yapacağını;maddi güç 

haline geleceğine inanan bilim adamlarından bi

ridir,hatta tekidir diyebilinir,Özcesi:Bu dav -

ranış,İ.Beşikçi'nin mücadele anlayışının tayın 

edici,herkesten ayıredici bir özelliğidir, 

Bu anlayışın gereği,3 yıl,baskı ve işkence -

ler altında hapis yattı.Mücadele. de kararlı 

davrandı,düşüncelerini savundu:araştırdı,yazdı, 

1981 yılının, 12 Nisan'ında serbest bırakıldı. 

Özgür günleri uzun sürmedi. 

Hapishane de olduğu zaman,Kürt halkının so

runlarını içeren,Kürdistan'a ilişkin sosyo/po

litik gerçekleri dile getiren bir mektubu: 

Ruueı lO 

İsviçre Yazarlar Sendikası Başkanı MOUSSE BOU

LAUGER'e yazmıştı.Bu mektup,hapishanedeki ara

malar sırasında ele geçmişti.Bundan dolayı,yar

gılanmaya tabi tutuldu:30 Temmuz 198l'de ceza

ya çarptırıldı, 

BEŞİKÇİ,TCK'nın 140.maddesinden ceza aldı.Bu 

madde,"ülke dışında Türk devletinin şeref ve 

itibarının zedelenmesi"ni cezalandırmaktadır, 

Sanki, TC'nin,şeref ve itibarı kalmışta,birile

ri zedeliyor •• 

BEŞİKÇİ,uluslararası andlaşma belgelerindeki 

hükümlere aykırı bir şekilde verilen cezasını: 

baskı,işkence ve insani olmayan her türlü uygu

lama altında eürdürmekte.Yılmıyor.Yıldıramıya -

cakları çoktan açı~a çıkmış durumda. 

BEŞİKÇİ'yi,her yönüyle desteklemek bir görev 

ve bir onurdur.!çtenlikle destekliyoruz, sıcak 

selamlarımızı yolluyoruz. 

BEŞİKÇİ'nin tutuklu kalmasının,ne kadar abes 

ve demokratik hak ve özgürlüklere aykırı olduğu 

çoktan açığa çıkmıştır.İSMAİL BEŞİKÇİ'nin şah

sında,bilim ve KUrt halkı mahkam edilmeye ça

lışılmıştır. 

S E R B E S T BIRAKILMALIDIR~ 

Mact 1987 

INITIATIVE 
FREIHEIT FOR İ. BEŞİKÇİ 

c/o Postfach 410, A-6020 Innsbruck 
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---------HABERLER, OLAYLAR, YORUMLAR--------

ISVEÇ KÜRDISTAN DERNEKLERI FEDERASYONU 
SON KONGRESI VE BIRTAKIM GERÇEKLER IŞICINDA 

TKSP 'NIN FEDERASYON HAKKINDAKI TUTUMU 0ZERINE 

!sveç Kürdistan Dernekleri Federasyonu'nun bu yıl 
ki Kongresi, 14 - 15 Şubat tarihlerinde yapıldı. Fe
derasyonun bu yılki kongresine,hem Basın hemde !sveç 
'li Partiler büyük ilei gösterdiler. TV'nin her iki 
kanalında Kongre haber olarak verilirken;bütün Gaze
teler de geni~ yer ayırdılar. Kongre'de konu~ma ya
panlar arasında,çe~itli !sveç'li Partilerin temsilci 
lerinin yanısıra, Göçmenler Bakanı'da vardı. 

Bu yılki Kongreye ilginin fazla olmasının neden
lerden birisi, Olaf PALME'nin öldürülme olayına Kürt 
'lerin isminin bula~tırılmı~ olmasıdır. Bilindi~i gi 
bi, polis ~efi Hans Holmer, uzunca bir süre Kürtler 
üzerine durmu~,PKK'nin cinayeti işledi~ine %95 emin 
oldu~unu söylemi~ti.Esas olarak kürt halkını yarala
yan bu iddianın ortamını yaratan,!sveç'teki iki öl
dürme olayı nedeniyle,PKK'nin kendisi olmu~tu.Tüm bu 
geli~melerden sonra PKK yaptıkları üzerinde durup ya 
pılanların verdi~i sonuçları düşündümü bilemiyoruz. 

Bu yılki Kongre;düzenlili~i ve disipliniyle bir 
öncekilerinden hayli iyiydi.Federasyon ba~kanı,konu~ 
masında,O.Palme'yi kürtlerin öldürdü~ü iddiasının a
sılsızlıgı ve zararları üzerinde durdu. 

Kongre'de, buyıl,yine tüzük degişimi gündeme gel
di.Yeni olarak Meclis veya genel kurul'a denk dü~e

cek geniş bir komitenin oluşumu kararla~tırıldı. Bir 
ba~ka degişiklik önerisi de kadınlar derne~ine ili~
kindi. Tüzük debi~ikliklerin her Federasyon Kongre
sinde gündeme gelmesi ve bu konudaki tartı~maların 
zaman alması iki gerçe~i gösteriyor: a)Evrensel ku
rallardan hareket edilmiyor. b)Kongre öncesi gerekli 
hazırlıklar yapılmamıştır. 

Kürdistan Devrimci Muhalefetinin Durumu'na gelin
ce: Kürdistan devrimci hareketi,yurtdı~ındaki çalı~
maları hangi perspektifte yapacal!;ını ve bu çalı~ma -
lardan ne umdugu konusunda belirsizlikler ta~ımakta
dır.Bu sorun,hareketin örgütsüzl~ü ve somut pro~ram 
lara sahip olmaması ile açıklanabilir. Örgütsüz, do
layısıyla somut politika yapamayan ve taktik yapabil 
me ~ansına sahip olaınıyan bir hareket, demokratik 
kitle örgütlerini de belli bir do~rultuda -siyasal 
mücadelenin genel çıkarları do~rultusunda
etme imkanına yeterince haiz del!;ildir. Durum 

seferber 
böyle 

K.Şlyac 
iken,yansımaları bir yana bırakıp köklü tedbi~ 
ler almak gerekirken; faaliyet alanı daralanlar 
varlıklarını ba~kalarına karşı devam ettirmenin 
yolunu,derneklerde gösterecegi etkinliklerde a
rıyorlar. 

Yukarda açıkladı~ımız tutumun -yaşam ko~ulu
nu Avrupa'daki derneklerde etkin etkin olmakta 
arayan- tipik temsilcisi TKSP'dir.Bilindigi gi
bi TKSP, bir yıl önceki Kongrede,Federasyonun 
örgütlenme modelindeki -ki bir önceki Kongre ka 
rarıydı- de~işimleri gerekçe göstererek Federas 
yondan çekilmi~ti.Uzun bir zaman birlik havari
lil!;ini kimseye kaptırmayan TKSP, bu tutumuyla 
birlik konusunda samimi olmadı~ınıda gösterdi. 
Uzunca süren güç-eylem birlil!;i -Hevkari- çalı~

malarından TKSP'nin kendi payına hangi sonuçla
rı çıkardı~ını merak ediyoruz. Acaba TKSP, "Hev
kari• nin ba~arıya ulaşamamasının en önemli iki 
nedeni olan;a)tek-tek örgütlerin örgütsüzlügü 
b)bir önceki dönemde yıgın örgütlerinin yoklugu 
dolayısıyla önceden hazır belli bir örgütsel ze 
minin bulunmaması ve her~eyin tepeden yapılacak 
girişimlerle olu~turulması zorunlulugu gibi bir 
sonuca vardımı?. Herşeyi tepeden yapılacak gi
rişimlerle çözmeye çalı~an bir hareketin bu so
nuçları çıkarması zor •• 

Korokar -dolayısıyla TKSP- Federasyondan çeki 
lirken,çekiliş gerekçelerini kısaca özetleyen 
bir bildiri yayınladı.Bildiri,Komün(Belediye)te 
melindeki örgütlenmeye karşıdır.Onun yerine,es
ki sistemin,yani siyaset derneklerini temel a
lan sistemin sürdürülmesini istemektedir. 

Belli siyasi eg;ilimleri temel alarak örgütle 
nen dernekler,ister-istemez sadece o siyasete 
meyilli olan insanları örgütleyebilir. oysaki 
Kürdistan'li yurtsever kitle sadece 
rin insanlarıyla sınırlı deGildir. 
Yurtsever karakterli bir dernekle~me 

siyasetle
Demokratik 
bütün bu 

insanları hedef almalıdır. Siyasi çizgileri te
mel alan dernekleşmeler; o siyasetlerin dogru
dan yan _örgütleri haline geliyorlar.Bu durumda 
istenditi kadar, demokratik kitle örgütleri ile ---
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Parti farklıdır" densin inandırıcı olamaz.Fark:lı o

labilmenin önemli göster3elerinden biri,farklı siya 

si e~ilimlerdeki insanları biraraya getirmek ve do

layısıyla,ik:tidar ve muhalefet olarak: birarada ola

bilmenin imkanlarını hazırlamak:tır. 

Siyasi çizgi dernek:lerinde,herzaman için bir ga

ranti,o siyasetten insanların yönetici olma garanti 

si ve dolayısıyla,siyasetin emir ve direk:tifiyle ha 

reket etmek: sözkonusudur. -Farklı olanları birle~ti

ren bir kitle örgütünde aynı durum geçerli degildin 

Orada,önceden statüko'nun belirledigi bir bölü~üm 

yoktur.Yönetim orsanlarında temsil edilebilmek için 

ço~unlu~u sa~lamak gerekmektedir.Ço~unluksuz demok

rasi olmayaca~ına söre,bu durumun sonuçlarına kat

lanmak,demokrat olmanın sereklerindendir. 

En önemli gerekçe olarak: sunulan "Komün Dernerle 

riyle Yederasyonun siyasetten uzakla~tırılmak·isten 

digi;siyasetsizlik temelinde örgütlenmenin savunul

du{!;u ve siyaset dü~manlıi!;ının amaçlandıt!;ı" görü~ü , 

tümden temelsizdir.Böylesi niyetlere sahip olan ol

maz demiyoruz,olabilir.Ancak,sözkonusu kararı-Komün 

örgütlenmesine gidilmesi kararı- alanlar,büyük bir 

ço{!;unlukla belli siyasi egilimlerdeki insanlardır. 

Kimse TKSP'nin "siyasi mücadelenin çıkarlarını en 

iyi koruyan,akıllı" savını ileri sürme ukalalıgını 

gösteremiyecegi gibi,ba~kalarınıda yaptıklarının 

farkında olmamakla suçlayamaz.E~er siyasi mücadele 

den,grup çıkarlarını genel çıkarların önüne çıkaran 

bir dü~ünce anla~ılıyorsa, ku~ku yok TKSP bu haliy

le birincidir. 
Komkar'ın Federasyonun yeni tip örgütlenmesine 

katılmadıgı dönemde,Federasyon bünyesinde bir dizi 

siyasi güç vardı ve bugün de vardır.Eger mesele si

yasi mücadelenin çıkarlarını korumak ve bu ba~lamda 

"l!'ederasyonun "siyasetsizle~tirilmesine" k:ar~ı dur

mak idiyse,siyasi güçlerle birlikte bu e~ilimlere 

kar~ı durulabilinirdi,onları etkisizle~tirmek: müm

kündü.Bunun için toplam sayının yeterli olamıyaca~ı 

gibi bir dü~ünceye TKSP sahip idiyse,hayli yanıl~ı 

içerisindedir demektir. Biz meselenin böyle oldu~u

nu sanmıyoruz. TKSP'de kendine güvensizlik ve korku 

var •• Ayrıca,bizim bagımsızların siyasetsiz olduk

larını kim iddia edebilir? örgütsüz olmaları bir ya 

na,onlarda yurtseverdirler ve yurtsever olmakta bir 

siyasi görü~e sahip olmak demektir. 

Birtakım insanlarla aynı örgüt içerisinde çalı~a 

ınıyorum demek,hiç bir yerde birlikte olarnam anlamı

na gelmez.Siyasi mücadelenin ba~arısının bir ko~ulu 

da,partili olmayan yıgınları seferber etmektir.Kal

dıki, A-politikle~menin geli~mi~ olması,buna kar~ı 

mücadeleye daha bir önem kazandırır.Bunun yoluda,ge 

ni~ kesimleri uygun çerçevelerin içerisine çekmek-
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tir. Böylesi bir tavır neden yanlı~ olsunda,suçla 

mak tek do~ru tavır olsun? 

Kendisini "öncü" mertebesine çıkaran TKSP,"ön

cülerle" di~erlerinin aynı sırada -ve hele birde 

kendilerinden ayrılanlarda orada varsalar- aynı 

~artlara sahip olarak: birarada bulunmasını kendi

sine yedirememek:tedir.üstelik böyle bir i~in rizi 

kosu da var.Araya gerilen duvarlar yıkıldı(!;ında , 

ne olacagı belli olmaz •• 

TKSP kendisine bir "öncü" olarak: ayrıcalıklı 

davranılmasını bilinç altında barındırmaktadır. 

öncü'lügün ne oldu~unu kavrıyamıyan TKSP, kendisi 

ni her~eyin üzerinde görme hastalı~ına tutulmu~

tur, Komün +Siyasi örgüt dernekleri ~eklindeki fo 

rmül,ek:lektik olmanın yanısıra,ayrıcalık istegi

nin örgütsel düzeydeki yansımasıdır.E~er Komün ~ 

ne~inde bütün üyeler e~it haklara sahip ise, ne 

diye siyasi örgütlere sahip olanlar Federasyon i

çerisinde ayrı örgütlensinler? 

Bütün geli~melerden çıkan sonuçları ve TKSPnin 

tavrının altındaki belirleyici nedenleri biz be

lirtelim: 1) TKSP daralan faaliyet alanını kimsey 

le payla~mak istemiyor ve bunu varlı{!;ı için önem

li görüyor. 2) Asıl olarak grup çıkarlarını koru

manın pe~indedir,bunuda öncelikle kendi kitlesini 

etkilenmelerin dı~ına çıkararak ve giderek mümkün 

se dernegini,bu alanda,ortakla~a derneklerin al

ternatifi haline getirerek yapmak amacındadır. 

Üzerinde tartı~ılması gerekli konulardan biri 

de,Kürdistan'lı hareketlerin Avrupa'daki örgütlen 

mesine ve buradaki demokratik kitle örgütleri si

yasetine ili~kindir. Avrupa'daki dernekleri kürt 

halkının ortak malı haline getirmek için;gelip ge 

çici ruh hali üzerine çalı~maları yürütmek yerine 

uzun vadeli bir pro{!;ram dahilinde,hem bizim siya

si - sosyal gerçekli~imize ve hemde Avrupa'nın ko 

~ullarına uyacak bir çalı~ma ile bunların kurum

la~tırılması yoluna gidilmelidir, 

TKSP açısından zaman geçmi~ de(!;ildir.Yaptıkla

rı tahminler do~ru çıkmamı~,Federasyon siyasi i~

lerle Komkar'dan çok daha etkili bir ~ekilde ul!;

ra~mı~ ve yine Federasyon,geçmi~e göre daha etki 

li hale gelmi~tir. Öyleyse,TKSP'ye dü~en görev 

inad edip ayrı durmak: de~il,Federasyon örgütlenme 

sine katılarak onu güçlendirmektir. 
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T.C. 'NIN G. KÜRDİST ANA 

SALDIRISI 
PROTEST O EDİLDİ! 

Sömürgeci T.C. 'nin nal~ımıza kar~ı sürdürdügü 

yok etme politikası sere6i,Kürdistan son dönem

lerde çeşitli saldırılara sahne oldu.4 Mart'ta , 

Güney Kürdistanı uçaklarla bombalıyarak sivil 

halktan yüzlerce insanı katladen faşist ·:r. C., di

~~r yandan da yeni Mecburi !skan Yasası ile hal

kımızı sürgüne ~Öndermek istemektedir. 

..- J 
• ·, ·.~ .i-~
j ~ j w.. ı 

Bu son gelişmelere karşı,Avrupa'nın bir çok 

yerinde Kürdistanlı ve Türkiyeli örgütLikler ta

rafından çe~itli eylemli~ler gerçekle~tirildi. 

Bir yandan :r.c. 'nin yurtdı~ı temsilci'likleri iş

gal edilirken,di~er yandan d.a uluslararası kuru

lu~lar,halkımıza yapılan katliamdan haberdar e

dildi,Kürt sorunu Avrupa Parlamentosu'na götürül 

dü. 
Avusturya'da da çeşitli eylemlikler serçekleş 

tirildi: 'w'iyana'da,Açlık Grevi ve protesto mi

tingleri yapıldı. !nnsbruck'ta,Avusturya TV. bi

nası önünde 70'e yakın bir kitle ile bir protes

to mitingi yapıldı ve Tirol Valisine bir protes 

to mesajı verildi.Di1er yandan,Avusturya YSK ta

raftarları bir basın açıklaması yaparak,sömür=e

ci fa~ist T.C.'nin katliam politikasını teşhir 

ettiler. 
eKahrolsun Sömürgeci Faşist Evren-özal Dikta

törlüt;ü! 

Rup el 

HALKlMIZ BUYILDA 

N E W RO Z 'U 

BÜYÜK BİR COŞKUYLA 
KUTLADI! 

13 

Halkımızın Jlusal 3ayramı Newroz,her yıl oldu 

gu gibi bu yılda,coş~ulu ve kitlesel olarak bir 

kez daha kutlandı. 

S~mür~eci :r.C.'nin,halkımıza karşı saldırıla

rını (Güney Kürdistan' ın boı;ıbalanması, I-I ecburi !s

kan v.b. gibi) sıklaştırdı.:_ı bir dönemde,Ne\·lroz' 

un gerek yurtiçinde ve 3erekse ;yurtdışında kJ.t

lanması,söm:ir;;ecilerin yüre~ine :.Corku saliı. 

Şıvan,Danimarka'daki Newrez'da 

Bu yıl tüm Avrupa,kitlesel l'ewroz :-cutl2.oo.la

rına sahne oldu.Ancak,Birlik şaı;ıpiyonl:.ıij•ınu kim

seye kaptırmayan bazı güçler,Newroz'u birlikte 

kutlama çalışmalarına katılmadılar.Sosyal- Şöven 

Türk Sol' u ise, bir çok alarıda Newrez kutlamala

rına kar~ı yine kayıtsız kaldı. Diger olumsuz 

bir gelişme ise,Apocuların,Avrupa'nın çe~itli a

lanlarında Newrez Gecelerine saldırmaları oldu. 

Tiliıı bu olumsuzluklara ra::;men,;,e•.vroz kutlamala 

rı,Sömürgeci ~aşist :r.c. 'ye karşı bir güç göste
risine dönüştü. 

eYaşasın NEWROZ'un direnişçi gelene~i! 
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SINET 0 

]lY ANA DILBIRIN 

Ey! •. • •. 

Gelen bındest,xelqe qehreman 

Karkerın,gundiyen,peri,an u belengezan 

Rızgarixwaz u nı,timanperweran 
Bınerin,bı çavhan bıbinin 

bıpırsın u bıxwinin 
Çend hezar sala 
Can u ruh dıstinin 

Mal u mılk gırinin 
Dagır u talan hevdinin 
Nav xweda tar u mar kırın çiya u zozanan. 

Dewleta Osmani u imparatoriya ~ahi 

Perçe-perçe kırın welate kurdan 

Bebextiya Qesri-,irinan, hevbuna Lozan 

Tev devleten · emperyali u metinı;eran 

Diroka Kurdistan bı xwin vegerand. 

Ey! ••• Gelen kurd! ••• bıpirsin: 

Lı Dersim,Koçgiri,A~ri, Şex Baid,lı zilane 

Tev de u bav 
Kal u pir 
Gene u Xort 
Ap u Xal 
O tev zaro zıç 
"bı saxi ketin bın erdan" 

Birve mekin! ••• 
f>lirina pılınga ~iran 
Hirina bebextiyan. 

Qet naçe brvenabe akıl u fetmam 

BrUsk, Çeko, Dr,Şivan. 

~y! ••• Gele kurd! •• 

12 ilone da 
Cuntaya ra,i u metingeri 

Be din be iman ket nav kurdan 

Hat darkırın bı sedan 

Bı ledan u tehda hezeran 

Hat surgG.n kırın bı sedhezaran 

Bırçi u tazi u peri,an bı milyonan 

Bı milyonan ewe 'iyar bıbın hember dujminan 

Bınerin! ••• lı diroka Cihan 

Jı bo demokrasi,sosyalizm 

Jı bo serxwebUn u azadi. 

Hember tank u top 
Hember emperyalist u metingeran,ra,iyan 

Bı milyonan xwina gel hat rıjand 

Lı Uris 
Dofar,Mozanbik,Gine,Angola u lı Wietnam. 

Rup e ı 

ÇAND 

Zaroke heft sali 

Heta kale hevte sali 

Bı can u ruh 'erada xemili. 

Ey! ••• Gele kurd 
Em zanin u ba, fehm dıkın 

İjar dora RIZGAR!YA WELAT e meye 

Bıla bı1eli'i erd u ezman 
Bombardıman bıbe gund u bajaran 

Bıla nerefın xwinxwaran lı meydanan 

Kevneperest u beg u axayen 

Ketxwaran, ceh' u mıxpire dıjmınan 
Emperyali u Diktatoriya metingeran 

Dıl bı tırs 

Ser bı xwin 
Belengaz 
Bırindar 

Peri,an. 
Raberen YEK!TlYA SOSYALİST A KURu!STAN 

Bı rıça Narx u Lenin 
De st bı dı n h ev bı mirani 

Pı't bıdın hev bı ,erani 
Xwin bıdın hev bı bırati 
Xelasi u mırın bo rojbıratı 

Bıjin! ••• 
Bıjin jı bo Kurdistan, serxwebun u azadi. 

K E K O 

Yewnanistan. 
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ZMAN 
« Kurf/Jno, 

ger luin diXWf/Zin xwe nf/s ôi/(ln, zmf/ne xwe ô1xwln1n. 
Ger luin diXWf/Zin xwe ô1 xell<i ô1d1n nf/sklfln 
cf/rel<e d1n jl zmf/ne xwe ô1xwln1n. >> 

xwend1na tipen Kurdi 

~16 Ll~ 

LtsT!K LEWRA 

L A .. ,. 

INGE XWE QASE CILEN XWE DIREJKE 

Lı MEYDANE M!R u MIRTIB YEK IN 

LEv DIP~NA PEŞTIR E 

LrNGE PEXAS BER DERE soLBENDA YE 

~17Mm~ 

MAMOSTE ME RX AS MAM 

MAsiYE ÇEMA, BAHRA DA NAJ! 

MERE CAMER NAKEVE TORA NAMER DA 

MERİ ÇIQAS ZANE BE, DİSA NEZAN E 

~18Nn~ 

NEY AR NEÇİR 

N A A A A 
AVA I1ERA DA MER BE, NAVA ŞERA DA Ş EB. 

N" " ,. EÇİRVAN XE\'JNA DA NEÇIRE DIBİNE 

NE KER KET' NE HİZ DIR! 

NIFIRE DE JI KUR NAGIRE 

~190o~ 

ÜL! ÜLK ÜRTE 

ÜRTA GüTINE 0 ÇEKIRINf DA ÇIYA HENE 
1
()L o OL! BE NAN o FEQİRT! 
ÜRTA QENC! 0 XIRABİYE DA BIHUSTEK E 

ÜLOVAN, OLOVAN HEVALE NEZANAN 

~21Rr~ 

PAQIJ Pt vAN 

PAş TENGASİYE ~IREHİ YE 

PEZE BE ŞIVAN, ŞIVANE BE SE EW DIBE MALWERANİ 

~RSA XWE BIPEJE, PAŞE BIREJE 

PERE DIÇIN CİYEN PERE 

~20Pp~ 

RoJ RAsT 

RASTİ BIBE DEZİ Jİ NAŞKE 

RoJ E DUMAN E, KEFA GURAN E 

Rô JI RU ŞERM DIKE 

Rôvt TER BE, TIR! TIRŞ E 
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KÜRT ULUSUNUN DOSTU, DECERLI BILiM ADAMI: 

De. İSMAİL BEŞİKÇİ 

Avusturya"da KUrdistanla Dayanışma Komi 

teeinin:Dr.!smail BEŞİKÇİ ile Dayanışma Kam

panyası açması, ,alabildi~ince sevindirici bir 

olay.Bu kampanya,İsmail BEŞİKÇİ ile sürdürü

lmekte olan genel dı:>.yanışmaya katkıda bulu -

nacak,güç kazandıracaktır. 

Dayanışma Kampanyasını açan,karar altına 

alan komite:Dr.!. BEŞİKÇ! a~abeyimizi,halkı-

mızın,militan ve savaşkan dostunu yakından 

tanıyan biri olarak,bir makale yazmamı iste

diler.Bu istek,bende büyük bir sevinci doğur 

du~ gibi,eziklik/burukluk gibi bir · duyguya 

da yol açtı.Onun içinde,derinli~ine düşünme

me ve kendimi sorgulamama,eleştirmeme de~er

li bir vaeıta oldu.Çünkü,de~erli bilim ada -

mı Dr.!. BEŞ!KÇİ hakkında,çoktan,böyle . bir 

yazı yazarak ve de başka etkinliklerle göre

vimi/görevimizi yerine getirmek zorundaydık. 

Ama , toplumsal/eiyaeal ve tarıhsel görev açı

sından fazla de~eri olmayan nedenlerden do

layı, bu g~revimi yerine getiremedim.Bu, bir 

~zUr kabul edilmemeli •• 

BEŞİKÇİ iemini:l967'de,tlniversite ~~renci 

si oldu~m zamanlar,Kürdistan'a ilişkin a

raştırmalarda bulunmakta olmasından dolayı, 

yakından duymaya başladım.Ve aynı tarihl~rde 

Sol Gençlik Hareketi ve örgütlenmesi içinde 

yer almaya başladı~ımdan,okuyarak tanıma fır 

satım oldu.l969 Yılın dan sonra,DDKO' ların 

kuruluş ve örgütlenme çalışmalarının içinde 

oldu.ı:tum (Bu da,KUrdistan sorunu ile özgünce 

u~raşma anlamına geldi~i) için, kişi olarak 

yakından ilişkim oldu.Bu ilişkiler,zaman i

çinde gelişip,derinleşti.Toplumsal/ siyasal 

gelişmeler ve demokratik muhalefet hareketi

nin,I2 MART Faşist Darbesinin saldırısıyla 

karşı-karşıya kalması;Devrimci Hareketin 

Türkiye ve KUrdistan'da t~sfiye edilmesinin 

bir yönü ve gere~i olarak:yapılan tutuklama

lar,gözaltına alınmalar sonucu, cezaevinde, 

hUcrelerde;işkence ve baskılarda;aktif dire

niş ve yeniden düşünsel eylemsel üretimde 

yan-yana olduk •• 

Dr.BEŞİKÇİ ile,genellikle moralli ve se -

Vinçli günler geçirdik.Beşikçi'nia moralsiz 

SelimKeya 
olduğu anlar ve günler,çok çok azınlıktaydı. 

Yaptı~ı işlere bu kadar ikna olabilen bir 

ineanın ço az olduğunu düşünüyorum. Belirli 

bir tarih kesitinde olup-bitenleri; birlikte 

örgütsel faliyet içinde olduğum ineanları ve 

yakınında,uza~ında oldugum insanları analize 

tabi tuttu~m zaman,vardığım bu sonucun,abart 

malı bir sonuç olmadı~ını rahatlıkla tesbit 

edebiliyorum. 

!şte,Beşikçi hakkında yazmaya başladı~ım 

~aman,onu yakından tanıma gibi bir o1ana~a 

sahibim.Taktir edilirki,bu,bUyUk bir avan _ 

taj ve olumluluk olmasının yanında, . zorluğu 

olanda b~r iştir.Zor,luğu,yakından tanımış 

olmaktan dolayı,bu güne kadar yazılanların 

dışında şeyleri yazma·y·ı ,yaklaşımlar yarat _ 

mayı gerekli kılmaktadır.Bunu becerebilme 

konusunda endişeli oldugum kadar, dar bir 

yazının çerçeveei~de bu görevin yerine ge

tirilmesinin mümkün olmadı~ı da ortada.Zor

luğu var;bilimsel çalışmaları ve bu çalış _ 

malarının merkez aldığı mücadelesi ile,özel 

yaşamını biribirine karıştırmada . gündeme 

gelebilir. 

İSMAİL BEŞ!KÇİ,l939 yılında,Çorum'n !s

kiliv kazasında dUnya~a geliyor.Yoksul bir 

ailenin çocuğu.Tür~iye ortalamasında.,Çorum: 

iktieadi,eosyal ve kültürel olarak geri 

kalmış/geri bıraktırılmış bölgelerden biri

dir.Bunun içinde de, geri bir toplumsal ke

simden,okumuşu az olan bir kesimden geldi~i 

ilk göze çarpan bir özellik.Bu,kendisininde 

_kabul etti~i bir durum.Bilindi~i gibi,TUrk

iye'nin bütün bölgeleri,illeri ve köyleri : 

dini mezhepsel ve ulusal açıdan homojen bir 

yapı/doku oluşturmamakta.Bu _ ~enel yapısal 

özelli~i,Beşikçi'nin,doğup,büyüdü~,gelişti 

~i Çorum/İsk1lip bölgesi içinde geçeriidir. 

~orum/!skilip,farklı mezheplerin(alevi-sun

'i)ve farklı milliyetlerin yanyana yaşadı~~ 

çelişkilerin ve çatışmaların yo~ bir bölge 

olduğu hemen göze çarpan bir durumdur. Ama 

bu durum,!.BEŞ!KÇ! tarafından,özellikle fa

klilteyi bitirdikten sonra bilince çıkarılan 

D<o'Ja:n ı s h f.7' r1A 
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