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Ji Tevkurde 

Gell xwişk G birayan, em bi hejmara xwe ya 

duwcmin nuha li peşberi we ne. Nave kovarame 

Tevkurd e. Tevkurd, weşana Tevgera Yekltiya 
Neteweyl ya Kurd (TEVKURD) e. Tevkurd, ko

vareke siyasi G fikri ye. Ji se mehan careki derdi
keve. Navenda xwe D1yarbekir, zimane xwe ye 

esası kurdi (bi hemG lehçeyen xwe ve) ye. Tev

kurd, paradigma doza Kurd-Kurdistan, pirsen ye
kitiya netcwcyi; model, şewe u rebazen xebate; 

meselen stratejik yen siyası u sedemen wan yen 

eskerl, abori, kultur! u guhartinen li dunyaye bi 
hawak1 makro-siyasi nlqaş G şirove dike. 

Ji bere de pirsa weşaneke periyodik di nava me 

de dihat xeberdan. Ya rast me hernil weşanen kur
da-kurdi weke weşanen xwe didit u nuha ji em wi

sa dibin in. TEVKURD proja yekltiye ye ku dix
waze hemu reng ı1 denge kurda bigihine hev. Ji we 

bone; malperek, kovarek an weşanek kurd-Kurdis

tan] çiqas aide grub, parti an "xwedlye" xwe be, 
em ji hewqas wana yen xwe dib:in in. Ji we bone, 

me ihtiyac penedidit ku em kovareki biweşln in. 

Bele di xebata siyasi de weşan, ne bi tene rola 

ragihandin G enformasyone; herweha dikare rola 
rexistinkirine O perwcrda kolektif ji pekbine. Di 

nav ve dema buhur! de, ihtiyacen xebata yekitiye 
yen pratik, biryara ve kovare derxist e hole. 

Pişti ku me biryara kovare da G dest bi xebate 
we kir; me dlt- ku weşandina kovare G bi g işti 

weşangert kareki hesan nin e; profesyonali, im
kanat O pispor'iya tekniki dixwaze. Xwiya ye ku 

we kemasiyen me çebibi_n. Le em bi hevi ne G 

erne le bixebit in ku kovareke bi rekGpek, balkeş 

G berhemdar bigihinin wc xwişk u birayan. He

ger wilo nebe, ji xwe ne pewist e ku kovareke 
nuh ı1 cuda were weşandin. 

Di hejmara ewil de me bi tene cih da nivisen 
revebiren TEVKURD-e. Bele di ve hejmare G 

hejrilaren be de erne cih bidin nivisen slyasetme

dar, H~kollner, stratejist u nivlskaren din jl. Ar

manca me ne ewe ku "erne bejin G bila hinek 

gohdariya me bikin" an "erne ji xwe bi xwe re 

bej in." Naxer, erne ji hev re bej in, bi hev re be

j in ı1 gohdar1ya hev bikin. Ji we bone, di Tev

kurd-e de we niqaş G "polemlk" ji çebibin. Aza
diya fikre G mafe bi serbest! xwe ifade kirine 

(welew ku ew fikir, sedi sed diji fikren me bin 
ji) ji bo me esas e. Ji dervayi heqaret , tehdit G 
tohmeten be bingeh, sinor kirina fikr Q niv]san 

em weke sGc, "suce fikre" di pejir1n in. Di ve 

xusGsuyete de erne hesasiyetek1 azami n'işan bi
din G standarta fikra azad bilind bikin. 

Weke dosya ne be ji, beledi her hejmare de erne 

mijarekl esas bigrin G bi girani li ser we mijare ni

qaş ı1 ş1roveyan tomar bikin. Di bejmara ewil de 
(jiber ku teqabull hilbijartinen heremi kir), dosya 

me li ser "Tevgera Yekit]ya Neteweyl G Hilbijarti
nan" bu. Di ve hejmare de, weki dosya em li ser 

pirsa "Trajedya Parçebuna Kurdistan Q Ye
kiti/Kongra Neteweyi" rawest1yan. Sedem u enca

men perçebGne yen sosyolojik, sosyopolitik, sos

yopsikolojik G weki antiteza ve travma ye ji, teha

yula Kurdlstana yekbı1y1 ı1 "yeklti/Kongra Nete

weyi" tete niqaş i1 şirove kirin. 

Di ve mijare de me ji gelek parti, grub Q şexsl

yeten nasraw fikir G ditiniyen wan pirsin. Hinekan 

ji wan fikr G rayen xwe gihaştin me, yen h.inekanj1 
negih1şte deste me. Xwestina me ewbu ku, em he

ta mumkUn be di ve derheqe de fikrurayen tername 

rexİstinen siyasi bistin in. Bele ev yek mumkGn 
nebu. Hinek je em negihlştin wan, hinekan ji wan 

bersiva me nedan G binek je ji, bersiven w an negi
hiştin deste me. Bele xwiyaye ku ev dosya we zu

bizG neye girtin ı1 em nagirin ... 
Doste milete Kurd , mirove wefadar, mamos

taye me, keke me, mirovperwere mezin İsmail 
Beşlkçi di seri de me fikrı1rayen gelek şexslye

ten heja j1 wergirtin. Em hevi G bawer dikin ku 

hune/eme bi hev re ji van fikrurayan bi gişti Is
tifade bikim. Lewra pirsa ji hev perçekirin, ar

manc u encamen we yen travmatik u muqabill 

ve trajedyaye antıtez ı1 paradi~m~. Kurdistana 
yekbuyi ji hela fikri, bawerl, para\~treyen tarixi 
u ehlaqi de tene kritik kirin. 

Ji xeyni mijara dosyaye hune li ser pirsa netew, 

iıetewayeti ı1 bizava azadiye hin meqaleyen balkeş 

u belgenivisen TEYKURD-e ji bixwinin. 

Bi heviya dinyayek aştiyane u ararn, u welatek 

azad, adil, ava ft demokrat..heta bejmareke din bi

minin di nava xere de. 

Heyeta Weşane 
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Pirsa neteweyi di esase xwe de 
pirsa netewdewletbftne ye! 

Sabahattin KORKMAZ 

Kovara Tevkurde di hejmara xwe ya dudu

yan de li ser pirsa "Trajedya perçebOne O yek1ti

Kongra Neteweyl" dosyayek arnade dike. Ev 

pirs, di seri de ji hemO. rexislineo siyasi yen Ba

kfiri u bi qedere ku çerçeva kovareki dest dide ji 

gelek şexsiyetan jl, hatiye pirs kirin. Ev kareki 

heja ye; di all siyasi de, di all bireweriya kurda

yetlye de, di ali kapasira tegihiştina me ya ente

lektuell il "sinifa" siyasi de, heja ye. Le ter na

ke. Hevi dikim ku helwesta Tevkurde bi ve 

"qase" re sinorkiri nemine. Bi hindikayl ev 

"tin~-tang" bidome. Di hejmaren be de jl ev ru
qaş dewam bibe O. fikra siyasiyen perçeyen din 

jl were girtin. Herweha Ii ser ve pirse konferans, 

civln u akslyonen din ji bene organize kirin. 

Em dizanin ku "enwaiçeşit" federalist, kon

federallst, otonomist, enternasyonalist, ~met

perist u entegralisten me hene il "piçekl" zede

ne. Maşela! Ne ji van be, televizyon O. ~rojna
men tirkan we bexeber biminin(!) Bele, ji bo 

xatire Xwede heta nuha we qet ditiye ku yek ji 

vana derketibe ber medyaye, ber tv.il ajanseki Q 

gotibe "Em Kurd miletek in, zimane me, welate 

me, qedera me yek e, welate me bi zore, bi ne

heqlye hatiye parvekirin, ev rastlya tarixi neye 

dltin, li sere neye xeberdan li ve hercme, li ve 

dinyaye ne aşiti, ne birati Q ne jl çareseri 

pekte! .. " Naxer, ev fikreke " tuj" Q "marjinal" 

e. KI ku naxwaze clh O. meqame wl/e xera bibe, 

bila qet derxuna ser deve ve dizike raneke! 

Insaf Q merhamet! Bi nave bext, bi nave i'n

saniyete, bi nave heqiqetc, bi nave ilm a irfane 

insaf Q el insaf! !Ku em bahsa hale xwe nekin, 

ku em rastlya tarlxe ranexin ber çavan, ku em 

bi "nlv" devi bahsa daxwazen xwe nekin , ma 

erne ji ke çi gazine bikin? 
Ji ve bone min geleki dixwest ku tevgereke 

Kurd ya bi nave "Tevgera Serxwebuna Kurdis

tan" jt hebO.ya, Q ve. revgere hema bi gotin büya 

jl, ve paradlgmaye biparasta .. 

~--~---------------------------- 3 -----------------------------
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Muhayele fı paradigma yekitiya Kurdis
ta n ne fa n tazi ye. 

çOk bifikire, dunya mirov ji li we gore teng G 

piçuk dibe. Le wcxıa mirov berfireh bifiki re, 

we çaxe dinya mirov bedawl G beslnor dibe. 

Dawa Kurdistan d i esase xwe de dawa ne

tewdewletiye ye. Ez bawer nakim ku 1 i ruyc 

dinyaye ecebek weha hatibe dltin:çewa ku mi

rov mileteki 40 milyon, rniletekl dl roki G qc

dim, ku di ta rixa xwe de gelek medeniyet u lle
jayi afirand ibe n ku clewletbCıylnc ncyne blra 

x we, ncfikirc, ma h eye gel o?! H elbet sedemen 

ve helweste yen madi, yen sosyolojik, sosyoe-

Pirsa netewcyl d i esase xwe de pirsa pradlg

ma nerewdewlet!ye ye. Li seransere dinyayc 

damezrandina netewdewleta b i hernan şcwcyi 

pekhatiye. Nctcw- nerewdewle ta Lirk, ji a li heza 

ku ji komck kadroyen bijarte pekdihat, hate da

mezrandin. Netew dewleta yahueliyan hakeza .. 

60 sal piştl daınezrand i na ve clewlcte, nu ha jl, ı i 

ısrair c zman c rus! Cı ingillzl j i ye ibrani peşde
tir e. Dcwleten ku piştl balavbCına Sovycte ha

tine avakirin jl, heml bi ve rlye bOne 

dewlet. Di rastlya ta rlxe de, pişti hilwc

şandina dew leten Impa ra to ri yen "clha

n u l şirnGI", ji bo her neteweyeki dewletek 

Dawa Kurdfstan di esase xwe de dawa 
netewdewletfye ye. Ez bawer nakim ku li 
ruye dinyaye ecebek welıa hatibe dftin;çe
wa ku mirov miletekf 40 mflyon, miletekf 
dfrokf u qedfm, ku di tarfxa xwe de ge/ek 
medenfyet u hejayf afirandibe u ku dew
letbuyfne neyne bfra xwe, nefikire, ma he
ye ge/o?! 

mm lıate pejirandin. Prensiben Wllsin ku 

ji all sistema dinyaye de (Cemlyeta Mile

tan, Yekitlya M iletan G hemu konvansi

yonen navneteweyi frwd.) hatiye pcjiran

din Cı tedbiqkirin , li ser ve rastiye bfın. Ji 

wc bone ye ku, ira d i hiquqa navnete

weyi de kolonyallzm qedexeye, n ijadpe-

resti, asimilasyon wekl sucen diji miro

vahiye tene qebOI k irin. Bele ev naye we mane 

ku li seransere d inyaye pirsen neteweyl bi te

maml hatine çareser kirin.Naxcr p irsen ku ne

hatinc çarcserkirin ji hene Cı carna d ikare pirs

greken nuh jl derkeve hole. Weki pişti belavbCi

na Sovyetan Cı li van wclatan rudanen pirsen ne

tewi. 

Ev paradigma damezrener ya netewdewle

tiye, di tevgera neteweyl ya kurd de qels e. O, 
her ku diçe kemtir dibe. Hin ıstisna netede, li 

her çar perçeyan ji tevgera Kurd, b i gişti lokal, 

perçeyi G "entegralist" e. 

Pirsa perçebuylna Kurdistan u tehayul kirin 

an nekirina yekltlya neteweyl bi qenaeta min 

pirsa sereke ya karekıere tevgera azadiye ye. 

Erne li pirsa Kurdistan çewa binerin; çerçeve Q 

kapasıta tefekura me çi ye, çi qas c G ji ku tc; fi
kir, xeyal u senaryoyen me di nav van sınaren 

xayr:lm~şrO u beehlaq1 de ne, yan li ser van si

noran in? .. Pirsa sereke bi yarn in ev e. 

Kı çi dibe bil a bibe; dinya miravan li gora 

fikr, xeyal u asoya m iravan e. Li kudere dibe 

bile bibe; dixwazi di b ine zindane de an li na

venda ·'medeniyete" be, wexta mirov teng G pi-

konomik u sosyopolitik hene. Rast e; ' ' bexte 

reş", şerten giran u dezawantajen me he ne. 

Cografya me nagihe okyanus u deryayen me

z in, ev yek hem me ji modern1te dlırdixine, hem 

j i wek jcostratej!k heza me qels dike. Hakeza 

çaraliyen me dewle ten xernexwaz G dijmin in . 

Le li dinyaye bi tene K urdis tan nin e ku erda 

xwe nagihlje ba bren mez in ; mi rov b ij nıere bi 

dehan we la t hene ku nagihij in bahr-okyanGsan, 

bele bOne dewlet Cı di nav sistema dew letcn din

yaye ele gelek ji g irani'ya xwe benin. 

Li ber va n dezawanrajan awantajen me ji he

ne O gelek in. Careki em mi le teki rrıez in, ciwan 

O dinamik in. Dawa me dawekl heq, meşrlı Cı 

maqCil e. ziman, kultur ü fcrasetek1 me ya dcw

lemend heye. J i all sererdi Cı bincrdiya xwe ve 

wclatc mc gclek dcwlemcnd c. Cografya mc 

hem j i all fiziki Q hem j i all siyasi de gelek s tra

tejik e. 

Rastiya tarixi, civati fı waqiayi: 
Demografi, cografya fiziki Q çavkaniyen 

abori . . . hem sedem u hem ji encamcn siyasete 

pektin in. Li dinyaye Gd i tarlxe de siyaset her li 

ser van fak Loran ziv iriye. Ev sedemen beşeri G 
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fiztki wexta digijin hev. pekve hcza jeostratejlk 

ya wl we latl pektinin. 

Perçekirina Kurdistan di esase xwe de per

çekirina ve heza jeositratejik e. Antlteza perçe

kirine yckgirtine. 

Li perçeyan parastina federasyone, konfede

rasyone çiqas rewa G heq be, paradigma Kur

distana yekbGyi ji, hewqas tabii G meşru ye. 

Divc ev ji be fahm kirin ku parast ina Kurdista

na yekbfıyl, ne Pankurdizm e, ne j Ili ser he

reme hesabek empcryal e. 

Kurdistan welatek e G Kurd miletek in ku bi 

ncheqi hatine parvekirin. Ya neheq, ne rewa G 

curm; parvekirina vi wclatl u rezlenegirtina ira

da milete Kurd e. Bele, ewill pewist c ku !rada 

milete Kurd, ya hevmuşterek G medeni derkeve 

ha le. Kongra Neteweyi esasen ji bo temsilkarl

ya ve Trade pewist e. Ev ji bi i rada siyasi dika

re pekwer e. 

Piştgiri, destek G. yckhelwestlya navbera 

perçeyan a nav gel, hertim hebGye G nuha ji he

ye. Di dil, wijdan u '·imana" milete Kurd e; Ba

şGr, BakGr, Rojhilat tune; Kurdistan heye, Kurd 

hene Ci kurdayeti heye. Ji serbildana Kela Dim

dime hetani tevgera PKK-e ji çar perçeyan Kur

dan, her alikart G. piştgri dane hev. Misala her! 

balkeş ji rola Mele Mistefa Berzan] ya di Ko

mara Mehabade de G gotinen Qazl Mihemed 

yen li ber dadgeha Tdame ye. Di dadgehe de ji 

Qadi Mihemed dipirsin, diben " Te biyani (Me

le Mistefa G Kurden perçeyen din tene qest ki

rin) hanine axa Irane", ew dibe "Wexta mirov ji 

odeyeki xaniye xwe derbasi odeyekl din bibe, 

mirov çewa dibe biyani? Kurdistan mala her 

Kurdi ye G Kurd hem! xwişk G biraycn hev in ." 

Misalek din ya nez j i ev e; d i 25-e Adara 

2006-an de li çiyaye navbera Muş G Çewl ike 

("Şenik-Şcnyayla") ı 6 grilayen PKK-e hatin 

qetil kirin. Ji \vana Qaso Sabla-Sakiz, Muha

med Guli-Kobani, Fchman Katurani-Sine, Ad

nan Mahmut-Kobane, Kemal Tahazade-Maha

bad, Reşid Ahmed-Afrin , Kawa İbrahim-Suley

maniye, ldris Salar-Hewler, yen mayi j1 BakGri 

bGn. 

Gelo ji ve yeklti G. biratiye man'idartir gotin 

heye? Rast'iya tarixi; hi ş G. Idraqa milete Kurd 

do ji, iro ji ev e. 

Pirsa Kongra Neteweyi fı çend peşniyari: 

Carek di tehayul G tefekura me ya Kurdista

na yekgi rti de tu "guneh" G xeter tune. Ev dax

wazek beşeri G masum e. Bi ya min, pc~eroj çi 

dibe bila bibc ("helbet de dinya biguhere, erne 

jt biguher in Cı em nizanin mihcqeq de "sibe" çi 

ji, bibe"); bele wek nirxekllnsan1, wefadar! G 

paradigma siyasi , dive em ve tehayul e bilcin ı1 

bi parezin . Bawewriya mi n ew n1n c ku, eve li 

se re me belaye vekc ı1 deste me qels bike. Ekse 

wi, eve Itiba r u hesabe me ye siyasi zedetir, G 

"karte" me ye " bazariye" j'i, xurtt ir bike. 

Bi ve Lefekur il perspektlfe nuha jl dixwazim 

di derheqe Ycklti-Kongra Neıeweyi de çend 

peşntyariyan bikim: 

1-Sedem-şert çi elibin bila bibin , neyani G 

şere birakuj1ye di nava kurdan de dive es la neye 

kirin. Heqll yan ji "mecbure" şe re bir!\kuj!yc 

tune. Baweri ewe ku edi ev rGreşl li paş mayc. 

2-Hegemonya siyasi ya perçeyan yan jl rexis

tinan u ixrac kirina model G. Ideolojiyan li ser 

hev ne rast c u ne caiz e. Di navbcra pcrçeyan de 

dive hem diyalog G. koordinasyon hebe, hem ji 

muxtariyetek hukumran .. Perçeyek an rexislincn 

perçeyeki ancax dikarin dlsa bi deste rexistinen 

wi perçeyi alikariye bidin hev. Bi Lu awayl ne

raste u nabe ku perçeyek an rexi<;Lincn perçe

yekl, poli tikayen xwe bisperin perçe}e din. Hcl 

westeke bi vi away'i dijf hiq G.qa biraLiye ye. 

3-Dcslkcftiyen BaşGr yen her kureli ne. Paras

lin u piştgriya BaşGr çcwa ku erka neteweyi ye, 

her wisa t işta ku BaşGr texe tengasiye G xesarc 

bide ve Slatuyc, dive esla neye kirin. Xesardayi

na BaşGr, xcrabiya ınezi n ya Kurdistanc ye! 

4-Faktoreki gring ji pirsa zirnan G lehçeyan 

e. zimane kurd1 dcwlemend e. Lehçeyen mc he

ne G ferqa navbera hinek lehçeyan "kür·· bGye. 

Bele her lehçe zimane me ye; hebGna lehçeyan 

nabe ku weke "proplem" be dltin G bibe pirsgi

rek. Naxcr, hebuna lehçeya zirnanG kultura me 

dewlementir dike. Nabe Q nere.st e ku em lehçe

yeki bigrin G. ye din bcrclin. ller lehçe wek hev 

xwedan ınaf e. Di mesela lehçeyan de dive be 

zanin ku, çimentoya zirnan G. kultura nıe kur

manci ye. Ji ber ku li her hererne u perçeyi kur

ınand hem le heye hem ji screkey~. 
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Bi pirsa zirnan G kultuı·e ve gredayi pirsa al
fabe jl di ve were çareser kirin. Miletek bi çend 
lehçeyan dibe le bi çend elfabeyan nabe. Di ve 
mesele de berpirsiyariya mezin dikeve ser mile 
İd ara Hereme. Ya rastir ewe ku elfaba tatini we
re qebQl kirin. 

S-Di navbera rexistinen perçeyan yen sivil, 
mesleki O bazirgani de bi r'iya civin, konferans 
G fesrivalan pewendi danin G çunehatin "nive" 
yekltiye ye, dive ev yek were teşwiq ı1 destek 
kirinzede bibe. 

6-Şert ı1 n ı,çcn yekiti-Kongra Neteweyi 
yen objektif bi Zedayi hene. Di pirsa " Konfe
ransa Hewlere" de hate ditin ku, iro, edi hezen 
navneteweyi Kurda teşwiqi proja yekltiye di
kin. Proja yekitiya ncteweyi ya seransere Kur
distane, ez bawerim de potansiyela dinamika 
neteweyl, sed qat bilindtir bike. Baweriya heza 
yekitiyc ya manewl, bawerim dikare "miriya" ji 
gore rake! Hewqas ku rola we ya stratejik heye 

G çave Kurda le ye. 
Bes ev kongre bila bi tene duri hesaben pi

çuk, helwesten grGpG G ideolojiki be. Felsefe, 
baweri G itiqada Ehmede Xane dikare bibe des
tura me hemi Kurdan. 

Ji ve bone; baştir ewe ku ev kongre li Başur 
were civandin. Seroke Hererne Kak Mesud, di
kare reberiya ve pevajoye ya manewi bikc. Bele 
ji bo organizasyon€ pewlst e komlsyonen ker
hati, beteref G bi itibar wer in ava kirin. Ev ko
misyon dive ji aliyeki de demografıya temsila 
siyasl(listeya beşdarvanan), ji aliye din de çer
çeve, program G şerten fiziki-tekniki yen 
kongre arnade bikin. Tevi hemi temeniyen po
zitif jl, di civina ewil de mumkune ku encamek 
neye girtin. Bele di ve dest je neye berdane G ji 
bo berdewamiya vi kari komisyoneki daimi ku 
ji şexslyeten kerhati, beteref .a bi xatir pek te, 
were ava kirin ı1 ev komisyon heta ku Kongra 
Ncteweyi ava bibe, wezifa ve organe bibine. 

TEVKURD- Sabahattin KORKMAZ ~~~ 
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20. yüzyılın ilk çeyreğinde 
Kürtler ve Kürdistan 

İsmail BEŞİKÇİ 

20.yüzyılın ilk çeyreğinde, Ortadoğu 'da ger

çekleşen en önemli olay, Kürdistan'ın ve Kürt 

halkının bölünmesi, parçalanması ve paylaşıl

masıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında başla

yan bu süreç, savaştan sonra 1919 'da toplanan 

Paris Konferansı 'nda da sürmüştür. Paris Konfe

ransı kararları üzerine 1920' de kurulan ve çalış

malara başlayan Milletler Cemiyeti döneminde, 

bu süreç iyice olgunlaştırılmış ve yaşama geçi

rilmiştir. Bu, Rusya'da 1917 devriminin gerçek

leştiri ldiği, Osmanlı İmparatorluğu toprakların

da Mustafa Kemal önderliğinde milli mücadele

nin yaşandığı bir dönemdir. Ulusların kendi ge

leceğini tayin hakkı temel ilkesinin hem ABD 

Başkanı Woodrow Wilson tarafından, hem Sov

yetler Birliği yöneticileri tarafından savunuldu

ğu bir dönemdir. Milletler Cemiyeti'nin de, bu 

temel ilkeyi savunanlar arasında olduğu söyle

nebilir. Bu dönem, ulusların kendi geleceğini 

belirleme hakkının Asya' da, Afrika' da, Ortado

ğu' da halkiara heyecan verdiği bir dönemdir. 

İşte, Kürdistan ve Kürt halkı, Kürtlerin irade-

~------------------------------ 7 

sine rağmen, böyle bir dönemde, bölünmüş, 

parçalanmış ve payl aş ılmış tır. 

1920'lerde yaşanan bu süreç, Kürr halkının 

ve Kürdistan ' ın karşılaştığı ilk süreç değildir. 

Kürdistan, 16 . yüzyılın ilk çeyreğinde, Yavuz 

Sultan Selim döneminde, filen ikiye bölünmüş, 

17.yüzyılın ortalarında, 1639'da da bu bölünme 

resmiyet kazanmıştır. Bu dönemde, Kürdistan 

ve Kü~t halkı, İran İmparatorluğu ve Osmanlı 

İmparatorluğu arasında bölünrnüştür. 19.yüzyı

lın ilk yarısında, 1827- 1828 İran-Rus savaşlan 

sonucundaysa, İran sınırları içinde kalan Kür

distan kesiminin kuzey tarafları , Rus İmparator

luğu' na dahil edilmiştir. 

1920'lerdeki bölünme, parçalanma ve payla

şılma bize şunu göstermektedir. Bir toplum, tari

hin bir dÖneminde, bölünmenin, parçalanmanın 
ve paylaşılmanın hedefi olmuşsa, bölünme, par

çalanma gerçekleşmi şse , o toplumun bir daha 

derlenip toparlaması çok zor olmaktadır. Bölün- , 

me ve paylaşılma, artık, çeşitli zamanlarda ve 

çeşitli mekanlarda kendini üretir bir "ale gel-
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mektedir. Bölünmelerin, paylaşılmal arın siyasal 
içerik taşıdığı, yani birbirlerinden farklı ege
menlik a lanları içinde gerçekleşt iği de bilinmek
tedir. Aşiretler bölünmektedir, köyler bölünmek
tedir, aileler bölünmekrcdir. Giderek ailenin 
içinde bile bölünmeler olmakta, ai le üyeleri 
farklı cephelerde yer alabilmekte, birbirlerine 
hasım olabilmektedir. Bu çok çürütücü süreçle 
mücadele etmenin, bunun üstesinden gelmenin 
önemli bir şartı, bu sürecin bilincine va rmaktı r. 

Kürdi<;tan 'ın ve Kürt halkının bölünmesi, 
parçalanması ve paylaşılması, Kü rdis tan'ııı iske
letini parçalamış, Kürt halkının beynini da
ğırm ı ştı r. Buna rağmen bu olay, Kürtlerde, 
kendine has, özgün bir düşüncenin oluşma-

ağır, en kalıcı darbesini Kürtlere vurmuştur. 
Ama, Türk solu da, bu yıllara, bu döneme iliş
kin, yani Kürtlere ilişkin süreçleri, aynen devlet 
gibi gizlemeye, yok saymaya, ·çarpıtmaya çal ı şı 
yordu. Bütün bu konularda Kürtlerde, sağiıklL 
bir bilinç yoktu. Daha sonraki yıllarda. 1 CJ60'lar
da, 70'lerde, 80'1erdc ve daha sonraki yı l larda, 
Kütlerin, "emperyalizmin işbirlikçisi", "emper
yal izm tarafından kışkırtıl an gerici bir halk" gi
bi ifadelerle eleştirildiği, suçlandığı bi linmekte
dir. Fakat bu eleştirileri. bu suçlanıalan yapan
lar, 1920'lerde Kürtlere karşı geliştirilen bu em-

Kürdistan 'ın ve Kürt halkının bölünme-
sını getirmemiş tir. Böylesine ağır bir ola
yın, Kürtlerde, kendine has, özgün bir dü
şüncenin oluşmasını sağlayamaması, ola
yın, üzerinde duru lması, gereken bir yönü
dür. 

J960'1arın sonlarında, 68 Kuşağı Kürt
ler, "emperyalizm" kelimesini çok kullanır
lardı. Bu Türk solunun kullandığı bir slo
gandı ve Kürtler kendi durumlarını hiç sor
gulamadan bu sloganı aynen benimsem iş
lerdi. "Emperyalizme karşı omuz omuza 
mücadele'', "Bağımsız Türkiye·· çok sık 

kullanılan sloganlardı. 68 kuşağı Kürtleri, 

si, parçalanması ve paylaşılması, Kürdis
tan'ın iskeletini parçalamış, Kürt halkının 
beynini dağıtmıştır. Buna rağmen bu olay, 
Kürtlerde, kendine has, özgün bir düşün
cenin oluşmasını getirmemiştir. Böylesine 
ağır bir olayın, Kürt/erde, kendine has, öz
gün bir düşüncenin oluşmasını sağlaya
maması, olayın; üzerinde durulması, gere
ken bir yönüdür. 

bu çerçevede Türk soluyla ittifaklara da gi
riyordu. Türk solundaysa Kemalist içerik ağır 
bas ıyordu . Devrimci Doğu Kültür Ocakları 
(DDKO) Türk solundan ayrılan Kürt gençleri ta
rafından kurulmuş bir örgüttü. Ama, kendine 
has, Kürtlere has bir s loganı yoktu. "Emperya
lizme karşı omuz omuza mücadele", "Bağımsı z 
Türkiye" gibi sloganlar aynen benimsenmişti. 
"Mutsafa Kemal. Anti-emperyalist bir mücadele 
yürütmüştür. Bu mücadeleyi destekliyoruz" de
niyordu. Ama, bu çerçevede kendi durumları 
hakkında bir soruşturma yoktu. Örneğin Kürtle
rin, Kürdistan' ın bölünmesi, parçalanması, pay
laşılması , Kürtçe 'nin yasak larunası , in kan ve 
imhası, asimilasyon uygulamalan vs. bu anti
emperyalist mücadelenin neresinde duruyor, so
rusu pek sorgu lanmazdı. 

Halbuki, emperyalizm, Birinci dünya Sava
şı 'ndan sonraki yı llarda, Milletler Cemiyeti dö
nemi başlarında. Yani 1920'lerde, en büyük, en 

peryal politikaları , uygulamaları hiçbir zaman 
dikkate almamışlardır. Bu süreç, Kürt aydınları
nın da üzerinde durduğu anlamaya, kavramaya 
çalıştığ ı bir süreç değildir. 

Bu aymazlık, şu veya bu şekilde bugün de sü
rüyor. Bunu önemli bir göstergesi, Kürt yazarla
rının, araştırmac ı lannın önemli bir kısmının, 
·'Kürtler, Türkiye, İran, Irak, Suriye arasında bö
lüşülmüştür", "Kürdistan, Irak, İran,. Türkiye, 
Suriye arasında paylaşı lm ıştır" gibi ifadeler kul
lanmaland ır. 1920 'leri, Milletler Cemiyeti döne
mini düşünelim. Irak, Suriye diye bağımsız 
devletler var mı? Büyük Britanya 'ya bağlı Irak 
mandası (sömürgesi) Fransa'ya bağlı Suriye 
mandası(sömürgesi) var. O zaman, Kürdistan' 
nın ve Kürt halkının bölünmesi, parçalanması ve 
paylaşılmas ı konusunda Büyük Britanya'yı ve 
Fransa'y ı zikretmek gerekir. Irak'ın bağımsızlık 
kazanması 1932'dir. Ama, Irak''ta İngiliz etkisi, 
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İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar sürmüştür. 
Hatta 1958 'de krallığı deviren General Abdülke

rim Kasım darbesine kadar fiilen sürmüştür. Su
riye 'nin Fransa'dan bağımsızlık kazanması ise, 

yine İkinci Dünya savaşı sonlarına rastlar. Bu 
yıllarda Kürdistan, Kürtler, İngiltere'den Irak' a, 
Fransa'dan Suriye 'ye devredilen bir miras gibi
dir. Kürdistan, Kürtler. saıık.i kamu hukukunun, 

devlet hukukunun değil, özel hukuk alanında bir 
konu gibi değerlendirilmektedir. Emperyalizm 
sözcüğünü sık sık kullananlar, 1920 ' lerde, Kürt
lere ve Kürdi stan'a karş ı geli ştirilen bu temel sü
reçlere bir vurgulama yapmamışlardır. 

1960'ların sonlarındaysa, Kürt yazarlarının , 

Kürt aydınlarınlll önemli bir kısmı , emperyal 
devletler, İngiltere'nin ve Fransa 'nın rolüne hiç 
değinmeden, Irak'tan ve Suriye 'den söz etmek
teler. Kürdistan' a ve Kürt halkına esas emperya
list müdahale bu dönemde yapılmıştır. Bu Orta
doğu'daki emperyalist müdahalelerin en ağın , 

en kapsamlısı, en kahcısı olmuştur. Böylesine 
ağır, kapsamlı, kalıcı müdahalelerin, Kürt araş
tırmacıların bilincine çarpmanıı ş olmas ı e~bette 

büyük bir eksikliktir. Bu, araştırmacıların , Kürt

lere has, Kürtlere özgü bir düşünce üretmeme
siyle, Türk soluyla ittifakıyla, Türk solunun slo

ganlarını kullannıas ıyla sık ilgisi olan bir du
rumdur. 

Bölünme, parçalanma ve paylaşılma, Kürtle
ri dostsuz bırakrmş, düşmanlarının sayısını ise 
artırmıştır. Buysa, Kürtlerin siyaset yapmasını 
engelleyen, kısıtlayan bir süreçtir. Bu açıdan 
Kürtlerin durumu, örneğin Filistintilerin duru
mundan çok farklıdır. Birinci Dünya Savaşı sü
recinde ve savaştan sonra, Araplar da bölünmüş

tür ama, Arapla.r, ayrı ayrı manda (sömürge) 
devletler, bağımsız devletler olarak organize 
edilmiş l erdir. Bugün, Basra Körfezi'nden Fas'a 
kadar 22 bağımsız Arap devleti vardır. Bu dev
letlerin tamamı da Araplıktan dolayı , Filistiniiie
rin yayında yer almakta, maddi-manevi, politik, 
ekonomik olarak Filistin mücadelesini destekle
mektedir. Bu Arap devletlerinin bir kısmının Fi
listinlilerle, örneğin HA MAS ' la, HİZB UL

LAH'la çelişkileri olduğu bilinmektedir. Fakat 
bu devletler, kendi Arap kamuoylarından dolayı, 

Fil istinlileri sevsinler veya sevmesinler, Filistin 
mücadelesinin yanmda yer alıyorlar. İsrail' e kar-

ş ı Filistin ' i savunuyorl ar. Filistin devletinin 
1990'ların ortalarında böyle bir süreçte kuruldu

ğu biliniyor. Bugün Filistin Devleti, hem Arap 
Birliği örgüti.inde, hem İ s l.am Konferans ı Örgü
tü 'nde, İslam Kalkınma Örgütü'nde gözlemci 
üyedir. Birleşm iş Milletler 'de de gözleınci üye
dir. Filistinlllerin tck düşmanı vardır, o da İsra
il'dir. Öbür Arap devletleri de şu veya bu neden

lerden dol ayı İs rail Devleti'ne karşı bir konum
da yer almaktadır. İ slam Konferans ı Örgütü ' ne 
üye 53 devletin çok büyük bir kısmı da, yine, İ s 

rail karşıtı politikalar izlemekle, F ilistin müca

delesine yakın durmaktadır. 
Kürtlerin ise, dostla rı yoktur. Dü~manları ysa 

pek çoktur. Kürtlerin ne Ortadoğu 'da. ne uzak 
coğrafyalarda dostu yoktur. Uzak coğrafyala rda
ki, ülkeler de, yakın coğrafyalardak i iilkcler de 
Kürdistan ' ı müştereken yöneten dört devletle 
ilişkilerinden dolayı Kürtlere destek vermemek
te, hep bu dört devletin çıkarları doğrultusunda 

hareket etmektedirler. Kürtler, ömeğin, İslam 

Konferans ı Örgütü 'ne gözleınc i üye ola rak ka
bul edilme mektedir. Kürtlerin durumunun Fil is
tiniiierin durumundan çok çok farklı olduğu 

açıkça görülmektedir. Kürtlerin, devletler düze
yinde dostları yoktur ama, uluslar arası planda, 

yazarlardan, aydınl ardan, politikacılardan, dost
ları vardır, bunların sayıs ı arlmaktadı r. Güney 
Kürdistan 'daki, Kürdistan Bölgesel Yönelimi 'ni 
ayrıca incelemek gerekir. 

1920 '1erde, Milletler Cemiyeri döneminde, 
Kürtlerin durumunu, çevre devletlerin ve emper
yal devletlerin Kürtlere bakışını irdelerken, 
Sovyetler Birliği'nin tutumunun vurgulanmasın

da da yarar vardır. Bu yıllarda ve daha sonraki 
yıllarda , Sovyetler Birliği yöneticileri, anti-KUrt 
bir tavır içindedir. Anti-Küıt tutumda, Sovyetler 
Birliği'nin de, İngiltere'den ve Fransa'dan fark
lı bir tavır iç inde olmadıkları görülmektedir. Bu 
dönemde ve daha sonraki dönemlerde, Sovyetler 
Birliği, her zaman Kürtleri ezen devletlere des
tek olmuştur, her zaman onların ırkçı ve söınür
geci politika l arın yanında durmuştur. Ulusların 

kendi geleceğini belirleme temel ilkesine rağ

men, böyle, Kürt karşıtı bir tutumun nas ıl savu
nulabildiği elbette iraelenmesi gereken bir du-. 
rumdur. Kaldı ki, Kürt halkının ve Kürdistan ' ın 

bölünmesi, parçalanmas ı ve paylaşılmas ı Büyük 
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Britanya ve Fransa gibi emperyal devletleri, Or
tadoğu'da devamlı kılan bir sonuç ortaya koy
muştur. Çünkü Kürtler, fırsat buldukça, bu dev
letler tarafından gasp edilen milli haklarını ka
zanmak için mücadeleye başlamış, bu mücadele
ler, ayaklanmalar hep, emperyal devletlerin yar
dımıyla bastırı lmıştır. Bölge devletleri , örneğin 
Irak Kürtlerin milli mücadelesinin bastırılmas ı 

yolunda her zaman Büyük Britanya'n ın yardımı

na gereksinim duymuştur, bu yardımı talep et
miştir. Sovyet B iri i ği yöneticilerinin, Sovyetler 
Birli ği Komünıst Partisi'-

lerini kendi ara l arında paylaştılar. Milletler Ce
miyeti çerçevesinde kurulan yeni birimlere man
da devletler deniyordu. Manda dev let, özel bir 
yönetim biçimi olmakla beraber sömürge dev let 
olarak anlaşılabilir. Bu çerçevede A Tipi, B Ti
pi ve C Tipi ınandalar kuruldu. A Tipi ınandalar 
Osmanlı egemenliğindeki topraklan ilgilendiri
yordu. Büyük Britanya ' ya bağlı Trak, Ürdün ve 
Filistin , Fransa'ya bağlı Suriye ve Lübnan man
daları kuruldu. İşte bu noktada şöy le düşünmek 
mümkün. Bu çerçevede neden bir Kürd istan 

manda sı (sömürges i) 
nin, bu ili şkileri doğru ve 
sağlıklı bir şekilde algıla

maması dikkate değer bir 
durumdur. 

Sovyetler Birliği, her za
man Kürtleri ezen devletlere 

kurulmadı? O y ı llarda 

Güney Kürd istan ' da 
Şeyh Mahmut Berzen
ci, bağımsız Kürdistan 
krallığ ı için mücadele 
ediyordu. Eınperya l 

Bu koşullarda, Kürtlere 
has, Kürtlere özgü bir dü
şünce nasıl oluşturulabilir? 

Böyle bir düşüncenin oluş

masını sağlayacak olgular 
hangileridir? Bu olguları , 

olgusal ilişkileri belirle
mek için, bazı sorular sor
mak gerekir. Kürdistan ' ın 
ve Kürt halkının bölünme-
s i, parçalanması ve payla
şılması , Birinci Dünya Sa
vaşı sürec inde hangi proje-

destek olmuştur, her zaman 
onların ırkçı ve sömürgeci 
politikaların yanında dur
muştur. Ulusların kendi ge
leceğini belirleme temel ilke
sine rağmen, böyle, Kürt kar
şıtı bir tutumun nasıl savu
nulabildiği elbette irdelen
mesi gereken bir durumdur. 

devletler bağımsız 

Kürdistan a nlayı şına 

karşıydılar. Ama ınan

da(sömürge) Kürdis
tan ' ı da düşünmedil er. 
Kürdistan bugün sö
mürge bile değildir. 

Sömürge elbette bir 
statüdür. Milletler Ce
miyeti döneminde 

ler çerçevesinde söz konusu edildi? Bölünme, 
parçalanma ve paylaşılma hangi tarihsel aşama
lardan geçerek yaşama geçti? B u sürece hangi 
emperyal devletler katıldı? Bu süreç çerçeve
sinde emperyal devletler, bölgedeki, Türk, 
Arap, Fars otoritelerle nası l ilişki kurdular? Ta
raflar birbirlerine bu konuda, ne gibi tavizler 
verdiler, ne gibi tavizler kopardılar? 1-8 Eylül 
1920 tarihleri arasında toplanan, Baku Doğu 
Halkları Kurultayı ' nın , 19 Mart 192l'de imza
lanan İngiliz-Sovyet Ticaret Antiaşması 'nın , 
Kürdistan ' ın ve Kürt halkının bölünmes inde, 
parçalanmasında ve paylaşılmasındaki rolü ne
dir? Bu sorulara makul cevaplar aramak gere
kir. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenen dev
letler, başta Büyük Britanya ve Fransa, yenilen 
devletlerin sömürgelerini, Alman İmparatorlu
ğu'nun ve O;macli İmparatorluğu'nun sömürge-

Kürtler ve Kürdistan 
statüsüz bırakılmıştır. Ve bütün bunlar Kürtlerin 
muhalefetine rağmen gerçekleştirildi. Kürtlerde, 
şeyh, aşiret, gibi feodal yapılar vardı deniyor. 
Aym yapılar Araplar da yok muydu? 2003'de, 
ABD' nin, lrak 'a silahlı müdahalesinden sonra 
kurulan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi şüphesiz 

ayrı bir inceleme konusu olmalıdır. 

Kürtlerin Zaafları 

Bütün bunların yanında, Kürtlerin saflannın 
da dikkate alınması, irdelenınesi gerekir. Bölün
menin, parçalanmanın ve paylaşılmanın hedefi 
olan bir ulus, birçok zaafı olan bir ulustur. Düş
manları, onun bu zayıf tarafından yararlanarak 
onu bölmüşler, parçalamışlar, paylaşmışlar, yok 
etmeye çalışıyorlar. Bu zaaflar nelerdir? Kürtler, 
neden bu zaafların üstesinden gelenıemişler? 

Bugün dünyada 206 devlet var. 2008 Pekin 
Olimpiyatları 'na 206 devlet katıldı. 2004 Atina 
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Olimpiyatları 'na 204 devlet katılmıştı. Bu dev
letlerden 193 'ü Birleşmiş Milletler üyesi. Bu 
devletlerin çok büyük bir kısmının nüfusu bir 
milyondan az. Bu devletlerdin toprak genişlikle
ri de çok küçüktür. Bazıları, belki Kürdistan' ın 
bir beldesi kadar büyüklüktedir. Nüfusu bir mil
yondan az olan belki 40 devlet var. Kürtler ise, 
Ortadoğu 'da, toplam olarak 40 milyondan fazla 
nüfusa sahiptir. Ama, Kürtler'in küçücük bir si
yasal statüye sahip olmamaları dikkate değer bir 
durumdur. Bu, 1 920'lerde, dünya nizarnının 

Kürtlerin çok çok aleyhine kurulduğunu göster
mektedir. 

Bugün, Avrupa Birliği 27 üyelidir. 27 üyeden, 
Lüxemburg, Kıbrıs, Malta, gibi devletlerdin nü
fusu bir milyondan azdır. Lüxemburg'un, 1950'
lerde, AB 'nin 6 kurucu üyesinden biri olduğu bi
linmektedir. Slovenya, Slovakya, Estonya, Le
tonya, Litvanya devletlerinin nüfusu 2-3 milyon 
arasında değişmektedir. Avrupa Birliği 'nde, sa
deceAlmanya'ın, Fransa'nın, İtalya'nın, İngilte
re 'nin, İspanya 'nın nüfusları Kürtlerin Ortado
ğu' daki toplam nüfuslarından fazladır. Belki, 
Polonya 'nın nüfusu Kürtlerin toplam nüfusu ka
dardır. Geriye kalan 21 AB üyesi devletin nüfus
ları Kürtlerin nüfusundan azdır. 

Avrupa Konseyi'nin 50' nin üzerinde üyesi 
vardır. Andorra, Monaco, San Maripo, Liech
tenstein gibi devletlerdin nüfusları 10 binle 30 
bin arasında değişmektedir. Bunlar bağımsız 
devletler olup t\vrupa konseyi dışında Birleşmiş 
MiUetler'in de üyesidirler. Bunlar 1920'dedün
ya nizarnının nasıl Kürtlerin aleyhine kuruldu
ğunu gösteriyor. 

Gerek Avrupa Birliği 'nin, gerek Avrupa Kon
seyi 'nin, "Ortadoğu' da bağımsız bir Kürt devle
tinin kurulmasına karşıyız, Ortadoğu'da sınırla

rın değişmesine karşıyız" şeklinde kararları var. 
Bu kurumlar bunu, " ... ama Kürtler bulundukJa
n devletlerin sınırları içinde bazı hakları sahip 
olabilsinler" demek için söylüyorlar. Kararları
na, bağımsızlığın olamayacağı vurgulanarak 
başlanıyor. Peki Kürdistan'in bölünmesi, parça
lanması ve paylaşılması konusunda bu örgütlerin 
bir görüşü yok mu? Avrupa Konseyi için, "Avru
pa'nın vicdanı·· denir. Avrupa'nın vicdanı'nın bu 
konudaki görüşü nedir? Onbin nüfuslu Andor
ra'nın 40 milyon Kürt 'ün geleceğinin belirlen-

mesine rol sahibi olması konusunda Avrupa'n ın 

vicdanı ne düşünüyor? Kürtleri statiisüz bırakan 
bu dünya nizarnında büyük bir adaletsizl ik yok 
mu? Kaldı ki Kürtler, 200 ytldır özgürlük için 
mücadele ediyor. Yukarıda sözü edilen devletle
rin hiç birinin özgürlük için bedel ödemeleri söz 
konusu bile değildir. 

Bu ilişkiler çerçevesinde dünya n i zamının, 

uluslar arası nizamın yoğun bir şekilde eleştiris i 

gerekir. Bu çerçevede, üniversiteler, basın-yayın 
kurumları, hukuk kurumları, sivil toplum ku
rumlan eleştirilmelidir. 40 milyon olacaksın , 

uluslararası ilişkilerde, uluslararası kurumlarda 
adın anılmayacak. Hak-hukuk özgürlük söz ko
nusu olduğu zaman Kürtlerin adı anılmıyor. 

Kürtlerin adı sadece "terör" söz konusu olduğu 
zaman anılıyor. "Terörün başı ezilecek", "terö
rün kökü kazınacak" vs. şeklinde. Kürtlerde ay
dın, Kürtlerin aleyhine kurulan bu statükonun ne 
kadar bilincindedir? Bu ilişkilerin de irclelenme
si gerekir. 

Sömürge Bile Olmayan Bir Yapı 
Kürdistan ve Kürtler sömürge bile değildir. 

Sömürge elbette bir statüdür. İkinci Dünya Sava
şı 'ndan önceki yılları düşünelim. "Hindistan Bü
yük Britanya'nın sömürgesidir" "Angola Porte
kiz'in sömürgesidir" "Cezayir Fransa 'nın sö
mürgesidir" denildiği zaman her şeyden önce, 
sırurları belli bir toprak parças ı anlaşı lı yor. Sı

ımları emperyal devletler tarafından veya sö
mürgeci devletler tarafından çizilmiş bir toprak 
parçası, bir ülke, anlaşılıyor. Bu örneğin, Büyük 
Britanya değil, Portekiz değil, veya Fransa değil , 

sınırları çizilmiş bu toprak parças ı üzerinde fark
lı bir halkın yaşadığı da kabul ediliyor. Buna sö
mürge devlet denebilir. Burayı kendi politik ve 
ekonomik çıkarlarına göre emperyal veya sö
mürgeci devletler yönetiyor. Kürtlerdeyse du
rum çok farklıdır. Sınır alan yoktur. Sınırları bel
li, Kürdistan diye bir ülke kurulmamıştır. Kürt 
halkının farklılığı kabul görmemektedir. Kürt 
halkının ve Kürdistan ' ın hiçbir statüsü yoktur. 
İnkar ve imha ile karşı karşıyadır. Kürtler ve 
Kürdistan sömürge bile değildir. 2003'den son
ra, Güney Kürdi~tan'da yeni bir süreç yaşan
maktadır. Bu, ayrıca değerlendirilmesi gereken 
bir konudur. 
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Xala hertimi ya rojeva me ya siyasi 

Mesud TEK 

Yek ji xalen hertimi ya rojeva s iyasi ya biza
va netewiya Kurdistane, yekitiya hezen welat
parez e. Usa xuya ye, heya ku welate me di bin 
nire bindcstiye da be, hetane ku zilrn G zordari
ya netewi li ser gele me berdewam be, xala ha
ne ango mijara yekitiya niştimanperweran ji we 
bibe xaleka giring ı1 çareımse tevgera azadi ı1 

serbestiye we eliyar bike. 
Ji bona me Kurdan se aliye yekiti hene . An

go clivc yckiti an hevxebata me di se waran da 
pek be: 

1-Yekitiya hczen welatparez, di her perçeye 
Kurdistane da. Ku baştirin saziya ve cure yeki
tiye bercya niştirnani ye. 

2- Yekiti an hevxebata hemu hezen welatpa
rezen seranser! Kurdistane, ango ya hemu parti 
G hezen niştimanperwer ji her çar parçeyen we
late me. Baştiı·in saziya ve yekitiye Kongra Ne
teweyi, an Meclisa Gişti ya Kurdistane ye. 

3-Yekiti di n ava h ezen welatparezen Kurd u 
hezen demokrat ya her dewletek da, ku welate 
me dagir kirine. 
· Mijara hejmara dudo ya Kovara TEVKURDe 
"Parçebuyin u Kongra Neteweyi" ye. Ji ber ve 
çende dive bi girani behs li ser mijara kovare be
te kirine. Le bele, bi icazeye xwendevanan dix
wazim li ser yek, du xalan ku di ve ware da gi
ring in, bir G baweriya xwc pcşke~ bikim: 

- Dive yekiti penaseye pir rengi u pir dengi
ya civata Kurd be. Nabe, ku vetoyek li ser he
zek an grubek an partiyek hebe. 

- Dive yekiti li ser armancen siyasi yen hev
beş G li ser dilxwaziye were damezrandine. 

- Şikl u cureye yekitiye, şeweye xcbata hev
kariye, ji aliye rewşa siyasi yen navxweyi ı1 

derwe ve ten destni~an kirine. 
- Nabe, ku hezek an part iyek xwe li ser par

tiyen eline ferz bike. Ku usa be, nab itc yekiti u 
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hevkarl, dibe axatl u xulamtl.. 

- Buyer u peşhotiyeıı ku di ware yek itl G hev
xebata hezen welatparezen Kurd da qewimi ne, 
ııişan didin ku herse aliye yekit1 bi hevra gire
dayi ne, ternamkere hevdu ne. Be guman ban
dora her aliyek, li ser aliyen din heye. çi bi ere
ni (pozitif), çi bi nerenl (negatif). Bo ninume. 
Bere an hevkariya hezen welatparez, re xweş
ker e ji bona demezrandina Kongra Netewl. 
Eger hezen welatparezen Kurd ji hev cu da u be
la-ve la bin, pekanina Kongra Netew1 an damez
randina hevkari ligel hezen demokrat yen 

peşangiya pan! G rexisıinen ve pcrçeye da ber 
bi peş diçe. Ev yeka siruştl ye G dive weha be. 
Le, Iigel ve yeke dive peyvendiyck di nava par
tiyen seransere Kurdisıane da hebc. Pcyvendiya 
hane, ne ıene ji ber eve ku dagirkeıen Kurdista
ne bona peşl le girtina tckaşina azadiye dibine 
yek G allkariya hevdu dik in , her usa ji bana ber 

bi peştir birina revgere jl pewlst e. 
Saz1 O dczgeya peyvendiya hane Kongra Ne

tewl ye. Parti G rexistincn Kurdisrane heya !ro, 
ji bana damezrandina Kongra erewl gelck 

ciran dijwartir dibe. 
Em werin li ser mijara hejmara dudo 

ya Kovara TEVKURDe. 

Te zanln, Kurdistan di nava 4 welatan 
da, bi darazore G bi deste emperyalist u 
dagirkeran ve hatiye perçe kirine. LG, gu
man ıcda nine ku Kurdi stan yek welaı t: , 

gele Kurd ji bi hemu re ng Cı dengen xwe 
ve, yek gel e. 

]i her van sedeman, rekxistina tevge
rek, an damezrandina partiyek ji bona 
hemu perçeyen Kurdistane, ne tene rast 
u dil·ust nine u ligel zirufen Kurdistane 
yen heyf, naguncit. H er usa dibite sede
nıa alozf, keşe u tund u tijiye di nava 
perçeyen Kurdistane da. 

Ligel ve, rastiyek heyc ku dive li ber 
çave me. Ev jl ev e: 

Bele, rast e, tixuben ku welate me perere per-
hewl dane, c ivln çekirine, carna sar jl bibe kar 
G xebar kirine. Le bele hewl, kar G xebaten ha-

çe kiriye, ne li ser daxwazen me hatine destni- ne sernekerine. Diyar e, geJek sedemen serne
şan kirine. Ji ber ve yeke ji tixuben hane li ba · ketina hcwlcn hane hene ku ne hcwce ye em 
me Kurdan meşru nine, Kurd tu caran sinaren behsa wan bikin. 
hane nasnekiriye. Her usa dagirkeren Kurdista- Le beJe !ro ji me pewistl bi saziyen usa he-
ne her tim bana peşl le girtina tevgera azadiye ne, bi taybetl di rewşa nG ya navçe G navnetewl 
bi hevra hewJ dane O didin. da, ku hezen mezin yen cihanc dixwazin rewşa 

Me pe xweş be an nebe, ji ber tixuben hane siyasi ya navçeye bigorin G din ya j1 ji ber pe~ke
yen bi dest çekir1, bGye sedema ve yeke ku di tine teknik! di ware internet G ragihandinc da, 
her parçeyen Kurdistane da rewş ı1 preseya s i- bGye gundekc mczin. 
yasi G civakl, ji parçeyen dine cudatir be. Her Bi gor bir G baweriya min, piçuk an nıezin, di-
usa tixuben hane bGne sedema hende ku di her ve hemu parti u rexisıinen siyasi yen welaıparez, 

parçeyen Kurdistan€ da parti fı rexisıinen cuda sazl G dezgc G komelen pişeyi, çandi G civakl fı 

cuda bene damezrandinc G tevgera azadiya her ronakbiren Kurd, di Kongra Netewl da cl bigrin, 
perçe jl, di bin peşengiya partiyen ve perçe da nabe vetoyek li ser parti G kornet G kesan hebe. 
ye. Arınane G strateji G rebaza partiyen her be- Kongra Neıewl dive bibiıe nunere berjeweıı-
şen welate me jl, ji yen din cudatir e. diya giştl ya hemu Kurdan. 

Ji ber van sedernan, rexi stina revgerek an da- Kongra netewl na be ku srnıtcjl G rcbaz O di-
mezrandina partiyek ji bana hemu perçeyen ruşm ji bana her perçeye destnişan bike G di ve 
Kurdistane, ne tene rast G dirust nine G Iigel zi- hewl bide ku di xebata azadiya hcmu perçcyan 
rufen Kurdistane yen heyi, naguncit. Her usa da hevahengl pekbine G peş iya destcverdane 
dibite sedema al.ozi, keşe G rund n tijiye di na
va perçeyen Kurdistanc da. 

1ro tevgera azadiye di her perçeye da,di bin 

kar G baren navxweyi bigre. 
Erke hernil rexistin, sazl G kesen ni ştiınan 

perweran c, ku her usa xebat ji bana damezran-
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dina Kongra Neteweyi bikin. 
Be guman pekanına dezgeyek bi vi renge, ne 

hesan e, le bele xebat il hewl ji bona ve arınan
ce gelek p'iroz e. 

Di vi wa"rl da xaleka din ya giring heye. Te 
zanin, Seroke Herema Kurdistane rezdar Me
sud Barzani, di hcvditina xwe ligeJ Hevseroke 
DTP AhmedTurkil Seroke HAK-PAR Bayram 
Bozyel da , behsa konferansa partiyen Kurdista
he kir. Serokıkomare Iraqe rezdar Mam Celal 
Talabani ji di heyama serdana xwe ya Tirkiye 

da behsa babeta hane kir Cı demek e di bir ı1 ra
ye Kurdistan O Tirkiye da giftugo li ser ve mi
jare heye. 

Ji gotin u ragihandina seroken Kurdistana 
Başure, usa eliyar e ku tartx O rojeva konferans 
heşta nebatiye destnişan kirine. 

Di ve bizanin, ku konferansa hane ne ji bona 
damezrandina Kongra Netew1 ye. Le bcle eger 
bicive, Kongra hane dibite destpekek ji bona 
pevajoyeka nu di ware damezranclina Kongra 
Neteweyl da ... 
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Kürdistan'ın tarihsel trajedisi ve 
ulusal kongre 

Sinan ÇİFTYÜREK 
MESOP 

Ehınede Xani, Mem u Zin adlı ünlü eserinde: 
"Eğer aramızda yalnız uyum olsaydı, 
Eğer aramızda yalmzca bir kişiye itaat etsey

dik, 
O bizi kölelikten kurtam·dt. 
Türkler, Araplar, Farslar' tn köleliğinden 

kurtulup · 
Dinimizi ve devielimizi yüceltirdik. 
Ve o kumada ve akıllılıkta önde giderdik." 

Şerefxan, Şerefname adlı eserinde: 
"Kürtler birbirinin sözüne uymaz/ar; 
aralarında ittifak ve işbirliği yoktur." 
"Bütün devletler ittifaktan doğar. 
Devletsizlik ise ittifaksızlıktan." 

Qazi Muhammed, idam sehpasında: 
"Her halkın ulusal başarı sembolü, birliktir, 

işbirliği ve dayanışmadır ... Kürtlerin, yeryü
zünde yaşayan öteki halklardan eksik bir yanı 
yoktur ... Düşmanlarının baskısından kurtulan 

halklar da sizin gibiydi/er, ama onlar kurtuluş 
için birlik sağlamışlardt." demişti. 

Yukarıc,ia üç önemli Kürt şahsiyerinden aktar
dıklarımızın her biri, tarihsel olduğu kadar, zen
gin ve .somut pr~tik politik deneyim süzgecin
den geçirilerek söylenmiş sözler ya da üretilmiş 
değerlerdir. Benzer söz, öğüt ve öneriler geç
mişten günümüze başka Kürt siyasetçileri tara
fından da dile getirilmiştir, halen de geti riliyor. 
Ancak buna rağmen Qazi Muhammed'in kendi
si vasiyetnamesinde "ders çıkarılmalı" diye 
bahsettiği selefierinin akıbetine, halefieri de 
idam sehpasından gelen dersler dolu uyanlarına 
rağmen Qazi Muhammed'in akıbetine uğramak
tan kurtulamadılar. 

Şerefxan, Ehmede Xani ve Qazi Muhammed, 
Kürtlerin tarihten günümüze devam eden temel 
bir zaafına parmak basmışlar. Söylediklerinin 
özü ya da verdikleri mesaj açık: "B irlik olun." 
Çünkü tarihin derinliklerine dayanan birbirleri
nin sözlerine uymamaktan, iş birl iği ve uyum-
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ne alınmazsa, KFD'nin Kerkük'ün yan ı s ı ra Du
hok ve çevresindeki yeni petrol kaynakların ı 

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı yani Tü rki
ye üzerinden dünyaya pazarlama politikası izah 
edilerneyeceği gibi, bu politikayı izleyenleri de 
"hain, Türk rejimi işbirlikçileri" olarak ilan et
mek gerekir. TEVKURD Dergisi'nin bu sayı
sındaki dosya konusuyla bağlantıl ı olarak ele al
dığınuzd:ı, KFD eğer enerji kaynakların ı Türki
ye üzerinden uluslar arası pazarlara u l aştıracak

sa, bu koşullarda dört parçada Ulusal Kongre'-

dan yoksun olmak, ittifaksızl ı k gibi zaaflardan 
Kürt halkı ve siyaseti çok acılar çekti, halen de 
çekiyor. Gerek Kürdistan bütününde, gerekse 
tek tek parçalarda olsun, organize davranış ya 
da geneli başa alan birlikçi tutumlar zayıftır. 

Dün de, bugün de Kürdistan s iyasetinin temel 
sorunlarından birinin hep birlik olamamak ola
rak karşımıza çıkmasına rağmen, amaçlanan 
birlik sorununda yol alınamadı. B i rlikçı tutu
mun zayıf oluşu, Kürtlerin genet ik yapı~ının ku
şaklar boyu taşıdığı bir zaaf ını? Böyle bir gene
tik zaaf ya da hastalık olamayacağına gö

işgalci devletlerden birine karşı 
mücadelede diğerine dayanma siyasetini 
en çok eleştiren, hatta bu siyaseti 
izleyenleri "hain, işbirlikçi" olarak görüp 
eleştiren Pl(K'nin kendisi de nihayet 
benzer bir siyaset iz lemekten 
kurtulamamıştır. PKK'nin geçmişte 

Suriye'nin yanı sıra İran ve Irak rejimi ile 
de yer yer işbirliği yaptığı bilinir. 

re, nedenlerinin derinlikli iidelenınesi ge-
rekir. 

Burada neden sorusuna yanıt ararkcn, 
sorunu sadeec Kürdistanlı siyasetçilerin, 
(siyasal örgüt. parti ve şahsiyetlerin ) izle

dikleri siyasette yani iradede aramak tek 
başına bizi doğru sonuca götürmez. Kür
distan siyaset odaklanrun izledikleri siya
set kadar, ülke ve bölge koşullarının üre
tilen siyaset ile i l işkisi ya da siyasete tesi
rinin ne olduğu üzerinde de durmak gere
kiyor. Başka bir ifadeyle, Kürdistan ' ın je
opol itiğinin (ülke ve bölge koşullarının toplamı-
mn) Kürt s iyaseti üzerindeki rolünün de ele 
alınınası gerekiyor. Bu yapılmazsa, Kürdistan'
ın ikiye bölünmesinden günümüze kadar geçen 
sürede önce beyliklerin bir Osmanlı 'ya bir Fars
Iara dayanma, sonra dörde bölünmesiyle birlik
te parti ve örgütlerin her defasında i şgalci dev
letlerden birine karşı mücadele ederken diğerine 
dayanma olarak özetlenebilecek s iyaset izah 
edilemez. Dahası bul unduğu coğrafyanın siya
set ile ilişkisi olarak Kürdistan'ın jeopolitiği az 
çok göz önüne alınmazsa, bu siyaseti izleyenie
rin tümünü "hain, işbirlikçi" ilan etmekten kur
tulaınayız. işgalci devletlerden birine karşı mü
cadelede diğerine dayanma siyasetini en çok 
el eştiren, hatta bu siyaseti izleyenleri "hain, iş
birlikçi" olarak görüp elcştiren PKK' nin kendi
si de nihayet benzer bir siyaset izlemekten kur-

nin gerçekleşebilir l ik oranı üzerinde düşünme
miz gerekiyor. 

Demek ki Kürdistan 'da izlenen 'bir ona b• 
buna dayanma' siyasetinin temelinde, Kürr; , 
tan' ın tarihsel trajedisi ilc birbirini bes leyen Jv 

opolitiğinin de önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Daha so m u rta şöyle özetieyebil i riz: 
I- Kürdistan ' ın jeopol i tiği; II- Önce ik.i o;onra 

dörde bölünmüşlük hali; ın- Kürt hal kının, sö
mürgcci/ilhakçı dev lellerin egemen u lus larıy la 

aynı dini inanca sahip olması; IV- Yıl lara daya
nan böl ünmi.işlüğün süreçte parçalar aras ı sos
yo-ekonomik koşullarda yol açtığı farklılaşma 

olarak özetlenebilir. 
Bunların üzerinde du racağ ım , ama önce hem 

genel hem de Kürdistan özelinde jeopolitiği kı
saca ele al acağız. 

tulamamıştır. PKK' nin geçmişte Suriye'nin ya- KÜRDiSTAN' IN JEOPOLİTİGİ VE 
nı sıra İran ve Irak rejimi ile de yer yer işbirliği SiYASET İLİŞKİSİ 
yaptığ ı bilinir. 

Bugün Kürdistan Federal Devleti ' nin (KFD) 
içerisinde bu lunduğu jeopolitik az çok göz önü-

Jeopolitik, tanım olarak en genel anlamıyl a; 

devletlerin coğrafik özellikleriyle siyaset leri 
arasmclaki ilişkileri inceleyen bilimdir. Büyük 
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ya da küçük belirli bir alanda coğrafyanın siya
seti yönlenelirmesi veya hükümetlerin kendi si
yasetlerini coğrafyanın verileri ı şığında şekil

lendirmesi de denilebilir. Çünkü jeopolitik , 
"coğrafyanın bütün unsurlarıyla aktitleşmesi ve 
unsurlar değerlendirilerek sonuçlar çıkarılması" 
sanat ıdır. 19. Yüzyıl ' ın ikinci yarı s ından itiba
ren, yani petrolün kullanıma g irdiği yıllara 

oranla, günümüzde ekonomik, sosyal, kültürel 
ve politik unsurların coğrafya ile ilişki içerisin
de değerlendirilmes iyle, siyasi coğrafya bütün 
unsurlarıyla artık daha aktif hale gelecektir. 

Jeopolitik doğrudan politika üretmez, fakat 
politika üretecek odaklara veri hazırlar. Belirli 
bir ülke, bölge, kıtada, "Jeopolitik, bugünkü ve 
gelecekteki güç ve amaç ilişkisini -politik dü
zeyde- fiziki ve siyasi coğrafyayı esas alarak in
celer. Bütün güç uns urlarının coğrafi platform 
ve verilerle politikaya çizdiği yönü belirler." 
(Suat İlhan , Avrasya Dosyası, Kış 2002, sayı 4, 
sayfa 318) 

Jeopolitik; bir devletin dış politika başta ol
mak üzere politikasının coğrafya, ekonomi, nü
fus vb. açılardan incelenip belirlenmesidir. Kı
sacası jeopolitik ile ilgili yapılan tanımların he
men hemen hepsinde ortak payda; coğrafya, 
devlet, ekonomi-politika kavramlarının birlikte 
kullanıldığı görülür. Bu kavramları karşılıklı 

ilişki içerisinde veri alarak yapılacak her tanım 
şöyle ya da böyle bizi jeopolitiğe ulaştırır. Özet
le; coğrafyanın siyaseti olarak jeopol itikte, top
rak ve -teşkilatlanmış toprak olarak devlet başta 
olmak üzere- unsurları bu ili şkinin merkezini 
oluşturur. 

Jeopolitiğin bölge, ülke gibi değişmeyen un
surlarının yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel , 
askeri ve politika gibi değişen unsurları da var. 
Yukarıda değindiğimiz gibi, söz konusu A veya 
B ülkesinin jeopolitiği olunca, bu iki unsurun 
birbiriyle dinamik ilişkiye girerek birbirini ak
tifleştirdiğini gördük. Bu dinamik ili şkide, söz 
konusu olan ülkenin politik yapısı ve hedefleri 
diğer değişken unsurlardaki gelişmelerle paralel 
değişir. Ama aynı ülkenin dış politikasının te
mel çizgilerinin kolay kolay değişınediği görü
lür. Örneğin; ABD, Rusya, İran ya da Türkiye '
de hükümetlerin değişmesiyle birlikte iç politi-

kalarda yaşanan değişmelere karşın , dış politi 
kamn ana çizgileriyle korunduğu görülür. Bu 
durum, söz konusu ülkenin coğrafyasının dı ş 

politikas ına ka ttığ ı içerikten gel ir. 
Son yıllarda jeopolitik üzerine ta rtı şınaların 

genel olarak Avrasya, özel olarak da Kafkasya, 
Hazar Bölgesi, Orta Asya ve Ortadoğu gibi 
enerji havzaları üzerinde yoğunlaşmas ı tesadüf 
değ ildir. Çünkü ABD başta olmak üzere belli 
başlı emperyalist-kapitalist merkezler, 21 . Yü z
yıl ' da küresel düzeyde etkinliklerini Avrasya 
üzerinde egemenlik kurmakta arıyorlar. 

Ortadoğu, Avrasya ' nın önemli bir bölgesidir. 
Öyle ki Ortadoğu, ''Doğu ve Balı, Kuzey ve Gü
ney, gelişmiş ve az gelişmiş ulusların az veya 
çok buluştuğu fakat çatı şma ların hiç eksik ol
madığı Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının bir
leş tiği, Türk boğazlan vasıtasıyla Karadeniz ' i 
Akdeniz'e, Süveyş Kanalı ile de her iki denizi 
Hint Okyanusu 'na bağlayan stratejik konumda 
bir bölgedir." (Arman Kuloğlu, Avrasya Dosya
sı, Sayı 4, sayfa 15) Nihayet Türkiye'nin de bu
lunduğu coğrafyada önem'li bir jeopolitik yer iş
gal ettiğini eklemeliyiz. Bunlar doğru olduğu 
kadar, Kürdistan ' ın da Ortadoğu'nun kalbi ol
duğu ve Türkiye' nin jeopol it ik öneminin belir
lenmesinde Kürdistan 'ın önemli bir yer i şgal et
tiğ i gerçeği de bir başka doğru. 

Bu nedenle tarihi boyunca Kürdistan, jeopo
litik konumuyla hem bölge hem de emperyalist 
devletler iç in oldukça önemli bir yer işgal et
miştir. Daha somutta; 

1- Emperyalist güçlerin , gerek 20.yy gerekse 
2l.yy ' da egemenlik kurmak istedikleri iki temel 
bölge olan Kafkasya ve Ortadoğu 'yu birbirine 
bağlayan coğrafik konumu; 

II- Petrol başta olmak üzere sahip olduğu 
enerji kaynaktan; 

III- Dün olduğu gibi bugün de Doğu ile Batı 
arasında ticari, ekonomik ili şkilerinin geliştiril 

mes inde i ş levli olacak İpek Yolu ' nun yine bü
yük bir kesiminin Kürdistan 'dan geçmesi; 

IV- Nihayet günümüzde, Doğu-Batı enerji 
koridorunda taşıyıcı boru hatlarının geçti ğ i 

önemli alanlardan birinin Kürdistan olmas ı , 

şeklinde özetlenebilir. 
Görüldüğü gibi Kürdistan, sahip olduğu zen-
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g inl ik kaynakları , dün toprakl arından geçen ti

caret yolla rı , bugün ise bunlara eklenen enerji 

nakil hatları ve üç kıtayı birbirine bağlayan Or

tadoğ u bölgesindeki coğrafik konumuyla. he r 

dönem gerek küresel emperyal güçlerin gerekse 

bölgesel güçlerin bü yük ilgisini çekmişt ir. Bu 

yüzden Kürdistan tarihte başta Arap-İslam or

dularının saldırıları olmak üzere çeşitli devletle

rin saldırılarına maruz kalmıştır. Ki zaten Kürt

lerin İslamiyet'i kabulü ve feodal düzene geç i ş 

le ri yle sonuçlanan Arap i s tilas ı , tarihimizin 

önemli bir dönüm noktasmı o luşturmuştur. 

Kürdis tan jeopolitik konumuyla. halen gerek 

bölge devletlerinin gerekse de emperyali st dev

paratorluk l arı arasında egemenl ik kurma mika

delesine sahne o l ması; denetimin, aş iret reisleri, 

şeyh ve feodal beylere tanınan mahalli yetkiler

le ve dolaylı sürdürülmesi; yerel yönetimle rle 

yabanc ı baskının, yabanc ı baskı l arla yere l yöne

timle rin sömürü ve talanının maskclenınesi; i ş

galcilerle halkımızın aynı dinden olması: ulusal 

birlik meselesinin olduğu kadar toplumsal geliş

menin de başlıca engelleridir. 

Ardından emperyal izmin de katkıs.ıyla ülke 

olarak Kürdis tan'ın dört ayrı parçaya bölünme

si ve her parçan ın ayrı bir devletin denetimine 

bırakılması, Kü rt ulusal hareketini ~lirekl i dört 

işgalci devletin çapraz ateş ine maruz bıraktı. 

Kürt ulusal harekerinin letlerin s tratejilerinde 

önemli bir yer i şgal eder. 

Fakat Kürdistanlı siyas i ya

pıl ar dün olduğu gib i bugün 

de, sahip olduklan jcopoli

tiğin ağırlığ ını taşıyacak ve 

bunu kendi lehine bir faktö-

re dönüştürecek bir politik 

örgütlülüğe ulaşamadılar. 

Ü lke olarak Kürdis tan ' ın 

jeopolitik önemine karşın, 

Kürt s iyasetinin, hem teşki

lallanmı ş toprak olarak 

devlet düzeyinde bir örgüt

lülükten hem de dört parça-

Kürdistan tarihte başta 

Arap-İslam ordularının saldı
rıları olmak üzere çeşitli dev
letlerin saldırılarına maruz 

kalmıştır. Ki zaten Kürtlerin 
İslamiyet'i kabulü ve feodal 

düzene geçişleriyle sonuçla
nan Arap istilası, tarihiinizin 
önemli bir dönüm noktasını 
oluşturmuştur. 

iç birliğ i ni olumsuz e t

kileyen faktörlerin ba

şında bu gelir. 

Tarihin derinliklerinden 

bugüne kadar ul usal ba

ğımsızl ı k kavgasında 

Kürtl e rin cidd i ul us lara

rası destck alamama l arı 

ve uluslaranısı g üç 

odakl arının, Ö7elliklc 

emperyali zmi n (son 

Kürt Federal Devleti'-

yle ilişkileri hariç) böl

gede hep Farı., Arap ve 

yı kapsayan " Ulusal Kongre" ti.iründen bir s iya

s i örgütlülükten yoksun oluşu bunun esas nede

nidir. Çünkü K~irdistan' ın sahip olduğu jeopoli

tiği güçlü ve birleşmiş ulusal demokratik siyaset 

(ulusal kongre vb.) tarafından yönetilemediğin

den, jeopolitik güç güçsüzlüğe dönüşür, o lan da 

budur. Bunun yolaçtığ ı en önemli sonuç, devlet 

düzeyinde örgütlü bulunan Türkler, Farslar ve 

Araplar ile kıyas landı ğında Kürtlerin siyas i ve 

askeri o larak zayıf kalmalarıdır. Bu durum baş

ka faktörlerle birlikte, Kürdistan özgürlük mü

cadelesinin tarihsel trajcdisini n esas nedenlerin

den birini oluşturuyor. 

TARİHSEL TRAJEDİNİN BELLi BAŞLI 

ÇİZGİLERİ 
Birincisi: Kürdistan ' ın yüzyıllar boyunca 

yabancı istilalara uğraması ; Osmanlı ve İran im-

Türkleri esas a lan bir politika izlemes i, Kürtle

rin iç birliği ni ve dolayısıyla öLgli rlük mücade

les ini olumsuz e tkileyen bir diğer faktördür. 

Kürdi stan ' ın belirttiğimiz jeopolitik konumu 

neden iyle sürekli yabancı işgaller al tında bulun

mas ı ve parça lanmış hali Kürt halkını hep can 

derdine düşürmüştür. Hep birden fazla güçlü 

imparatorluklann/dev le tlerin işgal inde ve k ıs

kacında yaşamas ı , iç birliğini yarat mada c iddi 

bir engel oluşturmuştur. "Ulusa l Kongre'' türün

den bir örgütlülükten de yoksun Kürt siyaseti, 

bu i şgalci devletlerin böl-parç:ıla-yönet po liti

kalarının da etkis iyle bir kısmı X devletinin, di

ğer bir kısmı ise Y devletinin yanında saf tut

muşlardır. Şu veya bu devletin yanında saf tut

mak g ibi bir zaaf halen varlığın ı koruyor. işgal

ci dev letlerden birine karşı mücadele ederken 

bir diğerine dayanma siyasetini en çok eleş tiren 

TEVKURD- Sinan ÇiFTYÜREK (MESOP) • Ila 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



PKK'nin de benzer bir siyaset izlemekten kurtu
lamadığını belirtmiştik. 

İkincisi: Kürtler ile işgalci devletlerdeki 
ezen ulusların aynı İslam dini inancına sahip ol
malarıdır. Eğer Kürt halkı işgalci rejim halkıyla 
aynı dini inanca sahip olmasaydı, tıpkı Bulgar
lar, Yunanlar. Sırplar gibi çoktan bağımsızlığını 
elde etmişti. 

Ezen ulusla aynı dini inanca sahip olmanın 
yanı sıra bir de Kürt halkının barındırdığı mez
hep farklılıkları da Kürt ulusunun hep kendi 
içinde bölünmesinde önemli rol oynamıştır. Kı
zılbaş ya da Sünni olmak, çoğunlukla Kürt ol
maktan önce gelmiştir. Ki dün Kürdistan'ın Os
manlı ile Safeviler arasında bölünmesinde de 
mezhepler hayli etkili olmuştu . Bugün bile ge
nelde olduğu kadar özelde Kuzeyli Kürtlerin iç 
birliğinin önündeki en önemli engellerden biri
dir. Kürt halkındaki mezhep farklılı ğ ı Türkiye 
burjuvazisinin gerektiğinde kullanacağı, bugüne 
kadar kullandığı bir iç çatiağı oluşturuyor. Çün
kü Kürtlerin iç birlik ve daha somutta genel ulu
sal özgürlük yönünde her ileriye yönelik hamle
lere kalkışmasında, TC iktidarları bu çatiağ ı rle
rinleştiren politikalarla Kürtleri birbirlerine dü
şürmeye yönelmişler ve bunda etkili de olmuş
lardır. 

Üçüncüsü: Yüzyıllan kapsayan böli.inme ne
deniyle parçalar arasında oluşan ekonomik, sos
yal ve hatta kültürel farklılıkların siyasete yan
sımas ı olarak belirtcbiliriz. Örneğin; diğer par
çalar ile kıyaslandığında Kuzey'de daha ileri bir 
kapitalist gelişme ve yol açtığı sonuçların siya
sete kattığı farklılık gibi. Bu durum siyasetin 
daha modern çizgilere bürünmesine yol açmış, 
ancak diğer parçalara oranla entegrasyon ve asi
milasyanun derinleşmesi gibi sonuçları da bera
berinde getirmiştir 

Dördüncüsü: !.Emperyalist Paylaşım Sava
şı ' nda emperyalistle rce çizi len sınırlar üzerinde 
kurulan ve günümüze kadar korunan Ortadoğu 
bölgesinin statükosudur. Kürt ulusal hareketi, 
küresel ve bölgesel güçlerin korunmasında 
hemfikir oldukları bu statüko içerisinde nefes 
alamaz olmuştur. Gerek sosyalist bloğun, gerek
se emperyalist batının işgalci devletler başta ol
mak üzere bölge devletleri ile sürdürdükleri iliş-

kiler, Ortadoğu' daki statükonun devamını sağ
lamış ve çıkış arayan Kürt ulusal hareketinin 
her defasında boğulınasına yol açmıştır. Son yıl
larda ABD, lrak'ı işgaliyle bu statükoyu tanı
mayarak, sınırların yeniden çizilmesini de içe
ren bir siyaset izlemiş , ancak birçok nedenle iz
lediği stratejide en azından şimd\lik yarı yolda 
kalarak, yeniden bölge statükosunu esas alan bir 
politikaya döndüğünün işaretlerini vermeye 
başlamıştır. iran ile uzlaşma arayışları ve Kaf
kasya ilc Ortadoğu bölge siyasetinde Türkiye'
nin artan rolü gibi gelişmeler, ABD'nin yeniden 
mevcut statükoyu esas aldığının güçlü işaretlc
ridir. 

SONUÇ OLARAK 
Kürt halkı günümüze kadar kal ı cı bir devlet 

kuramadıysa ya da bu düzeyde bir merkezi ör
gütlenme yaratamadıysa, bunun çok yön lü nes
nel ve öznel nedenleri vardır. Daha açık bir ifa
deyle, nesnel nedenlerin de beslediği öznel za
afları vardır. 

Bu zaafların içerisinde, yukarıdaki alıntılar
da da dile getirilen birlikten yoksun davranış, 
can alıcıdır. Kürt liderlerden aktardığımız 
"Kürtlerin kendi iç birliklerini yeterince gerçek
leştiremedikleri, bu yönde ciddi nıaflar ta~ıdık
ları " doğrudur. Fakat birlik oluşturamamak bir 
nedenden çok bir sonuçtur. Kürtler neden iç bir
liklerini gcrçek leştiremiyorlar? Sorgulanması 
gereken budur. Yoksa bu sorunda rol oynayan 
jeopolitik nedenler üzerinde yukarıda zaten dur
muştuk. 

Merkezileşmede, yani kendi merkezi otorite
leri etrafında birleşme yönünde Kürtler hep cid
di zaaflar taşımıştır. Kürtlerin devlet başta ol
mak üzere kendi merkezi birliklerini bugüne ka
dar kuramamış olmalarında , öznel iradelerinin 
dışında yukarıda belirttiğimiz tarihsel trajedinin 
büyük payı olduğunu tekrar vurgulayalım. Fakat 
bilelim ki bu nesnel koşullar ya da tarihsel tra
jedi her şey değildir. "Nesnel nedenler/engeller 
var, bu yüzden Kürtler birlik oluşturamadılar" 
diyerek kendimizi rahatlatmamız ve KUrt ulusu
nun, özellikle de Kürt siyaset damarının barın
dırdığı zaafları, eksiklikleri göz ard ı etmemiz 
doğru olmaz. Halkımızın barındırdığı ciddi za-
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aflar üzerinde eleştirel ve radikal bir yaklaşımla 

durmalıyız. Kürt halkının kurtuluşu uğruna kav

ga vermiş, yani halkın zaaflarını, hatalarını eleş

tirmeye hakkı olan herkes, kurtuluşuna katkıda 

bulunmak istiyorsa, Kürt halkına dünden çok 

daha fazla eleştirel yaklaşmalıdır. Çünkü popü

list yaklaşımlar Kürt halkına yarar getirmez. 

iradi zaaf yönünde belirtilecek esas sorun 

ise, siyaset kadrosunun çapsızlığıdır. Bugün 

dört parçayı kapsayan "Ulusal Kongre" sorunu 

tartışılırken, Kürdistan ' ın tarihsel trajedisi diye

bileceğimiz ve yukarıda üzerinde durduğumuz 

dört temel faktörün yanı sıra elbette siyaset da

marının hataları , yetersizlikleri ve Kürdistanİ si

yaset izlemedeki çapsızlıkları üzerine söylene

cek çok şey vardır. Bunlar söylendi, bundan 

böyle de söy lenmelidir. 

Bu nesnel ve öznel sorunlarla yüklü koşullar

da "Ulusal Kongre" hedefini gerçekleştirmenin 

kolay olmayacağı açıktır. Parçalardan biriyle sı

nırlı birlikler kimilerince "Ulusal Kongre" ola-

rak nitelense de, o işlevi üstlenmekten uzaktır. 

"Ulusal Kongre" illa ki birden fazla Kürdistan 

parçasındaki siyasi yapıları kucakl.ayabilmeli

dir. Ancak o zaman Kürdistan özgürlük müca

delesinin yukanda bahsettiğimiz tarihsel traje

disinin aşılmasında "Ulusal Kongre" rol oyna

yabilir. Nasıl ki A ya da B parçasında özgürlük 

müclldelesi yükseldiğinde, ilgili işgalci devleti 

diğer işgalci devletler destekleyip ulusal özgür

Ilik mücadelesi kuşatılıyorsa, "Ulusa l Kongre" 

de ilgili parçadaki ulusal mücadelenin diğer 

parçalardaki ulusal güçlerce desteklenmesini 

sağlayabilir. "Ulusal Kongre"nin öne çıkacak 

başat görevlerinden biri bu olmalıdır. 

"Ulusal Kongre" hedefini belirlemiş olan 

TEVKURD, bu hedefte kendini Kuzey 'deki 

ulusal demokratik güçlerle sınırlandırmamalı

dır. Elbette öncelikle Kuzey 'den başlamalı, ama 

adım adım diğer parçalardaki ulusal demokratik 

güçlerle de ilişkilenerek , "Ulusal Kongre" hede

finde uzun soluklu ve kararlı davranabilmelidir. 
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Parçebôyin, birinek reş ô kongra netewi, 
xewna siyaseta Kord 

Umit TEKTAŞ 
agire Seroke Giştl ye 
Parti ya Maf u Azadiyan 
(HAK-PAR) 

Bi rasti bersiva ve pirse di nav sed saJa bo
ri de bi minakan tije ye. Ne hewce ye ku mirov 
beje parçebuyina Kurdistane, pirsa netewa 
Kurd zehmettir u aloztir kiriye. Helbet seri her 
derdi, piştkuli ii pesirtengiya heri mezin parçe
buyİn e. Li gor me, nirxandina pirsa netewa 
Kurd bi parçebuyina Kurdistane re gelek gire
dayi ye. Her weha çareserkirina pirsgireke ji, bi 
parçebuyine ve giredayi ye. Parçebuylna Kur
distane her weha buye sedemen bearamiya he
reme ji. Ev yek xeterek mezin e, li ser aşti u 
aramiya hereme. Bi gişti rojhilata navin, bitay
beti ji tixuben Kurdistane di nav de cih digire, 
di bin tesira xetera ararniye de ye. 

Wek te zanin herdu şere cihane, ji bo erdni
gariya cihane bun sedemen guhartinan. Gelek 
dewleten nu ava bfin, gelek millet bun xwedan 
dewlet. Cihan seranser gihişt çarçoveyek nu, ti
xube cihane ji nu ve hat xuya kirin, demek direj 
ev çarçova heyi a tixuben nu hat domandin u 
Kurdistan di nav ve pevajoye de parçebuyina 

xwe parast. Piştl şere yekemin e c ihaııc derfe
ten ku Kurd bibin xwedan dewlet hebun. Bila 
neye ji bir ve kirin ku we deme, ji nivgirava 
Erebistane bi dehan dewlet hat avakirin. Ji axa 
desthilatdariya Osmani ji gelek dewlet çebfın. 
Gor plana heyi ji xeyni Kurdan, mileten berbi
çav yen rojbilata navin hemfi bGn xweser O 
xwedan dewlet. Bi tesira Ereb, Fars Q Tirkan 
milete Kurd , ji vi mafi bepar bOn. Şik tune ku 
dewleten emperyal G sereke re nedan ku milete 
Kurd bibe xwedan dewlet. Ev plana nO , ji par
çeki Kurdistane se parçe nG deranl. Bakur G 
herdG Başur, berhemen ve plane ne . Qelsl , xi
zani O paşdemayina netewa Kurd, ji he la din de 
dewlemendiya Kurdistane O xurtiya plana dew
leten mezin, di nav saıfimana cihane ya hey! 
de, re u dest neda ku milete Kurd bibe xwedan 
dewlet. 

Hewildan O serhildanen milete Kurd her tim 
bi awayek tek çOn. Ta ku konjektor guhcri, bi 
şere yekem a Xelice ve parçeyeki Kurdistane , 
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Başfire Kurdistane gihişt statuyek nu. Ev rewş 

gav bi gav, herani iro p6şve çu. Wek destkevti

nek dirold G giring di tar!xa Kurdistane de cihe 

xwe girt, her G her ber bi konaxek plroz, serkef

tl meşiya. Xweserbfina Başfire Kurdistane xasi

ma çarenusl u statuya Kurdan, bi giştl j'i statfiko

ya hererne çirand. Ev statuya nu , ne tene Başur, 

di her parçeye Kurdistane de pozisyon (ası1n) ı1 

rola milete Kurd guhcrand. Eş, cefa, eza, zeh

mett ı1 keda sedsalan gihlşt encaınek serbilind , 

xewna milete Kurd ya sedsall bi clh hat. 

hela rojeve de, him j i hela berjewcndiycn here

mi de ji bo pirsgireka Kurdistane tu dcrdek Ci 

xemek xwe tune bt1n. Navkirina axa Kurdistane 

wek xeterek elihat hesibandin. Nave ve axa qe

dim tirs, xwef O diltirsinek bGn. Digel serhilelan 

u berxwedana milete Kurd pewistl b i guharrina 

c i hane hebun. Ev pcvajo ji bo milete Kurd 75-

80 sal domiya. 

Eşkere ye ku pevajoya ııavnetewi ji, di çare

serkirina pirsa netewa Kurd de x wedane ro le k 

g iring e. Herçend !roj statGya milete Kurd ha ti-

Hewceye gotine ye, milete Kurd xwe

dan heq e ku be~e; "ji mile tan milet im ku 

ji bo azadi O serxwebune her tekoşiyam" 

Mixabin ev piştrasti Ci serbilindiya milete 

Kurd tu car nebu sederne scrxwebun ı1 

xwedan tJewletbGne. Parçebfiy!n u şerten 
navnetewl her tim wek qeydek li linge 

milete Kurd lefiyan. 

Ji ber ve sedeme; 

Gelo slatukoya heyf u mercen navne
tewf dest dide ku Kurdistan yekser azad 
be? Mixabin bersfva ve pirse erenf nfne. 
]i ber gelek sedeman, şerten navxweyf, 
ango xwerutiya çar parçeyf, ji ber mer
cen navnetewf bi awayeke yekbuyf azadi
ya Kurdistane zehmet e. 

İroj her parçe Kurdistane şert ii zirUfen 

xwe ciM ye. Ji ve bone reya ku her parçeye bi 

hevre an di navhev de bigihine asta azadiye tu

ne ye. Ango, ji bo di heınan deme de azadiya 

çar parçeyt reyekt mişterek nexuya ye. Sedeıne 

clirbecCıriya şerten her parçey'i, tekoşln j1, we 

cOr be cCır bimcşe. Beguman rnercen civaki, 

destkcftinen her parçey1, re ı1 olaxen we clhe 

ne. Xuya ye ku netewa Kurd j1, we xwedane 

çcnd dewlet be. An federal an dewletek cihe. 

ParçebGytna Kurdistane G j i bo ve yeke zeh

metiyen tckoşina azadiya we çi ne? Hawirdora 

Kurdistane giş dcsthilatdar G dagirker in. Bakur, 

Başu r, Rojava, Rojhilat, bi dagirkeran ve dor

peçkir1 ye. Wekt stratejik ne ctrane tu behra ye. 

Beguman Kurdistan di ware erdnigariye de 

benefes e. Li ser axa cihane welatek wek Kur

disrane parçebı1y1 (Beri du, pişt re çar parçe ) 

tune )le. Ne herdu Kore, Yemen, Wietnam ı1 

German .wck Kurdistanc nin, ne ji pirs G püsgi

reken wan. Testiten weha u bersiven we meriv 

dikare zede bike. Arınanca me, ji qiyase peştir, 

destnişankirina reallteya e rdn1gar1 ya Kurdista

ne ye. Di qirna 21 an de, tu welatek u erdnigari

yek di wezn ı1 ptvanen Kurdistane de nine. 

Di qirna b!stan de rew~a navnetewi, him di 

be guhartin ji, -ango parçeyek xwe azad, parçe

yen di ji di hinek waran de xwedan hinek ma

fan in j'i- cardin di çareseriya pirsc de gdek pe

wisti yen rola navnetewt heye. Mixabin ev rol, 

di ware tevlihevbiina p ir!>e de jl heye. 

Gelo statt1koya hey! Cı ıncrcen navnetcwi 

dest dide ku Kurdistan yekser azad be? Mixa

bin bers1va ve pirse ereni iline. Ji ber gelek se

eleman, şerten navxweyl, ango xwe rGtiya çar 

parçeyl, ji ber nıercen navnetewl bi awayeke 

yek bOyi azadiya Kurdis tane zehmet e. Him ji 
ber ku pirsa netewa Kurd pirsek navncrewi ye, 

him ji bcrjewendiyen gelek dewletan G '·cThbi

clhkirina asayiye" re nade ku Kurdi stan yekser 

azad be. Ji ve bone dive Kurd di he r parçeye de , 

gor şcrt G ziriifen wc parçcyi tevbigerin. Hev

kari Ci tifaqen xwe gor ve rasteqlniye birexin. 

Minasebetcn di navbera xwe de li gor realita 

Jıeyi biıneşinin. Hesaben berjeweııdi Cı destkef

tinen hevdlı bikin. Kurdistan nave yek welatek 

be ji, çar p~rçe ye. Dive ev rasti tu car neye ji 

bir ve kirin. Kurdistanek yekblıyi, xewn.G xeya

lek dür t1 direj e. Gelo ki dikane bcjc ku d i pe

şedeıne de, du parçeyen azad we arnade bin ku 

bigihln lıevdlı. Berjewendiyen miletek carna bi 
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yek dewletiye, carna ji bi çend dewletiye heye. 

Eşkere ye ku Kurdistanek Yekbı1yi pevajoyek 

balkeş ı1 direj e. Ev pevajo dive bete niqaşkirin. 
Rewşa navnetewi, durbini u asoyek fireh, we 

bersiva ve pevajoye bide. 

Hewce ye di çend xali de parçebuyina 
Ku rdistane fı pirsgireken we bete nirxandin. 

A- Tekiliyen di navbera hcvGclu de Q parçe

buyin. 

Kurden Rojhilat, Bakur, Başur ı1 Başüre Bi

çuk di ware civaki de jiyanek xwerG didomlnin. 
Ji xeynl Başur di tu parçeye de Kurd li ser axa 

xwe desthilatdar ninin, ji bo ve yeke, Kurden 

her parçeye gor jiyana we hererne xwe dipeçe G 

ser u ber dike. 
Clhe gotine ye ku Kurden Başur di asteke pl

roz G serbilind de ne, di her wari de xwedan 
dezgehen netewi ne. Di her wari de ji parçeyen 

din gelck scrkcftl ne. Ev peşveçun ji bo her par
çe G her Kurdeki di rumetek giranbO.ha de ye. 

Germiya tekiliyen nav hevdG, cangorl G dilsozi

ya tekiliyen navxweyi, di pevajoya lro de neka

re re bide yekgirtlbuniye. Dema ku şerten yek

girtlbGniye ji xetera hilweşlna destkeftiııan ze

detir an mezintir be, hinge Kurd dikanin Kur

distanek Yekgirtl blnin rojeva xwe. 
Şik tune ku şerten civakl, tekiliyen milete 

Kurd G mileren ciran di her parçeye de ji hev 
cuda ne. Bakur O. Rojhilat gav bi gav ber bi pe

vajoyek demokratik G destkeftinen neteweyl ve 

diçc. Li Başura BiçGk di ware guhartine G peş

keftina pirsa neteweyl de hewildanek heye. 

Desthilatdaren Suri edi nekarin peşi li guharti

nan G xwesteken azadiye bigirin. Di her parçe

ye de peşveçO.n heye. Her parçe gor reng G pe
wistiyen xwe, gor giraniya bizava Kurd qonax 

bi konax, neqeb bi neqeb re hildide. 
Li gor ve rewşe meriv nikane beje ku, hew

cedariya azadi, tekoşina milete Kurd, di her 

parçeye de nezi hevı1du ye. An ji meriv nikane 

bibeje di her parçeye de rewş, di nav p1vanek u 

di nav weznek de ye. Le meriv dikare beje gele 

Kurd wek miletek ı1 çar dewlet e. Nez1 sed sal e 
ku netewa Kurd li ser çar axe dijiye. Di rewşek 
wisa de, guhartina jiyana civaki gelek tabii ye. 

Durketina ji hesten netew1, dilsart G dGrseki-

nandina ji nasname jl ewqas tabii ye. Ji gelek 

sedeman Kurd bi mileten ctran re, ango bi mi

lete desthilat?ar re tevlihev bO.ye. Mixabin ku 
Kurd hinek Ereb in, hinek Fars in O. lüııek Tirk 

in. Çi asimilasyon O. çi entegrasyonek xwezayi, 

tesirek mezin li ser nasnama Kurd kiriye. Di 

heladinde parçebı1ylna Kurdistane gelek caran 

bO.ye sedenıa ji hev durketina parti O. rexistinen 

Kurdistane. Hinek caran ji bGye sedeına şere 
hevdCı, şere birakujiye. 

Ne hewce ye ku meriv li ser girlngl O. hew

cedariya minasebeten nav parçeyan tiştek nu 

bibeje. Him ji bo Kurdan mafek rewa ye him ji 
berpirsyari O. biradosti ye. Di hernan deme de 

hewcedarl ye jl. Le dive bete zanin ku hewce

darl tiştek e, rasteqlnl tiştek e. Destkeftinen Ba

şur daxwaziya piştgiriye O. danustandineıı Ji gel 

rexistin ı1 dezgehen Başur tim G tim bilindkiri
ye. Başur bGye çavka.nl O. mala hernCı Kurdan. 
Xwesteken xwedlderketina parçeyen di, pişte

vanl ı1 piştgirtina her parçeye bfiye heviyek me

zin. Çareserkirina her pirsgireken rexistinl, 

hewcedariyen rojane, minasebeta di nav Kur

dan de, Başur bCıye wek qibla her Kurdekl. Le 

ev helwest him rast nlne him rasteqln nlne. Di

yar e ku azadbı1na BaşO.r, di hernan deme de li 

ser parçcycn din cwqas tesir nckiriye. HelbeL 
testren eren! çebO.ne, le bele ev tesir eli carço' ' 

yek teng G a:-tck bislnor de maye. L\ 

xwerO.tiyi' u xweseriya her parçeye ye. f"ekili
yen di nav hevdCı, dive bi rengek emeknasl, bi 

ihtirarn, li gel hevdG Cıji berjewendiyen her par

çeye re di nav rezgirlin de bimeşe. 

B- Tekiliyen bi dagirkeran re O. parçebGyin. 
Kurd bi parti ı1 peşavayen xwe carna li gel 

dagirkeran tekili danine u bi wan re ketine nav 

danfıstandinan. Gelek caran jl dagirkeran bi za

nebO.n! bi rexistin G partiyen Kurd re tekilctari 

· danlne. Wek minak Kurden Başur bi dewleta 
İran u Sur!, Kurden Bakur, xasirna PKK bi her 

dewleti re, Kurde Rojhilat bi İrcık, Tükiye fı SO.
ri re di nav tekiliyan de bune. Ev her çar dew

let ji, wek teqtik an rengek bi partiyen Kurd re 
bi awayek! tekill danine. Bi çi te navkirin bi la 

bete navkirin nıixabin ev hewcedari an "teqtik" 
gelek caran buye sedemen şaşiyan u ji hev dur

ketina hezen Kurdan. 
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Strateji an teqtik, tekiliyen bi dewleten da
girker re, tu car nebGye sedemen xurtkirin u 
peşvebirina bizava Kurd. Her tim wek astengek 
u wek birlnek reş di nav bizava Kurd de clh gir
tiye. Ezmuna bizava Kurd destnlşan kiriye ku, 
dewleten hawirdor, ango dewleten dagirker tu 
car bi dilsozl Q dostani piştgiriya rexİstinen 

Kurd nekiriye. Herdem xwestiye bizava Kurd 

bikarb!ne, je Istifade bike. Hesten netewi bişi
kine, tevgera milete Kurc! paşve bixe. 

Di hela din de nakokl ii herberiyen Kurdan G 
desthilatdaren li ser we parçeyi, hertim bala 
desthilatdare di kiŞandiye. Ji bo alozkirina bi
zava Kurd, ji bo bearamiya 

(Civina Kongra Netewi) ani hole. Geriroj di ro
jeva Kurdan de Kongrek Neteweyi heye, çend 
sedemen wi ji hene. Yek ji van sedeman pirsgi
reka PKK.e ye, yeka di destkeftinen Başur u te
kilbuyina DYA(Dewleten YekbOyi yen Ameri
ka)ye ye. Guhartinen hereme, xurtbuylna hel
westa aştixwaz ji, sedemek dine ye. Her weha 
berbidawihatina çareseriyen leşkerl, re li ber şi
rovekirina Kongrek Netewi vekiri ye. Bi raya me 
civina partiyen Kurdistani G Kongreyek netewl 
cihe ne. Realita heyi dest dide ku Partiyen Siya
si bicivin, le ji bo civandina Kongrek Netewi mi

xabin him di ware bi cih anina zirOfen tekniki 
de, him ji realita heyi 

tevgera Kurd, dewleten ha
wirdor ru car be deng G be rol 
neman. Tim G tim bi rengeki 
tiliyen wan di nav siyaseta 
Kurd de hebiin. Mixabin iro 
ji, ji bo berdewamiya berje
wendiyen xwe dest u piyen 
xwe ji nav siyasela Kurd ne

kişandine. 

Siyaseta Kurd carna ji be
çareti, carna ji ~o berjewendi-

Civfna partiyen Kurdis
tanf şik tune ku bi kfjan 
mijar u mebestf kom dibe 
bila be, ev gavek giring u 
qonaxek baş e. Yekem car 
e partiyen Kurdistanf, ji 
her parçeyf hewil didin ku 
werin gel hevdu. 

dest nade. Her çiqas reali
te dest nede ji, civlna par
tiyen Kurd istanl destpe
kek giring G gavek piroz 
e, ji bona niqaşkirina 

~ongreyek Netewl. Di 
hela di de, minasebeten 
nav hevdı1 sed car, giring
tir ı1 hesantir e ji kombı1-
ylna Kongrek Netewi. 
Civlna partiyen Kurdista-

yen rexistini nekarlbGn xwe ji 
van tekiliyen nerast dur bixe. Deh salan Kurden 
BaşGr, bi SOri, İran ii Tirkiye re tekili danin. 
Kurden Rojhilat jl bi İrak ii Tirkiye re. PKK bi 
her all re. 

C- Kongrek netewi O parçebGytn. 
Ev 20-30 salen dawl Kongrek Netewl rojeva 

her parçe Kurdistane ye. W:k xewnek e jibo bi
zava Kurd. Mixabin ev xwesteka giring G ewqas 
ji bi rOmet ji ber parçebGna Kurdistan her tim hat 
paşxistin an ji wek rojevek veşarti di nav hezen 
Kurd de hat gengeşi kirin. Tu car li gor gir'ingi il 
hewcedariya xwe di nav bizava neteweperwer de 
giraniyek nedit il nehat pejirandin. Beri her tişti 
diyarkirina civina partiyen Kurdistan! ve mijare 

n! şik tune ku bi kijan mi-
jar O mebesti kom dibe bila be, ev gavek giring 
il qonaxek baş e. Yekem car e partiyen Kurdis
tani, ji her parçeyi hewil didin ku werin gel 
hevdG. Helbet rol u peşavatiya herema Kurdis
tana azad il xasima Mam Celal TALABANI u 
Kak Mesiid BARZANIcihanine di civinek wi
sa de baweri ii heviyen me xurt dikin. Li gor me 
mebesta ve civine çi aramkirina Başfire Kurdis
tane il çi jt di çareserkirina pirsa netewa Kurd 
de niqaşkirina aşitiyane be jl ev hemı1 di cih de 
ne. Pewistiyek din ji heye ku, di civinek wisa 

de ji bo tayinkirina çarenusiya milete Kurd li 
gel diyarkirina neqşeya re, mesajen giring bene 
dayin il biryaren balkeş bene stendin. 
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Dört parçaya bölünmüş Kürdistan'ın 
Ulusal Kongresi 

Mehmet Emin ASLAN 

!.Paylaşım Savaş ı ' nın başta İngiltere olmak 
üzere galip cenahını oluşturan güçler, çıkarl arı

nın gereği olarak Kürdistan'ı zor ve şiddet yo
luyla dört devlet arasında paylaştırmıştır. Bu 
dört devletin ikisi İngiltere ve Fransa olmak 
üzere emperyalist dev letlerdir. İngiltere için 
önemli olan petrol kaynaklı Kürdistan coğraf
yasıydı. Nasıl olsa Güney Kürdistan parçasını 
Irak ' ın mandalaştırılması vasıtasıyla kendisine 
bağlamı ştı. Ancclc bunu ABD'ye kabullendir
mek gerekiyordu. O nedenle ABD ile Fransa '
nın muhalefetine karş ı Rusya'nın desteğine ih
tiyaç duyuyordu. İngiltere, 16 Mart 1921 tarih
li Rus-İngi liz ticari anlaşması aracıyla ABD'ye 
karş ı güçlendi . NEP politikasının resmi açıkla
mas ı da aynı tarihtir. Bu anlaşmanın özü; İngil
tere, Çar dönemindeki Rusya coğrafyasının o 
dönemki adıyla RSSFC'ye bırakılmasını, karşı
lığında da RSSFC tarafından , İngiltere'nin Or
tadoğu ve Hindi-Çin üzerindeki hakimiyetini 
sürdürmesinin kabulüydü. Rus-İngiliz ticari 

anl aşmasının gereği olarak RSSFC ya da Bol
şevikler, sosyalist ve ezilen ulusların hareketle
rine karş ı Al bay Rıza Han 'ı ve Mustafa Ke
mal 'i destekler ve aynı tarihte Ankara hüküme
tini tanıyarak kendisiyle anlaşma yapar. 

İttihat Terakki, Ekim Devrimi 'nin yarattığı 
siyasi koşulların ve dengelerin yardımıy la Lo
zan Anlaşması ile Ku zey Kürdi stan '
ı ele geçirir. Ekim Devrimi ' nin desteği ve yara
tığ ı dengeler devreye girmeseydi, Sevr anl aş
mas ı ' nın gereğ i olarak Osmanlı devletinin ya 
da Türkiye cumhuriyetinin coğrafyas ı Orta 
Anadolu bölgesiyle sınırlı o lacaktı. Kürd ulusal 
kurtuluş mücadelesinin boğularak , boynuna 
köle zincirinin takılınas ı galip devletlerin ve 
SSCB 'nin yardımı ve onayı ile olmuştur. 

Kürd ulusu, dört parçaya bölünmüş Kürdis
tan 'ı ve ezen ulus devletlerini tanımamış ve bu 
statükoyu parçalamak için o günden beri aman
sız bir mücadele vermiştir/vermektedir. Bu mü
cadele içinde Erzincan Şurası(Sovyeti), 22 Ma- : 
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yıs 1919 ve Ekim J922'de Kürdistan'ın bağım
sızlığının ve Şcx Mahmud'un krallığının ilanı, 
Kürdistan Cumhuriyctinin(Mehabad) kuruluşu 
da vardır. Bununla birlikte bu bağımsızlıkçı si
yasi çizgi 1 960'1ardan bu yana parça katında 
kısmi bağımsızlık mücadelesine yönelmiştir. 

Güney Kürdistan' ın mevcut federal devleti de 
bu siyasi damann ürünüdür. 

Günümüzde Güney Kürdistan Federal Dev
let inin Başkanı Sayın Mesud Barzani, Kürdis
tan Parlamentosunun çatısı altında Kürd siyasi 
temsilcilerinin bir kongre çatısı altında 
toplanınası için bir faaliyet sürdürmekte-

man da ulusal kurtuluş mücadelesi bir aLınlık 
kurtuluş mücadelesine dönüşür. Ulusalcı inisi
yarifte emperyalistler arasındaki çat ı ~ınadan 

yararlanarak daha ileri bir atılıma öncülük er
mek ilc inisiyatifini başkalarına havale etmek 
farklı siyasal niteliklerdir. inisiyatifini başkası
na havale edenlerin özgürlüğüne kavuştuğu ta
rihte görülmemiştir. Bu durum Kürd ulusal ha
reketinin öznel siyasi koşulunu yani devriınci 
ya da ulusalcı iradesini zayıfl atınakta. pasitleş

tirmekte ve nesnel bir konuma dönüştürmekte-

1960'lardan sonra Kürd ulusal soru-
dir. Bu durum bir Kürdistan Kongresi'
nin toplanmasını hem imkan dahiline 
soknıakta ve hem de ulusal bir siyasetin 
tartı şı labileceğinin umudunu vermekte
dir. Kürdistan Kongresi'nin toplanabile
ceğini ve ortak karar alabileceğini tartış
maya açmak ve önerilerde bulunmak ge
rekir. Bu kongre Kürd ulusal hareketinin 
krizi olan azınlık siyasetinin teşhirine ve 
aşmasına yardımcı olacağı için öneml i
dir. Çünkü 1960'lardan sonra Kürd ulu
sal sorunu; Kuzey Kürdistan'da ulusal si
yasetle azınlık siyaseti arasında, Doğu ve 

nu; Kuzey Kürdistan'da ulusal siyasetle 
azınlık siyaseti arasında, Doğu ve Güney 
Kürdistan'da ise ulusal siyasetle parça 
katında kısmi bağımsızlık kavgası arasın

da istikrarsız ve belirsiz bir siyasi zemin 
üzerinde hareket etmekte dil: Kürdistan 
özgülünden dolayı parça katında kısmi 
bağımsızlık kavgasının hedefe dönüşmesi 
halinde ulaşılacağı yer azınlık siyasetidir 

Güney Kürdistan 'da ise ulusal siyasetle parça 
katında kısmi bağımsızlık kavgası arasında is
tikrars ız ve belirsiz bir siyasi zemin üzerinde 
hareket etmektedir. Kürdistan özgülünden dola
yı parça katında kısmi bağımsızlık kavgasının 
hedefe dönüşmesi halinde ulaşılacağı yer azın
lık siy.asetidir. Ulusal-devrimci, ulusal-demok
rat akımlar, amaç ve ilkelerini nesnel koşullar 
ve konjoktürel hedeflerle tanımlarken, ulusal 
sorunla azınlık sorununun ya da kısmi bağım
sızlık sorununun çözümüne dair siyasetlerin ve 
s iyasi araçların farklılığının üzerini de bilinçli 
olarak örterler. Yürüyen paylaşım mücadelesi 
sürecinde Kuzey Kürdistan siyasi akımları 

AB 'yi, Güney ve Doğu Kürdistan siyasi akım
ları da ABD'yi umuda çıkarmıştır. Kürd ulusal 
hareketi; kendilerine, üzerinde yükseldikleri 
toplumsal ve ulusal güçlere güvenme yerine 
emperyalist güç odaklarından birine güvenerek 
hareket etmesi halinde bu emperyalist güç 
odakların oyuncağı durumuna düşerler. O za-

dir. Bu siyasi koşullardan dolayı Kürd ulusal 
hareketi bağımsız ve birleşik Kürdistan siyasal 
hedefinden ve bu hedefe giden stratejiden yok
sundur. Ulusal siyasetin rehberliğinden malı

rum olan Kürd ulusal hareketi: azınlık ve/veya 
parça katında kısmi bağımsızlık siyasetinden 
dolayı mücadelenin bir siyasi öznesinden ziya
de bir malzemesi durumuna gelmişt ir. 

Nitekim önde gelen bazı Kürd siyasi akımla
rm temsilcilerinin açıklamalarına göre, toplana
cak kongrenin perspektifi azınlık siyaseti zemi
nindedir. Dört parçadan Kürd siyasi temsilcileri
ni kapsayan bir kongre azınlık siyasetinin aracı 
değil, ulusal siyasetin aracıdır. Dört parçanın si
yasi temsilcilerini temsil eden bir kongre; Kürd 
ulusuna hitap etmek zorundadır. O nedenle azm
lık siyasetini ya da dar grup çıkarlarını içeren 
önerilerini kongrenin gündemine taşımada ve sa
vunmada zorl anacaklardır. Ulusal siyasetin ara
cında azınlık siyasetinin yön verdiği kararlar 
onaylansa bile teşhiri kolaylaşır. O nedenledir 
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ki, Kürdi stan Kongresi, ulusal siyasetle azınlık 
siyasetinin arasındaki ayrım çizgilerinin kısmen 
de olsa açığa çıkaracaktır. Azınlık ya da parça 
katında kısmi bağımsızlık siyasetinin teşhirine 
ve aşmasına hizmet edecektir. Çünkü Kürdis
tan 'a ilişkin olarak örgüt yöneticilerinin ile ta
banlarının amaçları ve çözümü aynı değildir. Ör
gütlerin tabanı ; dar örgüt çıkarını yani azınlık si
yasetinin çıkarını değil, Kürdistan çıkarını öne 
alır ve ulusalcıdır. O nedenle Kürd ulusu, Kür
distan Kongresi ' nin toplanmasının ve siyasi irti
fak zemini üzerinde ortak bir iradenin oluşması
nın taraftarı ve destekçisidir. 

Yapılan bazı açıklamalara göre kongrenin 
hedeflerinden biri de PKK' nin gerillacı eylem
den vazgeçmesini sağlamaktır. Bu tek yanlı bir 
ilişki değil, iki yanlı bir ilişkidir. Türkiye'nin 
de is temi ve anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca bunun 
için ABD, Almanya ve Fransa 'nın da onayı ge
rekir. İçinden geçtiğimiz ve gittikçe derinleşen 
nüfuz alanlarının paylaşım mücadelesinde he
nüz rakip güçlerin hannanlaşmas ı tamamlan
mamış ve devam ettiğinden böyle bir ortak ka
rarın alınması ihtimali zayıftır. Varsayalım böy
le bir karar oluştu. Buna karşın Türkiye, Kürd
lerin ulusal-demokratik haklarını tanımayacak
tır. Kürdleri n ulusal-demokratik haklannın ta
nınması demek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ken
di s iyasi kimliğinden ve TSK'nin egemen ikti
dar ortaklığından vazgeçmesi demektir. Yani 
etnik siyasi kimlik olarak TC yerine, ortak bir 
siyasi kimliğin kabullenilmesidir. Bunun olma
yacağı bellidir. Türkiye, di ğer parçaların kurtu
luşunu önlemek için elinden geleni yapmakta
dır. Güney Kürdistan Federal Devletinin ve 
Kerkük gibi bölgelerinin sorununu, Irak anaya
sasına göre çözümünü engellemek gayretinde
dir. Çünkü Türkiye'nin konjoktürel siyasi kriz
lerden bağımsız olarak yapısal siyasi krizi var
dır. Bu yapısal siyasi krizi Kürdlerin Türkleşti

rilmesidir.Osmanlı devletinin veya Türkiye 
cumhuriyeti'nin nihai amacı, Kürtlerin Türk
leştirilmesidir. Türkiye ' nin hukuk sistemi, ya
pısal siyasi krizinin üzerinde inşa edilmiştir. O 
nedenle demokratik ve insan hakları , Türkiye'
yi tehdit eden bir terör faaliyeti olarak algılanır. 
Demokratik ve insan haklarını şiddetle bastırıl-

ması Türk hukuk sisteminin gereğidir. Böyle 
bir hukuk sis temi ancak faşist devlet yap ı s ı 

iç inde yaşayabi lir. Ezen-ulus devleti o larak 
Türkiye, fa~ist devlet yapıs ı yla bu yapısal siya
si kri z ini yönetmektedir. Ezen-ulus ve faşi st 

devlet yapılanmasının sürdürülmesi için mani
pülasyonlara ve özellikle kabul edilebil ir s ını r
larda Kürd orij inli bir gerillac ı eylemine ihtiya
cı vardır. O nedenlerle kongre; PKK veya her 
hangi bir örgütten z iyade Kürdistan sorunu ve 
çözümüne yönelik kararlar almalıdır. Nasıl o lsa 
PKK sorunu da Kürdistan sorunun ve çözümü
nün içindedir. 

Güney Kürdistan mücadelesinin federal dev
le t s tatü süne varması ve bu statünüıı Irak ana
yasasında kaydedilmesi ve Irak'ın Birl eşmiş 

Milletlcrin üyes i olması vesilesiyle Türkiye'n in 
inkar politikası iflas etmiştir. Türkiye, önce 
Kürdistan federal devletin i tasfiye etmek için 
elinden geleni yapmıştır. Ancak Kürdistan fe
deral devletinin direnmesi ve Kürdle rin güç lü 
bir biçimde sahiplenmes inden do l ayı TSK gü
cünün buna yetmeyeceğinin ve değişen dış 

konjonktürün basıncı altında kalan Türkiye'nin 
artık geçmişten gelen biçimiyle inkar ve imha 
politikasını sürdi.iremeyeceğ ini, ı s rarınd a zarar 
edeceğini anladı. Bunun üzerine Kürdistan fe
deral devletini tanımaya ve iyi ilişkiler kurma
ya ve içerde TRT Şeş vb Kürd "aç ılım " l arına 

teşebbüs etmiştir. Bu Kürd "açılı m"larının 

amacı; Kürdistan federal devletini ve Ku zey 
Kürdlerin azınlık haklarının tanımak değil, za
man kazanmak için başvurduğu manevra ve 
manipülasyonlardır. Gizli gündemi ise Kürdis
tan federal devletinin tasfiyesi ve Türkleşme
yen Kürdler için tehcir ve soykırımının plaııla
masıdır. Bu planıru uygulamak için fırsatını 

kollamaktadır. Yürüyen paylaşım ve hegemon
ya kavgasının herhangi bir kızışma anında 

!.Cihan Savaşı ' nda Ermenilcre uygulanan soy
kırım benzerini Küreller için de planlamaktaclır. 

Kürdistan 'ın önde gelen siyasi akımı olarak 
PDK, YNK, PKK, bu manipülasyonları teşhir 

edememekte/etmemektedirler. Çünkü bu siyasi 
akımların mücadele p~rspektifi, azınlık ya da 
parça katında kısmi bağımsızlık mücadelesidir. 
Bu saptama, azınlık veya parça katında kısmi 
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bağımsızlık haklarını ele geçirme mücadelesine 

karşı olunduğu veya önemsenmediği anlamına 

gelmemektedir. Devletleşme hedefinden ve bu 

hedefe g iden yol ve araçlarından sapmadan en 

kararlı bir biçimde azınlık ya da kısmi bağımsız

lık haklarının mücadelesini devrimciler, ulusal

cılar verir. Ancak ezen-ulus devletlerin in yön

temleri farklı olmakla birlikte hedefleri; asimi

lasyon, tehcir ya da soykırım yoluyla Kürdleri 

tasfiye etmektir. Tanınan/tanmacak azınlık hak

lar, konjokti.irel amaçlıdır. Fırsatını yakaladığın

da geri alırlar. Azınlık hakları için hal böyle iken 

kısmi bağımsızlık için bu çok daha geçerlidir. 

tak hak ve görevler üzerine federal cumhuriyetin 

kurulması, Kürd sorunun ulusal siyasal özerklik 

çözümüdür. Böyle bir çözüm, diğer parçalan et

kileyeceğinden, emperyalist statüyü bozar. Aynı 

statüde, ortak hak ve görevleri üzerine kurulu 

olmayan bir federal cumhuriyet ise Kürd soru

nun ulusal kültürel özerklik çözümüdür. Ulusal 

kültürel özerklik çözümüyle Irak devlet kimliği 

de korunmuş olacaktır. Mevcut durumda Kürd

ler hem ayrılma hakkına sahip değiller, hem de 

coğrafyasının birliğini sağlam ı ş değildirler. Bu

nun nedeni de cismi olmayan fakat kimliği olan 

Irak devleti 'nin karşı çıkmasıdır. Mevcut haliyle 

Siyasi·, hukuki, ekono

mik ve askeri olarak yani 

devlet olarak yıkılan Irak 

bunun somut örneği ola

caktır. 

"Peki, emperyalistler, 

aynı statüde çok uluslu 

Federal Irak cumhuriye

tini kurabilirler mi , ku

rarsa yaşatabilirler mi 

sorusunu gündeme getir

mektedir. Yurttaşlık hak

ları ve yurtseverlik üze

rine yükselen düşünce 

akımı olarak burjuva 

ulusçuluğunun soyutlan-

Güneyli güçler ve özellikle 
PDK sadece kendi bölgesi
nin çıkarlarını korumak ga
yesiyle siyasi faaliyet sürdü
rürlerse ulusal bir direniş 
çizgisinden uzaklaşırlar. 

Ulusal direniş çizgisinden 
uzaklaştıkça değil bölge dü
zeyindeki çıkarlarını, ulusal 
kültürel özerkliği bile koru
yamaz hale gelirler. 

Irak Federal Devleti içinde 

Kürdler kendi başına bir 

unsur değil, "Irak ulu

su"nun bir parçası konu

mundadır. Demek ki: var 

olan durumuyla Irak'ta 

Kürdler azınlık, Araplarda 

egemen ulustur. Güneyli 

siyasi güçlerin böyle bir 

çozumu kabullenmeleri; 

ulusal siyasal özerklikten 

ulusal kültürel özerklik si-

yasi çizgisine çekilmeleri 

anlamındadır. Böyle bir 

durum; Güneyli güçlerin 

dığı biçim olarak ulusal cumhuriyet, bir egemen 

ulus üzerine kuruludur. Bunun için cumhuriyet 

statüsünde çokuluslu birliklerin Sovyet Cumhu

riyetleri 'nden veya Yugoslavya, Çekoslovakya 

gibi örneklerden başka örneği yoktur. Onlarda 

piyasa ekonomisine geçince dağıldılar. İsviçre 

tek istisnadır. Belçika, Britanya veya İspanya gi

bi örnekler ise cumhuriyet değil, ön varsayımia

rına göre tarafsız krallıklarla idare edilen çok 

uluslu yapılardır. O nedenle Irak' ta aynı statüde 

Kürd ve Arap ulusal federal devleti üzerine bir 

federal cumhuriyetin kurulması aykın bir du

rumdur. Emperyalistler, Saddam rejimini yık

ınakla birlikte Irak devlet kimliğini korudular. 

Yapılmak istenen Şii, Sünni Araptarla Kürdleri 

aynı statüde ele alarak Kürd sorununu bir mez

hepsel azınlık sorununa indirgemektir. Aynı sta

tüde Arap ve Kürd federal devletinin birlikte or-

ve özellikle PDK 'nin par

çacı bir siyaset ç izg isinde karar kılmasına ve 

ulusçu, Kürdistanİ niteliğini de kaybetmesine 

neden olacaktır. Güneyli güçl er ve özellikle 

PDK sadece kendi bölgesinin çıkarlarını koru

mak gayesiyle siyasi faaliyet sürdürürlerse ulu

sal bir direniş çizgisinden uzaklaşırlar. Ulusal 

direniş çizgisinden uzaklaştıkça değil bölge dü

zeyindeki çıkarlarını, ulusal kültürel özerk I i ği 

bile koruyamaz hale gelirler. PDK ulusçu, Kür

distanİ bir siyasi çizgi üzerine kuruldu. Mustafa 

Barzani ve yoldaşlarının SSCB 'nin etkisinde ka

larak ve SSCB'den dönmelerinden sonra PDK, 

parça katında bir ulusal direniş çizgisinde karar 

kılmışken, ulusal kültürel özerkliğin kabullen

mesiyle de azmlık siyasetine dönüşmüş olacak

tır. " (M. Emin Aslan Kürd ulusal hareketinin 

Değerlendirilmesi ve Ulusal Siyaset, s.242. We

şanen Ray) 
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2005 'ten bugüne Güney Kürdistan, daha 
ağırlaşmış olarak aynı sorunları yaşamaktadır. 
Bağdat merkezli Irak devletinin amacı, süreç 
içinde diğer ezen-ulus devletlerin yardımıyla 
Kürdistan federal devletinin gücünü kırarak 

yetkilerini kısmak ve azınlık hakları statüsüne 
indirgemektir. O nedenle Kürd ulusunun dev
letleşmesini hedefierneyen her siyasi akım, 

ezen-ulus devletlerin bir malzemesine dönüş
meye mahkı1mdur. Yani Azınlık ve parça katın

da kısmi bağımsızlık siyaseti; niyetinden ba
ğımsız olarak ezen-ulus devletlerin siyasi kriz
lerini derinleştirmenin değil, aşmanın aracına 
dönüşür/dönüşmüştür. Partizan ya da gerillacı 
eylemini Kürd ulusunun öz-eylemi yerine ika
me etme yoluyla Kürd ulusu devletleşemez. Bu 
mücadele yöntemi Kürd ulusunu; kurtuluş mü
cadelesinin özrıesine değil , nesnesine dönüştü
rür. Milyonlarca Kürdistanlı emekçinin ve ka
deTlerini onlarla birleştiren Kürdistanlı geniş 

kesimlerin kolektif mücadelesinin yoluyla dev
letleşme olur. Bunun için Kürdistanİ siyasetin 
kendini devrimci bir örgütlenme biçiminde so
mutlaştırması ve bu biçim aracılığıyla bu kader 
birliğinin pratik politik mücadele içinde somut 
olarak örülüp pekiştirilmesi gerekir. Ancak bu 
siyasi koşulla Kürd ulusu, ulusal kurtuluş mü
cadelesinin özne ve nesnesine dönüşür. 

Devam eden 3 .Paylaşım savaşı sürecinde 
Kürdistan ulusalcılarının ve devrimcilerinin 
Kürdistan Kongresi 'nin olabilmesi için üzerine 
düşenleri yapmada tereddüt etmeyecekleri gibi 
bu kongreden beklentileri de olacaktır. Bu bek
lentilerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz; 

1 .Kongre, Kürd ulusal hareketinin herhangi 
bir akımına karşı olmadığını dekiare etmelidir. 

2. Kürd ulusal hareketi içindeki diğer siyasi 
akımlara karşı mücadelesinde bürokratik, ika
meci, ültimatomcu, şiddet vb. siyasi olmayan 
yöntemlere başvurmaya karşı olduğunu kalın 
çizgilerle belirtmelidir. 

3 .Kongre, bir örgütün ya da bir kesimin ve
ya bir parçanın çıkarını, Kürdistan'ın genel çı
karından üstün turamayacağını belirtmelidir 

4. Kürd ulusal sorunu, ulusun birliğini oluş
turma sorunudur. Ulusun birli.ği; Kürdistan'ın 

bağımsızlığı ve Kürdlerin dcvletleşmesiyle çö
zülür. Bu siyasi zemin üzerinde ittifak etmeleri 
Kürd siyasi akımların görevidir. Bunun için 
kongre, Kürdlerin bir ulus olduğunu ve devlet
Ieşme hakkına sahip olduğunu açık ve net bir 
şekilde belirtmelidir 

5. Kongre, ulusun birliğinin çözümü doğ
rultusunda mücadele yöntemlerini (yollarını) 

tartışmaya açmalıdır. Örgütlerin, gerillacı vb 
eylem ini Kürd ulusunun öz-eylemi yerine ika
me etme mücadele yöntemini mahkum etmeli
dir. 

6. Kongre, bütün gücüyle Güney Kürdistan'
daki kazanılmış haklarının korunmasının ve ge
liştirilmesinin gereğini yapacağını belirtmeli
dir. Bununla birlikte Siyasi federasyonla idari 
federasyontın ayrım çizgileri de çekmelidir. 

Siyasi federasyon olabilmenin koşullarını 

şöyle sıralarsak; 

1. Güney Kürdistan coğrafyasının birliğini 

kapsamalı dır. 

2. Siyasi ayrılma hakkına sahip olmalıdır. 
3. Kürdistan federal parlamentosu, özerk ya

sa çıkarma yetkisine sahip olmalıdır. 
4. Kürdistan federal mahkemeleri bağımsız 

olmalıdır. 

5. Kürdistan federal coğrafyasının güvenli
ği, idari ve siyasi olarak Kürdistan federasyo
nuna bağlı güvenlik güçleri tarafından sağlan
malıdır. 

Ulusal siyaset zemini üzerinde hareket eden 
bir kongre, Kürdistan genel çıkarlarını esas 
alan siyasi ittifakların yolunu açar. Bu nitelikte
ki bir kongre; Kürd ulusal hareketinin kendi si
yasi krizini aşmasının aracına dönüşebilir. Böy
le bir kongre; Kürd ulusal hareketinin yolunu 
açar ve Güney Kürdistan federal devletinin ar
dından gelen ikinci önemli adımı olacaktır. 

Kongre, Güney ile Doğu Kürdistan için ida
ri federasyon(eyalet), Kuzey ile Güney batı 

(Suriye) Kürdistan için azınlık hakları(beledi
yeler eyaleti) ile kendini sınıriandırmaya kalkı
şır ve bunun geçmişe göre daha ileri bir adım 
olduğu iddiasını dekiare etmeye çalışırsa, doğ
rusu burjuvazinin bu kadarına da pes demekten 
başka söylenecek söz kalmaz. 
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Perçebuna Kurdistane, vizyon ı1 
bin karen pewist 

Osman AYTAR 

Pirs O pirsgi reken perçebuna Kurdistane ji 

wan pirsan in ku vizyon, realtte ı1 nostalji bi 

Jıev re ten j iyandin. Çima? Sebeben perçebGyi

ne ten zanin Gdi vir de berpirsiyariyeke navne

teweyi heye. Ji perçebı1na bi peymana Qesri Şi

rin heta perçebuna destpeka salen 19201 pir eş

kere ye ku Kurdistan wekl wareke şcre guran di 

bin pilaven he7-en kolonyalist G yen navnetewe

yl de maye O li gor berjewendiyen van hezan 

hatiye perçekirin. Encam li ber çavan e. Derva

yi Kurdistana Başur perçeyen din, mafen bin

gehin en demokratik ı1 neteweyi aliyekl, bin na

yen naskirin. Dewleten ku bOne belayen sere 

Kurdistane wusa kirine ku ya Kurdistan "tu

ne"ye, yan ji weki li lrane "herem"eke idari ye 

ku, beyi mafCn cemokratik u neteweyi, ew "be

rem" beşek gelek mehdud e Kurdistane himbez 

dik e. 
J i ber ku perçebGn wexteke durudirej de

wam kiriye li her perçeya Kurdistane bin peva

joyen civaki, siyasi, kultur! G hwd. li gorl per-

çeyan şikil girtine. Ji daxwazen s iyasi yen par

ti G rexİstinan heta helwesten rojane, el i gel ew 

s!noren kolonyalistan, hin sineren din ji çebCıne 

ku ew her dem ne yen weki sineren fiziki yen 

kolonyalistan ten xwane yan ji lıiski rin. Ji ber 

problemen weha di derbare pir en perçebGne Cı 

helwesten birexistinbGyine de dive babelen re

xistini ben ditin ı1 bikaranin ku Kurdistaneke 

yekbı1yi, ne wekl hedefeke nez a iroyin be ji. 

bibe vizyoneke xurt ku ne tene di dilan de bi

mine. Di ve nivisc de ez de Ji ser çend aliyen ve 

pirse bisekinim. 

* * * 
Wexta mirov li tarlxa nez an Kurdistanc eli

nere çend meylen balkeş mirov dikare binav 

bike. Di saJen 19701 de arınane G daxwaza 

"Kurdistana yekbuyi", ji bo ew parti G rexisıi

nen ku ew danln zirnan jt bi g irani nosta ljik bCı, 

bi girani di sewiyeya gotine de dima. Bi xurt

buna tckiliyen navbera parti fı rexistinen çar 
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perçeyan. di salen 19801 u destpeka 19901 de, 
daxwaL u hevdltlnen di derbare babeten bi hev
du re hin karen hevbeş kirine de zede bun. Di 
vt wari de hin gaven ku mirov dikare wekt ga
ven ber bi bircxıstinbuyina (wekt ınlnak "Kon
greya Neteweyl", "Otor!teya Neteweyi'" G hwd. 
di ınunaqeşeyan de dilıatin peşniyarkirin) sl
wani hatin avetin. Ji salen 19901 heta l ro di vi 
warl de gaven berbiçav en ji bo bircxistinbuyi
nen siwanl nehatine avetin. Sebeben we pir in, 
le x wedi'desthilatbuna Kurdan a ı i Kurdistana 
Başur dikare yek ji wan scbeban be ku gaven 
ku mirov di vi wart de dikare binav bikc ncha
tine avetin. 

du di destpeka salcn ı 9801 de di navbera bin re
xistinen Kurdistan! de hate avakirin. u hin 
hewldanen ku bi navc "Kongrcya Netewcyl", 
"Otor1tcya Ncteweyl" u hwd. hal in hole bi Lee
riibeyen heja tijl ne. Wekl hin pirsen din en bin
gebin en Kurdistan!, di vi wari de jl daxwaz G 
berjewendiyen cuda yen ku bi siyaseten teng 
"xemilandi" hebunc O ji ber van jl beyi ku ga
ven berbiçav ben avetin, ew helwdan pi~tl de
mcke rawestiyane. 

* * * 
Ew tecrubcycn heta nuha ku di vi warl de 

hisemeketine di ve nebin sebeb ku ew pır'\ ji ta-
Ew ne be mane ye jl. Wexta tevgera 

Kurdan li perçcycke xurtir dibe pirsa 
yekbGyi ji hema berna bi we ve tc gire
dan. Yek ji helwesten wcha ji bi navc 
Kurdistana me1.in piştgiridana perçeya 
ku li wir revger her! xurtir e, kirin e. Mt
naken dema avakirina Komara Mehaba
de li Kurdistana Rojhilat Q desthilatdari
ya Kurdan a li Kurdistana BaşCır di vi 
warl de du minaken berbiçav in. Piştgiri-

... Perçeya ku li wir tevger xurt e, dive 
e w bi xwe jf wekf perçeyekji tevayiya doza 
Kurdu Kurdistane hesab bike u li gor ve 
yeke jf gavan baveje, ne ku perçeyen din 
en Kurdistane tene wekf "alfgir" an 
"piştgir" bihesibfne. 

ya perçeya ku li wir tevgera rizgarixwaz 
xurtir c kirin, weki prenstb helwestcke di cihe 
xwe de ye. Le ger berjewendiyen perçeyekc si 
bixin ser berjewendiyen perçeyen din, we çaxe 
dive mirov xwedl helwcsteke Kurdistant be. 
Ri ya we jt ew e ku perçeya ku li wir revger xurt 
e, divc ew bi xwe jt wekl pcrçeyek ji tevayiya 
doza Kurd u Kurdistane hcsab bike u li gor ve 
yeke ji gavan haveje, ne ku perçeyen din en 
Kurdistane tene wck1 "aligir" an "piştgir" bi
hesib!ne. 

Yek ji wan rastiyan ji cw e ku pirsa xurtkiri
na tckiliyen navbera perçeyan, wexta tevgeren 
çar pcrçeyan ze!f ketine "aktueltir" buye, yan jl 
rexislinan xwestine tesiren ve zeifbiine bi pişt
giriya hin tevgeren din kemtir bikin. Yan ji he
zen bihez, bi rexisıinen nezi xwc ve hin plat
form avakirine. Wexta mirov tekiliyen hin re
xistinen bihez en bi rexistinen perçeyen din re 
dinere, ew meyl xwe baş nişan dide. Heta wer 
biiye ku parti ii rexistinen dervayl van rexİsti
nan jl caı·nan xwestine platformen çar perçeyi 
pek binin. Platforma ku bi nave "Çarqoll" ku 

rtxe re be "hewalekirin". Rast c ku, hin asıen
gen hey! yen navxweyl di vi warl de hin ji bi 
gelek aliyan tertesir in. Siyaseta teng (tesk); 
perçebuna ku li ser babetcn fikirandina di der
bare berjewendiyen gişti ii tayberi de hatiye 
hale; mentatileya perçebuyi; tekiliyen parti G 
rexisıinan en bi dewleten kolanyalist G yen 
xernexwaz; perçcbCına oll, lehçeyi', elfabeyi u 
civakiji van h in astengan in ku dive tu cari ne
yen jibikirin. Le ji ber ku pirsa perçebiina Kur
distane hln jl wekl xençerek li pi~tl Kurdan c, 
arınane ii daxwaza Kurdistaneke yekbGyi ya 

· parti, rexistin ı1 kesayetiyan bi awayekl eşkerc 
hebe yan nebe, kemkirina tesiren negatif en 
perçebune ii pekanina bingeheke biistikrar a ji 
bo tekiliyen navbera pcrçeyan, vatiniyekc ma
qGI a iroyin e jl. Ji ber ve yeke jl dive em sere 
xwe zedetir li ser helwest, awa ı1 riycn maqul 
beşinin. Be şik mirov dikare, bi giredayi plat
forma Ci naveroka munaqeşeye, llsteyeke dircj 
a helwest, awa ii riyen maqUI pek bine. Di çar
çoweya ve nivisi de ez de çend ji wan, beyi ku 
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mirov li benda "kongreyeke neteweyi" biseki

ne , li gori baweriya min ji bo gavavetinen ak

tfiel giring in blnim ziman: 

Problemeke sereke, harmoniya navbera go

tin (i kirinan e. Li gori baweriya min daxwaza 

Kurdistaneke yekbuyi dive weki vlzyoneke si

yasi ya dur ı1 direj be fi ev vizyon dive ne tene 

di dilan de bimine, herweha weki vizyoneke si

yasi (i peş niyaren bi ve vizyone ve giredayi bi 

awayen maqfil ben zi rnan jl. Le bi na ve "reall

te", "rasti" yan ji bitişteke din dibe, di ve be di

tin ku di gel hemG hesten neteweyi, piştgiri O 

tekiliyan, Ii perçeyen Kurdistane hin pevajoyen 

siyasi, abori, civaki, kultur! u hwd. şik l en cuda 

girtine. Ji me re "tal" be j i, "zehmet" be ji dive 

ev pevajo ben ditin. Rast e, hinek ji Kurdan bi 

baheneya sebeben weha xwe tu cari nezi dax

wazcn Kurdistaneke yekbOyi nekirine ı1 vizyo

nen xwe ji bi sinoren kolonyalistan ve bisinor 

kirine. Le yen bi helwesten Kurdistan! nin pe

wist e ku weki reaksiyon hema li her dere ve 

vizyone bin in ziman (1 we weki hedefeke strate

jik deynin, bi ve hedefe kesen din di bin tahme

tan de bihelin , 'Van ''statukoperest" binav bikin. 

Li gori baweriya min, beyi ku mirov vizyone 

bide aliyekl, dive ınir.ov li ser karfibaren ku mi

rov ji nuha ve <!ikare bike konsantre bibe. 

Di helwdanen ji bo hevkari, piştgiri ı1 diya

loga navbera perçeyen Kurdistane de dive ew 

cudabunen siyasi, civaki, kultur!, cinsi, lehçeyi, 

elfabeyl, oli Q hwd. ku him li her perçeyi, him 

li tevayiya Kurdistane hene baş ben şirovekirin 

ku mirov bikaribe hin astengan bi aliyen wan 

en rast tesbit bike. Ew şere navxweyi ku heta 

nuha di navbera rexİstinen Kurdistani de çebu

ye ; pirsen navbera Misilman ı1 ne-Misilmanan, 

navbera Kurden Misilman u Ezidi, navbera 

Kurden Sunni ı1 Elewi; pirsen newekheviya 

navbera mer G jinan; pirsen lehçeyi (weki mi

nak, navbera Kurmanci ı1 Sorani li Kurdistana 

Başur, navbera Kurmanci u Zazaki li Kurdi sta

na Bakur); pirsen teriqatan (weki minak, nav

bera Nexşibendi ı1 Kadiri) ı1 pirsa bikaranina el

fabeycn cuda ( tayberi ji pirsa di navbera el fa be

yen Latin! u Erebi de, herçend Kirili ji li wela

ten Qefkasyaye ı1 Rusyaye hatibe o te bikara

niıı ), çend ji wan cudabGnen heyine ku roleke 

wan a giring li ser pevajoyan heye. Ji bcr ve ye

ke ye ku ne tene di navbera perçeyen Kurdista

ne de, di her perçeya Kurdi stane de jl pi rsen gi

ring hene ku re li ber hevkari, piştg iri lı diyalo

gan digrin. Hema mirov tene li pirsa elfabeyen 

cuda binere, dibine ku bikaranina elfabeyen cu

da wusa kiriye ku, perçeyek mezin en Kurdan, 

femkirina naveroka nivlsan bi aliyeki, nikari n 

herhemen hevdu bixwinin. Ji ber van pirsan e 

ku, gelek aliyen xebata li hemher pcrçebGna 

Kurdistane hene fi dive e m riyan b ibiııin ku di 

navbera berjewendiyen taybeti G g i ~ ıi de (him Ii 

tevayiya Kurdistane, him li her perçcya Kurdis

tane) waren hevbeş pek binin G wan peş de bi

bin. 

Yek ji unsuren keınkirina xeteriyen perçebG

na Kurdistane u xurtkirina hevkari u piştgi riya 
navbera pcrçeyan ew e ku dive hevkari G yeki

tiya li her perçeyi jl xurtir bibe. Li gori baweri

ya min, hevkari ya navbera perçeyaıı ku li ser 

hevkariyen xurt en li her perçeyi ava bGye, di

kare ewlctir be, dGrGdirej tir be G teberhemdar 

be. Ger hevkariya ııavbera perçeyan ne li ser 

bingeheke weha be, her elem dikare siya rexis

tinen perçeyeke yan en hin perçeyan bikeve li 

ser yen mayin . Ji ber ve yeke ji di vi wari de di

ve politikayen maqQI ben meşandin . Ji ber ku 

destketinen li Kurd istana BaşGr ınezin in il Kur

den me yen li wir ber bi dezgehbCıneke dewleti 

ve diçin, pir normal e ku hin daxwaz O hev iyen 

Kurden perçeyen din ji wan hebin. Le dive ew 

tu cari dernekeve we merheleye ku her tişt ji 

desthil atdariya li Kurdistana BaşGr be payin. Di 

vi wari de helwesten hin grub fı kesan hene ku, 

bi kijan armanc u argumentan dibin bila bibin, 

qet xizmeta hevkariya navbera perçeyan nakin. 

Dive hernil Kurden welatperwer j i destketinen 

li Kurdistana BaşGr serbilind bin G. rexnegiren 

avaker en kil G kemasiyan bin, le vatirıiya wan 

a sereke ew e ku li perçeya xwe dinamizma ne

teweyi fı civaki peşde bibin. Weki minak, xurt

kirina yeklti ı1 hevkariya li Kurdistana Bakur, li 

hember eriş ı1 gefen Turkiyeye yen li hember 

Kurdistana Başur ji dikare bibe piştgiriya heri 

ınezin. Bifikirin, di salen dawiya 19701 de wex

ta slogancn weki "Ordiya Tirk ji Kurdistane 

derkeve!" dihatin avetin, rasterast derketina or-
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diye ji Kurdistana Bakur dihat femkirin. Le ya 
nuha? Wexta sloganeke weha te avetin, raste
rast derketina ordiya Tirkiyeye ji Kurdistana 
Başar te femkirin. Mirov dibeje qey tşgala 

dewleta Tirkiyeye li Kurdistana Bakur bidawi 
hatiye (!). Li gori baweriya min ev hem dramek 
e, hem trajediyek e ji bo tcvgera rizgarixwaz a 
Kurdistana Bakur. Ji ber ve yeke jt li ser binge
heke Kurdistan) xurtkirina tevgera rizgarlxwaz 
a Kurdisrana Bakur ı1 ji nuh ve, le li gori ~erten 
Kurdistana 1royin, bicihkirina Kurdistanibu:;. i
na heJwesten weha ye ji salen 19701, him de 
stOneke hevkariya navbera perçeyan xurtir bi
ke, him jl li hemher erişen dewleta Tirkiyeye, 
bere ku hezen Tirkiyeye 

Ji ber ku bi nave "yek welat", "yek netewe" 
carnan hin tişten xeter hatine kirin ı1 hin jl ten 
kirin, min xwest ve mlnaka metafora "xwişk ı1 
biratl" bidim. 

Di rewşa troyin de yek ji pewistiyan ew e ku 
rexistinen giştt yen sivil ben avakirin ku bikari
bin li tevayiya dinyaye bi nasnameya Kurdi ı1 

Kurdistan! xebat bikin. Wexta mirov li tekill
yen (taybeti jitekiliyen bi hin dewleten kolon
yalist ı1 "xernexwaz" en heretne re) parti ı1 re
xistinen hey! yen Kurdistan! dinerc, mirov di
kare biblne ku kongre yan konferenseke gişti 
ku dikare ji bo xera doza Kurd Q Kurdistane be 
di rewşa 1royin de pir zehmet e, heta mirov di-

kare bibeje, di rewşa 
xwe bigihtjlne Kurdistana 
Başur, de bibe astengeke 
mezin. 

Yek ji pirsen hevkarl il 
piştgiriya navbera perçe
yen Kurdistane ji, ihtira
ma hevdQ girtine ye. Rast 
e, em perçeyen neteweya 
Kurd in Q welate me Kur
distan e. Le ew naye we 
maneye ku, bey! ku em di 
gel parti Q rexistinen heyi 
yen her perçeyi tekill dey-

Çawa mirov nikare malen 
xwişk u birayen xwe, her 
çend mirov ji de u bavek çe
hibe ji, weki mala Hxwe" bi
karbine, le wekf xwişk u bira 
hin heq u hiquqa mirov bi 
hevdu re heye, tekiliyen n_av
bera perçeyen Kurdistane ji 
dikare wekf ve tekiZiya xwişk 
il birayan be ditin. 

iroyin de ew ne mum
kun e. Li gori baweriya 
min, tu feydeyek ji tu
ne ye ku mirov li ser ve 
"reallte"ye bi gri, ha ho 
il bavo bike a binekan 
di bin tahmetan de bi
hele. Di ve neye jibirki
rin ku, weki mlnak, 
desthilatdariya Kurdis
tana Başilr bi van dew
leten kolonyalist Cı xer
nexwaz re ciran e, G li 

nin, dikarin li her çar per-
çeyan bi tene biryara xwe xebata siyasi bidomi
nin u tekileve pirs u pirsgiren we perçeye bibin. 
Li gorl baweriya min , em dikarin tekiliya nav
bera perçeyan, weki tekiliya navbera xwişk u 
birayan hesab bikin. Di pirsen civakl de bikara
nina metaforan (mecaz) dibe ku her dem li cihe 
xwe runene. Le li gori baweriya min metafora 
"xwişk Q biratl" ji bo femkirina tekiliyen nav
bera perçeyan dikare bibe riyeke taswire. Çawa 
mirov nikare malen xwişk ı1 birayen xwe, her 
çend mirov ji de il bavek çebibe jl, weki mala 
"xwe" bikarblne, le weki xwişk G bira bin heq 
fi hiquqa mirov bi hevdil re heye, tekiliyen nav
bera perçeyen Kurdistane ji dikare weki ve te
kiliya xwişk G birayan be ditin. Wexta mirov bi 
ve nerina "xwişk il birati" li perçeyan binere, li 
hemher xwişk G birayan bi hin bez G dewleten 
xernexwaz "hevkari" kirin ji dibe suceke giran. 

gori we ji de tekili he
bin. Ew naye we maneye ku mirov de beşert Q 
qeyd parastvane van tekiliyan be. Na, rexnegi
riya dostane ku berjewendiyen Kurd G Kurdis
tane dixe navenda xwe dive her dem di rojeve 
de be. Le dive em bikaribin, di gel van tekiliyan 
O astengen din jl, riyan biblnin ku hevkarl, pişt
girl il diyaloga navbera perçeyan xurtir bikin. 
Rexistinen gişti yen sivil ku navenden wan di 
destpeke de dikarin li dervaye welet bin, dika
rin di vi warl de roleke baş bileyizin. Li Ewru
paye hin tecrübeyen weha hene ku dikarin bibin 
destpek Q minak ji bo hin gavan. Hevkariyen 
navbera parti Q rexistinen siyasi yen çar perçe
yen Kurdistane ku li hin welaten EwrOpaye he
ne, Federasyona Komeleyen Kurdistane li Swe
de ji wan minakan in ku dikarin ji bo rexistinen 
sivil en li tevayiya Ewrupaye, il gav bi gav li te
vayiya dinyaye bibin modelen organlzebOyine. 
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Bi van riyan mirov dikare tesira tekiliyen heyi 

yen bi dewleren kolanyalist Cı xernexwazcn he

reıne re jl beteslr bike. Di ve warl de, taybeli jl 

desthilatdariya Kurdan, parti Cı rexistincn me 

yen li Kurdistana BaşCır, ger bixwazin dikarİn 

hin gavan (ew gav ne pewist in ku rasterası bi 

nave wan ben avelin, dikarin bi riyen din ben 

lıole) bavejin ku, rasterası ji wan re jl. di tckili

yen wan en heremi ü navncteweyl de, nebin as

teng. 

Hin konferens an eivlnen diyalog Cı hevd'iti

na Kurdan ku dikarin wekl periyodik (wek'i 2-

3 salan care) ben amadekirio ji yek ji wan ri

yan in ku di rewşa lroyin de dikarin ji bo hev

karl, piştgirl Cı diyaloga navbera perçeyen Kur

clİstane Cı Kurden dervaye welet bibin plat[or

mcn bin1met Cı berhemdar. Naveroka van civ'i

nan dikare guhertl be, wekl nılnak her ca re te

mayek dikare bibe mijara sereke. Di vi warl de 

mirov dikare ji tecrübeyen Yahudiyan , Ermeni

yan OYunaniyan (Grekiyan) feydc wcrbigrc. Ji 

be r ku organizasyonen weha ne wcki kongre Cı 

konferensen neteweyi yen koordinasyona nav

bera çar perçeyan in , ew baren "giran" ji naxin 

ser milen parti Cı rexistinen ku hin teki liyen 

wan clikarin ji wan re hin astengan çebikin. Ji 

ber destketinen li Kurdistana BaşOr, ev perçeya 

welc t dikare di organ'izasyonen weha de roleke 

sereke bileyizc. Weki minak 2-3 sa lan care 

konferensekc weha bi beşdariya teınsllkaren 

Kurden hemfı perçeyan u yen dervaye welet 

(yen parti, rexis tin , komel, grub u kesayetiyen 

naskirl) dikare li Hcwlcr, Dihokc yan li Sile-

maniyeye be anıadekirin. Konihensen v.-'cha 

diknriıı di sewiyeya Ewrl\pa u dervaye welet de 

ji ben aınadckirin. 

Iro bi her awayi li ber çav:ın c ku ne Kıın.lis
tan ııe ji dinya ya bere ye; lmk.anen hey! yen 

globallzma iroyin Cı reknolojiya bi \\C ve gire

daye. ji bo kemkirina xesareten pcrçeb(ına Kur

clisıane Li xurrkirina hcvkaô u p i ~ tgiriya navbe

ra perçeyen Kurdistanc bi taybeLI Cı navbera he

mu Kurdan bi gi ştl, bingelleke baş çekiriııc. Li 

gori baweriya min , jeagahdarbCıyina Kurdan a 

bOyeren ku li perçeycıı Kurdisıane diqcwinıin lı 

tişten ku di dcrbare Kurdan de li dinyayc elibin 

bi ı.ere xwe d ikare bingelleke gelek ba~ ji bo ga

veıı mezintir e n ji bo peşerojc çe bikc. Ji ber ve 

jl peşclebiriıı O firehkiriııa clczgchcn medyaya 
pirali (te levizyon, radyo. portalen internete yen 

nuçe Cı agahdariyan ı1 hwd.) Cı xurtkirina instl

tul, kitcbxane O navendcn inrorınaı.yon~ yen 
din de bi xwe re bingclıa hesten Kurdistan! jl 

xurtir dike. Ji bo li her çar perçeyen Kurdisıane 

u li tcvayiya Kurdan belavbCına çavkaniyen ni

v!skt, bikaran!na e lfabcyen cuda asteng.eke se

reke ye. Wusa eliyar e di vi warl de çareseriye

kc giştl nuhazehmet e. Bey! ku em li bencia ça

reseriyeke e l fabeyi bisckinin. ji aliycki c.livc 

mirov ve pirsc he r elem di rovcja lıewldanen 

xurtki rina hevka rl Cı diyaloga navbera perçeyan 

de bipareze, j i a li ye din jl dive mirov çavkani

yen devki (wekl mlnak, televizyon, radio O 

hwd.) Cı vizuell (fi lm, risim. ~ikil fı lıwd.) jl fi

rchtir u xurtir bike ku, ew bikaribin slnorkiri

nen elfabeyen cuda kemtir b ikin . 
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Perçebfini, peşveçfina neyeksan ô 
konferansa Kurd 

Fuad ONEN 

Şiiira diroke dibe ku ji her kes! betir ji bo 
Tevgera Azadi ya Kurdistane pewlst be. Giring c 
ku revgcra azadiya me diyalektika doh-lro-sibe 
rast tebigiheje, tekoşlna xwe ya siyasi li ser ve 
tewereyc (mlhver) bide runiştandin. 

Dema ku meriv bala xwe dide tekoşln G dax
wazcn siyasi yen ku lro rexistınen siyasi yen Ba
kure Kurdistane clikin, ıneriv bi dijwarl bawer 
dike ku hcta bi bist :.al here, peşcngen van rexis
ıinan gişan bi hev re bi diruşma Kurdistana Scr
bixwe-Yekl..ıuyi-Sosyallst siyasete dikirin.Ev 
yek rasteqlniya mc ya dlroka nczlk e ku nifşen 
ııuh hay jc tunin Ci piraniya kadroyen nifşen me 
ji ji bir kiriye ı1 her weha hewl didin ku bidin ji
blrkirin. Rexisıinen Bakur. tevll hcmu cudatiycn 
xwc en !deolojik, siyasi ji, xwcdi heman ramane 
bGn ku arınanca stratejik a li peş wan Kurdista
na serbixwc-yckbGyi-sosyallst bO. Ev yek ji bo 
mc rasteqiniycke ewqas zelal bu ku her daxwa
zeke stratejik a keınl wc, bi me wck oportunizm. 
nctcweperweriya hovbcr(p:lmltlv, lptidai), he
wesa hevkariya kolonyalistan dihat, di cih de Q 
bi 7imanekl misoger dihat nıchkuınkirin. 

Pişt! pevajoyekc ku hi jihevketina sosyalizma 

Sovyctan destpe kir, her se arnıanccn ve dirfışmc 
ji hedi hedi dan alikl. K:ıpitallzma ku piştl jihcv
ketina Sovyetan xwe-baweriya xwc veji) and( teze 
kir). bi crişa globalistltibara sosyalizme ya li elin
ye şikand u rengc ala serhildanc ye :--.or veguhcri 
bo porrcqali, binefşl G kesk. Rexisıinen ıne yen 
Bakur ku di dcwrekc wisa de derketin dika diro
kG ku li çar aliye dinye ala serhildane bi sor ren
gandibu (l serhilelana xwe ya li ıcwereya welatpa
reziye wek sosyalizm tarif dikirin, gi reelayi peş
veçwıen li dinye ji, armanca sosyalizme lı situna 
sosyaJist a diruşma me ya sepe dan aliyeki, heta 
eıı ku sosy:ılisr man jl, me arınanca Kıırdistana 
sosyalist bo pengavekc din a stratejik hi~t. Dema 
ku ıneriv ji lro ve le dinere, meriv zclalıir dibine 
ku her se peyen ve dirGşmeya mc ya sepe bi hcv 
re tekildar bGn. ne armancen li nik hcv rczkirL le 
armand!n di nav hev de G pev re tı~k.ildar bGn. Li 
gel sedemen din, ji bcr ku amuın<:a Kurdistana 
sosyalist ji rojeve derketiye jl, bere armaııca Kur
distana yekbG yi, du re ji arınanca K u rd isıana ser
bixwe ji nav armanccn nezik dcrket. 

Li Bakure Kurdistane dewra ku tekoşln bi 
van annanecu stratejik peşde diket, li pcrçeyen 
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din stratejiya siyasi ya ku em dikanin wek xwe
geriya(muxtariyet) demokratik bi nav bikin ser
dest bu. Daxwazen Demokrası bo İraqe otonomi 
bo Kurdistane, Demokrasi bo lrane otonomi bo 

Kurdistane, armancen sereke yen siyasi bfın. Nu
ha peşveçuneke bervacl ınijara gotine ye. Ji ali
yeki ve li Bakur ji arınanca Kurdistana serbix
we-yekbı1yi-sosyalist ber bi federallzme, otono
ıniye şunveçı1n heye, li aliye din li Başı1r G Roj

hilar ji arınanca Kurdistana otonoın derbasl ar
manca Kurdistana federal dibin. 

Her çiqas Manlfestoya Kongreya Civaka 
Demokratik daxwaza Kurdistana Xweger a 
Demokratik dike ji, di daxuyaniyen pişti we 
de daxwaza reformeke rejima idari ya Tirkiye 
derdikeve peş ı1 dawxaz ji zemina welat u cog
rafya Kurda te qetandin. Ewen ku bere daxwa
zen otonamiye wek neteweperweriya hovber 
reş dikirin, nuha armancen siyasi yen ji Kur
distana otonom ji şı1nvetir wek armancen xwe 
yen stratejik tarif dikin, dive ev yek wek iro
niyeke diroki were not kirin. 

ZAGONA PEŞVEÇÜNA NEYEKSAN 
(NEWEKHEV) 

Rastiya ku ev destpeka kurt derdixe peş, him 
di hundir perçeyan de u him ji di navbera perçe
yan de peşveçuneke siyasi ya neyeksan raber di
ke. Dema ku em pirsgireken perçebune gotubej 
dikin, dive em bi baldari li giringl ı1 pekhatina 
zagona peşveçuna neyeksan hı1r bibin. 

Qanuna peşveçuna neyeksan bere di nav tev
gera çep de pir hatiye geııgeştklrin ı1 hinji ev za
gon te gotObejkirin. Bi nave Lenin re bikaranina 
ve zagone ı1idiakirina ku wi ew veditiye ne rast 
e. Rast e ku Lenin ev zagon betir derxistiye peş, 
kişandiye navenda sistema ramanen xwe. Him di 
teoriya qulpa qels u him ji di anallzen Partiya 
Bolşevik de, meriv dikane bandora ve zagone bi
bine. Dfue di gengeşiyen sosyalizm li yek wela
tl de ji ev zagon pir dihat vegotin Q di nav van 
gengeşiyan de edi dihat gotin ku ev zagon tay
betmendiyeke kapitalizına monopol (yekdest) e, 
lewra Marx u Engels ew neditiye, le Lenin ew 
veditiye; ev ne rast e. Her çiqas bi qasi Lenin 

dernexistibe peş ji, Marx ji di anallzen xwe de ve 
zagone wek referans bikar tine. 

Li aliye din, bi ditina min çewt e ku ıneriv bi
beje ku ev zagon tene taybetmendiyeke kapita
lizme ye. Zagona peşveçı1na neyeksan zagoneke 
wisa ye ku di peşveçOna heınO civakan de pek te 
O meriv dikane di peşveçOna formasyenen sos
yo-ekonomik en beri kapitalizme de ji we bibi
ne. Hinıe ve zagone ew e ku li erdnigariyen cu
da, di nav civaken cuda de nakoki u rundiya van 
nakokiyan cuda ne O ev rasteqin1 re dide peşve

çfina neyeksan a civak u erdnigariyan 
Ve neyeksaniye bi kapitalizme dest pe nekiri-

Ewen ku bere daxwazen otooorni
ye wek neteweperweriya hovber reş 
dikirin, nuha armancen siyasi yen ji 
Kurdistana otonom ji şônvetir wek 
armancen xwe yen stratejik tarif di
kin, dive ev yek wek ironiyeke diroki 
were not kirin. 

ye, bervaciya we, kapitallzme ev neyeksani li 
ber xwe ditiye ı1 ji xwe re kiriye niqteya tevgere. 
Peşveçuna neyeksan a kapitalizme bi xwe li ser 
newekheviya ku we dewir sitendiye pek hatiye. 
Cudatiyeke kapitalizme ji formasyonen civaki 
yen beri xwe ew buye ku di gehlneka yek
dest(monopol) de veguheriye bo sistema dinye. 

Veguherina we ya bo sistema dinye, peşveçuna 
neyeksan veguherandiye bo peşveçuna yekgirti 
ya seranseri dinye ji. Asta ku globallzm gihaşli
ye, encameke ve peşveçuna yekgirti ye. Le belc 
ve rewşe wek ku globalist idia dikin, ne neyek
saniya peşveçune ı1 ne jl nakoki Q pevketin ji na
ve rakirine. Nirxandina Trotskl ya ku ncyeksani
ya peşveçuna diroki yayekineken cu cia yen civa
ki, siyasi O erdnigari di nav xwe de ji neyeksan 
e, giring e. Di dinya iro de plvana neyeksaniya 
peşveçı1na yekineken cuda ji, ya yekgirtibOne jl 
disa neyeksan e. 

PERÇEBÜN 
Peynıana Qesra Şirin a 1639an wek destpeka 

parkicin u perçekifina siyasi ya Kurdistanete dl
tin; ev rast e. Sinore ku bi ve peymane hat xe

zandin, li gel guhertina qismi ya 23. 1.1 932an, 
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wek sinore Tirkiye ı1 Irane ma ye. Bi ve peymane 
li dora %33e Kurdistane ketiye bin deste dewle
ta İrane, di 1820an de pişti şere Rusya u lrane 
beşek ji vi perçeyi hat qetandin ku tev li Impere
toriya Rusyaye bu. Ji vi aliyi ve, ve peymana ku 
pevajoya parvebune da destpekirin u fermt kir, 
giring e. Le bele ji ber ku di we dewre de sinor 
derbasok1 (sist) bun, parvebGnen heremi hebGn, 
asta netewebfine şunve bu, de rast be meriv bibe
je ku rfixandina mezin di dema Şere Dinye a Ye
kem de ı1 her weha di parvebı1n-perçebuna peva
joya pişti we de pek hat. Kurdistana ku di nav 
imperetoriyen İran, Rusya ı1 Osman! de parvebı1-
yi ket şer, bu welateki giring jibo eni ya şer. Leş
keren Rus, Fransi, Britani, İta lyan, Alman li gel 
leşkeren İran ı1 Osmani li vi welati cirida dikirin, 
nave vi welati di diroka şer de derbas nedibfi, di 
hevkeşeya pişti şer de dheki vi welati .Ye ferrrıl 
tunebı1. Li vi welati dagirkeriya Rus, Fransi G 
Bdtani li ya Osmaru G İrane zede buye. 

Kurden ku ji Çanakkaleye heta Hicaze, ji Sa
rikamişe heta MGsile, ji Muşe heta Entabe tev li 
şer bGn, pişti şer betir rfibiruyi parvebGn O perçe
bfine bGn. Kurden ku di nav hesaben hemG ali--yen şer de cih digirtin , berdeleke giran ji bo ne-
buna hesabek1 yekgirti dan. Hesabe heremi ye 
Şex Mahmud li hemberi hesaben devere yen he
zen emperyal tek çG, Kurdan nikanibGn di nav 
sistema dewleten nuh avabGyi yen dinye de cih 
bigirtina; parvebfiyi, perçebı1yi ı1 bestatGyeke si
yasi man. Her çiqas gelek sedemen ve encame 
hebin ji, yen heri giring li hundir tunebOna hesa
beki yekgirti ye netewi O li derve ji pergala nuh 
a dinye yan sistema dewletan ya pişti şer ji aliye 
serketiyan pek hatibfin. (Dive em bibinin ku ev 
sedem iro ji hene. lro ji pergala dinye belav bu
ye, dinya şere pekanina pergaleke nuh dike. Gi
ringiyeke jiyani ye ku Kurd di vi şeride xwedi
ye hesabeki yekgirti ye siyasi bin, ku hemO per
çeyan bixe nav xwe.) 

Wek ku te zanin yek ji armancen hevalbendan 
en şer ji ew btı ku Imperetoriya Osmani birfixi
nin O di nav xwe de parve bikin. Ji ber ve yeke, 
hln di dema şer de, di 16.05.1916an de bi pey
ınana Sykes-Picot xaken Osmani yen li Asyaye 
di navbera RGsya, Britanya O Fransaye de ten 
parkirin. Bi ve peymane, xaken Kurdistane en di 

bin deste Osmaru de, di navbera Rusya, Britanya 
ı1 Fransayede ten parkirin. Peymana ku hat plan
kirin di Sibata 1917an de ji bo gotGbeja ltirazen 
Ttalyaye ku teahuden ji bo tevlebuna we ya şer 
nehatine bicihkirin, ji ber ku RGsyaye nikan1bı1 
piştl Şoreşa Rfisyaye ya Sibate di asta serokwe
zlr de tev le bibe, nikanibu pek bihata. Her çiqas 
ji ber ku Bolşevikan pişti Şoreşa Cotmehe(Okto
ber) peymanen dizi yen emperyalistan diyar ki
rin Cı mafen xwe yen ji van pcymnnan derhati bi
kar nehanin ji, bandora we di parkirina piştl we 
de xuya dibe. Pişti gelek guhertinan, sinoren 
parvekirine yen iro bi Peymana Lozane ya 
1923an ı1 ya Anqere ya 1926an fenni bCı . Meriv 
dikane bibeje ku Komara Tirkiye ku di ı 923an 
de hat damezirandin, di ı 925-26an de cYhe xwe 
girt G tcv li sistema dewleten nuh bG. (Hinek ji 
peymanen ku di van salan de hatine lmzekirin ev 
in: 18.10.1926-Bulgaristan, ı 7.12.1925-Yekltiya 
Sovyetan, 22.04. ı 926-lran, 30.05.1925- Fransa 
(Suriye G Lubnan), 05.06. ı 926- Britanya Me
zin(İraq), 01.12.1926-Yunanistan. Pirani ya van 
peymanan bi nave "dostani, ewlehl Cı hevkarl"ye 
hatine çekirin. Le bele bi taybeti peymanen ku di 
1926an de di bi Britanya, Fransa, Tran, iraq Cı Su
riye re çebun, peymanen perçekirin Cı bestatuhiş
tina KurdistanS ne.) 

Herçi dewleten ku pişti şer hatine damczran
din, bingeha sistema wan ji aliye dewleten ser
keti ve hatiye ferzkirin. Serketiyan xwestin ku 
serdestiya xwe bi dinye bidin qebUlkirin Q we bi 
hiqfiqa navdewleti tescil bikin. Cemiyet-i Aq
wam (bi wateya rast Liga Netewan, Yekitiya Ne
tewan) wek organa heri bilind a ve sisteme hati
ye dizaynkirin Cı bi Konferansa Parise ya 1919an 
hatiye damezirandin. Ev rexistin, wck ku Ko
mlnteme ji gotiye, rexistineke emperyalist e. Ev 
rexistin, kolonyalizme bi nave mandat meşru di
ke, parkirina dinye ya pişti şer hiquqi dike, di 
bin serdestiya Britanya Cı Fransaye u 'çavderi
ya' Dewleten Yekbuyi yen ArnerikayS (OYA) de 
ye. Bi ve wateye, parkirin, perçekicin ı1 bcstatG
hiştina Kurdistane, projeyeke emperyalist a bi 
serkeşiya Bri'tanyaye ye. Ji her çar dewleten ko
lonyalist en diyar, Suriye G iraq wek mandaten 
Fransa u Britanyaye bOne dewlet u li dika diroke 
xuya bOne. HemG teserfifen wan en li Kurdista-
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ne di bin kontrola xwediyen waıı de ne. Netewa 
Suriye, netewa İraqe O dewleten wan, eyni wek 
netewa Tirk ı1 dewleta Tirk ji aliye navenden 
emperyalist ve hatine dlzaynkirin Q lihevanln, u 
wek 'rasteqiniyen konkret en tllrokl' li me hati
ne fcr.dcirin. Komara Tirkiye(KT), bervaclldia
ya teza dlroka fcrıııl ya Tirk, ne di nav tekoşina 
lı diji emperyalizme de, le bi hevkariya emper
yalizme G bi ft!rzk irinen emperyalizme hatiye 
damczirand i n. 

Li vir a ku rcwşa wc nakokbar e YKSSe ye. 
Çartiya RGsyaye crkctiye şer bu, le Rusyaya 
Sovyetan dibe arınanca hcvalbt>nden kevn en 
serketiyen şer G dcwleteke w isa ye ku di avakiri
na sistema nuh a dewletan 

soı;yallzme de jl him li dinye Cı him jl li welaıe 

me pewisti bi gengeşi Cı şirovekirin~ hryc. Ji \C 
jl girlngtir. pirgırekeke me ya giring c ku tevge
ra a?adiya Kurdistane ya piştl 1 96t{,ın anıi-cm 

peryallzm bi awaye 'çep·e Tirk G Tirki :iclr:ıq ki 
riye. Ramana ku ne bi diruşına Kurdisrana Ser
bixwe le bi dirGşma Tirkiycya Scrbixwe ıeko~i
ne bike, encameke ve seqetiyc ye. 

Mijara tekoşlna anti-emperyalist di nav tcko
şina sosyalist de mijarekc taktik e ku piştl Şoıe
şa Sovyetan kcıiyc rojeva sosyalizme Ev tcgina 
ku di seri de wek mijareke taktik ket rojeva so-..

yalizmc, bi tayberi di dcwra Stalin u pış tl we ele. 
edi wek mijareke stratejik har lclraqkiı in. Di ve lı 

vir meriv ji bir nekc ku tC 
de be bandor c O ev sistem 
hewl dide ku we hilşine. 

YKSS bi refleksa xweparas
tine rev digeriya u bervaciya 
Rusyaya Çaniye, Iıewl dida 
ku Imperetoriya Osman! 
hilweşine, hewldana li ser 
lingan hi ştina KTya dGına
hika wc, dike siyaseta xwe 
ya bingchin. Yek ji sedemen 
ku Şoreşa Sovyetan u YKSS 
ku ji gelen bindeı;t re bubO 

YKSS bi refleksa xwepa
rastine tev digeriya u ber
vaciya Rusyaya Çartiye, 
hewl dida ku imperetoriya 
Osmanf lıilweşfne, hewlda
na li ser lingan hiştina 

KTya dumahfka we, dike 
siyaseta xwe ya bingehfn. 

koşina 1 i d iJI clewletcıı em
peryalist G anıi-eıııper} a

lizm tegincn cuda ne. Meriv 
dikane ne antl-cnıpcryallst 

be, hcta bi ıncbesten emper
yalist jl li diji hiııck dcwle
ten emperyalist ı ekoşlnc bi 
ke, şer bike. Pişti Şore~a 

Cotınche ya l917an, şoreşa 
praktaryaya Rojava, bi tay
beti ya proJeta ryaya Al-

hevi lı hemberi tek.o~ina azadiya gele Kurt! c ku 
gele heri çewısandl ye Şen~ Dinye ye Yekcnı be, 
be cleqc dim1ne. pirc caran li diji ve tekoşine di-
mine ji ev e. 

ANTİ-EMPERYALiZM 
Wek encameke wc yeke ku peşveçGna neyek

san bi xwe jl neycksan c, mijara anti-emperya
lizme di tekoşinen azadiye yen perçcyen cuda 
yen welate me de, di asten cuda de ketiye nav ro
jeva me. Di hernan perçeyl de jl, di dewren cuda 
de di asten cuda de bt1ye xwedl-girlngi, di çi! sa
len dawl de heri pir li Bakure, rojcva mc dagirti
ye. Sedema sereke ya ve yeke ew e ku Tirkiyc 
endame NATOye ye, projeya KT projeyeke roja
va ya emperyalist e, ji aliye Rojavayiyan ve ha
tiye damezirandin t1 ji aliye wan ve te parm;tin Cı 

her wisa li Bakur serdcstbGna ramana çepgir a 
sosyalist e ku di dewra 1968-90an de xwedl ban
dor bO. Di nıijara tekiliya anti-emperyalizm O 

nıanyayc \\Ck garantiya se
reke ya desthilatiya Sovyetan dihat ditiıı. Pişti ku 
li Rojava pela şoreşe şunve ki~ i ya, Jİ bo li ser lin
gan hiştina desthilatiya Sovyctan li iınkanen nuh 
geriyan, tekoşina rizgariya gelen bındcsı bi ve 
wateye bu x"'·edi gir!ngl. 

Dive em beyi ku ji bir bikiıı sosyalizm wek 
prensib, piştevane tekoşlna azadiya bindestan c, 
ve ra<;teqiniya reel-politik resbit bikin. Ji bcr ve 
Lcngıjin a siyaseta rasteqin e ku Lenin cliruşma 
'Karkeren hernCı welatan yekudu bigirin' guhe
randiye bo 'Karkeren hcmü wclatan G gelen bin
dest yekudu bigirin' O her weha Kongreyu Gelen 
Rojhilat a Yek.em di 1 920an de civiyaye. Bi ra~
ti ji nikanibfıne Kongreyu Gelen Rojhilat a Du
yem saz bikin. YKSS ya ku hemana damezrener 
a pergala nuh a dinye ya ku piştl Şere Dinye ye 
Duyem hat pekanin bu, ev tekiliya ku di seri de 
wek mijareke taktik dibat dltin, hılkişand bo as
leke stratejik, hewl da ku as tengen teorik en 1 i 
ber ve yckc ji bi tezcn 'Awayc Pc~kctinc ya ne 
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Kapitalist' derbas bike. 
Antl-empcryallzma bey! antl-kapltallzın piştl 

hilweşiyana Sovyetan akLuelbuna xwc wenda 
kir. Fcn-:kirina ant1-cmpeıyallzma bey! anti-kapi
talizm di dema hcbuna sistema :sosyalist de ji 
geııgeşibar u wek ku peşveçunaıı ispat kir, çewı 
bu, di diııya me ya iro de bi tevayl be wate ye. 
Xalcke balke~ jl ew e ku ev prensip tcnc deına 
ku elinyaya Kurd dibe mijara gotinc te hibiranin. 
Mafe gele Filistin c damezirandina dewleta xwe 
bi şerLe anti-eınpcryallstbfına Rexistina Rizgari
ya Fillstine (RRF) naye giredan. Naye diLin ku 
kesek bi hcnceta ve prensibe li diji dewleten nuh 
en ku li Batkanan ji aliye dinya emperyalist bi 
serkeşiya OYA ye lıatin damczirandin jl rawesti
yayc. Çawa dema ku dewletbfına Kurdan dihe 
mijara gotine, Idiaya bidawlhatina dewra netew
dewletan derdixin pc~. prenslpa anti-enıperyallst 
jl tene li Tekoşina Azadiya Kurdistanete ferzki
rin. Bi clitina min setlema ku ev rcwş li Bakur bc
lav e ew c ku Kenıallzma di nav Çepe Tirk ele 
vclıewandi disa bi navbcrvaniya Çepe Tirk dike
ve nav Çepe Kurd. Pewistiya gele Kurd e ku wc
Iate wl ji aliye emperyalistan ve hatiye par t1 per
çekirio bi temi u şlrcten tu kesi yen anti-cınper
)alizme tune ye. Di dinyaya mc de ku globali
zasyon le bi tez buye, di ve ıııeriv li ser mijara ku 
Tevgcra J\zadiya mc we bi aktorcn siyasi yen 1i 
dcrve xwe re çi hevkariyan saz bike, wek mija
rekc taktik a hcsabe yekgirtl ye netewl raweste. 

PERÇEBÜN, PEŞVEÇÜNA NEYEKSAN 
Ü BEDENGİYA Bİ NALET 

Par u parçekirio t1 di bin desthilatiya yekine
ken cuda yen siyasi de hiştina Kurdistanc, nehe
qiyeke diroki ye. yek ji sficen li dijl mırovatiye 
ye. Di literatura me ya welatparcz de li ser ve ne
heqiya diroki pir hatiye rawestan, wek astenga 
her! bingeh)n a li ber tekoşlna me hatiye tesbit
kirin, gazin u itiraz hatine kirin. Dinyayiyen ku 
rabOna sinore di navbcra Alnıanya Rojhilal Q ya 
Rojava de li ser nave azadiye bi çepikan pcşwa
LI kir, veguhcrand bo cejncke, dive ben rureşki
rin ji bo ve bedengiya wan a bi nalet li hemberi 
perçebfina betir bi eş ı1 jan a Kurc!istane. 

Le bele dive em her weha bibinin ku ev ne te
ne nehcqiyeke diroki ye, ev neheqi hin dom di-

kc, bi ve wateye ew rasteqlniyekc dirold u aklu
el e. ller wcha tesbitkirina pirsgirH:en ku ev 
rewş di Tckoşina Azadiya mc de pek tine ı1 diri
na rcycn çareseriye jl erk t1 vaıiniya mc ye. Ras
teqiniya perçebGniye, pcşvcçuna ncyeksan a ku 
wek civaken din en din ye li ci vaka Kurd jllıeyc, 
bi awaycki geometrik zede kiriye, dinamika nav 
Kurdiştane fcJc kiriyc, vehilnana we ya navxwc
yi rlıxandiye. Ev rewş him ji ber sinoreıı xczan
di Q lıinı jl ji her we ycke ye ku kolonyallsteıı 
Kurdistanc xwedl şaristanl, ol. paradlgınayen si
yasi yen cuda ne. Britanya il Fransa hcrdu ji 
dewletcn xwedi slstemcn cuda yen <;envcriye Cı 

pratikcn cuda yen kolonyallzme ne. Pratikcn cu
da yen van dewletan ku perçcyen BaşCır u BaşCı
re Rojava bi dcste mandaten xwc G bi awayen 
xwc bireve clibin, peşvcçüna neyeksan a di nav
bera van perçeyan de lezaııdiye. Denıa ku iraq Cı 
Suriye veguherin bo dewletcn serbixwc. ve care 
jl paradlgmayen wan en kolonyallst en cuda peş
veçfına neyeksaıı ji cihe lemayi doınandiyc . He
man tişt him ji bo İran lı Osıııaniya di clcwra lm
peretoriyc de, G him ji 'komarcn · Iran u Tirkiye 
yen pişti wc jl derbas dibe. 

Li her aliye dinye, kolonyallst dinanıiken 
navxweyi yen koloniyen xwc weran dikin, lıewl 
dielin ku wan bişibiııin xwc. bi xwe ve girediıı. 
Ev pevajo li Kurdistana ji slstemen cuda yen ko
lonyallsten cuda re hiştl girantir pet.,. hatiye. Li 
Bakur, Sistema Scrweriya Tirkiye ya i'cada Roja
va, rojavayl Q koallsyona bcwelatan: li Rojhilat, 
bere Pchlewiya aligira Rojava. dure Shteına 
Senveriya irane ya Islami G rojhilatl: li BaşGr. 
sistcıneıı senveriye yen Beasiyen Pan-Ercblsı 
vehCınan Q tevna navxweyi ya Kurdistanc ji hev 
xistine. Dema ku bi ser ve ele. slnoren çekiri yen 
ferzkiri jl peşl li komunlkasyoııa navx weyl ya ci
vaka kurd digrc, tabloyek ııaye ragirıin dcrdike
ve holc. 

Civaka Kurd, di waren siyaset, çand. zinıan 
u jiyana civakl de ji lıev bi yani bu ye, cuda hO ye. 
ketiye nav ma~ika peşveçı1na neyeksan. Lewma 
ye Kurcl ketine rcwşeke ku hcman ziınanl bi se 
elfabeyen cuda binivisin. Li aliyeki gelek nete
wc zinıanen cuda bi hernan clfabeyc dixwinin G 
dinivisin, li aliye din em heman zimani bi sc cl
fabeyeıı cuda dixwinin G clinivisin O lewra bi 
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zehmeti hevdu fehm dikin. Lewra li Kurdistane 
gelek sistem a oormen hiqiiqe yen cuda ten bi
clhkirin. Hiqiiqa 'medeni' ya Rojavayi ya Tirka, 
hiquqa 'şenet'e ya lrana İslami, hiquqa Erebe 
Beasist li Kurdistane hiquqen serwer in. Li gel 
wan, oormen hiqiiqe yen nefermi (xeyri resnli) 
disa yen netewen serdest, her çiqas bandora xwe 
kem dibe ji, hiqGqa eşiren Kurd a qedim. Bawer 

~ nakim tu geleki din li dinye hebe ku di nav tev
liheviyeke hiquqi ya bi vi rengi de bijiye. 

Di ware baweriyen oli (dini) de ji hernan tev
lihevi didome. Li Rojhilat baweriya Şia ya Irane, 
li Bakur baweriya Henefi ya Tirk ya qaşo seku-

Heke meriv bi kurtz bibeje, peşveçu
na neyeksan a li Kurdistane ku di nav 
perçebune de pek te, pirsgireka binge
hfn a Şoreşa Kurdistane ye, ji ber ku 
dive ev şoreş, yekftf ı2 serxwebuna 
Kurdistane wek mafekf dfrokf bihesi
bfne. 

ler (laik), li Başur tevliheviya baweriya Islami 
ya Ereb G sekulerizma Beasist, li Başure Rojava 
tevliheviya baweriya İslam a Ereb, d fire ji bawe
riya Alewi ya Ereb, sazumana baweriya oli ya 
civaka Kurd ji hev xist, bu sedema tevliheviyeke 
baweriya di nav civake de ı1 di ware baweriya oli 
de ji pevajoyeke neyeksan ı1 ya ji xwe biyanibG
ne pek hat. Minaka heri balkeş a ve yeke, traw
maya ku bi sere Alewiyen Kurdistane de hatiye. 
Alewitiya yek Jl baweriyen qedlm en Kurdan ji 
aliye Sistema Serweriya Tirk ve hat veguheran
din bo awayeki baweriya Asyaya Navin; edi 
Alewi wek Tirken Musliman en ku li tembGre di
xin hatin tarlfkirin. Le hele hln di sala 1 925an 
de, rapora ku ji aliye desteya di bin serokatiya 
Ebdulxaliq Renda de hat amadekirin, ev tesbit 
dikir, "Eşiren Tirk en li Dersime ji ber ku Alewi 
ne xwe wek Kurd qebUI dikin. 

Qada jiyana abori ji bi ve wateye xwedi ne
yeksaniyen kur e. Li Kurdistane ji tekiliyen bil
beri'ni ye ji civaka komunal mayi heya tekiliyen 
hilberW yen kapitallzma yekdest (monopol), ge
lek tekiliyen bilbenniye yen cihereng ten ditin. 
Di destpeka nivise de min qala peşveçuna ne-

yeksan a di ware siyaset a daxwazen siyasi de 
kiribu. Disa pewistiya ku mijara anti-emperya
lizm u hevalbendiyen derve li perçeyen cuda, 
cuda were nirxandin jl rasteqiniyeke din e ku he
man rewş ferz dike. Hekc meriv bi kurti bibeje, 
peşveçı1na neyeksan a li Kurdistane ku di nav 
perçebGne de pek te, pirsgireka bingehin a Şore
şa Kurdistane ye, ji her ku di ve ev şoreş, yekiti G 
serxwebGna Kurdistane wek mafeki dirold bihe
sibine. 

PERÇEBÜN Ü KONFERANSA KURD 
Konferans an kongreyeke hevbeş ku ji hemG 

perçeyan rexistinen Kurd, kesayetiyen welatpa
rez tev le hibe, dive arınane ı1 xeyala her şoreş
gereki Kurdistane be. Dive ev konferans bibc 
konferansek wisa ku em ew kesen ku mecbur 
mane li perçeyen cuda yen welatekl perçebGyi 
tekoşina azadiye bidin, astengen li ber azadiya 
netewa xwe gengeşi bikin, li re ii awayen çare
seriye bigerin, hewl bidin ku koordinasyona te
koşina bi hev re li perçeyen cuda saz bikin. 

Dive konferans li dor tewcreya pirsgireken 
pcrçebGne G çareseriyen we be raman Q rexistin

kirin. Li gora derfet ı1 tercihan, konferans dikane 
li Rojhilat, Rojava, Bakur, Başur, li derve yan 
nav welet be; neheni yan vekiri be. Heke mum
kin be, meriv tercih dike ku li Başar Cı vekiri be. 
Dive hemG rexistin , ronakbir O kesayetiyen we
latparez en Kurd u Kurdistan! yen ku ten zanin 
bi armancen jorin giredayi ne u ew daxuyant ki
rine tev li konferanse hibe. Dive tene Kurdistani 
tev li konferanse bibin, dive di konferansa ye
kem de em xwe bi xwe bin. Dive yek ji mijaren 
sereke yen konferanse ew be ku em li derve bi ke 
re Q çawa tekili çebikin a heke pewistt hebe, di
ve dosten me yen 'derve' dure ji bo civinen hev
beş en piştl we ben vcxwendin. Dive be arınane
kirio ku ji konferanse yekiti yan ji qet nebe orga
neke koordtnasyone derkeve. 

Dive Konferansa Kurd ku van meben dawi te 
gengeşikirin bi ve perspekttve be nirxandin. 
Vexwendiyen konferanse G berfirehiya we heta 
nuha nebatiye daxuyantkirin, lewra ve gave, me
riv tene dikane li gora agahiyen ku gihaştine 
medyaye şiroveyan bike. Li gora ku ji van aga
hiyan te fahmkirin, konferansa mijara gotine we 
bi beralikirina DYA, di navbera birevebireıı Ba-
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şur, birevebiren KT u birevebiren PKK-DTP de 

be sazki rin. Te fehmkirin ku ji Tü·kiye ji hinek 

ronakblren 'serbixwe' yen Kurd, yen Tirk tev li 

vi kar! dibin. Ranıana ku birevebiren KT ya ko

lonyalista perçeye herl mezin (%42)e Kurdistane 

wek beşdar an çavder tev li Konferansa Kurd bi

be, mejlxwarin e. Beguman desteyeke ku ev 

konferans tayin bike, yan jl saziyeke ku konfe

rans pek bine, ciikane bi birevebiren KT re ji bi

peyive, le bele li konfcranseke ku li ser van tiş

tan biryar be dayin, çi kare birevcbiren KT dika

ne hebe? 

Li gora agahiyen ku digihejin, tc fahmkirin 

ku xala bingehin a konferanse beçekkirina PKK 

ye. Beguman di konferanseke ku PKK ji tev le 

hibe de, meriv dikane li ser tekoşlna çekdar a 

PKK, KOMELA, PDK 1ran u hckc hcbc wek'i 

din rexistinen Kurden ku tekoş'ina çekdar bireve 

di bin raweste G heke meriv li hev bike, pewlstl j'i 

hebe, mcriv dikane terniye (şlret) li van rexisli

nan bike ku tekoşina çekdar rawestinin. U hele 

dema ku çaraliye Kurdistane (KerkGk jl di nav 

de) di bin dagirkeriya leşkeri de be, heke meriv 

ji çek tene çeken mulewazi yen di deste parti'za

nen Kurd de fehm bike, ev jt dibe mejlxwarine

ke din. 

Hcke agahiyen ku digihejin rast bin u konfe

rans li ser vi himi be, nave we Kurd be ji, konfe

rans c hibe konferansa Tirk G DYA. Konferansa 

ku hczen welatparez en welateki çarali di bin da

girkeriya çekdar de saz bikin, dive çave xwe be

ra çeken di deste partizanen xwe de nede. 

Da w iye meriv dikane wan kambaxiyen ji ber 

pcşveçuna neyeksan a perçeyan li peş çav bigire 

O bipirse, gelo arnıanca yekitiya netewl, kongre

ya netewl, yek1tiya perçeyan di van şerd u mer

can de çiqasl rasteqln (realist) e? Dema ku meriv 

li bersiva ve pirse digere, dive meriv li rasteqlni

yeke (reallte) din, li pevajoyen cuda yen integ

rasyona perçeyen cuda jl binere: ew ji qet nebe 

bi qasi yen jorin giring e. 

Li ser Kurdistane, ye k j i armancen scrcke yen 

kolonyallstan ji ew bu ye ku taybetmcndiyen ge

le me yen wek civakeke Kurd birGxlnin u Kur

dan lntegreyi civaka serdest bikin. Ev mekaniz

mayen integrasyonc hemu aliyen jiyane dinixu

minin. Bi salan e ku li qaden jiyane yen abon, si

yasi, çandi G civakl mekanizmayen zore yen ku 

me ji kirase me derdixin, ten bikaranln. Dive em 

biblnin ku him peşveçGna van mekanizmayen 

iradi O him jl ya kapitalizme, li perçeyen cuda di 

asten cuda de, Kurd integreyl sisterneo scrwer 

kirine O di vi karl de peşde ketine. Li vir divc 

peşveçGnen li Başfire Kurdistane cuda ben ııir

xandin. Pişti peşveçfinen ku di 1991 an de dest pe 

kir fi di 2003an de teşeyeki taybeti pek ani, li vi 

perçeye welate me di reya pekanina civaka xwe 

ya siyasi de gaven giring hatin avetin. Dive ev 

gav wek destxistiyen hemG perçeyan ben d!tin. 

Her weha, ji ber ku di seranserl sedsala 20an de 

tekoşlna azadi ya netewi ya vi perçeyi li gora per

çeyen din jlndartir bGye, pcvajoya integrasyone 

bi qasi perçeyen din peşve ncketiye. Rewşa her! 

kambax a tnıegrasyona bi sistema serwer, 1 i per

çeye bakure welate me pek hatiye. Sistema Ser

weriya Tirk di arınanca xwe ya ku Bakure Kur

distane bike heremeke Tirkiye, gele Kurd bike 

perçeyekl netewa Tirk!firkiye de, bi mekaniz

mayen xwe-taybet mewziyen giring bidest xisti

ne. Rewşa ku Kurd di qaden aborl, civakl G çan

di de xwe wek perçeyekl Tirkiye diblnin, waru 

tarif dikin, glhaştiye asteke wisa ku welatpare

zan dixe nav fikaran. Yek ji sedemen ku meyla 

integrasyonist di deh salen dawi de di nav Teko

şina Azadiya Kurdan de xurl bGye ji ev c. Wek 

rfidana ve pevajoya integrasyone, li Bakur siya

seta integrasyonlst a 'Tirkiyeylbun 'e serdest bO

ye. Em dizanin ku her çiqas ne di ve aste de be 

jl, li perçeye rojhilate welate me ji ev pevajoya 

integrasyone didome. Li perçeye başüre rojava, 

integeasyon li gora hilbı1n ı1 dabGnen sistema we 

dere, kem G zede bGye. 

Dema ku meriv van giştan li peş çav digire, 

mumkun e meriv bibeje ku armancen yekltiya 

netewi, kongreya netewi, yekltiya perçeyan ne 

armanccn ' rasteqinl' (rea list) in. Di tekoşlna si

yasi de mijara rasteqiniye ji gengeşlbar e. Wck 

pireke sirate ye ku aliyeke we reel-politikeri, ali

yekl wc ji dogmatikbı1n, apolltlkbı1n e. Pewlst e 

ku em ne çaven xwe ji ve rasteqinya(realiteya) 

heyi re bigrin G ne ji ji ve rasteqinye re teslin1 bi

vin. Di ve mijare de min helwesta xwe di nivise

ke beri ve de jl diyar kiribü, wek ku Lenin goti

bfi: "Bila kesen din li leneka rasteqiniye bidin , 

em hewl bidin ku xeyalen xwe bilcin rasteqlnl 

(bicih bikin)". 
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Parçalanmışlığın Kürt ulusal 
dinarnizınİ üzerindeki etkileri 

Sait AYDOGMUŞ 

Bu makalenin belli konusu ve sın ı rlan için
de amacım, Kürtlerin uluslaşma mücadelesinin 
ayrıntılı kronolojik tarihini anlatmak değil; 
parçal anmışlığın, bu uluslaşma sürecini nas ıl 
etkilediği, ona ne tür dezavantajlar yarattığı ve 
özellikler kazandırdığıdır. 

***** 
Kürdistan, XVII. yy ' ın ilk çeyreğinde İran 

ve Osmanlı imparatorlukları arasında fiilen iki
ye bölünmüş ve bu fiiliyat 1639' da Kasn-Şirin 

Antlaşmasıyla resmileşmiştir. Kürdistan'ın bö
lünme süreci, 20. yy'ın ilk çeyreğinde de de
vam etmiştir: Birinci Dünya Savaşı'nın galiple
rinden olan İngiltere ve Fransa, 1920'lerde böl
gesel çıkarlarına uygun olarak bu bölüşüme, o 
zamanlar birer manda devlet o larak oluşturduk
l arı Irak ve Suriye'yi de dahil ederek, Kürdis
tan'ın dörde böltinmesini sağlamışlardır. Oysa 
ülkemiz ve ı:ni lletimizin parçalanarak günümü
ze dek- sürdürülen statüsüz boyunduruğunun 
gerçekleştirildiği o günler, Ekim Devrimi ve 

Wilson Prensipleri ' nin etkisi nedeniyle ulusla
rın kendi kaderlerini tayin etme hakkının yo
ğunca tartışıtıp bu hakkın çoğunlukla ulusal 
devletler olarak hayata geçtiği, Birinci Dünya 
Savaşı 'nın galiplerince bölgemizde onlarca 
manda ve yapay ulusal devletin lCurdurulduğu 
günlerdir. Tüm bunlara karşın, Kürtler, bu dö
nemde daha bir bölünmüşlüğe uğratılarak söz 
konusu haktan yoksun bırakılmı şlardH. Üstüne 
üstlük, Ekim Devrimi sonrasında dünyamız, 

neredeyse her alanda iki temel güç ve dolayı
sıyla sistemle belirlenir hale gelmiştir. Bu du
rum, özell ikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 
gerek dünya çapında ve gerekse dünyanın deği
şik bölgelerinde ve dolayısıyla Orta-Doğu'da 
da bu iki sistem (Kapitalist ve Sosyalist Sis
tem) arasında, iç dinamiklere dayanılarak de
ğiştirilmesi neredeyse imkansız bölüşümlereve 
dolayısıyla siyasal statükoların oluşmasına ne
den olmuştur. Nitekilll, İkinci Dünya Savaşı'
nın sürdüğü yıl l arda , ik>i.. farklı sistemin öncüle-
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rinden olan İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin 
İran' ı işgal etmeleriyle oluşan rekabet koşulla
rı, İran egemenliğindeki Kürtler için elverişli iç 
ve dış politik koşullar yaratmıştır. İran egemen
liğinde bulunan Kürtler, sembolik de olsa diğer 
parçaların da desteğini alarak, 22 Ocak 1946'
da Mahabad Kürt Cumhuriyeti'ni kurmayı ba
şarmışlardır. Ancak Kürt ulusal tarihinin bu bi
ricik Cumhuriyeti, daha kuruluşunun birinci yı
lında, anılan iki sistem arasında 

nın koşullan da oluşuyor/oluşturuluyor. 
Kürdistan'ın ve dolayısıyla Kürt halkının , 

yukarıda çok kısaca özetleneo tarihsel süreç 
içinde parçalanıp bölünmesi, gerek Kürtlerin 
uluslaşma sürecine ve gerekse parçalardaki 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal süreçlere 
farklı bir takım özgünlükler kazandırmıştır. Bu 
özgünlükler, parçalar arasında Kürtlerin kendi 
ulusal ve toplumsal gelişmesinin iç dinamikle-

bölgemizde daha katı çizgileriyle 
gerçekleşen bir paylaşıma ve bu 
paylaşım temelinde oluşturulan 
bölgesel bir statükoya kurban 
edilmiş ve bu lanet statüko, Sos
yalist Sistem'in ikibinli yılların 
sonunda yıkılmasına kadar sür
müştür. 

Sözkonusu bölünmüşlük, çoğu 
milletler gibi Kürtlerin de ulusla
şıp devletleşmelerine, hem objek
tif hem de sübjektif kimi özgün
lükler kazandırarak, adeta aşılmaz 
engeller ortaya çıkarmıştır. Bir 
halk, kendi coğrafyasında/ülke
sinde, gerek tarihsel arkaplan ve 
gerekse de yaşamakta olduğu si
yasal, ekonomik, sosyal, kültürel 
koşul ve özellikleriyle adeta canlı 
bir varlığa hatta insana benzemek

bölünmüşlük, çoğu milletler gibi Kürtlerin 
de uluslaşıp devletleşmelerine, hem objektif 
hem de sübjektif kimi özgünlükler kazandıra
rak, adeta aşılmaz engeller ortaya çıkarmıştır. 
Bir halk, kendi coğrafyasında/ülkesinde, ge
rek tarihsel arkaplan ve gerekse de yaşamak
ta olduğu siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel 
koşul ve özellikleriyle adeta canlı bir varlığa 
hatta insana benzemektedir. Ülkesi parçala
narak bölünen bir halkın, İsmail Beşikçi Ho
ca'nın deyimiyle "İskeleti parçalanarak beyni 
dağıtılmış" oluyor. Böylesi bir durumda, be
yin, normal işlemediği için; buna bağlı olarak 
işleyen organların normal fonksiyonları ve 
dolayısıyla uyumları da bozuluyor. 

tedir. Ülkesi parçalanarak bölünen bir halkın, 
İsmail Beşikçi Hoca 'nın deyimiyle "İskeleti 
parçalanarak beyni dağıtılmış" oluyor. Böylesi 
bir durumda, beyin, normal işlemediği için; 
buna bağlı olarak işleyen organların normal 
fonksiyonları ve dolayısıyla uyumları da bozu
luyor. Ülkesi parçalanıp, anılan toplumsal ya
şamının normal koşul ve süreçlerine sistematik 
olarak başkalannın çıkarlarına göre her türlü 
zor kullanılarak müdahale edildiği için, sözko
nusu uyumsuzluk, bilinçli ve sistemli bir biçim
de arttın lıyor. Böylece, parçalanmış bir iskele
tin organlarına benzettiğimiz farklı parçaların 
dinamiklerinin koşulları ve dolayısıyla çıkarla
rı da zamanla farklılaşıyor/farklılaştırılıyor ve 
giderek bu dinamikleri biri birinden uzaklaştı
np ayrıştırarak, biri birlerine karşı kullanma-

rini aynştırıp uyumsuzlaştırmakla kalmamış ; 
bu gelişmenin dış dinamizmini de çok olumsuz 
etkilemiştir. Kürdistan'ı egemenliğinde bulun
duran devletlerin aynı bölgede bulunmaları ve 
gerek kendi siyasal sistemlerini gerekse Kür:
distan üzerindeki egemenliklerini, farklı ulusla
rarası sistemlere dayanarak sürdürmeye çalış
maları, yani kısacası Türkiye ile İran' ın kapita
list, Suriye ile Irak'ın da günümüzde artık tari
he karışan Sosyalist Sistem ile belli bir ittifak 
içinde varlıklarını sürdürmeleri, bir başka ifade 
ile o günlerin iki sistemi arasında belirtildiği 
gibi bölüşülmeleri, Kürtlerle dayanışmanın böl
gesel ve uluslararası dış dinamiklerini çok 
olumsuz etkilemiş; iki sistem arasında oluştu
rulan bölgesel statükoyla sözkonusu dinamik, 
dondurulmanın da ötesinde, Kürtlerin uluslaşıp 
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devletleşmelerine karşı kullarulmıştır. Kısacası 

Kürdistan ' ın dört bölge devleti , bu devletlerin 

de belli bir tarihsel süreç içinde oluşan dünya

daki iki sistem arasında bölüşülmesi, Kürtlerin 

uluslaşmalarına karşı adeta bir "dünya cephe

si"nin oluşmasını sağlamıştır. 

Kapitalist ve sosyalist sistemin, yukanda kı

saca belirtilen süreçte, sömürgecilerimiz dahil, 

bölgemizi çıkar alanları olarak bölüşüp oluştur

dukları sözkonusu statükonun şemsiyesinde, 

Türkiye'de, İran'da, Irak' ta ve Suriye'de hakim 

(ezen) ulus kimliği Kürtlere dayatılmış; Kürt

lerin varlıkları inkar edilerek ortadan kaldırıl

maya çalışılmıştır. Sözkonusu dört devlet, bu 

uygulamayı kendi sistemlerinin ve ulusal özel

liklerinin farklı özgünlüklerine göre belli fark

lılıklarla gerçekleştirmeye çalışsalar da esas 

"sorunlarının" ortak olduğunun farkında ola

rak, yaklaşık yüzyıldır, Kürt uluslaşmasına ve 

çıkarlarına karşı, uluslararası ve bölgesel pakt 

(CENTO) kurmak dahil, belli bir iş ve güçbirli

ğini aksatmadan sistematik olarak sürdürmek

tedirler. 

Kürt ulusunun varlığına karşı , toplu katliam

lara, sürgünlere, planlı göçertınelere kadar va

ran bu uygulamalar, Kürtlerin uluslaşma süreci

ni tümden engellemese de, bu sürecin parçalar 

arası ilişkilerini ve dolayısıyla uyumunu boza

rak her parçada farklılaşmasına neden olmuş

tur, olmaktadır. Kürtler, yüz yılı aşkındır, dört 

parça da kendi ülkesel ve ulusal varlıklarına 

karşı uygulanmakta olan bu jenoside rağmen, 

ulusal demokratik hakları için belli aralıklarla 

ama sürekli olarak ayaklanmaktadırlar. Ulusal 

nitelikli bu ayaklanmalar, her defasında, kendi 

özgün koşul ve niteliklerinden kaynaklanan se

beplerin yarusıra, esasen yukarıda açıklanan 

parçalanmışlığın olumsuz koşullarında oluşan 

bölgesel ve uluslararası çıkarların oluşturduğu 

itti fakların adeta aşılmaz duvarlarına çarparak 

yenilgiye uğramışlardır. 

Parçalanmışlığın Kıskacmda Oluşan Ulu

sal Dayamşmalar ve Çelişkiler 

Kürdistan ' ın parçalanmasının yarattığı ulu

sal, bölgesel ve uluslar arası bu olumsuz koşul

larda oluşan Kürt ulusal hareketlerinin/ dina-

miklerinin ve bunların sürdürdüğü mücadelele

rin, tarihsel koşullar içinde izledikleri yollar ile 

edindikleri özellikleri, kimi somut örneklerle

rin şahsında analiz etmeye çalışırsak; hem Kür

distan'ı egemenliğinde bulunduran devletlerin 

politikaları nı ve taktiklerio i hem de bunların 

Kürt hareketi üzerindeki etkilerini öğrenmiş 

olacağız. Bu da, farklı parçalardaki Kürt ulusal 

hareketlerinin, bundan böyle genel olarak Kürt 

ulustaşması ve devletleşmeleri doğrultusunda 

ortak ulusal çıkarlar için nelerden kaçınmaları 

ve nasıl bir politika izlemeleri gerektiği konu

suna ışık tutacaktır. 

**** 
Parçalanmışlık sonrasında değişik parçalar

da ve fakat farklı zamanlarda ayaklanan Kürtle

rin, özellikle ayaklanmaların başarısızlığa uğ

ramalarından sonra, sağ kalıp yakalanamayan 

kimi lider ve yönetici kadroları, diğer parçalara 

geçerek korunmaya ve daha sonra da yeniden 

örgütlenerek mücadelelerine devam etmeye ça

lışmışlardır. 

Şeyh Sait Ayaklanması 'nın başarısızlıkla so

nuçlanma sı sonrasında , hareketin kimi yöneti

cilerinin Suriye egemenliğindeki Kürdistan'a 

geçmeleri, zaman zaman Lübnan'a da giderek 

daha önce Kuzey'den oraya göçmüş bulunan 

baz ı diğer Kürt politik kadrolarıyla 1927'de 

Beyrut'ta XOYBUN örgütünü kurmaları ve bu 

örgütle Kuzey Kürdistan 'da mücadeleyi devam 

ettirmeye çalışmaları , parçalar arası dayanış

manın anınaya değer önemli bir örneğidir. 

XOYBÜN, Kuzey'de mücadeleyi sürdürmeye, 

o süreçte gerçekleşen Agiri ayaklanması 'na 

destek vermeye çalışırken, Suriye egemenli

ğindeki parça dışında Irak ve İran egemenliğin

deki parçalardan da yararlanmaya çalıştı. Bu 

süreçte, oralarda sömürgeci devletlerin bazı 

Kürt uns urları kullanmak suretiyle örgütlediği 

kimi ihanetierin (Kör Hüseyin Paşa'nın katle

dilmesi olayı) yanısıra, sınırlı da olsa anlamlı 

yardım ve dayanışma gördü. 

Agiri Ayaklanması ' nın, gerek o zamanlar 

henüz fiilen Irak ve Suriye 'de manda yönetim

leri bulunan İngiliz ve Fransızların, gerek böl

gede önemli bir güç olan Rusya'nın ve gerekse 

Kürdistan' ı egemenliklerinde bulunduran dört 
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devletin (Özell ikle Türkiye ve İran'ın) karşılık

lı yardım ve dcı.yanışmalanyla bastınlarak ye

nilgiye uğratıldığı bi liniyor. Agiri Ayaklaruna

sı 'nın yenilgisinden sonra da Kuzey Kürdis

tan'ı terketmek zorunda kalan kimi Kürtler, 

başta İran olmak üzere, Kürdistan'ın diğer par

çalarına geçtiler, oralardan mücadelelerine de

vam etmek istediler ve an-

Kadı Molla Vahab da (Yazar dip notta söz ko

nusu kişi için " adı olmayan küçük bir ulusal 

guruba ( ... ) liderlik ederdi. 1927 bildirisini 

(XOYBÜN'u kastediyor-SA) imzalayanlardan 

biri de kendisidir" diyor.) İran Kürtlerinin li 

derleriyle görüşmelerde bulunmak ve İran 

Kürdistanı' nda meydana gelen gelişmeleri ve 

lamlı dayanışmalar gördü 

ler. 
Özellikle ayaklanmala

rın yenilg iyle sonuçlan

masından sonra diğer par

çalara geçmeler ve bundan 

kaynaklı fedakarlı klar ve 

dayanışmalar, Kürt tari

hinde , her zaman o ldu , 

o luyor. Bildiğim ve yaşa

dığım kadarıyla bu trafi

ğin en yoğun biçimde i ş l e

diği parça, alan ve nüfusu 

itibariyle en küçük de o lan 

Suriye egemenl i ğindek i 

parça olmuştur. Bu parça

daki Kürtler, ulusa l müca

dele hareketliliğindeki bu 

trafik yoğunluğuna, engin 

bir yurtseverlik bilinci 

Kürtler, yüz yılı aşkındır, dört 
parça da kendi ülkesel ve ulusal 
varlıkianna karşı uygulanmak
ta olan bu jenoside rağmen, 
ulusal demokratik hakları için 
belli aralıklarla ama sürekli 

yapılan özerklik çalışma

larını yakından görmek 

amacıyla Mahabad' ı ziy ret 

ettiler. 

"Ağustos 1944'te Kürdis

tan'ın birleşmesini sembo

lize eden bir görüşme ya

pıldı. Irak, İran, Türkiye 

s ınırları n ın bitiştiği ' Dı

lanbar" dağında gizl i bir 

yerde yap ılan bu görüşme

de, İran Kürtlerini "Ko

mc!" örtgütünün üyes i 

Mahabadlı Kasım Kadir'i , 

Irak Kürtlerini de s ınır ya

kınında bulunan Hane'nin 

kuzeyinden İran'a ulaşan 

Rewanduz yolunun üze

rinde yer alan bir köyden 

olan Şeyh Ubeydullah Zi
no ve ( ...... ) Kadı Molla 

olarak ayaklanmaktadırlar. 

Ulusal nitelikli bu ayaklanma
lar, her defasında, kendi özgün 
koşul ve niteliklerinden kaynak
lanan sebeplerin yamsıra, esa
sen yukarıda açıklanan parça
lanmışlığın olumsuz koşulların
da oluşan bölgesel ve uluslara
rası çıkarların oluşturduğu itti
fakiann adeta aşılmaz duvaria
nna çarparak yenilgiye uğra

mış/ardır. 
içinde her zaman kapsam-

lı ve s ıcak bir dayanışma ile karşılık vermişler 

ve bu yönleriyle taktirle, saygıyla anılmayı hak 

etmektedirler. 

**** 
Kürt ulusal hareketinin parça lar arası daya

nışmasının sembolik ele olsa en a nlam lı ve so

mut örneği, Mahabat Kürt Cumhuriyeti 'nin ku

ruluşundan hemen öncesi ile bu Cumhuriyet' in 

kuruluşu ve örgütlenmesi esnasında gerçekleş

miştir. Türkiye, İran ve Suriye 'nin egemenli

ğinde bulunan parçaların örgütleri, Mahabad 

Kürt Cumhuriyeti ' nin kuruluş hazırlıkların a ve 

örgütlenmesine fiilen ve aktif olarak katılnuş

lardır. Wiillam Aegleton, "Mahabat Kürt Cum

huriyeti" adlı eserinde bu konuda şunları yaz

maktadır: 

"Aynı dönemde Suriye 'den Diyarbakırlı 

Cemi! Paşa' nın torunu Kadri bey ile ( .... .. . ) 

Vahap temsil ediyor

du.(Yukarıda Kadı Molla Vahab için düşülen 

not göz önünde bulundurulduğunda , bu kişinin 

XOYBÜN ' u ve dolayısıyla Türkiye ve Suriye 

Kürtlerini temsi l ettiğ i anl aşıl ı yor-SA) 

"Görüşmeye katılanlar kendi arasında işbir

liği ve dayanışmaya karar verdiler. Bunu öngö

ren bir de antlaşma imza l ad ıl a r. Bu antlaşmaya 

"Üç Sı nı r Antlaşması" anlamına gelen "Peyma

na Seslnor" adını verdiler" (s. 92) 

Malmlsanij ' in "Diyarbekirli Cemilpaşaza

deler ve Kürt Milliyetçiliği" adlı kitabında ak

tardığ ı gibi HOYBÜN üyesi veya yöneticilerin

den olup da daha sonra Mahabad ' a gidenler 

arasında Cemilpaşazadelerden Ekrem, Mustafa 

Nüzhet ve Veeeli Osman beyler de bulunmakta

dır. Bunlardan son ikisi, Mahabad Kürt Cum

huriyeti Ordusu 'nda subay olarak görev yap

mışlardır. 
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Willam Aegleton ' un yukanda anılan kita
bında belirtildiğine göre, daha· Mahabad Kürt 
Cumhuriyeti kurulmadan önce, Güney Kürdis
tan ' da, biri 1939' da Süleymaniye'de kurulan 
"Hevi" adlı örgüt ile yine o sıralarda Bahdinan 
ınıntıkasında Molla Mustafa Barzani önderli
ğinde patlak veren bir s ilahlı ayaklanmayı yö
neten "Rızgariye Kurd" adlı diğer bir örgüt de 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti'yle s ıcak ve fiili 
bir dayanışma içinde bulundular. Özellikle 
Bahdinan 'daki silahlı ayaklanmanın İngilizle
rin de yardımıyla Irak tarafından bastırılmasın

dan sonra, Molla Mustafa Barzani, geniş bir 
aşiret bloğundan oluşan önemli sayıdaki bir si
l ahlı güçle Mahabad' a geçti ve daha sonraki sü
reçte general rütbesiyle Kürdistan Silahlı Kuv
vetleri 'nin genel komutanlığını üstlendi. 

Daha önce de belirtildiği gibi, sembolik de 
olsa parçalar arası Kürt ulusal dayanışmasının 
en anlamlısı olan ve günümüze kadarki Kürt 
tarihinin de ilk cumhuriyeti olan Mahabad 
Kürt Cumhuriyeti, özellikle İngilizlerle Sov
yetler Birliği 'nin bölgesel anlaşmalannın şah
sında, iki sistem arasında süre içinde daha bir 
belirginleşip katılaşacak olan bölgesel statüko
nun temelini atmaya kurban ed ildi. 

Mahabad Kürt Cumhuriyeti örneğinde, par
çalar arası dayanışma anlamlı olduğu gibi, 
Cumhuriyet yetkililerinin gerek Cumhuriyetin 
kuruluşunu destekleyen Sovyetler Birliği ile, 
gerek İngilizlerle ve gerekse Kürdistan'
ı işgal inde bulunduran diğer devletlerle ilişkile
ri çok dengeli ve şahsiyerli olmuş ve bu neden
lerle Kürdistan 'ın dört parçasında da ulusal bir 
heyecan ve ivme yaratmıştır. 

Ancak, daha Mahabad Kürt Cumhuriyeti ku
rulmadan önce, TC' nin kuruluşuyla beraber 
Kuzey Kürdistan' da hızlanan Kürt ulusal ayak
lanmalarının sonuncusu olan Dersim Ayaklan
ması da toplu katliamlar, sürgünler ve göçert
melerle bastırılmış bulunuyordu. Artık Kuzey '
de ulusal hareket, adeta bir ölüm sessizliğine 
sokulmuştu ve bu 1950'li yılların sonlarına ka
dar sürecekti. Süre içinde, Kürdistan'ın tüm 
parçaların temsil ettiği iddiasında olan 
XOYBÜN, sessiz sedasız tarihe karışacaktı. 
Artık, ne içerde ne de dışarıda, Kuzeyi temsil 

eden örgütlü bir ulusal hareket kalmamıştı. 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti 'nin yıkılması

nın yarattığı ulusal ve bölgesel koşullar, Kür
distan Demokrat Partileri 'nin varlıkl arına rağ

men, diğer üç parça 'da da ulusal hareketi, bel
li bir dinginlik ve sessiz li ğe mahkum etmişti . 

William Aegleton 'un belirttiğine göre, Ma
habad Kürt Cumhuriyeti 'nin y ı kılmasından 

sonra, bölgesel dengeleri uzun vadeli çıkarla
rıyla bağdaştırınayı iyi bilen İran, Barzani ve 
arkadaşları ile anlaşmaya çalıştı: Barzani'lerin 
Kürdistan'ın güneydoğu ucunda, Hcmedan ya
kınlarındaki Elvendi dağları bölgesinde iskan 
edilmelerini önerdi ve bu konuda onlarla anlaş
maya çalı ştı. Ancak bu öneri, Barzani' !erin, o 
bölgede tecrit olup kalacakları kaygısıyla istek
siz davranmaları sonucunda gerçekleşmedi. 

Barzani'ler belli bir müddet İran güvenlik güç
leriyle zaman zaman küçük çaplı s ürtüşıne ve 
çatışmalardan sonra, nihayet kafileler biçimin
de kendi bölgelerine geçmeye başladıl ar. Bar
zani'lerin son kafilesi, 13 Nisan 1947 tarihinde 
Kedar nehrini geçerek kendi bölgelerine geçti. 
Ancak Irak'ın yoğun baskı ve saldırılarının sü
receğini ve bundan ciddi zararlar göreceğini 
anlayan Barzan ' i yanına SOO'ü aşkın savaşçısı
nı alarak, tekrar İran ve Türkiye egemenliğin
deki Kürdistan üzerinden 14 günde 220 mili 
uzun bir yürüyüşle katederek, 18 Haziran 1947 
tarihinde Sovyetler Birliği ' ne geçti. Barzani' 
ve arkadaşları , bu geçiş esnasında özellikle İran 
askeri güçleriyle yer yer çatıştılar. 

Barzani ve beraberindeki Kürtler, Sovyetler 
Birliği'nde tam ll yıl 4 ay sürgün kaldıktan 
sonra, Irak ' ta 14 temmuz 1958'de Abdülkecim 
Kasım tarafından gerçekleştirilen askeri darbe
nin yaratt ı ğ ı görece olumlu politik koşullan de
ğerlendirerek, kafileler halinde, tekrar Güney 
Kürdistan 'a geri döndüler. Fakat Kürtler açısın
dan bu görece olumlu politik ortam tekrar kötü
leşince, 1961 ' de " 1 1 Eylül Büyük Ayaklanma
sı"ru başlatıldı. M. Mustafa Barzani 'nin baş
kanlığındaki Irak-Kürdistan Demokrat PaJtisi '
nin (I-KDP) önderliğinde ve askeri olarak da 
Barzani'nin kornurasında sürdürülen ve 1970 
yılında, "ll Mart Otonomi Antiaşması" ile so
nuçlanan bu başarılı silahlı mücadele süreci, 
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Dünyada ve bölgede, Kürtlerin haklı ulusal da
valarının ses i ve adresi olurken. Kürdistan'ın 

tüm parçalarında da belli bir dinginlik yaşa

makta olan ulusal mücadelenin de motoru ve 
ateş leyicisi ve dolayısıyla kimliği oldu. Özel
lilde hareketin komutanı olan Barzani, dört par
çada da Kürtler arasında adeta efsaneleşti. 
1 960'lı Yıllar boyunca, Güney Kürdistan , Kürt 
ulusal devriminin merkezi, 1-KDP de bu merke
zin yöneticisiydi. Buna Kürt tarihinde "I-KOP 
Dönemi" de diyebiliriz. 

B u süreç, Kuzey Kürdistan' da ulu sal müca
deleyi tekrar canlandırmı ş ve 1965 ' te Kuzey 'de 
de Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 
(TKDP)kurulmuştu. 

Dört parçada da Kürtler, "Barzani Hareke
ti"ne derin bir sempati duyuyor; hareketle mad
di ve manevi olarak dayanışıyor l ardı. Diğer üç 
parçadaki KOP ' ler, bu dayanışmayı örgü tlemc
yi faaliyetlerin in merkezine koymuşlardı ve bu 
giderek onları 1-KDP' nin adeta bir yan örgütü
ne dönüştürüyordu . 

Tüm Kürdistan ' da, Güney'deki silahlı mü
cadelenin başlattığı bu olumlu gelişmeler, 

Kürdistan ' ı egemenlikleri altında tutan dört 
devleti de doğrudan etkiliyor ve onları c iddi bi
çimde kaygıl andırıyordu. Bu nedenle başta 

Kürdis t an' ı egemenlikleri al tında bulunduran 
bu devletler olmak üzere, bölgesel ve uluslar 
arası güçler de bu süreci başarısızlığa uğratnı ak 
ıçın, ittifak içinde, ellerinden gelen herşey i 

yapmaktaydılar. Bu şer ittifakın, kimi bölgesel 
çelişkiler nedeni yle zaman zaman geçic i sü re
lerle çatlaması, onun , Kürt ve Kürdistan ka rş ıtı 

temel özelliğini ve sürekliliğini bozacak nite
likte değildir. Irak ve Suriye, iktidarı darbelerle 
ele geçiren aşırı Arap milliyetçisi Baas partile
rinin yönetiminde, Sovyetler Birliği 'ne ve do
layı sıyla Sosyalist Sistem'e yaklaşıp ona ekien
dikleri oranda, Kapitalist Sistem de bölgemizde 
birer "muhkem kale"leri olan Türkiye ile İran ' ı 

daha da kollayıp sağlama almaya çalışıyor ve 
böylece iki sistem arasındaki bölgesel statüko, 
Kürtler aleyhinde daha bir aktifleşip sertleşi

yordu. 
Dört tarafı Kürt ulusal hareketine düşman 

devletlerle çevrili Barzani Hareketi ile Saddam 
Yönetimi arasındaki mücadele, hareket, e tkin-

l iğini arttırdıkça daha da sertleşiyordu. Ancak 
mücadele genişleyip sertleştikçe, ihtiyaç ları ve 
dolayısıyla sorunları da artıyordu. Böyles i bir 
süreç içinde hareketin, "d üşman " komşularına 

daha bir muhtaç, hatta mecbur kalması, hem 
hareketin kendisinin hem de onun d i ğer parça
lardaki KOP ' lerle ilişkilerini ve dolayısıyla ge
nel olarak KOP'lerin politik ve örgütsel nitelik
lerini de önemli oranda etkileyip belirleyecekti. 

Türkiye, İran ve Suriye, giderek hertürlü lo
jistik ihtiyaçları artmakta olan Barzani Harcke
ti ' ni, esasen boğmaya çalışırlarken; diğer ta
raftan da "nefes" aldırmak karşılığında, O'nun 
kendi egemenlikleri altındaki Kürtler üzerinde
ki etkisini, kendi devletleri lehlerine ku llanma
s ı için bir politika uyguluyorlardı. Parçalanmış

lığın Kürt ulusal hareketine karşı yarattığı bu 
bölgesel ve ulus lar arası zinc irleme denklemde, 
bu iki yanlı ince politikanın başanya ulaştığı, 

gerek Güney 'deki hareketin ve gerekse diğer 
parçalardaki hareketlerin daha sonraki akıbetie

rinde görülecektir. 
Barzani yönetimindeki 1-KDP, anılan politi

kanın e tkisiyle diğer parçalardaki ulusal hare
ketleri geliştirip güçlendirme politikası yerine, 
onları Kürdistan' ı egemenlikleri a l tında bulun
duran devletlerin dayattı ğ ı politikaya uygun 
olarak KOP'ler vasıtas ı y l a sakinleşti rip eh l ileş

tirmeye çalış tı. Bu politikanın yürümediği, tep
ki gördüğü durumlarda ise, diğer parçalardaki 
hareketlere karşı kimi operasyonel uygulamalar 
bile gerçekleştirildi . 1967'de karşılıklı dayanış

ına amacıyla Güney'de bir kamp kurmuş bulu
nan Süleyman Muini ve diğer üç İ-KOP yöneti
cisinin öldürülmelerini, aynı yıll arda sözkonu
su politikanın da etkisiyle bölünen Suriye 
KOP 'sinin Güney'e çağırılarak neredeyse zorla 
birleştirilmeye çalışılmasını, yine bu politika
nın da etkis iyle Kuzey Kürdi stan 'da ikileşen 

KDP'lerin (TKDP ve T-KDP) sekreterleri o lan 
ve 197 1 'de gerçekleşen "İki Sait Olayı "nı bu 
politik çerçevede değerlendirmek gerekir. 

Tüm bu gelişmelerle 1970' li yıllara girildi
ğinde "ll Mart Otonomi Antlaşması"na rağ

men, Barzani hareketinin ve 1-KDP 'nin , hem 
Güney' deki hem de diğer parçalardaki Kürtler 
üzerindeki etkisi, eskiye oranla sarsı Im ı ş du
rumdaydı. Karşılıklı olarak imzalanmış olmas ı-
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na rağmen, Saddam ' ın , Otonomi Antiaşması'nı 
sallantıda bırakıp uygulamamasının nedenle
rinden bir tanesi, sözkonusu olumsuz sürecin 
giderek daha derinleştiğini görmesiydi. Ant
Iaşmanın uygulanmaması üzerine I-KOP, silah
lı hareketi yeniden başlattı. Sovyetler Birliği'
nin açıkça, kimi batılı ülkelerin de el altından o 
günlerin en modern silahlarıyla donatmakta ol

dukları Saddam'ın ordularıyla Güney'deki ha
reket arasında, kıyasıya bir savaş devam edi
yordu. 

Barzani Hareketi, daha "ll Mart Otonomi 
Antiaşması "ndan çok önce, Amerika 'nın da 
onayıyla İran üzerinden İsrail' den gelen silah, 
mühimmat ve askeri uzmanlar sayesinde sava
ş ı başarıyla sürdürüyordu. 

Ama bu ittifak, 1968'Ii yıllarla birlikte, 

Dünya ' da, bölgemizde ve dolayısıyla Kürdis
tan 'da yükselmekle olan anti-emperyalist, an
ti-Amerikanc ı sol dalganın etkisiyle, dünyada, 
bölgede ve Kürdistan' ın diğer parçalanndaki 
ilerici hareketler nezdinde, Barzani Hareketi'
nin ve 1-KDP'nin prestijini günden güne daha 
bir sarsıyordu. Yukarıda bahsedilen operasyo
nel olayların etkileriyle birlikte bu durum, Kür
distan' ın diğer parçalannda, Barzani H areket i'
ni "feodal", "gerici" "milliyetçi", olarak nite
lendiren görüşlerin ve örgütlerin ortaya çıkma
sına neden olmuştu ve bu eğilimdeki süreç gün
den güne güçleniyordu. 

Bu nitelemeler çarpık ve haksız nitelemeler

di, ancak sözkonusu ittifağın karşı partnerleri 
olan ABD, İsra il ve özellikle ittifakta kilit ülke 
olan İran ' ın amacı, bu çarpıklık ve haksızlıkla 
rı gölgeteyecek nitelikteydi. 

Ş al om Nakidom ' un kaleme aldığı "Irak ve 
Ortadoğu' da Mossad" adlı kitapta anlatılanlara 
göre, bu ittifakı, ilk olarak ABD'nin bilgi ve 
desteğiyle İsrail kararlaştırmıştır. Ama İsrail, 

düşünülen yardımı pratikte gerçekleştirebil

mek için Kürdistan'a "kapısı" olan İran ile an
laşmak durumundaydı. İsrail ile İran, Şah' ının 

bazı kaygıianna rağmen , konuyla ilgili mutaba
kat sağlarlar. Ş al om Nakidom 'a göre, "Şah ı dü
şündüren çelişkili duygular vardı. ( Şah, Kürt
lere yardımı) Iraklıları tedirgin ettiği için onay
lıyordu. Diğer taraftan Kürtlerin Irak'ta özerk 
yönetime kavuşmada başarılı olmalarının ülke-

sindeki milyonlarca Kürde e tkisinden dolayı da 
korkuyordu." 

Şalom Nakidom'un belirttiğine göre, Şah'ın 
bu korkularına rağmen iki devlet, "Kürt İsyanı 
kısa vadede iki ülkeye de hizmet" ettiği için, 
Kürtlere yardım etmeyi kararlaştırırlar . Zira , 
"Kürt isyanı" , "Bir taraftan, Irak'ın, İsrail'e kar

şı Suriye ve Ürdün'e takviye güçler gönderme
sine engel oluyordu; diğer taraftan Irak'
ı Arap kıyılarından ve İran için çok önemli olan 
Huzistan'dan güçlerini çekmeye zorluyordu." 

M. Mustafa Barzani, anılan yardımlada 
yükselttiği savaştaki başarılarının grafi ği nden 

memnun ve fakat kaygılıdır da. Amerika'nın 
gözetiminde ve İran'ın sıkı kontrolünde gerçek
leşen İsrail yardımının "sırını ve sınırını" gerek 

sağduyusuy la ve gerekse de Kürt tarihinin geç
mişteki mücadele ve savaş tecrübeleriyle tah
min etmekte, bilmektedir. Bu nedenle ulusal 
perspektifli taleplerini, bu perspektifle uyumu
na özellikle dikkat gösterip bu talepleri müm
kün olan en alt sınırına çekerek, Irak'ta peşpeşe 
darbelerle iktidara gelen cuntaların barış talep
lerini ciddiye almakta, onlarla "Kürt ve Arap 
olmak üzere iki milliyetli bir devlet temeli" 

üzerine bina edilecek bir an l aşmayı barışın te
mel koşulu yapmaktadır. Ni tekim uygulanma 
imkanı bulmasa bile bu temel , "l 1 Mart Otono
mi Antlaşması"yla karş ılıklı olarak kabul edil
mişti. 

Ancak Ş al om Nakidom 'un belirttiğine göre, 
Barzani'nin Irak ' la antlaşma ve barış yapma 
çabaları, kendilerine yardım edenleri, özellikle 
İran 'ı rahatsız etmekteydi. İran istihbarat baş
kanı General Kemal Aban, İsrai l'e yaptığı bir 
ziyarette bu rahatsızlığı çok çıplak ve çarpıcı 
olan olan şu acı gerçekle ifade etmişti: "Kürtle
ri, barış yapmaları için değil savaşmaları için 
destekliyoruz." 

Ve biliyoruz ki, bu hince ernelin teşkil ettiği 
acı gerçek, 1975'te, yakın Kürt ulusal tarihinin 
en önemli ve trajik bir yenilgisiyle sonuçlandı. 
Kürtlerin mücadelesi, Irak'ta ve dolayısıyla 

bölgede statükoyu değiştirecek bir aşamaya 
geldiğinde, sömürgeciler, kendi çıkarlan için, 
bölgede statükonun bozulmasını istemeyen 
Dünya egemenlerinin de onay ve gözetimlerin
de, Kürtlere taviz vermek yerine, 6 Mart 
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1975 ' te imzalanan "Cezayir Antlaşması" yla 
biri birle rine taviz vererek, yine Kürtleri kur
ban ediyorlardı. 

Yine Şalom Şalom Nakidom'un anılan ki
tapta yazdıklarına göre, kurban edilmemeye ça
re arayan Kürt yetkililerden Barzani ve Dr. · 
Mahmut Osman'a İran Şahı'nın söylediklerin
de, yardımdaki amaçta olduğu gibi yine insanı 
çarpan bir sahtelik gizlid ir: 

"Dr. Mahmut Osman bu konuda şun l arı an
latır : 'Şah haddinden fazla uzayan savaştan sı-

"Bu sefer Şah da hiddetJenir ve şöyle der: '
Bu benim bileceğim iş tartışma kabul etmiyo
rum. 

"Barzani, konuşulanları sessizlik içinde din
liyordu. Yüzünden, bütün bu o lanlara karş ı t ik
sinti duyduğu ve ümitsizlik içinde o lduğu anla
şılıyordu . Hiçbir şey söy lemedi. Şah'tan yal nız
ca kararını gözden geçirmesini istedi." 

Tiksinti içinde sessizce dinleneo felaket bir 
katliam öncesinin bu acı diyalogunun, M. Mus
tafa Barzani'yi ümitsizliğe sürüklemesinde, y i-

Türkiye, İran ve Suriye, giderek hertürlü 
lojistik ihtiyaçlan artmakta olan Barzani 
Hareketi'ni, esasen boğmaya çalışırlarken; 
diğer taraftan da "nefes" aldırmak karşılı
ğında, O'nun kendi egemenlikleri altındaki 
Kürtler üzerindeki etkisini, kendi devletleri 
lehlerine kullanması için bir politika uygu
luyorlardı. Parçalanmışlığın Kürt ulusal ha
reketine karşı yarattığı bu bölgesel ve uluslar 
arası zincirleme denklemde, bu iki yanlı in
ce politikanın başarıya ulaştığı, gerek Gü
ney' deki hareketin ve gerekse diğer parça
lardaki hareketlerin daha sonraki akıbetle-

ne, tarafları itibariyle daha kapsamlı bir 
anlaşmaya kurban edilen Mahabad Halk 
Cumhuriycti'nin, daha henüz taptaze olan 
ac ı hatırasının payı olduğu muhakkaktır. 

Böylece, kendi çıkarlarına uygun düştüğü 
iç in Kürtlerin savaşı nı destekleyen, hatta 
on l arı savaş_mak için teşvik eden "d ış di
namik", hele de sömürgcciniz ise, çıkarı 
gerektirdiğinde, "savaş karşıtlığı" maskc
sini de kuşanarak, Kürtlerin katliamına ka
rar verecek ve temelinde s ınıflad a ulusla-
_rın ekonomik ve politik çıkarlarının yatığı 

politik mücadelenin gerçek ve soğuk yü-
zü nü gösterecekti. 
Cezayir Antiaşması 'ndan hemen sonra bı
çak gibi kesilen yardımlar, savaş ın sürdü
rülmesini imkansızlaştırmıştı. Bu, trajik rinde görülecektir. 

klldığım söylüyordu. Eğer Kürtle re yardım et
meye devam ederse bu savaşın sorumlusu ola
cağını , Irak ' la sağladığı anlaşmaya riayet et
mek zorunda olduğunu beyan etti. Ayrıca Irak
lıların an laşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını 
ölçmek iç in bu yardımları kesrnek zorunda ol
duğunu vurguladı.' 

"Sonra Şah şunları eklemiştir: 'İran sınırı , 
bize sı ğınmak is teyenleri geçirebilesi niz diye 
üç gün açık kalacak. Burada s ıcak karşılana

caksınız. Size İran vatandaşlarıymışsınız gibi 
davranılacaktır. Sonra sınırlar kapatılacak .' 

"Bunları i ş iten Dr. Mahmut hiddetlenerek 
şöyle demiştir: 'Sizce kanları dökülen, evlat l arı 
öldürülen insanların mücadelesi , bu lanet an
laş mayı imzalamamanız ı gerektirmiyar mu? 
Bize yardım etmeyi vaat ettiğinizde bu i şten bir 
g ün vazgeçeceğinizi söylememiştiniz. ' 

bir takım sonuçların yanısıra başta Barza
nilile r olmak üzere, hareketin birçok yöne

tic isi ve savaşçı sının, ai leleriyle beraber, İran'
a geçmelerine nede n olacaktı. Böylece Güney 
Kürdistan'daki ulusal hareket çökerken, gerek 
Güney'de ve gerekse Kürdistan'ın diğer parça
l arında, Barzani Hareketi'ne karşı , belirtilen 
"kurtlar sofrası"nın zor koşullarında yapılan 

yanlış, " ihanet" olarak nitelen ip aşın ve ağır bir 
suçlama kampanyası başlayacak ve bu kampan
ya özellikle Türkiye ve Suriye egemenliğinde 
bulunan parçalarda etkili olacaktı. 

Güney'de, yenilgi sonrasında Celal Talabani 
liderliğinde kurulup silahlı mücadeleyi tekrar 
başlatmaya hazırlan an Kürdistan Yurtseverler 
Birliği ' ne (YEKİTİ) göre de, Barzani Hareke
ti, Kürt ulusal davasına ihanet etmişti. 

Bu konuda, en sorumlu ve ölçülü tutumu, 
Kurt ulusal tarihinde Mahabad Kürt Cumhuri
yeti ile edindiği tecrübenin de tesiriyle olacak 
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ki, İran-Kürdistan Demokrat Partisi takındı. İ

KDP, geçmişte en üst düzeydeki yöneticilerine 

karşı işlenen cinayetlere, sözkonusu ittifak 

İran 'la yapıldığı için, kendisini doğrudan ilgi

lendirip etkilemesine rağmen, 1-KDP ve 1975 

yenilgisi ile eleştirilerinde oldukça sorumlu ve 

ölçülü davranmaya özen gösterdi. Bildiğim ve 

yaşadığım kadarıyla İ-KOP, daha sonraki sü

reçte de, parçalanmışlığın belirtilegelen kıska

cında oluşan zorluklara rağmen, mücadele bo

yunca kurduğu bölgesel ilişkilerde, diğer par

çalardaki mücadeleye zarar vermemek için ol

dukça özenli ve Kürtler arası eleştirilerinde de 

oldukça sorumlu ve ölçülü davrandı, davranı

yor. 

YEKİTİ 'nin kurularak silahlı mücadeleye 

başlaması , 1-KDP' nin de tekrar Kıyada Muvak

kat (Geçici Komite) adıyla örgütlenerek müca

deleye ba~lamasını beraberinde getirdi. Genel

likle Güney Kürdistan ' tn dışında bulunan iki 

örgütün belli başlı kadrolarının ve s ilahlı mü

cadele için gerekli silah ve mühimmatın Gü

ney 'e nakledilmesi gereği, Kuzey Kürdistan ' ı, 

özellikle de Mardin, Siirt ve Hakkari bölgesini 

s tratejik bir alan haline getirmiş bulunuyordu. 

Biribirlerini ihanetle suçladıkları için biribirie

rine düşmanca da davranan sözkonusu iki ör

güt, Güney'deki politik rekabet için, özellikle 

Türkiye, Irak ve İran sınırının kesiştiği üçgen

de adeta savaşmaya başladılar. Başta 1-KDP ol

mak üzere iki örgüt de sözkonusu bölgeye ade

ta yerleşerek orada örgütlenmeye çalıştı. 

Yukarıda da belirtildiği gibi , yıllardır Kürt 

ulusal hareketinin motoru/merkezi durumunda 

olduğu için, diğer tüm parçalar üzerinde de 

önemli etkileri bulunan Güney'deki hareketin, 

kendi arasında, böylesine bölünerek düşmanca 

bir rekabet içine girmesi, Kürdistan 'ın diğer 

parçalanndaki hareketleri de neredeyse aynı ar

gümentlcrle bölüp saflaştırmış durumdaydı. 

Örneğin Kuzey'de TKDP' nin devamı niteli

ğİndeki Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları 

(KUK), J-KDP'yi desteklerken, Dr. Şıvan'ın 

(Sait Kırmızıtoprak) genel sekreteri olduğu T

KDP ' li kadroların kurduğu KİP/DDKD ise 

YEKİTİ'yi destekliyordu. Gerçi , bu s aflaşma 

diğer parçalarda sıcak bir çatışmaya dönüşme

di, ancak parçalardaki ulusal hareketin birliğine 

ve dolayısıyla ortak mücadelesine önemli za

rarlar verdi. Esas kötüsü, bu düşmanca rekabe

tin, gerek YEKİTi 'yi ve gerekse 1-KDP'yi, 

Kürdistan 'ı bölüp egemenliğinde tutan devlet

lere muhtaç kılmasıydı. Bu durumlarda sözko

nusu "ihtiyaç"ın ne tür ince, hin hesaptarla kar

şılandığını yukandan beri anlatageldim. YEKi

Tİ ilc I-KDP'nin Kuzey Kürdistan 'daki çatış

maları esnasında TC'nin bu çatı şma ları körük

Iemek için ne tür müdahalelerde bulunduğu

nun, o dönemde YET<İTİ 'ye yan.lımtla bulunan 

KİP/DDKD'nin yönetici olduğum için biaati

hi şahidiyim. Diğer söınürgeci devletlerin de bu 

çatışmaya benzer müdahalelerde bulunduğun

dan hiç kuşku duymamak gerekir. Nitekim aynı 

dönemde, KİP/DDKD olarak YEKiTİ'ye yar

dım ettiğimizi ve çatı şmaların sü rdüğü sözko

nusu üçgenin en örgütlü gücü olduğumuzu bi

len Saddam Rejimi'nin, sözde KUrt Otonomi 

yöneticileri kanalıyla bu bölgede kullanılmak 

koşuluyla bize yüklü miktarda silah teklif etti

ğini daha önceki yazılarımda da yazmıştım. Bu 

"yardım"dan amaç, o bölgede hareketimizi s i

lahlandırdıktan sonra, belli provokasyonlarla 

bizlerle 1-KDP'yi ve yandaşlarını çatıştırmaktı. 

Ancak hareketimiz, bu niyeti tespit edip teki ifi 

anında reddetmişti. 

Bu kardeş kavgası , binlerce politik kadro

nun canına mal olarak Kürt ulusal hareketinin 

birliğinin, ortak mücadeles inin o gününü ve ge

leceğini baltalamakla kalmıyor; daha kötüsü, 

Kürt ulusal hareketini, yukarıdan beri anlatıla

gelen parçalanmışlık çarkında, Kürdistan ' ı ege

menlikleri altında tutan devl etlerin kendi çıkar

ları doğrultusunda kullanılmas ının koşullarını 

da yaratıyordu. Böylece, Kürt Ulusal hareketi. 

trajik politik etkileri daha taptaze olan yanlışı

nı ve dolayısıyla tarihini tekerrür e ttire rek, hal

kımızın ulus laşma istem ve irades iyle yarattığı 

bu hareketi/dinamiği tekrar yeni trajed ilerc 

doğru götürüyordu. Seksenli yılların ilk yarısı

na kadar zaman zaman daha da ateşleııdirilerek 

tekerrür ettirilen bu yanlışa rağmen, 1-KDP 

Bahdinan, YEKİTİ ise Soran bölgesinde, 

önemli oranda etkinlik kurdu. Bu iki örgüt, et

kinliklerini artırdıkça aralarındaki savaş ı da ar

tırarak süreci bu minval üzere götürüyorlardı. 

Türkiye'de 1980 Yılı ' nda gerçek leşen 12 
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Eylül Askeri Darbesi 'yle Kuzey'deki örgütler, 
başta Suriye olmak üzere büyük çapta Kürdis
tan'ın diğer parçalarına taşındılar. Bu süreç, 
Kuzey 'deki Kiiı1 hareketi için oldukça çalkan
tılı oldu: Bölünmeler, değişimler... Bunların 
ayrıntısına girip uzatmayacağım. Seksenli yıl
ların ikinci yarısında, kendi aralarındaki düş
manca rekabete, silahlı çatışmalara rağmen de 
olsa Kürt ulusal dinamizminin o günlerdeki sü
recini belirleyen Güney'in bu iki hareketine 
Kuzey'den de bir aktör katılacaktı. Bu aktör, 
PKK'den başkası değildi. Kuzey'de kendi dı
şındaki Kürt hareketini "reformist", "milliyet
çi", "gerici", "sömürgecilerin uşağı" gibi nite
lemelerle tasfiye edilmesi gereken bir hareket 
olarak gören PKK, stratejisini kendi dışındaki 
örgütleri, silahlı çatışmalarla tasfiye etmek 
üzerine kurmuştu. Daha 12 Eylül öncesinde, bu 
temelde oluşan kimi çatışmalar, provokasyon
lar, özellikle PKK-KUK çatışması ve Siverek 
provokasyon u, PKK 'nin kendisi dahil, Kürt ha
reketine büyük zararlar vermişti. Bu nedenle 
PKK lideri Abdullah Öcalan, daha darbe önce
sinde Suriye'ye geçmek zorunda kalmıştı. Dar
beyle birlikte PKK'de diğer kimi örgütler gibi, 
kadrolannın önemli bir kesimini Suriye'ye ve 
Lübnan' daki Filistintilerin yanına taşımıştı. O, 
sıralar Güney'deki Kürt hareketinin, özellikle 
YEKİTİ'nin, başta Celal Talabani olmak üzere, 
belli başlı kadroları da Şam'da veya Kürdis
tan ' ın Suriye egemenliğindeki parçasında yaşı
yorlardı. Abdullah Öcalan'ın gerek Suriye ve 
gerekse Filistinlerle ilişkilerini geliştirmesinin 
ilk referansı , Necmettin Büyükkaya'nın da et
kisiyle Celal Talabani oldu. Abdullah Öcalan, 
oldukça pragmatik anlayışıyla o dönem, Orta
Doğu 'nun önemli politik merkezlerinden biri 
durumunda olan Şam' daki politik aktörlerin iş
tahını kabartıyor, her kombinezonda yerini al
maya çalışıyordu. Kuzey'in diğer örgütleri, 
gerek darbeyle daha bir ağırlaşan örgütsel 
problemleri, gerek politik deneyimsizlikleri ve 
gerekse görece prensipli davranmaları nedeniy
le Şam' da üretilmekte olan Şam-Tahran eksen
li bölgesel politikanın oldukça pragmatik ve 
kaygan zemininde oluşan denklemlerde yer 
edinemediler. Bu nedenle 1980 Darbesi ilc bir
likte Kürdistan 'm diğer parçalanna (İran ve 

Irak) da yerleşen bu hareketler, yavaş yavaş 
Şam'a, oradan da Avrupa'ya çıkıyorlardı. Oy
sa PKK, Suriye'nin de teşvik ve desteğiyle 
Kuzey Kürdistan' da silahlı bir hareket başlat
manın hazırlıklarını yapıyordu. Kuzey Kürdis
tan, Kürt ulusal dinarnizınİ içinde tekrar önem
li bir yer almaya hazırlanıyordu. 

Bunun yanısıra, Güney Kürdistan'daki mü
cadele ve örgütler arası rekabet için de, Kamış
lo- Cizre- Şırnak güzergahı stratejik bir önem 
kazanmıştı. Oysa gerek YEKiTİ'nin gerekse 1-
KDP'nin Kuzey Kürdistan'daki hareketlerle 
olan eski ittifakları çözülmüştü. KİP/DDKD, 
daha 12 Eylül öncesinde, iki örgüt arasında, ki
mi temel sorunlara yaklaşımdaki farklılıklar ile 
bazı pratik sorunlardan dolayı YEKİTİ ile ara
sındaki köprüleri atmıştı. KUK' un da I-KOP 
ile ilişkileri, özellikle darbe sonrasında Gü
ney'e yerleştiği süre içinde bozulmaya yüz tut
muş ve nihayet bazı nedenlerle çözülnıüştü. Bu 
nedenlerden dolayı hem YEKİTİ ve hem de 
IKDP, gerek Güney'de sürmekte olan mücade
le ve gerekse örgütler arası rekabet için, Ku
zey'de, kendilerine politik ve lojistik destek 
sağlayacak yeni müttefikler arıyorlardı. Anlatı
lagelinen tablo içinde, bu arayışın PKK dışında 
çok fazla alternatifi de yoktu zaten. 

Nihayet, Şam ve Tahran'ın da teşvik ve des
teğiyle 1982 Yazı'nda, 1-KDP, Şam'da, PKK 
ilc yayınladığı ortak bir deklerasyonla Kürdis
tan 'daki politik sürecin geleceğini önemli 
oranda etkileyecek olan ittifakın ilk adımını at
tı. Böylece PKK, Güney Kürdistan' da Balıdi
nan mıntıkasının Kuzey Kürdistan 'la olan sınır 
bölgelerine yerleşerek, Kuzey 'de silahlı müca
dele başlatmanın hazırlıklarına girişti. PKK, 
İran'la da anlaşarak Doğu Kürdistan ' ın sınır 
bölgelerinde örgütlenip konumlandı. Ve niha
yet Ağustos 1985 'te, "Eruh ve Şemdinli Bas
kınları"yla silahlı hareketi başlattı. Silahlı ha
reket, giderek kitlelerden büyük destek gördü 
ve 1990'lı yılara gelindiğinde, PKK, artık Ku
zey Kürdistan' ın tek hegemonik örgütü konu
muna yükselmekle kalmanuş, tüm parçalar ile 
diyasporadaki örgütlülüğü sayesinde, tüm Kür
distan ' ın da en güç I ü örgütü olma konumuna 
yükselmişti. 

PKK, gerek hegemonik ve gerekse pragma-
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tik anlayışı gereği, güçlendikçe, kuruluşunun 

bir prensibi olarak sunduğu çatışmacı ve tasfi

yeci pratiğini öne çıkarıyordu. Bunu, daha Gü

ney'e yerleşir yerleşmez, KUK kökenli kimi 

Kuzeyli Kürt kadrolan, beşer- onar öldürmek

le başlatmıştı. Bölge'nin pragmatik ve kaygan 

politik zemininde eriştiği politik ve örgütsel 

güç, PKK'nin, hegemonik çatışmacı ve tasfi

yeci niteliğini adeta azdırmıştı. Bölge denkle

mind~ belli yer edinmiş olan PKK, hegemon

yasını güçlendirmek için, başta Kürdistan'

ı egemenlikleri altında tutan devletler olmak 

üzere bölgedeki ve dünyadaki tüm güçlerle 

her türlü kombinezona ve ittifaka giriyor; ör

gütsel çıkarına olması kaydıyla herkesten "iş" 

alıyordu. Bu, O'nun müttefiklerini de sık sık 

değiştirmeye neden oluyordu. Nitekim, Gi.i

ney'de daha güçknir güçlenmez, ilk zamanlar

da politik olarak topa tuttuğu YEKİTİ ile itti

fak içinde, I-K.DP'ye tutum almış ve O'nunla 

çatışmıştı. PKK, Güney Kürdistan 'da YEKİTİ 

ile 1-KDP arsında zaten yıllardH süregelen si-

J..a!'ılı çatışmayı durdurmak yerine onu daha da 

'lfevlendiren bır polıtıka ızledı. Hem bu çatış
"";;,aıarda zaman zaman fiili bir taraf oldu hem 

de sık, sık birine dayanarak diğeriyle çatıştı. 

Hatta bazen ikisiyle de çatışmak durumunda 

kaldı. 

Çok açıktır ki, Kürt ulusal hareketinde süre

genleşen bu çatışmaları, ulusal çıkarlar açısın

dan, anlamak mümkün değildir elbet. Bu çatış

maları Kürt toplumunun, çatışan örgütlerin 

ideolojik ve politik özellikleriyle açıklamak 

da yeterli değildir. Süregenleşen bu çatışmalı 

durumda en önemli etmen, parçalanmışlığın 

yarattığı olumsuz koşullardır. Parçalanan Kür

distan' ı egemenlikleri altında bul unduran Tür

kiye, İran, Irak ve Suriye, genel bir politika 

olarak, Kürt ulusal hareketi arasındaki çelişki

leri derinleştirmek, onu çatıştırmak için, hem 

tek tek hem de ortaklaşa özel gayretler sarf et

tiler, ediyorlar. Yine sözkonusu devletler, ba

zen biribirleriyle olan sorunlarını çözmek için 

de Kürt hareketini, şöyle veya böyle kullanma

ya veya çatıştırmaya çalışmaktadırlar. Nitekim 

1990 yılarda Güney'de I-KDP, YEKİTİ ve 

PKK arasında yaşanan yoğun çatışmalarla ilgi-

li olarak yavaş yavaş ortaya çıkan kimi belge 

ve bilgiler; bu çatışmaların genellikle sözkonu

su devletler tarafından planlanarak te~vik edil

diğini ortaya koyuyor. Sözkonusu dönemde, 

bölgede görevli olan Türk generaller, yayınla

makta oldukları anılarında ve bazen de açık 

oturumlarda, bir taraftan YEKİTİ ile 1-KDP'yi 

PKK saldırtırlarken, diğer taraftan da YEKİTİ 

ile 1-KDP'yi de kendi aralarında çatıştırıp, bir 

bütün olarak Kürt hareketini zayıftatıp gözden 

düşürmeye çalıştıklarını açık açık yazmakta, 

söylemektedirler. 

YEKİTİ Avrupa Örgütü'nün, 17. 08.1992'

de, O yıllarda Güney'de gerçekleşen bir ayak

lanma esnasında Iraklılardan elde edilip yayın

ladığı bir dizi belge, bu çatışmaların nedeni 

ve arkaplanı bakımından ibret vericidir. Bu 

belgelere göre "Irak Genel Güvenlik Müdürlü

ğü" J .9.1990 tari ve .S.3 37925 sayılı yazısıy

la il güvenlik müdürlüklerine "Komite, İran'

da bulunan yıkıcı zümreterin (YEKİTİ veya 1-

KDP güçleri kastedilmektedir-SA) Irak ve 

Türkiye arasındaki gelişmeleri izlediği , Türki

ye'nin bu zümrelere topraklarımıza girip ey

lem yapmaları amacıyla yer sağlaması için 

Amerikan haskılarına maruz kaldığını tahmin 

ediyor. 
Bu gelişmeler doğrultusunda, bu durumda 

gelecek için Türk Kürdistan İşçi Partisi (PKK) 

ile ilişki köprülerini oluşturma planının çok 

büyük bir gizlilik içinde yürütülmesi; 

Sürekli Komite'nin Türk tarafının dikkatini 

çekmeden bu ilişkileri istihbarat örgütlerinin 

sürdürmesi kabul edilmiştir" 

YEKİTİ Avrupa Örgütü'nün yayınladığı di

ğer belgelerden anlaşıldığına göre, bu yazıdan 

hemen sonra, Amediye, Zaho, Dıhok Güvenlik 

Müdürleri, Irak Genel Güvenlik Müdürlüğü'ne 

yazdıkları yazılarda, hangi PKK yöneticileriy

le nerede görüştüklerini belirtmek suretiyle ra

porlar yollamışlardır. Bu raporlara göre, 

PKK 'lilerle ilişki kurulmuş ve birçok konuda 

karşılıklı mutabakat sağlanmıştır. Bu mutaba

katın belli başlı hususları özetle şunlardır: 

-PKK'liler "Yıkıcı Zümre"nin (Güneyli 

yurtsever Kürtler böyle adlandırılmaktadır

SA) Türkiye'de, İran'da ve Güney Kürdistan'-
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daki faaliyetleri ile, Türk Ordu 'sunun ve 
ABD'nin faaliyetleriyle ilgili kendilerine sü
rekli bilgi verecek; 

-"Yıkıcı Zümrenin" Türkiye Kürtlerinin 
desteğini almalarını ve onları etkilernelerini 
engelleyecek; 

-Türkiye Kürtlerinin "Yıkıcı Zümre"ye yar
dımlarını engelleyecek, 

-Hakim oldukları bölgelere "Yıkıcı Züm
re"yi sokmayacaklardır. 

Raporlara göre, bu ve benzer hizmetler kar
şılığında PKK' nin istekleri ise ş unlardır: 

-İki taraf arasında ilişki alanlarının daha ge
nişletilmesi ve seviyesinin de daha yükseltil
mesi, 

-Irak kuvvetlerinin PKK' lilere karışmaması, 
-Kendilerine basım makinesi, teksir ve 

BKC, PRG 7 ve 60 mm havan topu gibi alet ve 
silah sağlanması (gerekirse bu silahlar için pa
ra ödenebilir). 

Irak Bölge Güvenlik Müdürleri'nin, Genel 
Güvenlik Müdürlüğü 'ne gönderdikleri rapor
lardan anlaşıldığı kadarıyla PKK'lilerin, Gü
neyli mültecilerin Diyarbakır'daki kampların
dan tutun da özellikle ABD'nin Türkiye ve Ku
zey Kürdistan 'daki üsleri ve faaliyetleriyle il
gili olarak geniş bilgiler verdikleri, hakim ol
dukları bölgelere Güneyli Kürtleri sokmadıkla
rını belirttikleri anlaşılıyor. 

PKK'den ayrılanlar, Saddam yönetimi ile 
PKK arasındaki bu ittifak'ın Saddam rejiminin 
yıkılmasına kadar devam ettiğini belirtmekte~ 
dirler. Zaten süre içindeki bütün gelişmeler de 
bu beyanı doğrulamaktadır. 

Irak ile PKK arasında bu iş ve güçbirliğnin 
sağlandığı yıllar, BM Güvenlik Konseyi 'nin, 
36. Paralel'in kuzeyini Irak uçaklanna yasakla
yıp Güney Kürdistan' ın önemli bir kesimini 
"Frizon" ilan ettiği ve kararın BM'nin bir ak
törü olarak ABD tarafından uygulandığı yıllar
dır. Bu kararla Güney Kürdistan ' da fiili bir 
devletin kurulmasına ön ayak olunuyordu. Kı
sacası bu süreçle günümüzdeki federal devletin 
temeli atılmıştır. Birleşmiş Milletler'in bir ak
törü olarak ABD'nin, sözkonusu fiili adımı at
makla kalmadığı, YEKİTİ ile 1-KDP'nin arala
rındaki çatışmaya son vermelerine de ön ayak 

olduğu, onları bu konuda hem zorladığı hem de 
ikna ettiği biliniyor. Yine ABD'n in , devamla 
lrak ' ı işgal ederek Saddam rejimini yıktığı ve 
Kürdistan 'daki fiili oluşumun da böylece süre 
içinde federal bir devlete dönüştüğü biliniyor. 

Bu örnek, Kürdistan'ı egemenliğinde bulun
duran devletlerin, "kendi Kürtlerini" ezmek 
için, diğer Kürtleri nasıl kullanmaya, onlardan 
yararlanmaya çalıştığının tipik bir örneğidir. 
Öte yandan, sözde dört parçadaki Kürtleri de 
kurtarmaya çalışan PKK 'nin, Kürt ulusal tari
hi açısından tarihi fırsatların en önemlisi olan o 
dönemde, Güney Kürtleri ve onlara yardım 
eden uluslararası güçlerle ittifak kurup onlarla 
dayanışmak yerine, Kürdistan ' ın Güney parça
sını egemenliğinde bulunduran Saddam gibi 
Kürt ve insanlık düşmanı bir diktatörle ittifak 
ve dayanışmayı tercih etmesi, gerek PKK ' nin 
niteliğini ve gerekse de parçalanmışlığın yarat
tığı ulusal yabancılaşmanın, uyumsuzluğun ve 
felaketin tipik bir örneğidir. PKK'nin, Suriye 
ve İran ile de geliştirdiği aynı türden ittifakla
ra, yazıyı daha da uzatmamak için, değinme
yeceğim. 

**** 
Şu ana kadar incelediğimiz ulusa l mücadele 

süreçlerinden çıkarabileceğimiz genel sonuçlar 
şöyle özetlcnebi 1 ir. 

-Parçalanmışlığın kıskacında oluşan ko~ul

lar, Kürt ulusal hareketlerini/dinamiklerini çok 
olumsuz etkileyip, parçalar arası politik süreç
leri ayrıştırarak, farklı parçalardaki dinamikle
rin oluşumunu da hem zamanlama hem de 
özellikleri bakımından değiştiernekte ve bu di
namiklerin ulusal uyum ve dayanışmalarını 
bozmaktadır. 

-Parçalanma bir taraftan ulusal dinamikleri 
böylesine olumsuz etkilerken, diğer taraftan da 
parçaları egemenliği altında tutan devletler ile 
onların tüm- bolgesel ve uluslararası yandaşları
nı, Kürt ulusal hareketinin karşında, müttefik 
haline getirmektedir. 

-Politik süreçleri farklılaştığı iç in, farklı 

parçalarda değişik zamanlarda aktif mücadele
ye kalkışan Kürt ulusal hareketleri, kendisini 
her yönüyle çepe çev.re saran sömürgeci dört 
devlet ve yandaşlan tarafından ya boğulmakta 
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ya sömürgecilerin kendi aralarındaki bir soru

nun çözümünde koz olarak kullanılmak üzere 

yanlış yönlendirilmekte ve istenilen amaca va

rıldıktan sonra kendisine ihanet edilmekte ya 

bölünüp çatıştırılarak enerjisi iç politik mi.ica

deleye yöneltilmektedir. 

-Kürt ulusal hareketleri, parçalanmışlığın bu 

zorlu koşullarında, tarihsel deneyimlerinden ge

rekli dersleri çıkararak, özellikle ulusal kurtuluş 

için kalkışma zamanım ve mücadele yöntemini 

titizlikle seçmelidirler. Ulusal ve uluslararası 

koşullar bakımından yanlış seçilen bir zaman ve 

hareketi başkalarına, özellikle diğer sömürgeci

lere muhtaç edecek bir mücadele yöntemi, Kürt 

ulusunu daima trajik yenilgilerle karşı karşıya 

bırakmıştır ve bırakacaktır. 

-Parçalanmışlık kıskacındaki Kürt ulusal 

mücadelesinin günümüze kadarki deneyimi, 

uluslararası koşulların/ ittifakların, bir başka 

ifade ile dış dinamiklerin, iç dinamiğe göre, da

ha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu, 

Mahabad Kürt Cumhuriyeti 'nın kurluş ve yıkı

lışında, Cezayir Antiaşması'yla yenilen Gü

ney'deki Barzani Hareketi'nde ve Güney Kür

distan Federe devleti 'nin kuruluşunda da orta

dadır. Bunun, parçalanmışlığın Kürtlere karşı 

yarattığı sömürgecilerin ve uluslar arası güçle

rin doğal ittifakıyla ilgili olduğu muhakkaktır. 

Bu nedenle Kürtler, bölgesel ve uluslar arası sü

reçleri tüm yönleriyle çok iyi izlemeli ve buna 

göre politikalar ve ittifaklar geliştirmelidirler. 

-Kürt ulusal hareketinin trajik tarihi, parça

lar ve örgütler arası dayanışmadan çek; uyum

suzluklar, iç kavgatarla belirlenmektedir. Parça

lanmışlık kıskacında siyasal, hukuksal(devletler 

arası), pratik birçok nedenle sözkonusu daya

nışmanın gerçekleştiri l ememesini anlamak, 

izah etmek mümkündür. Ancak hareketin parça

lar ve örgütler arasında, neredeyse süregenle

şen kavgasının, biribirierine karşı aleyhtarlığı

nın, "düşmanın teşviki ve eli" dışında makul bir 

izahını bulmak zordur. Bu bakımdan uluslaşma 

dinamiği hayli yüksek olan Kürt ulusal hareke

ti, asıl dikkatini, dayanışmanm yanısıra, asıl 

parçalar ve örgütler arasındaki uyumsuzluğa, iç 

kavgalara yöneltmeli, bunları mutlaka engelle

meye çalışmalıdır. 

- Güney'in kurtulmuş olması, diğer tüm par

çalarda da Kürt uluslaşmasına büyük bir moral 

ve ivme katmaktadır. Türkiye, İran ve Suriye'

nin, şimdiye kadarki politikalarıyla bu gelişmeyi 

durdurmak ve etkisiz leştirmek için Güney'i yık

mak, olmazsa ehlileştirmek istedikleri ve bundan 

böyle de isteyecekleri muhakkaktır. Bu çabaya 

karşılık, diğer parçalardaki Kürtler de, yukarıda 

belirtilen ulusal moral ve etkileşim dışında hiçbir 

karşılık beklemeden Güney'deki federal devletin 

yaşatılıp gelişmesi için ellerinden gelen herşeyi 

yapmalıdırlar. Güney Kürdistan yönetimi de, 

sözkonusu ulusal moral ve etkileşimi azaltacak, 

diğer parçalardaki uluslaşma ve özgürleşme sü- _ 

reçlerini egemen ulusun çıkarları lehinde etkile

yecek tutum ve davranışlardan özell ikle kaçın

malıdır. Böylesi bir pot itika hayata geç ildiği 

oranda, Güney, parçalanmışlığın yarattığı "ına

kus talihi", eğilimi tersine çevirerek, uluslaşma 

ve özgürleşme sürecinde tüm parçalar için bir di 

namizm kaynağı olacaktır. Ve bilinmelidir ki, bu 

dinamizm kaynağının devam etmesi ve güçlen

mesinin teminatı, bölgemizdeki "kurtlar sofra

sında" kendini tek başına sağlama almak değil , 

gelecekte ülkemizin ve milletimizin birlik ve 

bütünlüğünü sağlamak ülküsüyle yeni "Gü

ney"ler yaratmaktır. Bu ülküyü gerçekleştirme

nin en emin yolu , diğer parçalardaki hareketlerle 

dostluk ve dayanışma içinde, her parçanın kendi 

hareketini güçlendirmesinden geçiyor. Bu ba

kımdan Kürt ulusal hareketi, parçalar aras ı ulusal 

çıkarların ekonomik, ı.osyal, kültürel, siyasal or

taklıklannı, uyumunu sağlayacak ''Ulusal Kon

ferans" veya "Ulusal Otorite" gibi mekanizmalar 

yaratmak zorundadır .. 
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Vakıa ile muhayyile arasında 
Kürdler ve Kürdistan 

Sıdkı ZİLAN 

Toplumun çok sesli ve çok renkli olması zen
ginliğe tekabül eder. Tarihi süreç ve mevcut du
rumda da Kürdistan coğrafyası buna taruklık et
mektedir. 

Bereketli hilal diye isimlendirilen coğrafya, 
bitki ve hayvan çeşitliliği, fiziki ve beşeri olarak 
da zengindir. Bitkilerin ve hayvanların ıslahı, 

evcilleştirilmesi, insan1arın yerleşik hayata geç
mesi bakırnından öncü görevini yerine getirmiş
tir. Mısır, Çin, Hindistan çok daha sonraları bu 
gelişmelerle tanışmıştır. 

Dağlar, su kaynakları , nehirler, ovalar, şehir
ler, köyler ve büyük medeniyet1er birbiriyle ilgi
lidir. imkanlar ve imkanların değerlendirilmesi 

neticesinde kaydedilen ilerlemeler, yazı, mede
niyet, dinler, felsefeler, mezhepler, meşrepler, 

kavimler, lisanlar bu coğrafyanın sıradan zen
ginliğidir. Yan yana, iç içe, her zaman beraber 
gah barış içerisinde gah mücadele ile var olagel
mişlerdir. 

AsurJler, Medler, Persler, Sasaniler, Bizans-

Hıri st iyanlık , Arap İmpa ratorluğu-İslam, Erme
niler, Selçuklu, Moğollar, Osmanlı. Kadim ka
virnler Süryaniler, Ermeniler, Araplar, Türkler, 
Rumlar, Persler hep Kürdler ve Kürdistan ' la il
gili olmuşlardır. 

Yahudilik, Hıristiyanlık, Zerdüştlük, Yezidi
lik, İs lam ve onlarca mezhep ve felsefi düşünce 
de bu coğrafyayı az veya çok etkilemiştir. Lisan
lar, lehçeler de öyle . Kürd kadim bir kavmi , 
Kürdistan da kadim bir coğrafyayı, zenginliği, 
bolluğu temsil eder. 

Kürd halkı , tarihi süreç içerisinde oluşan ve 
farklılaşan bir lisana (tüm lehçeleriyle Kürdi), 
binlerce yıldır kesintisiz yaşadı ğı ve ismini ver
diği bir toprağa (Kürdistan) sahiptir. "Tan" eki 
toprağın aidiyetini belirten bir ilavedir. Afganlı
ların ülkesi anlamında Afganistan, Türkmenle
rin ülkesi anlamında Türkmenistan, Gürcülerin 
ülkesi Gürcistan, Ermenilerin ülkesi Ermenistan 
kelimelerinde olduğu gibi. 

Bu doğal ve sıradan durumu iki imparatorluk 
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(Osmanlı ve İran) tarafından, tabii olmayan bir 
şeki lde müdahaleye uğradı. Kürellerin ülkesi 
Kürdistan savaş arenası olarak kullanıldıktan 

başka, fiili sınırlaınalara maruz bırakıldı. 
Akabinde birinci paylaşım savaşı sonunda da 

galipler (daha ziyade İngiltere, Fransa, Amerika) 
tarafından coğrafi, beşeri, dini, kültürel ve ilmi 
veriler bir tarafa bırakılarak fiziki ve beşeri bir 
bölünmüşlüğe terk edilen halkımızın ve ülkemi
zin dramı devam etmektedir. Esaretin bedeli 
hem pahalı hem de köle ve parya muame-

Ama Kürd dilinin tüm lehçeleriyle İran! olduğu 
hususunda şüphe yoktur. Kürdler ile diğer İraol 
kavimler ortak bir tarihe sahiptirler. Ama bu or
tak tarih ihtilaf ve çekişmelere engel olmamıştır. 
Bu ihtilaf hala devam etmektedir. Kadim Kürd 
devleti sayılan Med Devletinin Persler eliyle yı
kılışı ve yakın dönemde Mehabad Devletinin akı
beti bu ihtilafı anlamak için hatırlanabilir. 

Buna rağmen, İslam devrimi öncesi ve sonra
sında Kürellerin varlığı inkar edilmemiş, Kürdis-

lesi bizleri mahrumiyete, inldira mahkum 
ederken, bu muameleyi bize reva gören 
devletler, rejimler de medeni gelişmeler
den geri kaldılar. Kölelik esaret atındaki 
için ne kadar zor ve onur kıncı ise buna se
bep olanlar açısından da onur kıncı ve yıp
ratıcıdır. İnkarın yol açtığı suçlu luk psiko
lojisi, sarsıntılaı layıkıyla incelenmiş de
ğildir. 

Irak-Türkiye, İran-Türkiye sınırı, İran
Irak sınırları ile birbirinden koparılmış, be

Kürd Halkının zecri tedbirlerle, rızaları 
hilafına bölünmeleri Ortadoğu' da istikrar
sızlığın başlıca nedenlerinden biridir. Tür
kiye, İran ve Irak'ın iç mesele saydığı so
runların başında "bölünme" paranoyası 
gelir. Kürdler açısından ise bu bölünmüş
lük hali bizatihi sorundur, aşılması gere
ken bir badiredir. 

şeri münasebetlerine izin verilmeyen aym 
halkın ve ülkenin evlatları olan Kürellerin dramı 
aslında insanlığın, Ortadoğu'nun, İslam'ın veya 
Müslümanların da dramıdır. Bu durum insani ve 
İslam.l değerlere aykındır da ondan. 

Kürdistan ve Kürdlerin meselesi dini , ideolo
jik, mezhebi bir mec::ele değildir. Kürdistan hal
kının kendi kadim toprakları üzerinde siyasi ha
kimiyet meselesi, kendi kendini idare etme, ken
di geleceğini özgürce karariaştırma meselesidir. 

Kürd Halkının zecri tedbirlerle, rızaları hila
fına bölünmeleri Ortadoğu' da istikrarsızlığın 

başlıca nedenlerinden biridir. Türkiye, İran ve 
Irak'ın iç mesele saydığı sorunların başında "bö
lünme" paranayası gelir. Kürdler açısından ise 
bu bölünmüşlük hali bizatihi sorundur, aşılması 
gereken bir badiredir. 

Kürdistan'ın komşuları veya Kürdistan'a kı
sım kısım hükmeden devletlerin (ki İran-Irak
Türkiye üçlüsüne tekabül eder) hemfikir olduk
ları tek konu Kürdistan 'ın bölünmüşlüğü ve 
Kürellerin siyasi iktidara kavuşmamasıdır. Buna 
rağmen bu üç ülkenin ve bu ülkelerde yaşayan 
Kürellerin haliyle Kürdistan'ın durumu farklılık 
arz eder. 

Bugün Kürdistan' da yaşayan halkın veya 
halkların kökeni büyük oranda İran} ve Asuri'dir. 

tan bölgesi de resmi söylem ve belgelerde yer al
maya devam etmiştir. Ki.ird dili üzerindeki s ınır
lamalar olmakla beraber, Türkiye'deki inkar ile 
kıyas kabul etmeyecek düzeydedir. İran. Safavi
ler'den itibaren Şiayı resmi mezhep olarak kabul 
etmiştir. Haliyle Turant bir kavim olan Azeriler 
ile İran devletinin merkezi-temel oınurgasını 
temsil eden ve İrani bir kavim olan Persler-Fars
lar mezhebi noktadan dolayı ittifak içerisinde 
iken, Küreller Sünni-Şafii olduğundan bu iki un
surla ihtilaflı durumdadırlar. Bu vakıa Kürdlcrin 
Osmanlı ile ittifak yapmasına sebep olacak ka
dar tarihi bir etkiye sahip olmuştur. 

Çağdaş Irak ise zaten yapay bir devlet olarak 
İngilizler tarafmdan icat edilmiş bir ucubeden 
başka bir şey değildir. Aynı İngilizler bugün bu 
tarihi hatanın "düzeltilmesi" için ABD ile işbir
liği yapmaktadırlar. Şii çoğunluk ile Kürellerin 
yıllar süren esaretinin bir nebze hafifletilmesi 
bakımından olumlu olarak gözüken bu sürecin 
nasıl sonuçlanacağı ise hala belli değildir. 

Türkiye ve İran Kürdlerinin muhatapları siya
si, tarihi, diplomatik tecrübeye sahip iki güçlü 
devlet iken, Irak Kürellerinin muhatabı zikretti
ğimiz gibi binlerce yıldır yarı yarıya İran ve Os
r;nanlı (ve Osmanlının selefleri) tarafından yöne-
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tilen ve Kürdlerle benzer tecrübeye sahip (veya 
tecrübeye sahip olmadan) Arap devleti olmuştur. 
Asur, Emevi ve Abbasi tecrübesi ise epey uzak
ta kaldığı için üzerinde durmaya gerek yok sanı
rım. 

Kilit Ülke Türkiye Mi? 
Kürdistan ' ın coğrafi ve beşeri-Nüfus açısın

dan en büyük parçası Türkiye Cumhuriyeti dev
letinin siyasi sınırları içerisindedir. Keza Türki
ye küçük bir Doğu Roma-Bizans ve Osmanlıdır. 
Yani onların mirasçısı yani halefi dir. Bizans 'a 
İslam gömleği giydirilince Osmanlı oldu. Aynı 
şey Kemalist Türkiye İslam gömleğini çıkarınca 
da bir anlamda aslına rücu etti. Belki de devle
tin din saik1 ile hareket ettiğini düşünenler yanı
lıyor. Devletler için dinin kullanılmas ı, iktidara 
payanda yapılması vardır. 

Türkiye kelimesi bizatih i yapay bir kelimedir. 
Osmanlıda Rumel i, Anadolu, Kürdistan, Acem 
ve Arap olmak üzere Irak, Hicaz, Şam, Filistin, 
Mısır veya bütün olarak Kuzey Afrika vardı. Os
manlı dağılınca Türkler ve Türk şems iyes i altına 

sığınan Yahudi, Boşnak, Arnavut, Çerkez vs gi
bi unsurlar vatansız kaldılar. Sevr anlaşmas ında 

Ankara-Çorum ve civarı bu unsurlar (Türkler) 
için kararlaştırılmıştı. Burası aynı zamanda kü
çük bir Anadolu idi. Mustafa Kemal Samsun-Er
zurum-Sivas-Ankara hattını takip ederek görü
nüşte bu projeye göre hareket etmiştir. O zaman 
onun düşüncesinde de Türkiye ismi yoktu. 

Cumhuriyetin bidayetinde 12 Milyon olarak 
ifade edilen nüfusun 6 milyonu Kafkas ve Trak
ya-Rumeli göçmeni-muhaciri Müslüman (Çer
kez, Pomak, Arnavut, Boşnak, Tatar, Abaza vs) 
unsurlardan oluştuğu (tek is tisnası Yahudilerdir) 
bilinmektedir. Bu coğrafyanın asli unsurlan ise 
Ermeniler (1915 ' te büyük oranda katliam ve sür
gün yediler), Rumlar (İstanbul 'da yaşayanlar ha
riç mübadele ile Yunanistan'a gönderildiler) ve 
Kürdlerdir. 

Kürdlerin her başkaldında ( 1925 Piran, 1937 
Dersim başta olmak üzere) katliamlara, sürgün
Iere ve devamlı olarak da asimilasyon siyasetine 
maruz kaldıkları bir hakikattir. Anadolu ve Kür
distan 'da yaşayan 25'e yakın Müslüman halktan 
"Türk Ulusu" denen yapay bir millet icat etme 
projesi Kürdler istisna tutulursa, başarılı olmuş 
gözükmektedir. Çünkü Kürdler kesintisiz ve ço-

ğunluk olarak binlerce yıldır kendi kadim top
raklarında yaşamaktadırlar ve milli aidiyetlcri de 
güçlüdür. Diğer unsurlar ise vatan s ız, ınuhacir 

ve sonradan gelip başkalarının (Rum, Ermeni ve 
Kürdler) toprağını mülk ed inıniş lerd ir. Türklük 
ve İslam bir meşruiyet aracı olarak kullanılmış 
veelan da kullan1lmaktadır. 

Sekseıi yıllık inkar ve asimlc siyaseti nin ba
şarılı olmadığı fiilen müşahede edi lmektedir. 
Anayasalarında herkes in Türk olduğu , e-muhtı

ralarla Kürdl erin cumhuriyetin dü şmanı ilan 
edildiği bir hengamede beraber yaşama, din kar
deşl iği (tıpkı "Türk Milli Mücadelesi" sürecinde 
olduğu gibi) dillendirilmektedir. 

İran ve Arapların aksine Kürdlerin ve Türki
ye'nin yüzü Batı'ya dönüktür. Bu durum Kürd
ler açısından hem avantaj hem de ıncnfi bir du
rumdur. Batı ve onun temsilcisi ABD'nin bölge
de doğrudan ve dolaylı olarak egemen olmas ı 

avantaj iken, Türkiye ' nin bidayetinden beri batı 
ittifakı içerisinde yer alması Kürdler açısından 
siyasi ve diplomatik açıdan olumsuz bir durum
dur. Batı, bu durumda "iki müttefikini" uzlaştu
mak durumundadır. Irak Federe Kürdistan Böl
gesi ile Türkiye arasında ve Kuzey. Kürdistan 
Hareketi ile Türkiye arasında yapılmak istenen 
de budur. 

İran ise ABD ile başı belada olduğu için doğ
rudan Kürdlere zarar verecek veya siyasi proje
leri akamete uğratacak kapasitede gözükmemek
tedir, şimdilik . Türkiye ise ya küçülme ya da bü
yüme arasında kararsızlık yaşamaktad ı r. Neo 
Osmanlı diyebileceğimiz ve mevcut dışi şleri ha
kanının da içinde bulunduğu ekip, Osmanlının 

varisi olarak Türkiye'nin Suriye, Kürdistan ve 
diğer coğrafyada etkin olmasını, komşularıyla 

sıfır problem yaşamasını savunmaktadır. Bu du
rumda tarihi "Osmanlı Kürdistan ' ı " projesinin 
revize edilmiş haliyle yürürlükte olduğunu söy
leyebiliriz. Ya da fiili durum buna tekabül et
mektedir. O da şudur; Fedcre Irak Kürdistan' ının 
Türkiye ile entegre edilmesi ve Türkiye 'nin 
Kürdlerin hamisi rolüne bürünmesi. 

Bu proje ile çelişen (Türkiye'nin Kerkük po
litikası) siyasetler olsa da AKP hükümeti ve 
onunla ittifak içerisinde olanlar bu görüştedirler. 
Elbette neticeyi tarafların gücü, dünya şartları, 
tarihi sürprizler ve bana göre "kaderin hükmü" 
belirleyecektir. 
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Dinarniken sosyopsikolojik en 
neteweperweriye 

Fikra ku pewfst didft her netewe bila xwedf dewfet be Ct her 
dewlet jf bila xwedf neteweyek yekpare be hem bi awaye nor
marif u hem jf wekf peşniyazeke pratik be/ku ne nirxeke weha 
saxlem bu. Le be/e huyeren ku li ser netewe u dewlete qewimfn 
qismek mezin ye diroka siyasf ya sed sa la 20e pekanftin. 
Dunn, "İntroduction: Crisis of the Nation-State" 

Remezan PERTEW 

Gelo jibo çi mirov xwe aide neteweyeke an 
grubeki dibinin. An ji çi cudati u taybetiya ne
teweyi heye ku mirov gelek car wi di ser her 
tişti re dibine. Gelo dinarniken sosyopsikolojik 
en ve yeke çi ne? 

Dirokzan u anallsten li ser mesela Kurdis
tane xebitine dibejin ku herçend neteweperwe
riya Kurd nekaribuye dewletek neteweyi ya 
Kurd ava bike ji em dikarin ev yek bi riheti be
j ine ku "tasawura neteweyeke Kurd u welateke 
serbixwe ya Kurdistane" afirandine di meji u 
xeyala milleta Kurd de ji çi ya yen Hemrine big
re ta pişt çiyayen Ararate ı1 li bajaren weki 
Hewler, Amed, Mehabad, Qamişlo O hwd. 
Belku ev yek tenebi sere xwe ji encameke zor 
giring e G bilindtirin cihe şanazi u serfiraziye 
ye bo kadir u tekoşeren Kurd di dlroka Levgera 

neteweperweriya Kurdan de. lroj her yek 

xwedi rexistinen cuda bin ji di nav Kurdan de 
li ser al u sirud u sinoren cografya Kurdistane 
bi awayeke gi~ti peşqebuleke eşkere heye. 

Hewldanek mezin heye bo berfirehkirin G teş

wiqkirina axaftina bi zimane Kurdl u bo stan
darlizekirina zim<tne niviskl da ku Kurdl ji cihe 
xwe ye bi rGmet bigre li qada zimanen di yen 
cihane. Her wiha di hejmara berhemen Kurd1 
de (roman, novel , ç1rok, helbest, meqale, qun
ciknivis, kovar, tv, radyo, malperen internete, 
weşanxane) her diçe reje zedetir dibe. Bo ava
kirina kultur G exlaqa yekitiye di nav siyaseten 
Kurd de, bi salanen dun1direj e hewldan u xe
bat hene. Le bele digel hemO ev hewldan u xe
batan di dawiye de hernil ji aqim ı1 beencam 
mane. Bi rast! di v1 wari de pejn u hev iya gel G 
siyasetmedaran ji geleki şikestiye. Hewldan G 
daxuyaniyen taze yen bo yekitiye wek bere coş 
u heyecan nade mirovan. Lewrc bi hernan 
fehmi u bi hernan rebazan ve destpe dikin. Fe
geL ev heqiqeL j'i heyc ku mesela Kurdistane be 

yekitiye çareser nabe. 
Bi dGvdirejiya xirecira du sedsalen nakok

bar ji aliyek ve rudana sistemen dewlete G ji 
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aliyek ve j! desthilatbuna bi awaye netewe li ser 
tername civaken mirovahiye gelo di kijan gave 
de u bi ktjan sedeman ve berfireh bG. Wek tart
xek sembolik niva sedsala 16em1n temamkirina 
fetha Clhana Nu bi deste Ispanyolan, parçebu
na Xanedaniya Habsburge, dawilehatina şeren 
xanedani ye li Ingilistane, destpekiri.na şere 
serxwebGna Felemenkan, em dikarin weki mi
lad hilbijerin.(Balibar ve Wallerstein) 

Baş e dema ku li Rojavaye ev tişt diqewimin 
hinge rewşa Kurda çawa bO? Navbera sedsalen 
15 ı1 17an baş nayen zanin, ji gelek ali-

necih dibinin , le Tirk di dema sedsala dchemin 
de hatine vederc. Le bele Tirk weha fcrz dikin 
ku Kurd ne xwcdl Laybetmcndiyen netcweyek 
in ji ber ve yeke ne caiz e ku bi sere xwe bin. 

Ev tegehlştin u hay ji hevdubuna aliyan bu
ye sedemc gelek encamen psikolojik u siyasi. 
Lewre statuya binecihbunl aliyck dike xwedl 
maf li ser heremc. Çawa ku herdu ali ji xwe 
xwediye ve mafe dibinin her weha haycdar in 
ku aliye dine jt di hernan baweriye de ye. Ve 
hayjebuniya, çedibe ji tirsek weha pek bete ku 

yen xwe ve malumat li ser kem in u hin 
tişt di tariye de ne. Çavkaniyen ku em e 
seri li wan bidin gelo çi ne? 

Em baş dizanin ku teqabull wan salan 
cografya Kurdistane timi buye qada şe
ren du hezen sereke yen hererne u her 
weha ye cihane ji. Temsila du mezhebi ya 
van hezan u serketina Suneyen Henifi bi 
qenaata gelek zanyaran pir giring te di
tin. Jibo ronikirina we deme, berhem a 
arşiven gelen we hererne çavkaniyen se
reke nin. Di van çavkaniyan de gelo çi 
elernet u nişaneyen KurdbOniye henin. 
Gelo çi xisusiyeten Kurd!tiye hebı1n ku 

Di dfroka cfhane de jibo mirovahiye 
hesta "em" yanf xweafddftina qewmekf, 
uxwejedftin"a neteweyekf pengaveke 
dfrokf ye. Wekf hestek mirovahiye 
tegehfştina "em" merhaleyeke krftfk e jibo 
hilkişandina asta neteweyfbuniye. Bi 
awayeke sosyopsfkolojfk di dfroka 
neteweyan de pekhatina karesaten mezin, 
şeren giştf yen dudirej jibo dozeke giştf, ve 
merhaleya krftfk hesan kiriye. 

wan ji ctranen xwe vediqetand? 
Di diroka cihane de jibo mirovahiye hesta 

"em" yani xwealdditina qewmeki, "xwejedi
tin"a neteweyeki pengaveke diroki ye. Wekt 
hestek mirovahiye tegehiştina "em" merhaleye
ke kritik e jibo hilkişandina asta neteweyibu
niye. Bi awayeke sosyopsikolojik di diroka ne
teweyan de pekhatina karesaten mezin, şeren 
gişti yen dOdirej jibo dozeke gişti, ve merhale
ya kritik hesan kiriye. 

Di berxwedan u tekoşlnen neteweyi de hin 
dinamik hene ku bi saya wan, ferden civake di
karin bi dehan salan şer bikin li dij yen dine. Di 
ve nivlse de ez e hewl bidim ku bi kurıi behsa 
wan bikim. 

Taybeliyen ku Berxwedana Neteweyi Ze
de dikin 

ı. Tegehlştina meşruiyeta aldbuna grubeki 
Rasteqiniyen civaki li aliyeki her alt xwe te

kane xwediye ve axe diblnin. Kurd xwe gele bi-

aliye d! çave xwe berdaye mal u ınilk u erde 
we. Ev rewş hesta xeter u gefxwarine her tim 
xurt dike. 

2. Diroka mexduriye(victimization) 
Her du all ji vi şerl giredidin bi dirokek ne

teweyi ya ku safi ji zilm_ u zore ve pekhatiye. 
Kurd çi cara ku rabOne ser xwe doz u dawa ma
fen neteweperweriye kirine yek ji ye de xerab
tir rasti şikestin u tevkujiyen mezin haLine. Ji 
aliye Kurdan ve parçebG.na Kurdistane u jidest
çuna axa welet. je şOnde destpekirina nıetin
gehkariye, malweraniya wan a fizik! ji ligel 
xwe anitiye. Bi vi awayi her du ali jt ji layc xwe 
ve giredayi ne bi ceribandinen xwe yen trajik 
en neteweyt ku ji aliye di vetimi te inkar kirin. 
Ev çtroken bişin gelek giring in . 

3.Tevlihevbun u belavbuna neteweyan bi 
hev du re(intermingling and dispersion of nati
onal populations) 
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Dema em li niflisa Tirkiye dinerin, em dibi

nin ku gelen ne Tirk ku behrek mezin ji wan 

Kurd in li ser cografyek taybet u diyarkirt ne ku 

tucar ev nikare be veşartin . Her weha Kurd bi 

pirani neheliyane u ziman u çanda xwe didomt

nine. Ji ve jt giringtir mesela arazi u axe jt he

ye ku ev betir di rojeva miravan de ye. 

4. Asimetriya Duali 

Di şere Kurd u dagirkeran de tekili il pewen

diyen hezan pir tekilhev in . Bonumilne; di na

kokiya Kurd G dewleten dagirkeran de bi ast

metriyek di leha wan de ye. Di nakokiya Tir

kiye u Kurdan de bandora heza asimetriya duall 

pir caran jiber çavan te hilantn . Le bele gelek 

lekolln diyar kirine ku astmetriya heze xwedi 

roleke mezin e di tegehiştin O cudatiya navber 

gruban de. Xebaten di vi wari de de gelek mifa

dar bin j i bo ve yeke. 

5. Politizekirina Din 

Nexasim ali ye dagirkeran ji bere de u niha 

deyt pirtir dixwazin din politize bikin u we di 

dinamika pevçuna li nav grubande bikin xwedi 

ro leke girantir. Ji aliyeki ve Tirkiye dibeje ez 

laik im u ev prenstbek nebe nabe ya komare ye, 

le ji aliye di ve ji heta je te din dixe bin kontro

la xwe O hevoldariya kurd G tirkan zexm u xurt

tir bike. Gelek minak hene. Bi vi awayi dinarni

ka Kurdan bi xebaten dini difetisine G nahele ku 

ev mel tevll tevgera neteweyi bibe. 

Dinarniken psikolojik yen pevçunen nete

weyi 

PevçGnen etnik çawa ku dibin sedemen hes

ten weki tirs O endişe her weha dibin sedemen 

zeraren maddi G insani jl. Tene em ji sere sed

sala bistemin bigrin de eşkere be ku di cograf

ya Kurdistane de çend mirov hatine kuştin u 

çend gund G bajar hatine xera kirin, hawirdora 

cografya Kurdistane ji aliye ekolojik ve çawa 

hatiye herimandin G rGxandin. Le bele çawa ku 

pevçGn berdewam e her weha dive mirov jiya

na xwe ya rojane ji bidomimin. Jibo ku jiyana 

xwe ya rojane bidominin bive neve dive meka

nizmayen parastine çe bikin u seri li van meka

nizmayen parastine bidin. Rebazen van meka-

nizmayan li gori taybeliyen civakan e. Yani her 

re G rebaz dikare were bikar anin . Li ser ruye 

zemin her civak sedeqeta jibo welat G hemwe

latiyen xwe, xurtbuna li dij tesiren fiziki u psi

kolojik, fedakariya şexsi, yekiti G piştgirldane G 

her weha werekiye teşwiq dike u dixwazc ev 

xurt be. Pekhatina van şerten psikolojik gire

dayi bi baweri G tegehiştiııa hevpar ya derheq 

"em" u "yen di" ve mumkin e. 

Baweriyen civaki em dikarin weha tarif bi

kin ku zanyariyen hevpar en ku bi saya we hes

ta neşibandinl(uniqueness) pek te G mijaren ku 

civake eleqedar dike gişan nez!ki hev difikirin. 

Em bejin di meseleya Kurd de herçi partiyen 

Tirk in çi çep, çi rast, çi l~beral , sosyal demok

rat, neteweperest, hema hema wek hev difiki

rin. Baweriyen civaki işareti taybetmendi u bin

yad G pevajoya civake dikin. Her weha baweri

yen arınanca civaki, tegehiştina xwebuniye, 

xwestek a norm u nirxen civake a lmagen yen 

ne ji wan G wekl dinan ji diyar dikin. Tirk mi

letek qehreman e, hawirdora we bi neyar G dij

minan ve dorpeçkiriye. Kurd a eqaliyeten di 

misetti maşebGna dijmine wan in. Kurd ji weha 

difikirin, ev ax a me ya bav u kalan e, vana du

re hatin G bi zore dest danln li ser welate me. 

Zanyariyen hevpar yen ev cure bi wasitcya 

saziyen dewlete ve tene aktivlze kirin G di pe

vajoya civakibune de tene hinkirin. Pişti ku ca

rek çebG edi bes e ku her tim di zirnan G xeyal 

G mit G bireweriya civakiye de derkevin mey

dane. Jibo feeliyet G çalakiyen civaki hebGna 

baweriyen civaki pir giring in. Lewre bingehen 

zanyari G motivasyon! bi saya wan tene lekirin. 

Baweriyen civaki endamen civake li hemher 

zor G zehmetiyen şer O pevçGnan xurt dike, wan 

teşwiq dike ku jibo berjewendiyen civake tev

bigerin u ji giŞa ji giringtir wan mecbur dihele 

ku li hember dijmin şer bikin. Bi kurtasi be ji 

em dikarin bi vi awayi behsa van qaliben bawe

riyen civaki bikin. 

l. Em di armancen xwe de mafdar in(Our 

goals are just) 

Ev cure baweri armancen civake, giringi G 

misogeriya van arınancan bi xeten gişt! derdixl

nin meydane. Jibo Tirkan, ew hezar sal bere ha-
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tine ve hereme, şer kirine, pişti gelek qehre
mani u bedelan bGne xwed iye ve cografye. He
ta ji destpekiirna diroke vir ve ew li vir bGne 
jixwe ew neviyen Eti G Sumeran e, lewma ye 
kes nikare beje hfin dawiye hatine vedere. Ji 
aliye Kurdan j1 ev e ku ji ewi la dlroke ve em li 
vir bGn, hQn dGre hatin G we bineheq'i Q bi zore 
axa me ji deste me girtin. Yani Tirk ci vaka xwe 
tim bi mafdarl u meşrui yeta xwe ve gire didin. 

2. Dijmin ne meşru ye(The opponent has no 
legitimacy) 

Ev cure baweri yekser dixwaze meşrfiiyeta 
dijmin ji hole rake G wi bi tayberiyen neqenc 

4. Em qurban in 
Di bingeha ve baweriye de zerar G xerabiyen 

dijmin hene. Di şere Tirkiyc Q Kurdan de berclu 
all ji xwe mexdGr ditine. Kurd rimi eşq iya ne, 
eskere me ku~tine , zerare dane dewlete, hlna ji 
gelek şehiclen me hene. Jixwc gelek peyven di 
zimane Tirki de ve yeke i sbat dikin . Kurd dix
wazin welate me parçc bikin, bi dijminan re 
hevkariye bikin Q dewleta me xera bikin. He rçi 
kurd in e w j'i berovac'i ve yeke, x we weke qur
ban ı1 mexdı1re dagirkeran dibinin ku hatine 
dest danine ser axa wan, zilm ı1 zo ra necllti ani
tine sere wan. Kurdi stana welate bav ı1 kalan , bi 
dara zore ji dest wan hatiye gi rtin. 

yen wekl barbar, wehşi, 
hov ı1 hwd bi nav bike. 
Yani dijmin di çarçoveya 
nirxen mirovatiye de rev
nagere bervaci ve heta ji 
deste wi be dixwaze re G 
rebazen qirej bi kar bine. 
Ev baweri pevçı1n G şere 
di navbera aliyan de timi 
sor dike O hezen wan 
zindi dihele. 

baweriyen civakf jibo 
xwedfkirin u tevgerandina 
heza maddf u fnsanf xwedf 

Her weki' ku em diblnin ba
weıiyen civaki jibo xwedi
kiriıı fi tevgerandina heza 
maddi' G Insani xwedi rolen 
mezin dileyizin. Baweriyen 
li ser welatparezi_ye, pesin
dana fedakarl u seeleqeta ji
bo welat nirxen beri sereke 
nin. Her weha bi saya ba
weriyen c ivaki nelihevl G 
betifaqiya hundirln ji jibo 
xatire yekkirina hezen mili 
li dij dijm in tene piştguhki

rin. Le bele Kurd kem ca-

rolen mezin dileyizin. 
Baweriyen li ser 
welatpareziye, pesindana 

3. Em şaşi nakin 
Ev baweri, herçi' nirx 

Q tevgeren baş bin, wan 
dike male xwe, yani 
xwedi meleke etnona
vendi ye. Her du teref 
dixwazin pekbinin ji ali-

fedakarı u sedeqeta jibo 
welat nirxen herf sereke nin. 
H er w e ha bi s aya ha w eriyen 
civakf nelihevf u betifaqiya 
hundirfn jf jibo xatire 
yekkirina hezen milf li dij 
dijmin tene piştguhkirin. 

ran ve yeke bicih anltine. 
Yani çawa ku şere dijmin 
kirine bi wi away'i heta je 
zedetir şere hundir ji kirine. 

yeki ve wesfen weki wereki, sebir Q qehrema
niye G ji aliyek di ve ji wesfen wekl mirovahi, 
exlaq, durusti, bawermendi li xwe dikin. Jibo 
xwe weha dike jibo dijmin j i berovacl ve dike. 
Yani sinoren navbera hev dur dike. Tirk di we 
baweriye de nin ku ew şervan Q egid u jir Cı re
xistinger in. Kurd jl xwe bi rewşa desthilatiya 
asimetriya Tirkan ve tarif dikin. Imaja xwebfi
niya Kurdan ji aliye exlaq ı1 wereki Q fedaka
riye ve ereni ye. Le be le di mijara peşketin Cı 
serkevtine de tevlihev e. Minak; tegehiştinen 
weki Tirkiye ji aliye mezinbCıne ve xwediye se
yemin arteşa dinyaye ye, imkanen wan gelekin 
Cı hwd. 

Yani em dikarin bejin ku vi 
fonksiyona baweriyen civakl ya jibo yekkirina 
hezen milli li ·hember derve pek nehatiye. 

Parastina Baweriyen Civaki 
Şer Q tekoşinen di navbera aliyan de xwe ber

dewam dikin bi saya bawcriyen civaki ku di bin
geha we de pevajoyen zanyari Q motivasyon! he
ye ku cudatiya nasnameyiye dipareze. Endamen 
civake di zanyarl G peşhukmen xwe de bijarker G 
aligir in. Seelema ve yeke ev e ku şerten gefxwar 
ı1 xweparastine dibin seelema cemidina zanya
riye(bil işsel donma) yani deri ye xwe digrin jibo 
agahiyen ku de wan neriher bike. Cemidina zan
yariye xwedi hin encamen li jere ye; 
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1. Hilbijartina agahiyen terefglr 

Endamen civake bi pirani li dG zanyariyen li 

gor baweriyen xwe ne, Jewma ji agahiyen du

bend direvin. Bi vi awayi dewaml piştgiri dig

rin ji agahiyen hevseng il rastl tevliheviye na

yen. 

2. Şıroveya Terefgir 

Di dijmanatiya civaki de mirov arnade ne ku 

agahiyen li gori xwe peş bixine. Bi vi awayi şi

roveyen wan her tim li ser bingelıa agahiyeke 

yek qanal ve te xwcdi kirin. Bi hernan şikli hel

west il tevgeren nav grubi Q dergrubi li gor 

xwebuniya hey! u şemayan ve tene şirove kirin. 

3. POtepedana Aligir 

Endamen civaki bi pewendiya baweriyen 

xwe yen heyi baweriyen nO çe dikin. Ji ber vi 

yeke baweriyen hey! bi yen nu tete xurt kirin. 

Bandora baweriyen civaki ye li ser pevçune 

eşkere ye. Ev baweriyana ji aliyeki şerten psi

kolojik çedikin jibo bı awayeke serkevti rawes

tin li hember pevçune, ji aliyek ve ji pevçunc 

rasyonalize dikin. Di encame de baweriyen di 

heqe dijimin de yen weki tirs Q hers ı1 nefret 

derdikevin u her zin di d iminin. Di encame de ji 

pevçGn xwe dewam dike. Minak, baweri ı1 hes

ten peve giredayi çalakiyen şidete mazur re di

din u piştgiri didin tevgeren şidete. Her weha 

helwesta şidete G reaksiyona dijmin van bawe

riyana u hesten di heqe dijmin de bihez dikin. 

Eger em weha binerin em e biblnin ku rewşek 

psikolojik pek te ku ev cure pevçOn bi awayeke 

aştiyane çareser nabin, yaru re li ber ve yeke 

Çavkanl: 

digrin. Wekl; 30 hezar mirov hatiye ku~tin em e 

çawa em bikin. 

Jibo her grubi nasnameya neteweyi xwedi 

maneyek taybel c. Çiınki nasnameya neteweyl 

unsure esasi ye nasnaıneya civaki ye ku wan ji 

nasnameyen di vediqetlne. Her nasnameyek ne

tewcyi bi piştgiriya ceribandinen di'roki G sem

bole ku bi yen di re nayen parvekirin ve xwedi 

bandortir dibin. Bi vi awayi nasnameya grub! 

derdikeve peş ı1 hcvcudatiya di navbera gruban 

de zede dibe. Nasnaıneya şexsl lıeta radeyekl ji 

nasnameya civakl pek tete, le bele nasnameya 

grub! ya ku bi peş de te derxistin di şerten nca

sayide xwedi encamen gelek xurt in. Ji bill ve 

yeke endamen navgrubi nasnameyen xwe pir

watedar dikin, le hernan tişt nikarin bo nasna

meya dergrubl pek binin. Yani wan homojen di

kin. Wekl; Kurd xerab in, mirovkuj in, nezan 

in. Bi gişti qaliban çe dikin. 

Alikariyen sosyopsikolojik jibo çareseriya 

pevçunen neteweyi 
Beguman pevçOnen neteweyi ji di naveroka 

xwe de li ser qezencen ax G hez G dewleınen

diye ne. Axa be mirov de ki çi bike. Digel ve 

yeke bi nezik ve eleqedar in bi pewistiyen mi

rovan yen wekl nasnaıneyi, ewlekarl G qebiHdi

tine ve. 

Serpehatiyen neteweyi çawa ku pevgireda

nen hesti çedikin jibo baweriyen siyasi G gruba 

neteweyi, her weha di çarcseriya pevçune de ji 

xwedi roleki kritik in. Bi heviya ku em dinarni

ken civaka xwe betir analiz bikin G wan çetir 

fehm bikin. 

1. Hastıngs Donan-Thomas M. Wılson. Sımrlar (Kınılık. Ulus ve Devletlll Uçları) Metıs 

2. Balıbar ve Wallersteın. Irk Ulw. Sınıf Utopya. 

3. Kovara TPD , hejmar:20. 2001 

4. Benedıct Anderson. Hayall Cemaatler. Metıs 
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Bölünmüşlüğün Kürt siyaseti 
üzerindeki etkileri 

"Bunca bilgiden sonra ne ba,~ışlaması? Düşün ki 
tarihin aldatıcı yolları, yapay dehlizleri çoktur, 

ve ileti!; a/datırfisı/dayan aşm htrslar/a, 
yönlendirir bizi boş şeylerle .. . " T.S. Eliot 

Tahsin SEVER 

Tarihin galipler tarafından yazıldığı söylenir. 
Söz konusu Kürtler olunca, bu sözün doğruluğu 
tartışma götürmez. İ1k olarak belirtilmesi gere
ken, Kürdistan ' ın parçalanıp; Kürtlerin statüsüz 
bırakıldıklan döneme ilişkin , kimi Kürt çevrele
rinde iştirak ettiği değerlendirmelerin yüzeysel
liği ve s ığlığıdır. Kürt siyasal hareketlerinin ve 
sonuçlarının akademik- bilimsel söylem içeri
sinde analizi gerçekleşmediği gibi, Kürt tarihi
nin manipüle edilmesi karşısında ciddi bir duruş 
sergilememiştir. Aradan neredeyse bir asırlık bir 
zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen, Kürtle
rin uluslararas ı anlaşmalarla statüsüz bırakılma
s ı süreci; "Kürtlerle Türklerin ortak Kurtuluş 
Savaşı", "Birinci ortak meclis" gibi resmi ideo
lojinin argümanlarıyla değerlendirme çabaları 

devam ediyor. 
Kürdistan, yüzyılın başlarında tarif edilemez 

acı ve entrikalarla egemen güçler tarafından bö
lüşülür. Bölüşüm projesinin çerçevesi 1916 yı
lında Sykes-Picot Anlaşmasıyla çizilir. 1923 Lo-

zan Anlaşmasıyla hayata geçirilir. Umut ve acı
mn iç içe geçtiği yıllardır. Modern milliyetçili
ğin rüzgarı yavaş da olsa Kürtleri etkiler. Os
manlı İmparatorluğu çökmenin eşiğindedir. Sevr 
Anlaşmas ı , yan açık kapıdan sızan sisin atmos
ferini yansıtmaktadır. Çarlık Rusya ' sı nda iktidar 
Bolşevikterin eline geçmiştir. Sovyet sosyalist 
iktidarı çokça dilendirdiği " Ulusların kaderlerini 
tayin hakkı" sloganın Kürtler için pratik bir an
lamı olacak mıdır? Birinci Dünya Savaşı yenil
gisinden sonra Osmanlı ' da iç iktidar mücadelesi 
başlamıştır. İngilizler, Osmanlı Sarayı 'nı gözden 
çıkarmış; Kemalist Harekete iktidar yolu gözük
müştür. İngilizlerin Yunan ordusuna Batı Ana
dolu 'ya çıkış izni vermesi ve İstanbul ' un İngi
lizler tarafından işgali, İstanbul Hükümetini iş 
levsizleştirecek, Kemalist Harekete meşruluk 

kazandıracaktır. Mustafa Kemal, iktidar startı 

verdiği 1919 'da ordu komutaniarına gönderdiği 
genelgede; Kürtlere ilişkin niyetini ortaya koyar. 
Hedef, "Kürtlük cereyanın" yok edilmesidir. 
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Bölünmüşlük, Kürt Siyasetinde Belirleyici 

Olmaya Başlıyor! 

İngilizler, Güney Kürdistan' a yerleşmeye 

başlar. İngilizler, Onadoğu'yu yeniden düzenler

ken , pelrol bölgesini garantiye alma esastır ve 

Kürdistan' ın bütünü için bir statü düşünülmez 

19l9 'larda Süleymaniye'de güçlenen Şeyh 

Mahmut önderliğindeki Kürt Hareketi, İngi lizler 

için tehdit unsurudur. Şeyh Mahmut'la İngilizler 
arasındaki çekişme, iyi bir kornitacı Mustafa Ke

mal için tarihi fırsat yaratır. Mustafa Kemal, Gü-

Simko ile ilişki iç indedir. Bu noktada sorulması 

gereken soru şudur? Şeyh Mahmut-İngiliz çatış
masında Kemalistlerin aynadıkl arı rol nedir? 

Süleymaniye Kürt Hükümeti ' nin Kemalistlerle 

temasları olduğu bilinmektedir. Kemalistlerin 

Kürt başarısı gibi bir sorun ları yoktur. Türklerin, 

Kürtler üzerinden İngilizlerle "Mu ul Sorunu" 

gibi konularda kozlarını paylaşmak istemeleri 

gerçekçi değildir. Geriye, İngilizlerin Kürtlerle 

anlaşarak; Kürtlere verilecek bir slatünün kuzey

de· yaratacağı fırtınadır. Bunun yegane yolu 

ney Kürdistan'a müdahale etmek için Ha

ziran 1 920'de EI-Cezire Cephesini örgüt

leyerek komutanlığına Nihat Paşa 'yı geti 

rir. Güney Kürdistan'a ilk müdahale birli

ği, Milis komutanı Özdemir(Ali Şefik) 

Bey komutasındaki 15.05 .1922'de Revan

duz 'e hareket eder. Şeyh Mahmut önderli

ğindeki Kürt Hareketi, Kemalist Hareket '

ten önce başlamıştır; ancak Kemalistler . 

kısa zamanda taparlanıdar ve Güney Kür

distan ' a müdahale etmekte gecikmezler. 

Aradan neredeyse bir asırlık bir zaman 
dilimi geçmiş olmasına rağmen, Kürtlerin 
uluslararası anlaşmalarla statüsüz bıra
kılması süreci; "Kürtlerle Türklerin ortak 
Kurtuluş Savaşı", "Birinci ortak meclis" 
gibi resmi ideolojinin argümanlanyla de
ğerlendirme çabaları devam ediyor. 

Dr. İhsan Şerif Kaymaz'a göre Özdemir Bey, 

29'u subay olan 100 kişilik birliği ilc 22.06.1922 

günü Revanduz'e ulaşır ve halka hitaben bir ko

nuşma yapar. 
" ... on iki yılı aşkın süredir savaştıklarını, 

ama artık mutlu sona ulaşmak üzere oldukları

nı; bu aşamada tüm Müslümanların maddi ve 

moral olarak birbirlerine yardım etmeleri ge

rektiğini; Anadolu 'ya 400 çadırl a gelen Türkle

rin büyük bir dünya imparatorluğu kurduklarını 

ve kısa zamanda eski prestijlerini yeniden ka

zanarak tüm Müslümanları kafirlerin e linden 
kurtaracaklarını ... " 

Özdemir Bey, "Türklük", "Müslümanlık" ve 

"Kafirlik" argümanlanru kullarur. Buna rağmen 

kısa zamanda hatırı sayılır ve Kürt aşiretlerinden 

oluşan güce sahip olur: Özdemir Bey'in güçlen

mesi İngilizleri harekete geçirir ve Şeyh Mah

mut 'la ilişki kurulur. İngilizler, Şeyh Mahmut'

un Süleymaniye gelip, bölgesel Kürt yönetimi 

oluşturmasını kabul ederler. Şeyh Mahmut'un 

Süleymaniye gelmesinden sonra, dengeler deği

şir. Şeyh Mahmut, Kürdistan Krallığı ısrarını 

sürdürür. Bu ısrar, ilişkilerin kopmasına neden 

olur. Özdemir Bey, hem Şeyh Mahmut hem de 

Kürt-ingiliz ve Kürt- Fransız ilişk ilerini boz

maktan geçiyor. 
Zaten Mustafa Kemal, El-Cezire Cephesi Ko

mutanı Nihat Paşa'ya gönderdiği 27 Haziran 
1336( l 920) tarihli talimatta: Kürtlerin ingiliz ve 

Fransızlada iyi ilişkiler kurmalarına engel olun

ması , özellikle İngilizlerle çatıştırılması isten

mektedir. Talİmatın 3. maddesi şöyledir: 

"Kürdistan'da Kürtlerin Fransızlar ve tahsi

sen Irak hududunda İngilizlere karşı husumeti

ni müsellah müsademe(s il ah lı çatı şma) ile gay

ri kabili tadil(değ i ştirilemez) bi.r dereceye var

dırmak ve ecnebilerlc Kürtlerin ittifakına mani 

olmak, tedricen ma hall i idareler tesisi es babını 

ihzar etmek ve bu suretle kalben bize merbuti

yelerini temin etmek, Kürt rüesasının, mülki ve 

askeri makamatla tavzif ederek , bize merbuti

yetlerini tarsin etmek gibi hututu umumiye ka

bul olunmuştur." 

Mustafa Kemal 'in El-Cezire Komutanlığına 

gönderdiği talimat dikkate alınd ığında, Özdemir 

Bey'in Şeyh Mahmut'a yakınlaşma giri şi mleri

nin nedeni anlaşılabilir. Güney Kürdistan'da bu 

gelişmeler yaşanırken, Kuzey Kürdistan'a siyasi 

hareketlilik başlamıştır.1920 ' li yılların başların-
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da Erzurum'da Kürdistan İstiklal Cemiyeti kum
lur. Kürdistan İstiklal Cemiyeti, hem Doğu Kür
distan ' daki Simko liderliğindeki hareketle hem 
de Süleymaniye'deki Kürt Hükümeti ile ilişk i 

kurar. Bu amaçla Simko, Kürdistan İstiklal Ce
miyeti örgütlenmesi içine alınır. Kendisine da
nışmanlık yapmak üzere merkezi kadrolardan 
Kemal Fevzi görevlendirilir. Buna rağmen, Sim
ko Türklerin tuzağına düşmekten kurtulamaz. 
Cemiyet lideri Cibranlı Halit Bey, Simko'ya hi
taben yazdığı mektubunda; farklı düşüncelerin 
olabileceğini, farklı düşüncelerimiz ayrı hareket 
etmemizi gerektirmediğini belirtir. Mektup, şöy
le devam eder: 

"Kürd KomitesiCKürdistan İstiklal Cemiyeti) 
yalnızca kendi düşüncelerini ortaya koyuyor ve 
düşüncelerini senin üzerinde farz etme diye bir 
amacı yoktur. Simko'nun planını da ütopya ola
rak görmüyor ve Kürdistan'ın bağımsızlığı için 
yürütülen tüm girişimlerin başarıs ı için destck 
sunacaklarını ... 

Bizim farklı düşüncelere sahip olmamız, ay
rılığımızı getirmez ya da ikimizin uğruna müca
dele ettiğimiz kmsal amacımızı unutturmaz. Bi
zim farklı düşüncelerimizin bizim genel görev
lerimizin üzerinde bir etkisi olmaz ... " 

Bolşeviklerin arşivindcn çıkan belgelere gö
re; Kürdistan İı';tiklal Cemiyeti, Simko'ya gön
derdiği mektupların benzerlerini Şeyh Mahmut'
a da gönderir. Cemiyet, Kürtler arasında ortak 
stratejinin belirlenınesini sağlamaya çalışır. Kür
distan İstiklal Cemiyeri'ne göre Kürdistan bir 
bütündür ve mücadele tüm parçalar özgürleşin
ceye kadar devam etme~idir. Cemiyet, bu amaç
la 20.12.1922 tarihinde Sovyetler Birliğinin Er
zurum Konsolosu Pavovky'e on maddelik bir 
protokol sunar. Protokolde Kürdistan toprakları 
şöyle tarif edilir: 

"Kürd Komitesine(Kürdistan İstiklal Cemi
yeti~ göre gelecekte kurulacak Özgür Kürdis
tan'ın topraklan şu alanları kapsayacaktır. Gü
ney Kürdistan, Türkiye'nin vilayet ve şehirlerin
den: Beyazid, Van , Muş, Bitlis, Erzurum, Diyar
bekir, Sivas, Adana ' nın bir parçası, Urfa ve La
zistan Trabzon'un bir parçası ... Kürd Komitesi
ne göre Kürdistan' ın bağımsız bir iktidarı olma
sı için bu söz konusu bölgenin Kürdistan 'a katıl-

ması gerekir ve Karadeniz aracılığıyla dışarıya 
açı I ma sağlanır." 

Kürdistan İstiklal Cemiyetinin, Kürdis
tan' ın diğer parçalarında baş gösteren Kürt hare
ketleri arasında ortak bir stratejinin belirlenip 
koordineli hareket edilmesi çabaları somut bir 
sonuca ulaşamaz. Farklı parçalardaki Kürt hare
ketlerinin, Kürdistan ' ı paylaşan devlerle kurduk
ları ilişkiler etkin olur. Buna konjoktörün uygun
suzluğu da eklenince yenilgi kaçınılmaz olur. 
Kürdistan'ın farklı parçalanndaki ayaklanmalar 
bir bir kırılır. Kuzey Kürdistan 'da Kürt egemen 
sınıfları tes! im alınır. 

İkinci Dünya Savaşının başlamasıyla Doğu 
Kürdistan' da hareketlenme başlar. Savaşın biti
minde Doğu Kürdistan 'da Mehabad Kürt Cum
huriyeti ilan edilir. Kürt Cumhuriyeti , Bolşevik
lerin desteklerini çekmesiyle yıkılır. Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşunda; Barzani ve 
arkadaşlarının bulunmaları, Kürt birlikteliğinin 
özgün bir modeli olarak, tarihteki yerini altr. 

Geleneksel milliyetçi Kürt hareketini temsil 
eden Barzaniler bile Irak dönüp, 16 Ağustos 

1946 KOP'yi kurduklarında; bir Irak partisi ol
duğunu ifade etme gereğini duydular. Barzani 
ve arkadaşları İran KOP'sini örnek almışlardı; 
ancak genç cumhuriyetin başına gelenlerden 
dolayı temkinli davranmak zorunda kaldılar. 

Mesut Barzani, Irak KOP'sinin kuruluşunu şöy
le anlatır: 

" Bu, yeni cumhuriyetin düşmanlarının özel
likle Batılı müttefiklerin desteğini arkalarma 
alan Türkiye ve Irak ' ın baskı politikalarına dev
reye sokmalarına ve sert tavır almalarına bir ma
zeret oluşturacaktı. Bu ülkeler rahatlıkla, kurulu
şunun üzerinden birkaç ay geçen genç cumhuri
yetin Türkiye ve Irak Kürdistan'ını içine alan 
büyük Kürdistan'ı kuracak siyasi bir strateji iz
lediği şeklinde yorumlanabilirdi. Mehabad 
Cumhuriyeti liderlerinin arzu edecekleri en son 
şeydi bu. Bunun ötesinde yeni parti, bir Irak par
tisiydi. Irak Kürdistan'ı için kunılmuştu. Irak'ta
ki Kürt Halkının kurtuluş mücadelesini veriyor
du. Dolaysıyla, söylemi ve faaliyeti Irak ile sı
nırlı olmalıydı." 

Irak KOP'sinin kendisini Irak'ın bir partisi 
olduğunu dekiere etmesine rağmen, geleneksel 
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Kürt milli çizgisinin İran'dan sonra Irak'ta ör

gütlenmesi Türkiye'yi fazlasıyla tedirgin ede

cektir. Özellikle Mele Mustafa Barzani önderli

ğinde si lahlı mücadelenin başlaması ile Türki

ye'de 1960 Darbesinin gerçekleşmesi arasında 

doğrudan bir ilişkinin olduğunu söylemek abar

tı olmaz. Türkiye'de "solcuların" alkışiarı ara

sında DP iktidarı devrilmiş, Ordu yönetimi ele 

geçirmiştir. Cuntanın ilk İcraatları arasında 457 

Kürt şahsiyerin Sivas'ta bir kampa toplanması 

olmuştur. Cuntanın masasında iki seçenek var

dır. Yeni bir imha programını devreye sokmak 

si bu koşularda gerçekleşti. 

Darbenin yeni mühendislik alanı esas olarak 

Kürtler olur. Kürtler manipüle edilebilir bir yı

ğınclır. Kürdistan zapt u rapt altına alınmış; an

cak ideolojik fetih tamamlanaınamıştır. Amaç, 

toplumsal clejenerasyonla beraber; siyasal hedef

lerin karartılmasıdır. Nede olsa asker-sivil bü

rokrasinin toplumun yönetip-yönlendirilmesi ile 

ilgili yeterli deneyimi vardır. Güney Kürdistan'

da boy veren geleneksel Kürt milli hareketinin 

etkilerini minimize etmek için araya kalın ideo

lojik duvarların örü lmesi gerekmektedir. Buna 

veya Kürt siyasetinin 

önümüzdeki elli yılını 

kapsayacak, yeni ideolo

jik-siyasal programa yol 

vermek. imha programı 

seçeneği bir opsiyon ola

rak masada bırakıldı. 

Kürt Siyasetinde Yeni 
Kırılma noktası: Türk 
Solu'nun İdeolojik Fetih 
Hareketi 

Geleneksel Kürt milli 

hareketinin Güney Kür

distan' da silahlı mücade-

Türk Solu, Kemalizm'
in rahminde büyümüştür. 

Askeri bürokrasi devletin te
minatı olarak görülmekte
dir. "Milli Mücadele" diye 
adlandırılan dönem, Türk 
Solunun temel tezlerinin 
esasını oluşturur. uMilli De
mokratik Devrim" tezi ile 
cuntacılık, toplumun umudu 
olarak sunulmaktadır. 

en uygun formasyon 

Türk Solu'nun kucağın

da büyüyen sosyalist 

Kürt hareketidir. 

Türk Solu. Kemalizm'in 

rahminde bi.iyümüştür. 

Askeri bürokrasi devle

tin teminatı olarak gö

rülmektedir. "Milli Mü

cadele'' diye adiandın

lan dönem, Türk Solu

nun temel tezlerinin esa

sını oluşturur. ··Milli 

Demokratik Devrim" te

zi ile cuntacılık, toplu-

!eye başlaması, Kuzey 

Kürdistan 'ı ciddi biçimde 

etkileyecektir. Baskı yöntemleri devrededir. Yal

nız başına baskı yöntemleri söz konusu etkiyi 

barajlamakla yetersiz kalabilir. 1960 Askeri Dar

besini sadece bu nedene dayandırmak elbette 

doğru değildir. 1920'den başlayan asker-sivil 

bürokrasinin jakobcn iktidarı, toplumu "çiftlik" 

gibi yönetmişti. Cumhuriyet'e geçiş bile bir hü

kümet darbesi ile olmuştu. Dolaysıyla sürekli 

müdahale edilen ve dağıtılan parlamentonun 

saygınlığı söz konusu değildi. Demokrat Parti 

muhalefeti tıpkı, Terak.kiperver( 1924) ve Serbest 

Cumhuriyet Fırkası(1930) denemeleri gibi gü

dümlü izin verilmişti. Geniş yığınlar, Demokrat 

Parti iktidarını Tek Şef ve Milli Şef dönemlerin

den sonra(başta Kürtler olmak üzere), kendileri

ni koruma refleksleriyle desteklediler. Asker-si

vil bürokrasi, toplumun normalleşme ihtimalini 

düşünmek bile istemiyordu. 1960 Askeri Darbe-

mun umudu olarak su

nulmaktadır. Bu atmos

fer içinde Türkiye İşçi Partisi, 196 1 yılında ku

rulur. TİP'in aktif örgütlenme alanı Kürt şehirle

ridir. On yıllardır mengeneye sıkıştırılan Kürt 

yurtseverlcri, soluğu TiP'te ald ılar. 

Türk Sol'u Kemalizmin arka bahçesidir. Ke

malist tezleri sosyalizmle cilalayarak yaymanın 

çabası içindeçlir. Embriyo hal indek i Kürt muha

lefetinin yönlendirilmesi de etkin rol oynar. Kürt 

ulusal istemlerine karşı; "entemasyonalinn" de

magojisi kullanılır. Kullandıklan sol terminoloji, 

Kürt Halkının sosyo-politik yapısına yabancıdır. 

Sol jargonlu ve öğrenci önderiiki i Kürt hareketi

nin boy verınesi ile geleneksel Kürt sın ı f ve ta

bakalar devre dışı kalırlar. Sol ideolojik biçim

lenme, Güney Kürdistan'daki Kürt milli hareke

tiyle arasına kalın duvarlar örer. "Müttefik" ola

rak Türk Sol'unun "kardeş" partilerini seçme ya

rışma girerler. Olayın boyutu bununla sınırlı de-
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ğildir. Türk Sol 'unun "önemli" ideologları ve 68 
kuşağı öncülerinden birçoğu, devletin illegal ör
gütlenmelerinin(Ergenekon v.b.) içindedir. Bun
ların kısmen deş ifre olması için 40-50 yıllık za
man diliminin geçmesi gerekecektir. 

1965 yılında T-KDP'si kurulur. T-KDP, za
manında sü reci analiz etmekte ve ona uygun ya
pılanmaya gitmektc yetersiz kalır. T-KDP, sol 
hareketin ağır ideolojik bombardımanı altında 
kalır. Parti, kendis ine Güney Kürdistan ' da sür
dürülen silahlı mücadele lojistik destek olması 
misyonu ile sınırlandırması, gelişme dinamikle
rini smırlandırır. Buna rağmen, daha baş lang ıçta 

kadrolarından bir kısmı imha edilir. Aslında T
KDP süreçle ilgili ciddi değerlendirmeler yapa
bilecek kadrolara sahiptir. Günümüzde ortaya çı
kan belgelerin birinde; Kürdistan ' ın sosyo-poli
tik yapısını tahlil eden ciddi siyasi tespitler ya
pılmaktadır. Orhan Kotan tarafından kaleme 
alındığı söylenen ve "fiilli genel sekretere" su
nulan raporda şu tespitler yapılmaktadır : 

"Türkiye Sol'u, önce Kürdistan'dan kaynak
lanan her demokratik hareketi kuşkuyla ve gü
vensizlikle karşılamak hastalı ğından vazgeç
melidir. Baas ' ın ırkçı uygulamalarını ilerici
devrimci görmek, göstermek hastalığınd an vaz
geçmelidir. Kürt halkının ezme ve yok etme po
litikas ına karşı biriken mücadelesini ve isyanı
nı , halkın yerli ve milli değerl erine yabancı dü
şen uluslararas ı genel doğruların kanalına akıt
mak hastalığından vazgeçmelidir. Irkçı-şoven 
iktidar elitlerinin ve tabii egemen sınıf ideoloji
sinin dümen suyunda Kürdistan Milli Direnme 
hareketlerini komünist bir hareket olarak örgüt
leme, yürütme hastalığından vazgeçmelidir. 
Kürdistan halkının yerli ve milli değerlerine 
saygısızlık etme hastalığmdan vazgeçmelidir. 
Kürdistan halkının içinde bulunduğu üretim bi
çimine, sosyal ve idari ili şkilerine, politik bi
linç seviyesine uygun olmayan mücadele bi
çimleri öne rm e ve bunu icazetl i olarak oynama 
hastalığından vazgeçmelidir. Ve Türk Sol'u son 
tahlilde egemen ulusun egemen dili, baskı-zu
lüm ve egemen askeri, mali, idari sisteminin 
içinde bulunduğunu bir an bile olsa unutma 
hastalığından vazgeçmelidir. " 

Yukarıdaki değerlendirmeler, genel gidişat 

üzerinde etkili olamaz. Kürt siyasetin in 50 yıl ma 
damgasını vuracak siyasal şekil lenme belirgin
leşmeye başlamıştır. Öğrenci önderlikli sol Kürt 
örgütlenmelerin bir kısmı, kendilerine biçilen 
misyanun dışına taşmışlar ve bağımsız örgütlen
melere yönelmişlerdir. DDKO ve sonrası ortaya 
çıkan örgütlenmeler, bu sürecin devaınıdır. Yüz 
yılların getird iğ i ruhi şekillenme, Türk Sol'un
dan miras alınan hastalı k lar bünycyi sarmaya 
baş lamış tır. Dönemin tartı şmaları, olaya bakış 
aç ısını ortaya koyar. 1970 sonrası sürece "Birlik
te mi örgütlenelim ayrı mı örgütlenel im?", "Kürt 
ulusal talepleriyle ortaya çıkma, faşizmi geti rir" 
g ibi tartışmalarla girilir. "Sosyalist" enformas
yon giderek had sayfa ulaşır. Enternasyonalizm 
nidaları havalarda uçuşınaktadır. Kürt tarihi tali 
bir konudur ve öğrenilmesine gerek duyulmaz. 
Kürt örgütlenmeleri bir biri ardınca "daha sosya
list" veya "proleter devrimci" idealarıyla parça
l anır. Yaratılan atmosfer içinde; daha önce yapı
lan doğru tespitlerden geri adım atılır. Komal, 
Koçgiri Halk Hareketi adlı kitabının önsözünde; 
" Kürt mütegalibes inin hedef değil engel olduğu" 
tespiti yoğun ve hararetli tartışmalara yol açar. 
Komal , söz konusu tespitle ilgili "özeleştiri" 
yapmak zorunda kalır. Güney Kürdistan hareke
tini "gericilikle" damgaianma yarı şmaya dönüş

müştür. Kürdistan ' ın farkı parçalarında boy ve
ren hareketler aras ında diyalog yoktur. Ako..ı 

Kürdistan 'ı hegemonya altında tutan devletlerle 
direk veya endirekt ilişkiler "meşru" hale gelme
ye başlamıştır. 

"Anti-feodal mücadele", teorik tezlerin ana 
teması olmasının ötesine geçerek, pratik sahaya 
inmiştir. Uç ve sivri sloganlarla Kürt siyaset sah
nesine çıkan PKK, ilk pratiğini Siverek' te "anti
feodal mücadele" bayrağını açarak başlatır. So
nuç, tam anlamıyla siyasal ve toplumsal yıkım
dır. Buna rağmen , Kürdistan'da önemli bir po
tansiyel oluşmuştur. Bu potansiyelin imhası için 
yeni bir darbeye ihtiyaç vardır. 12 Eylül Askeri 
Darbesi bu şartlarda yapılır. 

12 Eylül Darbesi, sosyalist sistemin çatırda
maya başladığ ı ve çökme sinyallerini verdiği 
dönemde yapılır. Darbe, Kürt siyasetindeki 
erozyonu kalıcı hale geti rmek amacıyla plan
lanmışlır. Bir anlamda 1960 Askeri Darbesinin 
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devamıdır. Bir taraftan CHP'nin yerine kurulan 
partilerde(SODEP, SHP) devşirme " Kürt" siya
setçiteri yetişir, diğer yandan, dünya sosyalist 
sistemi çöküşe giderken; Marksist önderiikti 
Kürt silahlı hareketi başlar. 12 Eylül Askeri 
Darbesi, Kürdistan' da insanlık tarihinin pek az 
tanık olduğu, baskı ve zulüm fırtınası estirir. 
Özellikle Diyarbakır 5 No'lu Cezaevinde yaşa
nan vahşet, aklın sınırlarını aşıyordu. Silahlı 

mücadelenin nerede veya kimin önderliğinde 
başlayacağı önemli değildi. 12 Eylül Darbesi 
silahlı mücadelenin zemini iyice olgunlaştırdı. 
12 Eylül öncesi siyasi hareket olarak pek ciddi
ye alınmayan PKK, 1984 yazında; "Bağımsız, 
Birleşik Sosyalist Kürdistan" şiarıyla silahlı 

mücadelenin fitilini ateşledi. 
İlginç olan, PKK 'nın önderi ik ettiği silahlı 

mücadelenin en aktif destekleyicileri; militariz
me sıcak bakan, Türk Sol'un Kemalist kadroları 
olacaktı. Doğu Perinçek, Yalçın Küçük ve Mihri 
Belli bunların başında gelir. Doğu Perinçek, Te
ori Dergisi'nin 1991 Kasım sayısındaki söyle
şinde; Türk milliyetçi hareketlerine olan sevgisi
ni ifade ederek, söyleşini şöyle sürdürür: 

"Jön Türk devrimleri, Kemalist devrim ve 
onun bir parçası olan Aydınlanma hareketi, 1960 
sonrası yükselen halk hareketi ve sosyalist akım, 
yaşadığımız topraklarda demokratik devrim yö
nündeki önemli sıçramalardır . .. 

Ancak bu devrimler, feodalizmin çözülmesini 
hızlandıran, Osmanlı devletini yıkan, Aydınlan

ma hareketi yaratan, üst üste laik ve materyalist 
kuşaklar yetiştiren yönleriyle bugün yaşadığımız 
topraklann Kürt sorununun çözümüne önderlik 
etmesi için tarihsel birikime katkıda bulundular. 
Kemalizm'in milli zulmünü haklı olarak eleştiri
yoruz. Bununla birlikte Kürt devrimci hareketini 
Güney Kürtlerinin örgütlerinden ayıran tarihsel 
etkileri incelersek, orada aynı zamanda Kemalist 
burjuva devrimini de görürüz. Kemalizm, hem 
olumlu(Aydınlanrnacı-devrimci) hem de olum
suz(burjuva-milliyetçi) yönleriyle Kürt devrimci 
hareketinin damarlarında dolaşır." 

Perinçek'e göre Kürt devrimci hareke
ti(PKK), Kemalizm' in etkisi altındaydı ve bu 
yönüyle de Güney Kürtlerin örgütlenmelerin
den farklıydı. Perinçek'in sözleri gelinen nok
tanın özeti gibidir. Devletin 30 yıldır Türk Sol'-

u üzerinden KUrdistan 'da ideolojik hegemonya 
kurma programı, somut sonuçlar vermeye baş
lamıştı. 1990' lardan sonraki süreçte; PKK'deki 
nice! genişlemeye rağmen, ulusal taleplerde 
hızlı bir geri çekilme yaşanır. Kürt ulusal talep
lerini savunma, " ilkel milliyetçilik" olarak 
damgalan ır. Kemalizm 'e ilgi artarak devam 
eder. PKK lideri Abdullah Öcalan, savunmasın
da şunları söylemektedir: 

"Yine de Mustafa Kemal' ~n· tdeal inde; özel
likle Serbest Fırka denemesiyle demokratik sis
teme ilgisi küçümsenemez. Onun, gerek Türk, 
gerek Kürt toplumu içerisinde ortaya çıkan 

ayaklanmalan tasfiye ederken, demokrasiye kar
şıtlıktan ziyade, cumhuriyette karşıtlık endişesi 
hakim basar. Şiddetin uygulama düzeyi tartışıla
bilir. Ama cumhuriyetin kuruluş ve korunmasın
da, başlı başına büyük bir tarihi adım olduğu, ya
şama gerçeğinden bellidir. Mustafa Kemal bir 
demokratik devrim yapmamıştır. Ama cumhuri
yetin kendisinin, ulusal egemenlik anlayışıyla ve 
üst yapı reformlanyla, demokratik bir alt yapı 
yarattığı da önemli ve kesindir." 

Öcalan'a göre de cumhuriyetin temel felsefe
si doğrudur. Cumhuriyetin kurulup-korunması 
tarihi bir adımdır. Cumhuriyetin kuruşu döne
minde, Kürtlere uygulanan şiddetin dozu tartışı
labilir. Kürtlere uygulanan şiddet, cumhuriyetin 
kendisini koruma refleksidir. Perinçek 'in görüş
leriyle Öcalan 'ın tespitleri aras ındaki paralellik 
dikkatlerden kaçmaz. Bu noktada sorulması ge
reken 1984 yılında başlayan ve halen devam 
eden savaşın , hangi gerekçeye dayandığıdır? 

1925'te Cumhuriyet, kendisini koruma ret1ek
siyle Kürtlere karşı şiddete yöneydiyse: ayru ge
rekçeler bugünde geçerlidir. Şiddetin gerekçesi 
haklıysa, şiddetin dozunun bir önemi var mıdır? 

Sonuç olarak; Kürdistan ' ın bölünmüşlüğü, 
Kürt siyasetinde belirleyici etkiye sahiptir. 
Yüzyılları bulan bölünmüşlük süreci, Kürt top
lumunda farklı bir ruhi şekillenmişlik yaratmış
tır. Maruz kaldığı baskı ve zulme rağmen, ege
menleriyle birlikte olma psikolojisi, güçlü bir 
damar ·varlığını sürdürüyor. Buna, egemen dev
letlerin asimilasyon, entegrasyon politikaları da 
eklenince; hedefleri karartılan , siyasal sefaletin 
egemen olduğu bir toplumsal çürümeyle karşı 

k~rşıyayız. 
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Mileteka Mexdôre Tarixi: 
Mana Tarixi ô Siyasi de Heq ô Hiquqe 

Kurdan çinay ü 
Hewceyo Çarçoveya Konferanse ke Yeno 

Munaqeşekerdiş çi bo? 

Seid VEROJ 

Kilmevatişek Parçebiyayiş u Parkerd işe 

Kurdista n( Sero 
Her çiqas qor1 fikre clyay zl bibe, ma şene 

vaje ke kurdi milleteka binki ya cografya Mezo
potamya u Anatalya yi. Bi henzaran serre ke ve
yartl, ena cografya de maddi ı1 manewi, bi na
mey kultir u şarezayl çi peyda biyo se ke, para 
kurdan zi tede esta. Labele dewletane dagirkeran 
senike hetaru eyro şopa gelek kultur u miletane 
binki ena cografya talan G Inkar kerdo se ke, wa
zene mileta kurdan zi sey finsurek viraştox ii 
peydakerdoxe kultur G tarixe ena cografya, mey
dan ra wedame yan zi bişibayne bi xo. 

Wexta ke bahse kurdan G tekillye miletan u 
dewletande binan bibo, beguman verni de 
parsi(farsi), erebl, turkl, rus!, armeni, asur1, 
suryani il ab. yene ke viri. Eno nGstiş de, ez wa
zena bi kil ml bahse tekiliyande tirkmen( os
man!), pars , rusan G arıneniyan bika. Pars G ar
men! zi sey kurdan, milete qedim e ena cograf
ya yi, feqet tirkmeni(tirkl) seserra 10. ra pey G 

bi sayede kurdan ra, Şere Melezgirdi ra pey ve
yarti cagrafyay Anatalya. Btzansi ke şere Me
lezgirdl de şikyay u peyser ageray, edi tirkıne
nan re raytre Anatalya abi. Tirkıneni ke Ana
talya de ca bt, edi bi hiciim u ralanan dar u nore 
xa hera kerd, bin,de reberl u sereklya malbata 
osman! de pera bl yew O heta ke resay kebre 
Stenbal e paytexte Bizansan. Bi girewtişe Sten
ball, heme hikumdari, dewlcmendi, tecrube G 
biyayey İmparatariya Blzansan kewt deste Os
maniyan. Osmani ke kewti cade İmparatartya 
Bizansan, şere enan Q Imeratariya Parsan jl 
germ bi. Rojhelare lmperatoriya Osmaniyan O 
vakı1re Imperatariya Parsan, war u welate kur
dan bl. Ge weş ge xerab, tekiliye kurdan bi 
wurdi terafan rey de zi bine. 

Rajgara ke tirkmene Oxizan veyartı cag
rafya Anatalya, tikillya enan u kurdan dest. bi
de 'kerd, heta Peameyişc Yavuz Sultan Selim G 
Idrise Bedlisi , gizegize Q şerre(leje) enan G kur
dan dewam kena. Kurdan gege bi paştgiriya 
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parsande Şiı'a vera Osnıaniyan Q gege bi paştge
rlya Osmaniyan vera Parsan şer kerde. Bi eno 
hawa heta Şere Çilderan arney. Veşaney kurdan 
mezhebe suni sero bl, kurdc Şlı'a kemi bi. Par
san(farsan) hem waştene kurdan ıniyan de mez
hebe Şila vila bike ı1 hem zi enan bigire binde 
hikumde farsan. Eno sebeb ra siyasete farisan, 
teslim girewtene ı1 çini kerdena mireyi G hi
kumdarane kurdan bL Vera mlreyi t1 hikumda
rande kurdaıı , siyasete osmaniyan farisan gore 
hina nerm bl. Dewleta Osmanlyan zl vera 
lrani(Şah Ismaill), waşte ke paştgeriya 

!ali sero bi ca kcrdi, edi en heze beden ay slnor'i 
pawene." Eno diyaloge Yawuz Cı dayika ye, ve
ra kurdan esase politika Osmaniyan diyar kcno. 
Yawuzi ke kurdan ra paşti girewte ü bi enan 
reyde peymana 151 41 V iraşte. ed) veşaney kur
dan xo bi Osmaniyan girewt lı Osmanlyan bi 
paştgcriya kurdan Şcre Çi lderan qczenc kerd. 

Şere Çilderan ra pey zl, reqabet u tekoşina 
tiind a navbeyan Sultanane Osman!yan ı1 Şa

hane Iran!, nizdl 130 scrre dewaın kcrd Ci we
Jate Kurdistani navbeyna şere eni wurdl impe-

mireyl u hikumdarane kurdan biglro. 
Qande eni re zl, hewce bi ke iradey hi
kumdarane enan ı1 otonom biyayişe enan 
qebGI biko. Dewleta Osmaniyan bi eno 
siyaseti gorc, vera Imperatoriya Iran! 
paştgerlya kurdan girewt ı1 Şere Çilderan 
de biser kewtl. 

Şere(leje) Çilderan ra pey, peamcyişe 
Yavuz Sultan Selim G Idrise Bedltsi, teki
llyande kurdan- osmaniyan de wexteko 
newe dano destbidekerdiş. Peameyişe 

serra 1514 e Yavuz Sultan Seltın G temsil
kare hikumdaranede kurdan gore: "1- He

Vane wexto ke Yawuz sefer ra agereno, 
dayika ye tira persena vana: aLaje mi sefera 
to seni verarte? Yawuz vano: Dayemi sinore 
xo ye rojhelatı sero, bi laşe merdiman 
bedenek viraşto, nuka ra pey Sefawf nişene 
ay bedeni biveyarne u bere mi aciz bike. 
Dayika ye vana: laje mi, qey to hende 
merdimf kiştf, gune nfyo. Yawuz vano: Daye 
mi yewek nekişto, feqet mi heze bedenek, 
kurdf sinorde rojhelatı sero bi ca kerdf, edi 
en heze beden ay sinorf pawene." ta ke hikumdar Q Mirekiye kurdan bi 

Dewleta Osmaniyan ra giredaye bimane, 
otonomiya enan dewam kena ı1 haway vere hi
kumdareya mirekan babi ra verena doma
nan(lajan) ı1 derheqe tenzimkerdişe Idari de fer
man e Padişa ya. 2- Gerek kurdi paşti bide her 
leje vera Dewleta Osmaniyan G gerek Osman i jl 
vera lejkerande teberi kurdan bipawe. 3- Gerek 
kurdi her serre bace şer'iye bide beytili-mala 
xellfi." Bi serkewtişe Şere Çilderan ii şe

qil(mor)kerdişe peymana Yawuz Sultan Selim 
ii Mewlana İdrisi, edi Sultane Osmaniyan vera 
Şahe Safawiyan pawitişe sinore rojhelate impe
ratoriye de teradut nekeno G bi zerrba rehete 
agereno keyde xo. Vane wexto ke Yawuz sefer 
ra agereno, dayika ye tira persena vana: "Laje 
mi sefera to seni verarte? Yawuz vano: Dayemi 
sinore xo ye rojhelatİ sero, bi laşe merdiman 
bedenek viraşto, nfıka ra pey Sefa)Vi nişene ay 
bedeni biveyame fi bere mi aciz bike. Dayika 
ye vana: laje mi, qey to hende merdimi kişti, 
gune niyo. Yawuz vano: Dayemi yewek nekiş
to, feqet mi heze bedenek, kurdi slnorde rojhe-

ratariyan de tarGmar bi. 
Serra 1639 de beyntardc Iran ii Osmaniyan 

de peymana Qesra Şlrine arney inızekerdiş. 

Peymana Qesra Şirine, gama verni ya parçeker
dişe Kurdistan! ya. Teki liye kurd G osmaniyan 
ena çarçova de, zaf-tayn heta serede çeyreko 
vernl ye seserra ı 9. dewam kerd. Wexto ke edi 
imperatoriya Osmani arde dcs te xo de vini 
kerdt fı hedi hedi slnore dewlete teng bi, siya
sete merkezi biyayişe Dewleta Osman! zi hina 
veşi xo ferz kerd. Tira pey, roj bi roj ard vini
kerdene Ci ademi merkezi ra ver bi merkezi şi
yayişe siyasete Osmaniyan, tekiliye lmperatori 
u kurdan zi herimnay. Heta peyniya seserra ne
wesine, hema hema mir ı1 hikumdare kurdan 
arde xo sero otonom bt. 

Her çiqas peyman Qesra Şirin ra pey zi zaf 
tayn sinore Iran ii Osmaniyan hewi lyayo, he
wilnayişe sinorl hetana wexte Cumhuriyeti zi 
dewam kerdo. Wexte osmaniyan de sinore ey
royen e Iran ı1 Tirkiya, raya peyni ·1913 de 
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beyntarde Osrnaniyan ı1 xanedane Qaçaran de 
arneyo bedilnayiş. İlankerdişe Cumhuriyet! ra 
pey zl serra 1932 de, seba puçkerdişe Hcrekete 
Agid, bi testre dewleta Rusya Bolşewtk zl, sl
nor rayna ame hewilnaytş. 1932 ra pey, stnore 
siyasi ye Tirkiya G lrani nchewilyayo. 

Serre peyen e Dewlcta Osman!, binde te
sirde siyasete İttihat G Terakl de bl. Dewleta 
Osman! seba peyser girewtişe arde ke seserra 
newesin de enan desta vejyay. sey hevalbende 
Almanya kewti Şerre Yewin e Dinya u peynlya 
Şerrl de Zl vini kerd. Şere yewln e Dinya, 30e 
Çiley Verni ye Serra ı 91 8 de bi lmzekerdişe 
Peymana Mondrosi peyni bide ame. Bi İmze
kerdişe Peymana Mondrosi, arde Dewleta Os
man:i beyntarde Dewletande MGtefikan de ame 
parkerdi ş. 

Çorçova eni nfistişl de aşkerakerdişe sebebe 
aborl, siyasi G komeleyl ye vilabiyayişe Dewle
ta Osmani G rewşa siyasi ya dinya ay wextl 
mimkun niya. Labele ez wazena bi kilmader 
base tekili il siyasete lngilizan, Fransizan, Rus
ya Bolşewlk, lttihatçiyan u destbidekerdişe Hc
rekete M. Kemall biko. 

Herekete Kemal! yan zl "MGcedeleye Milli", 
baqiya Dewleta Osman! sero bi deste padişa Q 
paşayande osmanlyan ı1 paştgerlya dewletande 
sey İngiliz, Fransiz il Rusya Bolşewik viraştişe 
dewleteka ncwe ya tirkan a. Şero ke enan bi 
wesfe "milli", "vera eperyalizm" G dagirkeran 
tarif kene, rastiya xo de şere vera ku rdan, arme
nlyan, ruman u puntosan o. Mistefa Kemal il şi
yayişe jc ye Samsun!, ne destbidekerdena here
kete vera Saltanale Osmaniyan ı1 emperyalizm 
o, wezlfedareya xisfisi ya bi izne Padişah Wah
dettln G İngilizan o. Mistefa Kemal bi deste 
Wahdettiru G bi selehyat u rnesGieyeka girane 
yeno wezlfedarkerdiş. Wahdet1n bi xo vano: 
"mi bi wasiteyande limitiki ı1 heta ke mimkun 
bi G imkanan dest da, seba ke yawere mi Miste
fa Kemal ciwabe dagirkeraya yonanan bido, mi 
ye kerd memure xo ye Anatolya." Beguman 
wexto ke Kemal şi> Anatolya, geleki kadroye 
İttihatçi wuca de bi. Herekete yonanan sere de 
hete mgilizan ra ame teşwlq kerdiş. Rusya Bol
şewike, vilabiyayişe yonanan ver bi Anatolya 
ra, hem sey kay u xapcka ingilizatı G hem zi ve-

ra baş u re slnorande xo sey gef G tehdidck d'ine. 
Ingilizan zi ncwaztenc herekere Bolşcwlkan ver 
bi başGr vila bi bo. Wexto ke Bolşewlk G Ingilizi 
pe arney, vernlya paşayande osman! O herekere 
Keman zl akerde. Edi tepisnayişc ı1 pı1çkerdişe 
herekete yonanan, kurdan ı1 puntosan ameyne 
hesabde Bolşewik G lngiliı.an zl. Wurdi tcrafan 
zl cografya Tirkiya eroyene sey xeteka süre u 
heremeka tampon qebOI kerde. Statuya esasi ya 
Cunılıuriyete Tirkiya, bi peameyl~ G tesdiqker
dişl Bolşewlk G Ingilizan(yanl dewlete roja
wanl) virazyay. Herekere Kemall, clcwame he
rekete Ittihad Cı Teraqi bi. Herekete ittihad G Te
raql, verni de her çiqas waşt arınane Cı qercktere 
xo ye siyasi bilimino zl, esle xo de hereketeka 
dlktator, cuntaparez il nijadperest bi. Kemal bi 
xo zi cndame Ittihad Cı Teraqi bi, heme wesif G 
xisusiyete enan z'i tede bine. Kemal ke diplo
masi de serkewt G mesela yonanan zl hal kcrde, 
edi verc xo da miletande binan. Eni miletan ra 
yew zl kurdi bi. 

Zayif ı1 kemaney bibo zl, kurdan Şere Yewin 
eDinyara pey dest bi rexistinbiyayişl kerd ı1 na
mebe Cemlyeta Teali ya Kurdistan! rexistinek 
viraştibl u xebata xo kcrdene. Wcxto ke Kongre
ya Erzoroın(23 Temmuz 1919) G Se w azi( 4- LI 
Eylül 1 919) arney sazkerdiş il qerare Kongre di
yar bi, kurdan zl bi Herekete Qoçgirl helwesta 
xo diyar kerde. Talebe Herekere Qoçgirl Cı vera 
enan helwesata Hikumete Anqera, qerektcre He
reketc Kemall aşkcra kerd. Feqet dek ı1 dolabe 
paşayande Osmanlyan zafi' bi, yew heta vera 
kurdan şer kerdcne G heta bina zi Kcıııali waşte 
ke bi daimi vlrlardişe tehdit Cı gefande armeni
yan, serokeşlr Cı maqulanc kurdan ra paşti biglro 
ı1 enan biyaro terafe xo. Her çiqas Kemali vere 
der derheqe heq u hiquqe kurdan de qorl qisey. 
kerdi G demed daybi zl, tekiliyi ey bi qorl şcxsi
yet O serokerşlrane kurdan ra bibc zi, ay tekill, 
tekiliya Herekete Kemall O mileta kurdan nebi. 
Çimki Kemall, herekete meşru il siyasi ye kur
dan qebGI nekerd u bi enan ra tekili ncronay. Ey, 
be usil G qeyde Q exlaql, bi heme wasite G hawa
yan, vera Cemlyeta Teali ya Kurdistan! il Korni
teya lstiqlal a Kurdistani(Herekete 1925), mileta 
siwil a kurdan şerr u qetil kerd. Wexto ke eno qe
til G şerre kurdan arney kerdiş, Kemalist! seba ke 
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kcrdişe xo meşru bike, serok ı1 herekete kurdan 

bi paştgerlya dewletande ecneblyan Cı dindare 

sucdar kerdl. Feqet enan zl zanayne ke ena yew 

zurlda bebin a, Iabele seba ke qetilkcrdişe kur

dan de, tekillya xo G efendiyande xo ye emper

yalistan Inka r bike G bilimne, herekere kurdan bi 

tekili O teşwlqe dewletande ecnebiya ra gire

dayne. Belgey enan bi xo nişan dane ke Kema

listan seba puçkerdişe herekere milll ye kurdan, 
bi dewleta ·Ingiliz, Fransiz G Rusya Bolşewik ra 

tekiliye enan e zaf nizd:i pewa bl. Wexto ke Ke

mall paştlgirewtişe Bolşewlk O Ingilizan garanti 

kerde G mesela yonanan hal kerde, edi qimet ne

da ay tekili'yan zl. 

zayif bi. Yera Herekete Qoçgiri, Şex MehmGde 

Serzenci G Korniteya Istiqlal a Kurdistani(Şex 
Seid-1925) goşane xo kerr kerdcn Q çimane xo 

padayena dewletande mOrefikan G Rusya Bolşe

wikan, eno sebeb ra ya. Labele erebe ke bi deste 

ingilizan bi dewlete O Kafkasya de Komeley ke 

bi deste Boışewikan bi dewlete, kurdan ra hina 

veşi medeni G averşlyaye nebi. 

Statuqoya siyasi ya dewleta newe ya tirkan (i 

çehar parçey biyayişc Kurclistanl, bi imzeker

d'işe Peymana Lozani(24e Temmuza 1923) ame 

tesdiqkeriş ı1 ilankerdiş. "Parçeyo tewr gird e 

arde Kurdistani(%43) Tirkiye de, (%3 ı )e ye 

Iran de, (% 18)e ye iraq de, (%6)e ye Suryede 

Tirkl çi iftira bi kurdan 

kene wa bike G dewlete mG-
tefik e ay wextl zi seba ke 

kurdi nebe dewlete çi sebe
ban pe ane wa biyare, bel
gey ke aşkera bl, bi ma dane 

zanaylş ke ne siyasete dew

letande ınGterıkan de G ne zi 

siyasete Bolşewikan de vi

raşten ı1 qebGikerdena dew

leteka kurdan ç inya. Dew
lete Mutefikl G Rusya, d!

wakerdiş G qedenaylşde 

Imperatoriya Osman! sero 
pe arney bl, arde Balkanan ı1 

Erehistani ı1 rojhelare bakGr 

ı1 rojhelale başGri imperato

Anqera ke bi paştgeriya 
ingiltera, Fransa u Rusya 
Bolşewfk herekete 1925f 
puç kerd, edf milletperweri
ya tirkan vere xo da nijad
perestey u fnkare "ay bf
nan". Serra 1926 de, bi se
medo ke yewaneya (yewbi
yayişe) tirkan xusar veyne
na, Kemalfstan edf namey 
etnfkf ye sey kurd, laz, çer
kez u sb. qedexe kerdf. 

G qi smek zi sinorde Rusya 

Bolşewik miyan de men d." 
Yiıabiyayişe Iınperatoriya 
Osman) G 

Cumhuriyeti, 
virazyayi~e 

tekiliyane 
kurd ı1 tirkan de dewreko 

newe da destbidekerdiş. 

Esase siyasete etniki ye 

wex te Imperato ri, p!Gra

lizm n pirr-kulturi sero bi. 

Siyasete etnik! G milli ye 

Cumhuriyeti zi, "yew dew
let, yew millet, yew ziwan 
G yew beyraq" sero bl. Eno 
fahm Q feraset, arınane Q 

qerektere siyasi ye viraşto

xanc kadroyande Cumhuri

rlye tira abirnay bl. Lahele seba pawetena men

fete xo, baqiya arde Osmanlyan de, caye ke tirki 

veşaney, ewca de viraztişe dewleteka saxlem O 

bi lstiqrar sero hemfikir bl. Bllhesa cografya 

Rojhelare Mlyaneni de, hesabe Ingilizan petrol G 

arde erehan sero ameybi kerdiş. Vladimir F. Mi

norski vano: "wexte Şere Yewin e Dinya de he

defo ilankerde ye dewletande mOtefikan, viraş

tişe dewleta erehan bi." Wexto ke ma siyasete 

dewletande girdan biyare xo viri, ma şene vaje 

ke hem tarix de G hem zi ey ro jeopolitlka(geopo

litika) Kurdistani biya sebebe esasi ye parçcbi

yayişe Kurdistanl. Beguman sebebe parçcbiya

yişe kurdan O Kurdistani, tena jeopolitka enan a 

tarixi niya, qori kemaney ı1 zeafe ma ye milletizi 

esti. Korneteya kurdan miyan de fikre milli, tec

rGbey diplomasi G teşkilatek merkezi ye tekfiz 

yeti yo. Peyniya eni fahm G fcrascti, vera "ay bi

nan" diktatorey, nijaclpen!stey, qetilkarey, inkar, 

tehcir n tenkil peyda kerdo. 

Anqera ke bi paştgerlya Ingiltera, Fransa G 

Rusya Bolşewik herekete 1925i pı1ç kerd, edi 

milletperweriya tirkan vere XO da nijadperestey 

O inkare "ay binan". Serra ı 926 de, bi semedo 

ke yewaneya (yewbiyayişe) tirkan xusar veyne

na, Kcmalistan edi narney etnlki ye sey kurd, 

laz, çerkez G sb. qedexe kerdl. Edi Mistefa Ke

mal wexto ke bahse unsurande esasi ye Cumhu

riyeti keno, vano: "Unsure esasi ye Cumhuri

yere ma, şare (etnislteya) tirk i. " Eyni kitabe de 

İsmet inoni zi vano: "Wezifey ma, eni welati 

miyan de kam ke esto, gerek ma bişene gaml 

av er enan bihelene, b ike tirk." La bel e çido xe

rib eno yo, ke Evdi la Ocalan wazcno bi gunlda 
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kurdan kirinane Kemallstan bilimno Q M. Ke
man zi pak u p~ki~ binawno, vano: ''esle xo de 
politika M. Keman ena nebi, Serra 1926 de ha
wirdora ey amey girewtiş, ey betesir kerd il tes
lim girewl." Ez nezana Ocalan eni tespitane 
enlikan kGra ra vejeno, eger teşbih de yew xeta 
çini bo, yew varey verenan esto vane "gi bi 
vewre nelimyeno", pratik! 87 serran çiman ve
ra yo. Aye ke pratikde xo ra ders negire, wext G 
aktorl bibedili zi, tarixe enan zaf-tayn tekerGr 
beno. Fahm il ferasete ke ma bahs kerd, hem 
fahme viraştoxande Cumhuriyeti yo il hem zi bi 
fahme roşinbir G brokraslya Dewleta Cumhuri
yeti. Herana eyro kurdan G miletanc binan çi 
dej G zahmetey diya se ke, mesela kurdan çare
ser nebiya se ke, sebebe ey, fahme viraştiş il vi
raştoxande Cumhuriyeti yo. Pratlke 87 serande 
peyinan neynike Cumhuriyet G cumhuriyetçi
yan o, ispate rastey G çewreya enan o. Cumhu
riyet, mezge milleta kurdan de sey sembole 
zilm G zordariye ca girewto. Eger eyro tirki 
zerrba safi ra biwaze zemineka demokratik de 
mesela kurdan çareser bike, hewceyo bi duris
tey qori gaml bere vistiş, parametrey newera di
yar bibe G Cumhuriyet newe ra bero tarif ker
diş. 

Zemine Peserbiyayişe Neteweyi, 
Mana Tarixi fa Siyasi de Heq ı1 Hiquqe 

Kurdan 
Mesela Kurdim, meseleka neteweyi u siyasi 

ya. Dinya de meseley neteweyl-slyasi seni ça
reser blye se ke, veşi-kemi mesela kurdan z'i bi 
ay hawa çareser bena. Seba serkewtiş Ci çarese
riya mesela kurdan, gerek vere heme çi ma 
kurdl xo mlyande çarçove G zemlneke neteweyi 
peyda bike u raylre yewkerdişe heza xo diyar 
bike. Seba peydakerdişe zemlneko neteweyi; 
vere heme çi, hewceyo arınane u prensibe esasi 
G umumi ye neteweyi-slyasi bere destnlşanker
diş G qebGlkerdiş. Vinayişde mi gore, ay ar
manc ı1 esasen neteweyi-slyasl ye ke ma bike 
binya xebata xo na yi: 

1- Kurd, milleteka binki G kevnare ya cog
rafya Mezopotamya u Anatalya yi, eyro zi qis
mek ena cografya ware enan o ü narney tarixi 
ye ware enan ji Kurdistan o. Seni ke "heqe dl
yarkerdişe çarenlısaya xo", qabe miletane din-

yare sey qonseptek milşterek G lıeqek esası 

ameyo qebGlkeriş, şikle tetbiqkerdi~e eni heqi 
seni beno wa bibo, heqe esasiye milleta kurdi 
yo zi. 

2- Millet G welatc kurdan, serede seserra 
vistin(20.) de bi qirar, belekerdiş G fillyate 
dewletande emperyalistan u hemkare enan e 
dagirkere heretne (Tirkiya, iraq, SGrye Q İrani) 
de, şiklo peyen e parçebiyayişe Kurdistan! 
ameyo qebGlkerdiş. Statuqoya parçeblyayişe 

Kurdistan!, ancax bi rnudaxaley Şerc Korfeze G 
serewedartişe Adara I 9911, başure Kurdistan! 
de bi qismi bedilyay. 

3- Şert Cı merce her parçey Kurdistan! ciya 
bi be zi, hewceyo "heqe dlyarkerdişc çarcnGsiya 
xo", armanca esasi ya siyaset il tevgera netewi 
ya kurdan bo. Gerek hereket~ neteweyl G grube 
siyasi ye kurdan "heqe diyarkerdişe çarenGsl
ye", ncke qurbane tekiliyane xGsusl ye grub G 
dewletan. 

4- Sey hernin korneJande dinya, konıela kur
dan zi xo mlyan de ref G komeyande mezhebi, 
dini, qewnıl ı1 kultur( ye clya clya ra peyda 
biyc. Muhafezekerdiş G pawitena heqe hernin 
ref G korneye komeleya Kurdistan(, prensibek 
esasi ye hemdem(wexto eyroyen) G demokrati
yeri yo. 

5- Bi xusGsi semede peydakerden il awan
kerdena korneleka hemdem u medeni ya 
umumi, wedertişe bingeh G sebebe seypeneb!
yayişe cenl G ciwanmerdan, arınane G erkek 
esası yo. 

6- Hewceyo şewe G rayire xebat G tekoşina 
neteweyl-siyasi, bi gora şertande dinya eyroye
ne bero dlyarkerdiş; gerek xebata azadi G xela
siya neteweyl zeminek meşru G aşkera xo re 
esas qebGI biko G bi lıawayeko siyasi-siwil(be
itatkar) rexistin il xebata xo biko. 

7- Beguman xebata siyasi-nete-weyi G de
mokratik a kurdan, xebata demokratik O siyasi 
ya herema Rojhclata Mlyanen G dinya ra teber 
niya. Eno semed ra girewtena paştgeriya rexis
tin ı1 komeyande siyasi G demokratik e hereın G 
dinya, hewcedariyeka zaf ınGhim a. Gerek şerte 
tckiliya bi rexistin a dewletande binan rey de 
yan zi şerte mGtefikeya lıerekete netewi ye kur
dan, bi şerte qebGJkerden il pawitena lıcqc nete
weyi-siyasi u demokratik e mlleta kurdl bo. 
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8- Xebata neteweyi-siyasl u demokratik, be 

teşkilat G rexistinbiyayişc nişena bireso armanca 

xo. Gerek arnıanca ıcşkllati(rexistini), rexistin

kerdişe heme dinarnike neteweyi G komeleyi bo. 

Eno senıed ra. şeweyc rexistinb'iyaycne, bi mer

kezlyetiya otorlter ncbena, gerek rex istin biya

yene de otonomiya demokratik G sisitl esas bcro 

girewtiş, ke ma bişcne heme dinarnlke neteweyl

civaki zeminek netewl sero rexistin bike. 

9- Scy konıela din ya komcla kurdan zi zunı

re ı1 tcbaqande clya clya ra arneya pe. Eno se

med ra biyayişc rexisıin ı1 grubande c'iyayan. 

tabiate pirrcngeya konıeli ya. Labelc tecrubeye 

dinya zi Ispat kerdo ke serkewt i ~ G xoserblya

yişe neteweyl, bi pcgirewtişe qewet ı1 dinami

kande netewl miınkun biyo. Ena çarço\ a de xc

bat qandc pcgirewtişe neteweyl, crkc her rexis

lin Cı kadroye siyasi yo. Eno scrncd ra, gerek 

hewcedar!ya pegirewtiş O. yewbiyayişe nete

weyl, hcme bej menfeete grübi Q şexsi ra aver ı1 

ınGhim bero qrbGlkerdiş. Mutlaqkerdena men

faete grub, rcxistin Q rewşa xusQsl ya kadroyan, 

redkcrdişe pegirewtena bez Q qcwete neteweyi 

yo, ı.1 eyni wexte de pawitena xoperesti ı1 elitlz

ma tebaxa(sini fe) siyaseti ya. 

10- Mesela Kerkı1k u MGsili, mesela %40c 

arde tarlxi ye Kurdistan! ya u parçeyek mesela 

neteweyi ya. Eno sebeb ra çareseraya mesela 

KerkGk G MGsili, kurdane parçande binan zl 

eleqeder keno. Derheqe ena mesela de helwes

teke yewane, xurtkerdena helwesta Hikumeta 

Herema Kurdistan) yo. 

Hewceyo Çarçoveya Konferanse ke Yeno 

Munaqeşekerdiş çi bo? 
Derheqe Konfcransc ke vane 1 Iewler de ye

no sazkerdi ş de, gelek qiscy amey/yene vatiş u 

nustiş. Feqet fıkre konferansi kura ra vejya, ar

nıanca peserbiyayişc konferansiçi ya, rojeve ey 

çina yo, karn ca de peser beno, kanıder rcxistin 

ü şexslyetl dawet kerdey, çi wcxt peser beno, 

peser beno yan nebeno? Heta nı1ka bi hawaye

ko fcrınl bahs u dakera G çerçoveya esasi ya 

konferansı neameya aşkerakerdiş. Lahele eno 

konferanse ke bahse ey beno, peser bibo ncbo, 

beguman ihtiyaceya kurdan bi peserbiyayişe 

konferansek wunaycnl esta. MewzG G çarçova 

eni nustişi zi: hem faraziyeya pcscrbiyayişe 

konferansi sero ya lı hem zl eni aşmc peyinan 

de çide ke seba çarescriya mesela ku rda n ycne 

aşkerakerdi~, munaqqey enan sero ya. 

Tarixe nizdl ye kurdan de staıuya eyro ye 

Kurdistana BaşGri, seba çarcseriya nıe<>ela kur

dan meı;afeyeko Lal ınGhim a. llewceyo kurde 

heme parçande Kurdistan! destkewtey Kurdis

tana BaşGri muhafaza bike G bipawe. Sebeb çi 

beno \\ a bi bo. gerek grub o. rexisıine parçande 

binan bi faal iyet o kirinande xo firsct nede 

dewlctandc dagirkerane haw'irdorc kc herlş 

bere Kurdistana Başurl ser G dekcwc ardc enan 

miyan. Eyro yew hcta Tirkiya u hcta bina zi 

Iran, herişe ard G sinarande Hikumcta Kurdis

tan! kene. Ke ma baş bala xo biclc siyasete 

enan, Tirkiye G Iran wazene kurdan biyare vcra 

ce, erebl zi wazcnc kurdan u tirkan yan zl kur

dan u faı·isan biyarc vera ce. Tari4 Elh aşimi va

no "Hikumctc Kurdistan! G Hikunıete iraq! yan 

gerek zor bidc PKK ke dest çekan ra verado 

yan zl rayir ake kc orduya tirkan bi xo cna me

sela hal bi ko." Labele Celal Ta labani mesajcko 

aşkera da hcme terafan ı1 var: "cgcr PKK waze

na şcre çekdarl dewam biko, gerek eni karl cog

rafya xo ıniyan de biko. O Tirkiya 71 bi hawaye 

eskeri nişena mesela PKK çareser biko, çinku 

25 serrl yo xebityenc ser nekewtl." Ena çarço

va de Mes ucl Barzani zl hawayeko zelal ı1 aşke

ra tesellya ereb u tirkan viste G va t "nı imkun ni

ya ke bi waztişe qorinan , rayna ~errc mlyanele 

kurdan bi bo." Begunıan yew rewşa an asa ren de 

peserbiyayiş G munaqeşekerdişe kurdane çar 

parçey Kureli tani zaf muhim o. 

Gerek konferansek anasaren de vlr ı1 fikire 

ciyay ciyay bere ımınaqcşckerdiş, raya tewr 

maqul a tekoşln Q meslehete kurdane ça r parçan 

bere hesabkerd iş, ne ke seba mcslehate grube

ke, bi deste kurdande yew parçcy kurdis tani, 

herckete parçeyande bi nan bere l:ıwaz u zayif

kerdiş. 

Ana ascno ke, derheqe arnı anca sazkerdişe 

Konferans! de, çide ke medya tirkan de muna

qeşe benc ı1 clemecande Amerika G Manı Celali 

ra vejyene, beçck kerdişe PKK yo. Çldo ke te

bera aseno , he;e kc meseleya netewcy'i(milll) 

ya kurdan çin: ... mesela PKK O şiddete aye es

to. Bineşa mesela kurd G Kurdi stan! çi ya, çi 

hawa peyda bi, çi qonaxan ra vcrarte u çi hawa 
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çareser bena? Eni nan sero qisey nebene. Mese
la kurdan, hete dewlerandc girdan ı1 şirlge enan 
c heremi ra parçekerdiş. bindestkerdiş O dcgi
rewtişe ard ı1 hara Kurdistan) ya. Çaresereya 
mesela kurdan, qe nebo hinda tirkan, farisan Q 
dewlctandc ereban waylre heq Q hiquqi biyayiş 
o. PKK zi Q ay rex i sıine bini zl. pero mahsule 
mesela netcweyi ya kurd 1. 87 serri yo ke Tirki
ya nişena mesela kurdan bi haway xo çareser 
biko. Erehan zi Q farisan zi nişena. Mesela Kur
dan tcna bi en; dewletan ra zi gircdaya nlya , 
hem tarix de ı1 hem zl eyro jeopolltika Kurdis
tan! biya sebebe esası ye parçebiyayişc Kurdis
tanl. Eno sebeb ra Ihtiyaceya s1yasete dewlc
tande gi rdan seni Icab biko O herekere netewcyi 
ye kurdan çiqas zor bido enan, rewş Q statuqu
ya Kurdistan! zi bi cno hawa bedilyena. 

Wexta ke ma cna çarçova de bewni; tctblq 
kerdişe Projey Gird c Rojhelata Miyancnc, 
qonlrolkerdişe guzergahe çime O raylre enerjı, 
arınanca siyaset ı1 mudaxeley Amerika yena ro
jev. Amerika sey stOna sistemi, çarçova Projey 
G ird e Rojhelata Mlyanen de, bi koallsyoncke 
dewletande heva l ben dan, serede serran de 
1990ay ra na hela, vern! de mudaxaley İraqi 
kerd O tira pey zl seba dlzayneko newe, hererne 
de xebat O faaltyetane xo dewam kena. Qori 
dewlete Awrupa Q e hereme, mudaxale Q faali
yetande Amerika ra aciz bibe zi, zaf çldo kc 
bike çinyo. Sere de qorl dewletc Awrupa ı1 Rus
ya O Iran , ke vera siyasete Amerika ye, nişena 
piya yew cephe viraze. Her çiqas Dcwleta Tir
kiya O Hikumete AK Parti, vcra siyaset Q muda
xeley Amerika, lingane xo ard ra kaş biko zi, 
peyni de mecbur bl ke xo nizdi Amerika bikc. 
Tirkiya rol ı1 wezlfey xo ye miyande sistemi nc
blyaro ca, mimkuno ke parçe zi bibo. 

Mudaxaley 2le Awdara serra 2003e ra pey, 
"tekiliye Amerika Q Tirkiya roj bi roj sard bi. Ay 
roji ra pey, gaına verııl ya nizdibiyayişe Tirkiya 
ı1 Amerika, pevinayişe Tcşrina serra 2007 de 
arney vistiş. Mesela kurdande Bakurl Q dosya 
PKK zi eni miyande bl. Wex to ke Amerika de 
Obama ame iqtidar, istiqrare herem u çare. eri
ya siyasi ya mesela kurdan hina aşkera arney 
diyarkerdiş. Pevinayişe Obama u Ahmed Turki 
zi ena çarçova de bi. Eger Amerika Q Awrupa 
biwaze herema Rojhe lata Mlyanen de şiddet 

keml bo yan zi wedaryo, Tirk.iya ı1 İrnq zl rede 
hererne de lstiqrar pcyda bo; gerek rayirc çare
seri'ya mesela netcwcyl ya kurdan abo u verni
ya vemi de mesela MGsil Q Kerklıkl çareser bi
bo. Şerrek muhtemel c bcyntare kurd O erehan 
de, qandc asayişe umumi ye hcrcnıc, meseleye
ka tehdltkariya Lewr milhim a isr ıqrar O asayişe 
Tirkiya ya zl. 

Amerika wazena ke Tirkiya siyasete xo zelal 
biko O h;rafC xo zi eliyar biko. Amerika Tirkiya 
ra vana, vcra Iran u Ru 'iya siyaset, l ıelwest ı1 re
rafe xo dlyar bike, ke ma role ~ima ye mlyanele 
sistemi ele tilyar bike n bişene ardc ~ima bike 
gOzergahe xeta petrol O ene rji . Wexta ke ma 
vane çimey G giıLcrgahc kirışti~e petrol G 
enerji, beguman arde Kurdistan! ii Tirkiya ra 
veşer nebo se ke. bi kcmaney hencia Tirkiya 
mGhlm o. Ena çarçova de, Amerika wazena 
kurdan Q tirkan aşt biko O derbare mesela enerji 
de rolek hevpar bido enan. Wcx ta ke Tirkiya 
eno rol qcbGI biko, arde enan bibo guzergahe 
petrol Q enerji, hcwccyo qori mescley enan ça
reser bibe: 1- Normal btyayi~c tek iliye Tirkiya 
O Kurdisrana BaşGri: 2- Çareseri'ya mesela Qib
risi; 3- Normal biyayişc tckillyanc Tirkiye GEr
menistan!; 4-Mesela istiqrar, asayi~. aştiya Tir
kiya yani beçek kerdişe PKK ı1 akerdişe rayire 
çareserkerdena mese la kurdane Bakurl ya. 
Wexta ke bahse istiqrar O a~Liyc bibo, mesela 
kurd Q ycwaneya cografya Tirkiya zi yena ro
jev. Seba kc istiqrar O aşti bibo, çareseriya me
sela kurdan Q beçek kerdişe PKK yeno rojev. 
Qande ena re zl Tirkiya, Hikumeta Herema 
Kurdistan! O DYA bi pewa xebıtyene. Mam Ce
lal demecek xo ele vano: "scba çareseriya ena 
mesela komiteyek arneya viraşti~ ke iraq, T irki
ya O DYA pewa tede ca gene.'' Gerek kc mese
la beçck kerclişe PKK. medya tirkl de munaqe
şey eni roj O aşamne peyinan ena çarçova de bi
vine. 

Çide ke med ya tirkandc ycnc muneqaşeker
diş G demece nezelal ı1 temiyanekc ke hete me
sı1lande dewler ra yenc vilakerdiş ra wina fa hm 
beno ke, bi ihtimaleko pozitif, mimkuno ke se
ba heqe kultur! qor"i gaml bere vistiş . Heze ke 
ma cor de dlyar kerd, seba kcmikcrdişe tesir O 
giraneya dewletande teberl, normal blyayişe te
kiliyanc Tirkiye Q Ba~Gre Kurdistan!, hewceyo 
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Tirkiya nasnameya kulturl ya kurdane Bakurl 

qebfil biko, qorl heq Q hiquqe enan e kulturl bi

sinasno. Peserblyayişe Konferansizi bi giraney 

ena mesela ra giredaye yo. Coka deınece DYA 

Q Mam Celall, munaqeşey medya Tirkiya bi gi

raney beçek kerdişe PKK sero ye. Talebe ke 

PKK ana ziwan, Tirkiya ay talebana ra aciz ni

ya u şena blyara ca. Her çiqas Ocalan xo dirne

no vano, "cno konferans şeno bibo Lozana 

Kurdan" zl, Iabele Tirkiya bawer nekena kc ta

lebe milleta kurdl, çarçova waztiş G talebane 

PKK de bimane. Qande ke eno risk berteraf bi

bo, Tirkiya wazena kurdane Başurl Q Amerika 

zi biko teraf. Eno semed ra ez bawer nekena ke 

Tirkiya derheqe çarcseriya mesela kurdan de 

samtml bo, waylre yew proje Q politika çareseri 

bo. Eger dewleta tirkan Bakure Kurdistan! de 

sebaba çareserlya mesela kurdan samimi bo G 

biwazo mesela kurdan çareser biko, hewceyo 

ke be şert u merc qorl gami bere vistiş Q qori 

gurey bere kerdiş: 

1- Hewceyo ke be ters, guman Q pcşqebCılan 

mesela kurdan bero qallkerdiş, fahm G felscfey 

viraştox u virazyay!şe Cumhuriyeti G ezbere 

fermi ye dewlete u roşinblrane enan bedilyo. 

2- Hewceyo mesGle dewleta Tirkiya seba in

kar, zulm G neheqeya 87 serran kurdan ra Gzire 

xo biwaze. 

3- Be şert u merc, seba girewtoxande siyasi 

u çekdarane PKK efGyeka siyasi bero ilanker

diş. 

4- Gerek sisteme cergewaney(quruciteye) 

bere wedarnaylş, bi hawayeko maxduryeteya 

enan zi bero telafikerdiş. 

5- Narney ca u wareyan; şehar, qezey, dewi, 

koy G caucarage ke narney enan kcrd'i tirki ge

rek rayna açarne kurdi. 

6- Gerek universlteyane bajarande Kurdis

tan! de qisme Ziwan G Edebiyate Kurdi bero 

sazkeriş, ne ke universiteyane Anyera Q Isten

bol de. 

7- Seba kc mfifredate perwerdey! ya tirkan 

esasande nijadpcrestcy sero ameyo hedirnayiş, 

gerek mGfredat fahmc nijadpercsteya ra bero 

abirnayiş. 

8- Gerek pcrwcrdey!ya bi ziwane kurdi, 

destbidekcrdiş ra hetanl universlre bero qebGI

kerdiş. 

9- Gerek ziwane kurd! zey ziwane fcrmi ye 

didin bero qebülkerdiş G 1ıerema Kurdistan! de 

zi bibo ziwane ferml. 

10- Seni ke wexte Dcwleta Osnıanlyan de 

cografya kurdan bi namey Kurdistan! amcybi 

si nasnaylş G qebGikerdiş, gerek cyro z! bi qa

nunl ena cografya bi narnede Kurdistan) bero 

qebGikerdiş. 

ll- Qande temsllkerdişe lradey siyasi ye 

kurdan, gerek Meclise Hererna Kurdistan! bero 

vejenayij Cı derheqe herema Kurdistan! de wa

yire iradey qanun viraştişl bo. 

12- Gerek memur Cı mesCıle herema Kurelis

tani Kurd bibe G baş bi kureli bizanc. 

13- Gerek endame parlementoya heremi G 

mesGle dercca yewin, bi hawayek demokratik 

bere wezlfi ser G bi hawayek demokratik dest 

wezlfi ra verade. 

14- Gerek ala kurdan, sey sembole temsili 

ye milleta kurdan bero qebOlkerd i ş. 

15- Sinasnayişe heq G hiquqe mileta kurdan, 

sinasnayişc hcq ı1 hiqCıqe esasi ye azadi G de

mokratik e Kurdistaııijan o. Ena çarçovc ele, 

hewceyo parlementoye heremi ye Kurdistani 

heq G hiquqe kulruri u bawerl yemilerane Kur

distan! qebGI bikero G paştl bido enan. 
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Ehmed ü NAL 

Li me çi k i r i n! 

Yekiti, neteweyi ı1 
desthilatdari! 

"Hevgirtin u yekftiya me hebuna eger 

U em lıemf li pey hev biçuna eger 

Rom u Ereb u Ecem bi temami 
Hemuyan de jimere bi kira xulami 

Me de bi tevayf pek hianfna dfn u dewlet 

Me de bi dest hixistana zanfn a lıfknıet 

Hinge de ji hev hi hatana k~fşkirin peyv a gotin 

Miroven gihiştf u hegin jf, de hihatana hijartin." 

(Ehmede Xanf) 

"Ya reb tu firsende nedf Kurda Ct bila li derekinebin Sulton 

Bila çarix linge wan bişidine ü tu c01·ekf if/alı nebin. 

Bi ledanan histirzin nane ji destan, bi la h fç zike wana ter nebe. 

li we kaniye bila gawir tera xwe vexwe, bes bila nebe nesfbe Kurda! " 

(Yavuz Sultan Selim ) . 

Li jor du nerin di derheqa Kurdan de rez bO

ne. Yek ya Kurdperwere qedim Ehmede Xani 

ye, yek j1 ya padişahe Dewleta Osmani G Kurd

kuje dirinde Yavuz Sultan Selim e. Ev nakoki

ya ku em iro C::ijin jl di qirna 16y1 de serf bGye 

G iro digihine ber çaven me. 

mirovl G bi jenosideke domdircj G bi plan G sl

yaseteke tund ji hole rakirina neteweyeke te ber 

çavan. 
Kiryaren Tirk, Ereb, Ecem, ingiliz, Fransi G 

Rusan tene b'ira mirovi. Neteweyeke ku yekiti

ya xwe pek neaniye G "projeyen civatl" li ser G 

dijl me pek anin, te bi ra mirovi. 

Kurd etnisiteyeld qed im e, bi helwest fı 

berxwedana xwe derketiye qada netewcbGne, 

bes azad G rizgar nebGye. Pirsa "Gelo çima?" di 
Dema ku em qala Kurd G Kurdistane dikin, 

parçebGna welateki bi penc parçeyan te bira 
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sere mirov de diafire! 
Kurdistan xwedl erdnlgareke wisa ye ku te 

de çar iqllm bi hev re dijl u dinava heremen cl
hani ye cwil şaristanl de cihe xwe girtiye. Le 
lro çima ew qasl feqlr e ji aliye civaki, abori u 
xwe idarekirine ve? Bangnişana "Eccb! !" tlnc 
ber çavan! 

Welatekl li ser av G nefte ye G hcwzayekc 
balkeş e. Çawa ku ınirov jibo roje bibejc 'roj 
geleki gernı e' nabe pesin. dema ku ınirov j ibo 
Kurdistane ji bibeje; 'di clhane de welateki wc-

gihlje qada azadi G rizgariye! 
Kurd j i bo desthil atdariya xwe lawaz in . 

Lewre nezanl G xizanl di q irna l 9 u 20an de ev 
netewe li ber deste gclck dewleten lnıparatori, 
emperyal ı1 stratejlst ki ri bu dest ik G kart. 

Osman!, Safewl, Rus, Amerika, Almanya, 
lnglllstan, Sovyet, Çin G hwd ... O paşc j i Llew
leten wek Tirk, Ereb u Ecem ku Ku ı d is tan cla
girki rlbun, ev dewletcn clagi rker li gor dagirkc
rl Ci berjewendiya xwc des tek elidane hev u ne
yaren Kurdistane. Dcma ku li ser Rojhilata Na-

ke Kurdistane evqas dewlemend be nin e!' 
nabe mubalaxa. Le ev nişteclhen vi welati 
her bi zad G nanl hatine terbiyekirin G hin ji 
dixwazin terbiye bikin! 

Kurdistan welateki wisa ye ku elementen 
bin erd G ser erd dewlemcnd in, enerjiyeke 
bal keş diafi re, komir, krom, hcsin n hwd. 
elementen cur be ciir ji je derte. Ji aliye 

Welatekf li ser av u nefte ye u hewzayeke 
balkeş e. Çawa ku mirov jibo roje bibeje 
(roj geleki germ e' nabe pesin, dema ku 
mirov jibo Kurdistane ji bibeje; (di cihane 
de welatekf weke Kurdistane evqas 
dewlemend be nin e!' nabe mubalaxa. 

çandini ve xwedi erdeki fire axpin, çiya, da
ristan, avin G deşt c. Le Kurd G nişteclhen wl 
welatl bi pirani hin di malen xwe de di zivista
nan de bi hesani ter G tijl gcrm nebGne. 

Gelo çiına Kurdistan cwqas dewlemend e, le 
Kurd ji nctcweyeke ewqa<; şfınvehişri, xizan G 
jar e? 

Kurdistan wclatckl mevanperwer e, merd G 
xanedan e. Bi ve xanedani a merdiya xwc gclek 
caran jl clan re deriye xwe vekiriye. Bes cwil 
mevan rabGne desl danine ser mal, milk, welat 
ı1 netcweya xwediye male ı1 je xcsp kirine, an
go diLine. 

Pirani'ya civata Kurdistane beri her geli bı1ye 
xwedi ax, pez G dewar, bı1ye gundi, şivan G 
rençbcr. Kurd ji demeki direj ve niştedh bune G 
paşe ji peşve neçune. Bes niha ji piraruya wi 
geli be iş Cı be kar, bi derd ii bela ye. Ji aliye ba
zirgani O şaristanlye ve ji zede peş neketine ! 
Lewrc ncLanine ku we xizani, nczanl G hesGdi 
d i nav wan de peyda bOne. Ji ber ve ji nekarine 
ku wan xirabiyan bi aqilane ji xwe dur bixine. 

Kurd neteweyeke bi reaksiyon G şervaıı e. Bi 
ve reaksiyona xwe hcbuna xwe damandiye G 
şervan'iya xwe ispat kiriye. Le bi wan berxwe
danen parçeparçeyi nekariye ku aLadl G rizgari
ya xwe bi dest xine! Lewre ger reaksiyon bi 
plan G siyaseta de.sth ilatdariye ve nckemile, na-

vin komcivlnek li dar bixistana, Kurd ani'ne ber 
xwe u hewcedarl bi kritikkirina Kurd G Kureli s
tane dili'ne G kirine jl. Le di van şi roveyan de 
yek ji wan jl li ser maf, hebGn G rewşa Kurdan 
ı1 mafen wan en rewa ranewestiya ye. Le gelc
kan li ser proje G bcrjewendiyen xwe yen pcşe
roje, siyaset G stratejiya x we ku d ani n e, Ku rd 
jl bi bir anine. Wan, ve neteweya qcdim, şer
van. xwedi enerji, potansiyel G erdek! ınezin e 
çlyayl G deşt e, de çawa ji bo projeyen xwe ye 
dur G direj weke malzeme bi kar bl nin, guftGgo 
k irine! Ango ş i rove ji bo neyariya Kurdan kiri
ne, ne ji bo dostani u şaristanlya Kurdan. Kur
dan ji nekariye ku yekitiya xwe çebikin G wan 
planen li dij Kurdewar1ye faşiJ derxinin! 

Le Kurd bi qir Q qar, bi dij wari u xem jiya
ne. Ji bo hebı1na xwc bi awayeki be hcmpa ~er 
kirine fı tekoşine. Le weke civaki, bi gclemperl 
nebGnc xwedi proje ı1 planen şirik e de.sthilat
dariye G nekarine hikumdarl siyasete bibin G 
her tim ji nezani G beyekltiya xwe, bi ser neke
tine ı1 tekçGne. 

Kurdistana me di bin eri şa Ereb G misilma
nan de, di bin erişa imparatoriya Roma reş de 
maye. Kurdistan di nav şere Osman! G Safewl
yan de bGye herema şer ı1 li ber lingen van dew
letan parçe buye. Di civinen ku li ser Kurdan ha-

TEVKURD -Ehmed ONAL . IIJ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Line ki ri n de, Kurd bi xwe jl, jiproblema xwe ha
Line dur xistin. Nehiştine ku Kurd bibin xwedl 
denge xwe. Neyaren Kurdan neh1ştine ku Kurd li 
ser problemen xwc, li ser axa xwe, li ser dcsthi
latdarlya xwe, li ser aborl O aramlya xwe, li ser 
çand G Larlxa xwe, li ~er weje u hebuna xwe. li 
ser rewş O paşeroja xwe ramandar bin. Nehlştine 
ku Kurd daxwaz t1 pewistlyen xwe binin zimen. 
Nexwastine ku Kurd bibin kom u komel. Nex
westine ku Kurd bibin yek eni. Neyaren Kurdan 
nexwestine ku Kurd çaven xwe li xwc vckin, 
xwc O clhana ku tc de dijin bibinin. Kurd her ji 
xwe blyanl bOne, xwe baş nas nekirine. 

Di bin van erişan de abori, civakl, arami O 
yekitiya Kurdan qels buye. Hebuna Kurdan ha
liye dizin G ew bedesthilatdarl mane. Bi kurtasi 
hemG nasnamc Cı kcsayetiya Kurdan tewş kirine 
G heta dikarim bibcjim winda kirine. Bi siyase
teke tund di bcr çave clhaneke dur O beetik de 
xwestin ku Kurdan be welat, be nasname, be 
aborl, be statu , be yeklti, be arami, be ziman, be 
dost, be vin, be helwest, be mal, be berjewcndi 
bi hel in G ji nava koma neteweyan, ji na va koma 
mirovatiye biavejin. Ji ber ve, neyaren Kurdan 
bi her siyaset G şeweylli diji Kurda jenosidckc 
domdar pekanlne G hin ji didominin. 

Kurd ku be proje ı1 be he lwest hatine hiştin, 
kare dijminen Kurdan hesan bGye. Gelen otok
ton ı1 netewa Kurd ji bo nijada Tirk, Ereb t1 
Ecem hatine qurbanlkirin ı1 hln ji ten qurbaniki 
rin. Fclakctcn nemayi yen wek jenosid anlne 
sere wan. Erıncn, Rum G gelek gelen niştedhen 
Anatolyaye, Mezepotamyaye, Trakyayc ne, da
ne ber xwe t1 bi her şeweya hovane, nijadpercst 
Cı faş izane hatine koçkirinG qirkirin. Geleki ho
mojen ji van gelen ku di nav dewlcta Osman) 
de hebuna xwc didomandin, çekirin. Wan "Tir
kcn çi lg in" an go "Tirken diri nde" deranin hole. 
Ev Tirken dirinde bi esle xwe ji Tirken xwcza
yi G esilzadc jl nebGn G koçber bGn. Ev bi xwc 
ji niştecihen derveyl "Misaki Mill i" hatlbGn G 
bi ve koçberiya xwc G ne TirkbGna xwe kadro 
kom kirin, dewletek çekirin, bi dizi-xinizi 
"aboriya Tirk" civandin, dest dan ser çanda niş
tcclhen Anatolyaye, Mezopotamyaye ı1 Trakya
ye t1 tevi xerca islamiye ji xwe re kirin çand ı1 

derxi stin qada "Çanda Tirk" O ev bincmaylyen 

Osman! bi ve çande civandin hcv. Wan kesen 
ku ev qebGI nekirin ji bi siyasctd.c hovane j i 
clh G warcn wan diavctin t1 didan se r n!ya qir
kirin O koçkirine. Axa wan, welate wan, çarıci O 
serweta wan ji wan xesp dikirin O dikirin m ilke 
netewcya Tirk. Li ser csasc ve slyascLa 'Tirkcn 
dirinde" ango "Çilgin Türklcr"an cv ncteweya 
Tirk hate clamcaandin. Yekitiya me, aborlya 
me, wclatc mc. vina mc, dcsthilatdarlya me G 
her weha hebı1na mc li ser ve esase, bi zor ji ıne 
stcndin. NGka jr di ve em jl bi proje O zanayl, bi 
yek iti t1 komelgeri wan mafen ku kcd lı qimcta 
me ne Cı ji desten mc hatine girtin, ~Gm e bi 
dcst xinin .. Ez ji ve bone hebGn G slyaseta 
TEVKURDe giring diblnim! 

Gelo me çi kir? 
Me her tim 'bedera xwc li cllı hi~t ya el O 

aleme baha da!' Cı nezan1ya xwc domand. Me 
dem, bir Cı boçuna xwc nedit. Mc weke neLewe 
helwcst ncstand. Em bun pellstika hesGdi Cı par
çebuna xwe ya eşlri. Ji ber ve ji i'ro netewcya 
Kurd nufOsa xwe 35-40 milyon c, Ic mixabin bi 
fermi be dewlet, be welat G be nasnaınc ye Cı di 
nav hcbCın t1 tunebuyiye de digevize. Gele Kurd 
cv rcw~ Lu car qebGI nekir. Ev rast e! Le azad G 
rizgar ji nebil! Çima? 

Em carek wek Babaniyan rabfın. le Bclıdinl
yan, Botanlyan, Serhediyan, Koçglriyan, Dersi
mlyan hewil ncdan u nehatin heware. 

Em carck wek Barzaniyan, rabGn, le Rabani
yan, Botaniyan, Serhcd1yan. Koçglrlyan, Dersi
miyan hewil nedan G nchatİn hcwarc. 

Em carek wek Neqşibendiyen Kurd rabOn, Ic 
Qadirlyen Kurd , Ezidiyen Kurd , Elcwlyen 
Kurd, Şebekiyen Kurd, Filcycn Kurd, Yahudi
yen Kurd, lıewil nedan t1 nehatin heware. 

Em carek wek Elewiyen Kurd rabGn li Koç
gir) G Dersime, le Qadiriyen Kurd. Ezldiyen 
Kurd, Kakayiyen Kurd, Şebekiyen Kurd. File
ycn Kurd , Yahudiyen Kurd, Misilmancn Kurd 
hewil ncdan O nehatin heware'. 

Em carek v,:ek grup an ji partlyek bi pe~ kc
tin yen din xwe şunve ragirtin Cı sucdar kirin. 
An jl yen ku şGnve mabCın bi hesteki pozbilindi 
xwe kir dewsa netcwe G cihe xwe nezanl. heza 
gel parçe bu. 
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Kurd rabfin li Darahene G Paloye, le Barza

niyan, Babaniyan, Botanlyan, Serhediyan, Koç

glrlyan, Dersimiyan hewil nedan G nehatin he

ware. 
Di dema nezik de ji, di dema raperlna Kur

distana başura 1991 an de ku Kurd ra bu n, le he

za bi komel Q mezin a bakurlyan destekeke bal

kcş neda Başurlyan. Ne li ser hesabe felata ne

teweya Kurd, le li ser hesabe xwe helwest sten

din. Gelek caran jl dijminatlya başurlyan hate 

kirin. 

Paş şere çekdari ye PKKe li ser binek sede

man PDK Q YNK eriş birin ser PKKe G şere bi

rakujl gelek zlyanen giran da bizava Kurd, ge

tane ku j i sala 1983-1991 an de 1 82 hezar kes 

hatibG kuştin ji ders nestandibG. 

Kurdistaniyen rojbilare ji tu dersek ji şere 

Mehabade nestendibG, lewre Komara Melıaba

de ya emirkurt bi sedema ku weke en!yekl hel-t 

west negirtin G ji bo mafe xwe G berjewcndlya 

Kurdistane yekitiyeke dller nedomandin G wisa 

jl dewleta Eceman fesal bi dest xist Cı kornar 

tekbir. Paş we ji Kurdistaniyen rojavayl ji we 

çewtiya xwe ders hilnegirtin. Weke ku şerc di 

navbera PDK-İrane, Komcle G YNK Cı PDK

İraqc G PKKe pek dihate zlyanen geleki gi ran 

didan hev. Bi hezaran Kurdperwer di waıı şe

ran de j!yana xwe ji dest dabG. Ni ha jl ez di we 

tek partizan Q peşmergeyen 

Kurd dest ji jlyana xwe dan. 

Di komkujiya Halepçeye 

de 5.000 kes bi bombebara-

ne di bihneki de jiyana xwe 

ji dest da. J i we roje heta ro

ja lroyin gelo çendin peş

merge, gerllla an jl Kurdper

wer ku di hezen curbecur de 

cih girtibun bi sedema şere 

navxweyi jlyana xwe ji dest 

Kurden bakur 25 sal in 
tedikoşin u 40-50 hezar 
Kurd hatin qetilkirin u 
jfyana xwe ji de st dan. Le 
ez bawer nakim ku K urd 

bawerlye de me ku ders ji 

wan serpebatiyan nebatine 

derxistin. 

Li Kurdistana bakur jl di 

wan şen!n ku li navbera ko

mcle, hizb, parti, gruban de 

pek hatibG de gelek kesen 

kadro Cı şervan jiyana xwe ji 

dcst da. D.i nav heza bakur 

de gelek kadro Q şervan ji 

ji ve setpehatfye jf dersen 
hurgilf standibin. 

dane? 

Tene di şere paylza 1992an de ji PKK G ji 

hezen Bere ya Kurdistane 3.000 kesen çekdar en 

azadl:xwaz qurbani bun. 

Ji sala 1994an ta heta J 998an di şere navbe

ra YNK il PDKye de 4.500 Kurden çekdar jiya

na xwe ji dest dan. 

Şeredi navbera Komela Q gruben PDK-irane, 

Partlya Kominist G YNKc, YNK G PDK-irane Q 

gruben İslaınt de bi bezaran miroven demokrat, 

Kurdperwer G azadlxwaz hatin kuştin. 

Ev te we wateye ku Kurdan ji Helepçeya şe

hid ji bi esasi dersek dernexistiye. 

Kurdan ji komkujiya Geliye Zilan ku 47-50 

hezar kes hatibG kuştİn ji ders nestand!bG. 

Kurdan j i komkujiya Darahene, Palo Q hwd. 

di şere 1925an de ku 40-50 hezar kes hatibfin 

kuştin ji ders je nestandibG. 

Kurdan ji komkujiya Koçgiri G Dersime, di 

şere 1926-1938an de ku derdora 70 hezar kes 

hcıtibiln kuştin ders nestandibG. 

Kurdan j i komkujiya Enfala Başure Kurdis-

hesudi, gundltl G zikre~lya 

xwe gelek zirar dan bizava Kurd. Le Kurden 

bakur 25 sal in tedikoşin u 40-50 hezar Kurd 

hatin qetilkirin G jlyana xwe ji dest dan. Le ez 

bawer n akim ku Kurd ji ve serpehatiye j! dersen 

hurgill standibin. 

200 sal in ne "28" G "29" (Ev hejmaren '28', 

'29' çewt in, da ku ji bo bizava Kurd pejoral

nizm-kriminal nişan bidin Suleyman Demirel 

gotibG. Mc kurda j1 ev çewtlya bi kar ani.) ca

ran, le bi berdewam1 dewleten ku Kurdistane 

dagirtine Kurdan qir dikin. Le li gel ve qirkiri

ne, Kurd bi xwe jl xwe qir dikin. D!san jl be ra

westan netewa Kurd ji bo rizgari G hebGna xwe 

tedikoşe . Le xwlna ku je çu ye, ev be hez G Je

waz hiş tlye, neteweya Kurd.ji ber we ji neglh'iş

tiye fe la ta x w e. 

Netewa Kurd dema ku di nava xwe de eni

yek saz neke, nikare bibe hezeke berfireh Q 

zexm. 'Daku li ser sifreye ter bixwe, dive di 

çandiniye de kar G hesabe xwe baş b ike!' Di ve 

yekitlya xwe ·ya neteweyl weke eni clh bi clh 

b ike! 
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. Dive em çi bikin? 
Ji ber ku em netewe ne, dive em helwesteke 

yekgirti ji bo ııeteweya xwe bis tinin. Li ser si

yaseteke hevgirti, plural , hemu cudahlyen xwe 

hiparezin bi şeweyeke demokrat! Cı bi tehem

mula xwe ya şaristanl, daxwaziyen xwe yen li 

ser nirxen ncteweyi yekane bigrin peş u hewl 

bidin. JI bo we ji dive em ne tewet!ye baş fem 

bikin ı1 di mejuye xwe de bikemilinin. 

Nirxen netewebône çi ne? 
Di derheqa netewebône de gelek lekolin, ci

vin il konferans hatine kirin. Le ji bo Ku rdan, bi 

gelemperl em dikarin netewebune çawa tarif bi

kin? Ez ramanen xwe di çend xalan de rabiglhl

nım we: 

Ne tewe, projeya peşveçune ya modern e, ku 

li ser ~opa siyaseta hesreta civateke desthilatda

riya xwe ye! 

Netewe, newekhev!ya çinayetiye çi dibe bi

la bibe, ew mirov in ku z imanekl hevpar bi kar 

tlnin Cı desthilatdarlya neteweya xwe u hevalti

yeke xurt u berfireh hevi dikin. 

Netewe, di giringlya civateki ku edi ji ole 

be tir, be re xwe daye kesayetiya xwe ya çaneli u 

bi pirani di bazare de weke e tnlslte hesreta 

desthilatdar!ya xwe bikşine G li ser ve helweste 

vina xwe bi dest xwe bixine, da ku mafe xwe ye 

çareserkirine di dewle tbune de bibine bes dika

re bibe cemaateke ne tewe. 

Netewe, ji destpeka abor!ya kapitalis t, ren

geaboriya feodali li ser xwe diçirine Q zimane 

serdest qels dike, ye heremi u welat! bi peş eli

keve u standardize dibe. Weki ku Li Ewropaye 

di qirna 15- 16yan de serdestiya larini qe ls bu, 

zimane heremi Q welatan peşve ke t u heri zede

tlrin bikaranin u gihiştin zirnaneki tayber, ye 

neteweyi G standart.. 

Netewe, desthilari G qudsiyera qral, xanedan 

G şexsan her ç iqas dakeve ango ji hole rabibe, 

bixwe digihije ô taybetmendiyen xwe ye civati 

derdixine hole. 

Netewe, ji kiteb, rojname u bi gelemperi 

medyaye ve ç iqas be rfireh be, helwesteke hev

par, zirnaneki yekgirti, çand u civateke modern 

Q xwedl arınane derdixine hoH~. ku ev helwest 

ç iqas di n av gel de bela v b ibe, ev qasi ji x w e di-

glhine qada anonim. Ev weşan O medya he l

westeke hevdemi dinava etnisiteye de bi ka r ri

ne Q we digi'hine qada ne tewebune. Bi ni vi's Cı 

xwendina wejeye bi tayberi bi xwendina roma

ne zirnan berz dibe. Reform Q roııesans bi 

xwendine ı1 bi pekanina medyaye xwe berz ı1 

bala dike. 

Bizaven netewi, her ç iqas ne demokratik 

bin ji gel elikişinin nava siyasete, helwcsteke 

xwe ya geleri jl pek tin in u wan demokratize di

kin . Ji ber we jl bixwazi ıı an nexwazin demok

rasiye jl li pey xwe ve bi kar tin in. Li vir ya g i

ring ev e ku entellektuel Q rewşenblr hesrera we 

çlna navendi ber bi kijan allye ve diki~lnin u 

kanalize dikin. Etnlsire li vir hedl hedi, bi plan 

u zanyari ber bi encamen desthilatdariye ve ku 

bibe, dibe netewe! 

Her gelek, çawa ku xwedi z imaneki taybet 

e, her weha xwecli taybetmendiya xwc ya terbi

ye Q e tika x w e ye ji. 
Dive ji bona ku e tnlslteyek bibe nctcwe, 

hewldana x we bi plan O s'iyasctcke nu ve da

mezr'ine u bi hesreta desthilatdariya xwe hcwl 

bide. Ev ji ne bes e! Dive ji bo wan planen xwe 

yen netewperweri bi çalak be jl! 

Ku ne tewepe rwe ri ku bi peş bikeve, clhe di

bis tan, zanlngeh O perwerdeyiya li ser ziınan , 

çand Q e rka xwe roleke mez in dibe. 

Netewe, dive bi ş irlkatl li bazar, ziman, ede

biyat, serıniyan Q wejeya xwe xwedl de rkeve. 

Lewre netewe be çina burjuvazi ji nabe. Ji bo 

cara peşin çina burjuwa çepera feodal) ya di 

navbera gel de çirandlye an jl ji hole rakirlye. 

Dive her çin u aidiyet ango nasname xwe di na

va tekoşina ne teweyi de mafdar O tekaşer bibi

ne! Ku wiha nebe, ne tewe parçe dibe. 

Netewe dive bi erdnigari, ziman, çand , abo

ri, tarix , helwest Q hesre ta desthilatdariye ku ji 

bo xwe bi xwe idare b ike u dewle tbuna x we 

tanzim bike. Ku wisa nebe ew ciwat nabe ncte

we. Ji ber we ji etnisitcyen ku dewletblıne ncx

waz in, nikarin bibin netewe. Kurd du sed sal e 

ji bo ku bibin xwedi dewle t tedikoşin. Ev ji te 

we wateye ku Kurdan şopa xwe ya netewebune 

ispat kiriye, le t,emam nekiriye! 

Li gel van tarifen ku me ji bo netewbı1ne da

nin, li gor nasyonalizasyona nijadperesti jahr e. 
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Le helwest ne ew e ku her kesek xwe berdele 

c!hnne bibine. Em teııe maf, wekhevl u dade 
xwc dixwazin. Dixwazin ku wekl her netewe

yeke azad a cihane rizgar bibin u serbixwc bi

jln! Bes bibin desthilatdare xwe Q wclatc xwe, 

le nebin desthilatdare welat, ax lı ctnislte an jl 

neteweyeke din. Ji ber we netcwcpcrwcriya ji 

bo azadi u rlzgarlye ınafekl rewa ye. U! nete

wctlya ji bo dagirker[, desthilatdarlya li ser et

nlsltc, nctewc, ax, ango welatek1 ciltir nijadpe

restl ye Q dijmin:.ıtiya mafc rewa ye. 

Heta netewa Rus di clema Qeyser lı Sovyete 

de jJ desthilatdarlli neteweycn der dor kiriye u 
qeydeyc wekhevlyc binpe kir! ye, zinıane Rus! 

bi avayeki li netewcycn feciere barkiriye. Hiç 

ş ik tune ye ku dive em wek netewcı Kurd zirna

ne Kureli li dij tu neteweyeke an zirnaneki tund, 

pij u dij nekin ı1 em nakin jl. 

Em bi dilsozi weklıevl, desthila tdarl G serx

wcbGna xwe dixwnzin. Ji bo we ji ne li ser nir

xen idolojik, le li ser şert G merceıı slyaseta ne

teweyl yekltl diven ı1 yekltlya heınG nasname, 

bawerl, ol, parti ô ideolojiyan ji bo axa Kurelis

tane G neteweya Kurd bi xwe pek blııin. 

Divc em netcweya bindest Cı jar lı ncteweya 

serdest Q kolonyallst ku jcnoside pek tlne ji hev 

cuda bikin Cı wan ji hev cuda bibinin! Ji bo ku 

azad! G serxwebuna welate xwe pek blııin, dive 

em li Kurdistaııa xwe blb in dewleteke demok

ratik Cı sosyal. 

iro edi herkes dlbeje; "Kurd hene!" Ev j i bo 

me merhaleyek e. Le her kes nabeje Kurd nete

wc ye Cı Kurdistan welat e! Di vir de helwcsta 

rast, dibe killta rast1 Q çareseriyel 

TEVKURD- Ehmed ONAL Bi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Şer ô siyaset 

Lokman POLAT 

Sedemen Tekçuna serhildanen kurdan 
A- Sedemen derve 
Di tekçı1na te rname serhiJdanen kurdan de 

du sedemen bingehin hene. Yek je: sedemen 
derve , ya din ji sedemen hundirin e. Sedemen 
derve giredaye konjuktura dinyaye ı1 ji dervcyc 
icadeya kurdan pek hatin. Siyaseta dewleten di
ne li ser berjewendiyen wan dewletan hatibG 
pekanin. Di tu serhildaneke kurdan de tu dew
letek alikariya kurdan nekir. Dewletan alikari
ya dewleten ku Kurdistane dagir kiribOn, kirin. 

Dewleten Emperyalist yen rojavaye Ewro
pa' ye piştgiriya dewJeten dagirker kirin. Dcwle
ten dagirker yen ku herke ji xwe re perçeyeke 
Kurdistane xistin bindeste xwe, bi allkariya wan 
binek serhildanen kurdan tek birin. Ye ku serhil
dana Şex Mehmilde Derzenci tek birin Ingiliz 
bi'in. Komara Mehabate bi piştgiriya lngillzan O 
bebextiya Sovyete tek çO. Di serhilelana Koçgire 
fi paşe ji serhildana Şex Seide nemir de hem 
Sovyete fi hem Ingilizan piştgiriya dewleta Ke-

malist kirin u van henlu serhildanaıı di nav ber
ma xw!ne de xen iqandin . Ingillzan bi M. Kemal 
re alikari kirin. Ji ber ve alikariye G ji bo tckil i
yen dostane yen di ııavbera M. Kemal Cı ingili
zan, wc deme hinekan ji bo M. Kemal digotin 
"Ingiliz Kemal". Seroke SovyeteLenin wek ali
kari çek O zer da Kemalis tan. Fransizan xeta tre
ne ji arteşa dewlcta Kemalist re vckirin Lı l eşkc

ren dagirkeren tirk di v ir de hatin. xwc gihaştin 
Amcde. Di şere dawin ele -ku ev şer 25 sal hate 
domandin G hej dawl ncbuye - Nato Cı Ameri
ka' ye piş tgiriya dewleta tirk kirin . 

Di tekçuna serhildancn kurdan de, di gel se
demen dcrvc, sedemen hundirlıı hene ku ınijara 
ve nivise nirxandina sedemen hundirlıı e. Min 
di gelek pirtGk G nivisen ku 1 i ı.er serhilclaneıı 

kurdan hatine nivls!n de xwendiye, ew sccle-1 

men tekçune tene bi sedemen derve ve girc di
din. Bi min sedemen derve O yen hundir hcvfi
du ternam k iri n G ev herdu sedem bu n sedemen 
bingehln yen tekçuna serhildanan. 
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B - Sedemen hundirin 

Gotinekc peşiyan heye, dibejin "Kurıne dare 

ji dare nebe, dar narize ." Kurdan xirabi' ji nav 

xwe ditine. (Dema mirov hem ji dcrve ı1 hem ji 

hundir xirabi' bibi'ne, de tek biçc.) Di gel ku 

dewleten dine Cı yen dagirker bi kurdan xirabi 

kirine, herweha kurdan bi kurdan xirabi kirine. 

Di cihek de be bexti Q dijberiya dewleten dine G 

di c ihe din de xiyancta hundirl malik li kurdan 

şewitand G !oma ji kurd man bindcst Cı nebun 

xwedi dewlet. 

rabu n ji bajaran derkevin. Le, denıa ku dewleta 

dagirker a tirk ji Ingiliz u Fransiyan p i ştg irl 

g irt, riya tre ne a binxeıe ji wan re haıc vekirin 

ii ji kurden xain hezen çekdar pek anin -ku ji 

wan re we deme "Çete Hukmatc" cl igoti n-, G 

dema wan çeteyen bukmate li dije çekdaren 

Şex Seld şer kiri n, kctin peşiya Ieşkereıı tirk re 

ii dirban bi wan nişan dan, xwe ji wan re kirin 

siper, ji tirkan re bGn mertal Cı li dije se rbilde

ren kurd scriya şer kişanclin, we deme leşke rcn 

ti rk bi xera wan kurden cebş bi serketiıı. 

li roja ku komara Tirkiye a nijadperest 

li ser inkarkirina hebuna kurdan hat da-

mezrandin heta iro hemı1 serhildanen kur

dan di gel sedemen derve, ji ber sedemen 

xiyaneta hundiri tek çGn. Di esase xwe de 

beger dewle ten dine a likariya dagirkeran 

nekirana Cı xiyaneta hundirlrı pek nebatana 

dagirker di bela leşkeri de, bi şer sernedi

ketin. Dagirker bi şer nikaribun kurdan, le 

bi fenGfutan bi alikariya kesen xwe firoş Cı 

piş tgiriya dewleten dinc kurdan di şer de 

li roja ku komara Tirkiye a nfjadperest li 
ser fnkarkirina hebuna kurdan hat damez-

randin heta fro he mu serhildanen kurdan di 

gel sedemen derve, ji her sedemen xiyaneta 

hundirf tek çun. Di esas e xwe de he ger dew

leten dine alfkariya dagirkeran nekirana u 
xiyaneta hundirfn pek ne hatana dagirker di 
hela leşkeri de, bi şer sernediketin 

tek birin. Di hela şer, merani G ınerxasiye 

de leşkeren tirk nikaribGn zora çekdaren kurdan 

bibin . Mustafa Barzani di salcn befteyi de ji 

Amerikiyan re gotibu "Heger hGn bi şeweyeke 

rasteqlnl piştgiriya me bikin, em c biçindi Bex

dade de derkevin." Di tekçı1na Saddame diktator 

de rastiya van gotinen Mustafa Barzani derket 

hole. Di dema ~ere l975an de heger Sovyete 

piştgiriya Saddam nekirana ı1 Amerika'ye ji bi 

kurdan re bebextt nekirana ı1 heger gelek cehşan 

alikariya hikumeta Baas nekirana, şere 1975an 

tek nediçG. Di we deme de Mustafa Barzani hem 

bi hezen dewleta Iraqc re G hem ji bi eşiren xain 

G cehşan re şer dikir. 

Di serhildanen Kurdistana bakur de, ji leşkc

ren tirkan pirtir, cehşen kurd -parczgeren g un

dan G kesen ku bun itirafker- bi serhilderen çek

dar re şer kirin. Yani kurdan bi kurdan re şer 

kir. Kurd li dije kurd bG. 

Di serbildana Şex Seide nemir de, leşkeren 

tirk nikaribun bi mucahiden çekdaren arteşa 

Şex Seld re şer bikin, ew nikaribun bi serhilde

ren kurd re biçin seri. Gelek navçe, g und G çi

yayen Kurdistana bakur di deste çekdaren Şex 

Seid de bGn. Ordiya tirk ketibG baj aran fi newe-

Di scrhilclanen din en kurdan de ji, gelek eşir 

bun aligiren bukmaıa dagirker a tirk u li hem

bere wclatparezen kurd şer kirin. Di şere 25 sa

lan de ji, koriciyan - cerdewanan- gerila u ge ri

la ji' cerclewanan kuştin. Bist generalen tirkan 

yen sereke bi hezeke giran ve seferber blın, le 

disa ji n ikaribun bi şer zora çekdan~n kurd bi

bin. Di ve şere 25 salan de heger 30 hezar kes 

hatin kuştin j i wan 25 hezar kurd bGn. Piraniya 

wan kurdan ji bi deste kurdan hatin kuştin. Bi 

plan ii rebazi', bi fen u fiiten dewleta dagirker, 

kurd b i desıc kurd hatin kuştin. 

Di serhildancn Kurd istana baş ur Cı rojhilat de 

ji, j i leşkeren faris u e reban betir cahşen kurd li 

dij serhildcren welatparez şer kirin . Di pevajoya 

hemG serhildanen herse perçeyen Kurdistane de, 

kesen xain, cehş ku bi kirinG tevgeren xwe ji ge

le xwe re xiyanet kirin ii piştgiriya dewleten da

g irker kirin, wan gelek zi raren mezin dan doza 

netewi a kurdan. Heger xiyaneta Qasime xain 

nebana Şex Seide nemir li ser pira Evdirahnıan 

nedihat girtin. Ye ku rewşenbire jir ii zana, ba

wermende doza netewa kurd , peşewaye serhilele

ren welatparez Elişer kuşte, xaineki kurd bii. Ye 
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ku lehenge kurd Yadln Paşa ku şt d!sa kurdeki çe
teye hukmata tirk bu. Di dema şere 25 salan de 
jl, bi sedan , bi hezaran xorten kurd, keçen ciwan 
bi deste cerdewanan -koy korucusu- hatin kuş

lin. Geri lan jl bi sedan cerdewan kuşt in. Kurd bi 
deste kurd dihatin kuştin u ev jl rlın li ser nane 
dagirkeran dikir. 

C - Şer u Siyaset 
Pevajoya 75 salen tekoşlna kurdan, tecrube

ya 29 serhildanen kurdan da nişandan ku; binek 
kurd dcına ji bo azadiya gel O rizgariya welat 
dest bi şer u serbildane dikin , bi dcstc dewleta 
dagirker hinek kurden din derdikevin peşbere 
wan G kurd bi kurd re şer dike. Edi şer dibe şe
re kurdkujiye. Bila lekollnvan lekolln bikin. di 
heınG serhildanen kurdan de her! pir kurd -çi 
kurden dij hukınate u çi kurden piştgiren huk
ınate- hatine kuştin. Kurden çekdar yen serbil
der her! pir ji all cehş, çete u cerdewanan ve ha
tine kuştin. 

Dive kurd ji ·.,e ti şti ders derxin. Şerc çckda
ri, şere ku di çiyan de be ıneşandin, şcrc ku li 
ser axa Kurdistane be pekanin tu feydcycke na
de kurdan, zirare dicle kurdan . Ji xwe edi deına 
şere klasik G gerllatiya di çiyan de dcrbas bO. 

Kurd li sere çiyan bi pe laven qctandl, tl O birçl 
bi salan man, bawerl, vln G berxwedaneke be
hempa nlşan dan, li gor xwe roleke pek anin O 
edi ew ınerhale ternam bO. Edi ca reke din bi ey
ne metodan dubarekirina wan ti ştan nabe. Şe
weya metoda şer u tckoşlna klasik tu encameke 
baş dcrnaxe hole. 

Bi min , edi dem dema şer ntn e, deına siya

sete ye. Dive kurd fe re siyasete bibi n u siyaset 
bikin. Dewlela dagirker a tirk ji şerke ri ya kur
dan aciz nin e. ji siyasetbu na kurdan aciz e. 
Dewleta tirk di şer de nakcve teııgasiye. Bi se
dan, bi bezaran leşkere n ord i ya tir k 1 i sere ç i
yan bene kuştin jl -ku 5 hezar l eşker hatin kuş

lin- qet xenıa dewlete ııln e. Dewlet di siyasete 
de dikeve tengasiye. Di hela siyasi de li hembe
re raya g iştl o dewleten dinyaye şermezar dibe. 
Dewleta dagirker ji tekoşlna demokratik ditirse. 
Divc kurcl bi şeweyeke demokratik ınicadcla 
xwe geş bikin, bi nasnameya xwe tebikoş in. 

Kurden bakur bi şere klasik nikarin biserke
vin. Le, bi s iyasete dikarin gclek tişt bikin, zo
re bidin dewlete, we bixin tengas iye. Dema 
kurd bi s iyase te -ne bi teınami be ji- hinck heq 
bi dest bixin, bi destxistina binek hcqan, re li 
ber desıxistina lıeqen din ved ibin. 
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Parçebiyayiş ô game neteweyi 

Munzur ÇEM 

Gaıneda Kan e 
Koııgra Neteweyiye ya k! dezgehede scy 

aye, seba kurdan perseda newiy e n!ya. Yane 
Kureli raya virene niya ke ne meseleyi ser o qe
sey kene, nane hure. Ez baş zanena, dormeye 
1983ine ra bigere hetanl 19901, perse aktuel bl
ye. Bi tayberi ki PSK, o dem de ser o zaf vine
te, taye partiyane Kurdan de derg G dila qesey 
kerd u hewcedariya dezgehede netcwcyl arde 
ra ziwan Iabele no kar neşl ser. Sey prensibi, 

partiyan peroy!ne hewcedar!ya gameda winasl
ye (niyanene) qebul kerdene Iabele dare ke 
amene pratik, taye astengan rayir (raycr) birr
nene. Ne astengan ra di hebe ke bingehl ye, ne 
bl: 

1) Tekiliya partiyane kurdan fı dewletane 
kolonyalistan: 

Sebebo ke Kurdistan parçebiyaye bl, duste 

dag irkeran de xoverday!şe azadiye k! parçe
parçe bl. Donneye l980-90ine de Kurdan hem-

bere hi re dewletane kolonya llstan (Tirkiye, 
İran G Iraq) de cenge çekdariye rami tene. Labe
le partlyane kurdan hembere dewleteda kolnya
llste de dene pero, k olonyallsteda bine de ya ki 
kolonyallstanc binan de kewtene tekillye. Şer

tane Kurdistan! ele zob!na ki çare ç in bl. Ya 
nıerdimi ganl çeke meteqnene ya ki raw o dest 
bi ne kari kerd, i nan de tekillye ronene. Na te
killye heta merhaleye normal btye ç i esto ke 
pratik de veşerl sinoro normal derbaz kerdene Q 

hereketo neteweyl kewtene bine bandura diş 

men!. Heze kolonyalist e ke Kurdistan miyane 
xo de pare kerdo, !nan her tim kare u xebata ye
wlya kurdan kerdene xirav. No, seba i nan pren
sibeele zaf bingehl b1 u ewro ki nevurrlyo. 

2) Mabene parti lı grubane kurdan de te
kiliya xirave; 

Partiye kurdan e ke sereke amene hesabna
yeıı e, yewbin de tekillya !nan ekserlya baş ne
blye. Maben de lıeta a roje xeyle hadiseye xira-
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vinl vejiyabl. İnan ycwbin de ccng kerdlbl O 
merdiml kl~tlb1. No riwal ra ki derheqa ycwbl 
ni de bawerlya inan nemendlbl u nıaben d~ ser
dini u xofc zaf girsi peyda blbl. 

Eşkera yo kc testre parçeblyayl~e Kurdistan! 
bi naye nernendene. Birine ey zaf hlra u xorln 
bi u ewro hina ki ayni ye. Ma vajlme: 

a) Mabene mileti de her het ra tekiliye zaf 
kerda kemi, kurdl yewbinan (jubini) re kerde 
pC.~eyl, 

b) Kurdi wayirc bajarede plyayl (mu~terekl) 
niye. Komelc kurdan hete ekonomi ra, 

hctan ra sey Ankara, Tchran, Şam O Bcggcladi 
ınefikirlye ki seba kurdan inan de lej nckcnc (ı 

xo re riskarı peycia nekene. 

Başure Kurdistaııl wayiren c;tatuyc fcclerali 
yo Iabele parçeycdc dewlcta lraqi yo. 1 !cıa ca
ye xoser o hereket bikcro ki, peynlya peyenc de 
politika dewleıa lraqi esas a. Dewleta Iraq! ki 
scba kurclan, TirJ...Jya, Iran lı Surlya ra ba~erl ni
ya. Ne sebebike pero aıneyi ıclcwe merdinı zaf 
e~kc ra vlneno ke Kurele Kurdisıane Jraql wayi
re pozisyone ele reheti niye. o senıed ra ki 

serra bi bin u verra bi pey, kewto bine 
bandura kolonyallstan, 

c) Alfabe u z iwane kurdan yewblnl ra 
duri kewte, kurdl neşklne e crane ycwbi
ni biwane, yewblnl fam bikere, 

d) Psikoloji ı1 kulturo konıelkl ele vur
riyayişe muhimi peycia blye, kurct no her 
ra ki yewbini ra xcyle dur! kewte. 

e) Derheqa KurdYstani de bingeyede 
politikaya dewletane dagirkeran ki ve
şanverdiş o. KunH çiqas fcqir bimane, çi

beguman polftfka de merdün ganf realfst 
bo. Polftfka bi metode sf ya sipf neramfna. Pf
ya karkerdiş de ınerdbn ganf nuqtayane 
muşterakan bivfno, inan ser o bero hure. 
Winf (henf) bibo ke ne taye parti u grubi bi
be werd, bine lingan şere, ne ki kes bi xeyal 
u wastişane xo ye nerealfstan rayfr (ra ye) ro 
kar u gureye welatperwerfye bigero. 

qas veşanl u vi rraniyle biance, kare kolonyalis
tan henele (honde) beno asan. Xora cmrc eşirtl 
u toreyanc feodaliye bi no tore benn ra clcrg. Bi 
na raye, komela kurdan de hise milli sis t mııne
ne, yewblyayişo neteweyl nevirazlno. 

Konferanso Neteweyi (Milli) 
No demo peyen de konferansede neteweyl 

ser o xeylc ç1 vajino G nuslno. Ihtiınalcde zaf 
qijkek bo ki bcno ke no Konferans bibo ronayi
şe dezgehede netcweyl. Eke dezgeh neviraziya 
ki, hevl esto ke korniteye bero weçinitene Cı na 
komlta mabenc parti grubane kurdan de koordi
nasyon virazo, tawo ke icab kerd karane acllan 
bikero. 

Ez bi xo konferansectc wina ganıeda lıewce

ye, ganıeda tarlxi vinena Iabele dcrheqa ser
kewtişe ne karl de bawerlya min a g irse ç in a. 

Qey? 

Şık çin o ke dewletc clag irekerl, yane dewlc
te ke Kurdistan nıabene xo de pare kcrdo, ç iqas 
ke destebere ra anıe, wazene na gameda wina
siye (niyanene) puç veze. Tesire inan ki politi
kaya kurdan ser o senik nlyo. OYA ü YE taye 

merdim ganl hevl mekero ke c bi rchctiye şiki
ne kurdane parçcyane binan ele rekiliyc avc be
ne, gamane stratejikan crzene. Qct kc ne saha
ya Jegale de ncşkine. 

Heto bin ra, begı1man politika de ıncrdim 

ganl reallst bo. Politika bi metoele s!ya sipi ne
ranılna. Plya karkcrdiş de ınerclim ganl nuqla
yanc muştenıkan bivino, inan ser o bcro hure. 
Winl (lıeni) bibo ke ne tayc parti ı1 grubi bibe 
wercl, bine lingan şere, ne ki kes bi xcyal G was
tişane xo ye nercalhtan rayir (raye) ro kar Cı gu
reye welatperweriyc bigero. 

Seba Dezgehede Neteweyi Partiye Kurdan 
Bi Xo Çiqas anıade ye? 

Ewro mabenc kurdan de, derheqa ınuhinıl
ya dezgehede neteweyl, ma vajlme ke Kongra 
Neteweyi de dudiliye 7in a. Vatiş de her kes ne 
karl zaf muhum vincno. Labele wastiş çlyede 
bin o, virsatiş Cı meydaııarcliş çlycdc bin o. 
Serkewtişe ne karl çiqas ke muhim O, henele ki 
zor o. Mi rezane corinan de ne tcng lı L:ahnıe

tiyan ra qale tayine kerdo. Tiya ele ez wazena 
bi kilmeklye qale rew~a partlyane kurdan bi-
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kcro. Eye binan bidtme ra hete, gelo partiye 

kurdan c ke siyasete kurdan ser o bandura xo 

esta; e bi xo seba dezgehede ne tewcy'i çiqas 

hazir e? Ez wazena no derheq de tenadi nimG

ncyan bidlne. 
1) Wendoxi zanene; di partlye Kurdistanc 

Başurt serckcyi, yani KOP Cı YNK çend scrri yo 

ke yew hukmat der e, ba~ Cıre Kurdistan! piya 

Idare kenc. Çi esto ke ne her di hezan halkerdi

şe tayc probleman ser o heta ewro penckerdo u 
ne persl caye xo de vinete ye. Ma vajlıne ke 

persa mali'ya, persa yewbiyaylşe hezane peş

mergeyan nlnan ra di heb e. Gelo paniye ke 

mabene xo de ne persi çareser nckerde, şikine 

kurdane parçeyaneOAblnan de yewlye viraze, 

plya bixebetiye. Ez bawer kena cewabede ne 

perse zaf asan niyo. Na 15-20 serra peyene de 

seba kurdan xeyle çi vurrlyayl, taye game pozl

tifi arney! estene Iabele teng Cı zahmeti ki bine 

ra ıniyan ra wenedarlye. 

b) NimGneya bina ke ez wazena ser o vindi

ne, rewşa PKK ya. PKK, roja ke saz biya , a ro

je ra bigere hetani ewro, yewiya kurdan , sey 

perseda stratejik rojeva xo nekerda , her tim 

duste zafvcnglye (pluralizm) de vejiya. Zerreye 

xo de bo, tever ra bo ferq nekeno; her tim was

to ke venge opozlsyonl, venge hezane binan bi 

zor Cı şiddet bibirrno. No riwal ra çeke teqna u 
goni rijna . 

Gelo PKK de vurrtyaylş esto? Eke çin o, na 

partlye se şikina dezgehe de neteweyl de ca bi

gero Cı bi metodede demokratik kar bikero? Eke 

esto, nişane xo çik e? Ma vaj=C 3me kc eke na 

partiye no derheq de polltlaya xo vurma, çii ra 

bakure Kurdistan) de, parti G grubane binan ra 

kes! de qe elaqa xo çin a? Dlqqet bikere; PKK 

kemallsti ki tede, tirkan de kuwna tekiliye, wa

zena plya bixebetiye Iabele kurdane tevere xo 

re winl nlya, ti vana ke qa towbekar a. Ma bi na 

politika dezgeh G saziye neteweyl se virazine? 

Ez hevl kena Q zaf wazena ke PKK rast! ki 

no derheq de gamane ciddiyan berzo, hembere 

hezane welatperweran de siyaseto ke heta ewro 

ramito, ey terk bikero. Hama zaf zor o. 

Beguman, no derheq de taye kemi G zahme

te pa~tl G grubane binan ki este, hama ez newa

zena ke noca de bikuwine teferruat u yew bi 

yew nlnan ser o vindine. 

Heto bin de pratik te kar se ra ye ra şono. o ki 

zaf muhim o. No dcrheq de gere formc de de

mokrarlko maqul bcro diyene. Hezc esra: bi 

sedheza ran, hata bi mA Elyonan cndaın G her

kare xo este. hcze esra; bi de~ hczaran, hatta bi 

hezaran. Merdim neşklno temsil de ıılııan sey 

yewblnl qebul bikero. Heto bin ra eke heze ya 

ki çend hezi, biwaze dczgehede neteweyl bike

re bine banclura xo, o ki rast nlyo. Gere mcto

dede·winl (henen) bero diycne ke parti Cı grubc 

ke zaf bi hez niye, e ki b i şikiye xo Ifade bikerc, 

wayirc qisa be. 

Merdiın gani xo viri ra mekero, ~eba ser

kewtişe xebata ncteweyl her çi ra ravcr merd im 

gan! yewbin re hurmet bikero, demokratik bifi

kir1yo, waylre tolerans! bo. No semcd ra form

cidayişe (dizaynkcrcliş) sazl G dezgchane nere

weyiyan zaf muhiın o. Dezgeh G sazlyen piyayl 

(muştereki') ke goreye rastlya komelkl neameyl 

ronayene, k.are lnan ke goreyc na rastiye raylr 

(raye) ra neşi, serklewtiş tcpiya zahmet o. 

Dezgeho Neteweyi Şikino Çi Bikero? 

Name "Kongra Neteweyl" ya ki çlyede bin; 

çi beno bibo, tayc karl este ke dczgchc milli 

ewro neşklne bikerc. Parçeblyaylşe Kurdistani, 

şerte heremi G clhani raylr nedane gamane wi

nasi (nlyanenan). Labele anciya ki çiye ke kur

di bi no tore şiklne piya bikcre, este o senik ki 

niye. Ma vajlme: 

1) Sazlya neweteweylye 1 Dezgeho netewe

yl, şikina 1 şikino halkerdi~c persane mlyanxo

yi de aktif rol bigero ı1 mabenc kurdan de persi 

bi metode hastlye bere çareserkerdcne. Bi çe

kuyeda bine, mabene bezane kurdan de şiddet 

biqediyo, 

2) Dezgeho Netewey1, pero nebo ki qismede 

strateji G taktikane xoverdayişc azadiye ser o 

ııano hurc, qeraran geno, 

3) Dezgeho neteweyi şlklno, seba halkerdi

şe persa alfabeyi, seba avcşlyayiş G nezdlblya

y!şe lehçeyane kurelki qeraran bigero Cı gaman 

berzo, 

4) Dezgeho neteweyi, hete kultur! ra hem 

mabene parçeyane Kurdistan( de hem ki mabe

ne kurdane diyaspora u Kurdistan! de tekiliye 
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şlkino ave bero, seba plyakarkerdişt, seba ycw
blnşinasnayişt 1 naskerdişi, ra Cı welaxan peyda 
keno. 

Bi no tore mlyane ciwanan, ciniyan, nivis
kar, rojnamevan, hunermendan Cı Cıeb. de tekili
ya sosyale bena xirte, geraylş Cı turizm beno 
cande, nezdibiyayiş ave şono. Perayine ra mu
himeri ki domane kurdan yewbln şinasnene, 
derheqa welat Cı milete xo de bene wayire infor
masyoni, fikro neteweyi mabene inan de beno 
xirt. 

S) Belediyayi u karınendi veşer bene nezdi
ye yewbtnl, zanaylş Cı tecrubeye yewbinan ra 
istifade kene, piya gureyene Cı projeyan bene 

ser. Bi no metod, mabene parçeyan de tekili'ya 
ekonomike ki ave şona. 

6) Dezgeho neteweyi şiklno welatane teverl 
de, yani sahaya internasyonale de bixebetiyo, 
heq G huqı1qe kurdan bipawitno, derheqa kurd Cı 
Kurdistan! de projeyan arnade bikero ı1 seba 
serkewtişe inan bigureyo. 

Bi kilrnekiye ke vajine; name çi beno bibo, 
saziyeda neteweyiye gameda zaf zor a Iabele 
hewce ya. Rew ya ki herey; kurdi gani no kar 
de serkuyene. Zobina çare çin o. Na game, pan
zehire parçebiyayişi ya. Parçeblyayişe Kurdis
tan!, çiqas ke ma ycwbln ra fiştime20duri, no 
kar hende (honde) keno nezdi. 
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Netew, Netew Avakirin ô Netewperweri 
Yan ji Nation, Nation Building ô 

Nationalism 

Baran RIZGAR 

Netew çi ye? Etimolojiya tegine, Tevhev
kirina teginen ' netew' fı 'dewlet' 

Di wateya teng de peyven wek "nation/ne

rew", "ethnos/koma etnik!" u "people/gel" giş t 

komeke mirovan nişan didin. Le bele netew u 

netewati her çiqas bi koma etnik G etnisiteye re 

pir tişten hevbeş hebin ji, ew betir xwedi bibir

xistin G imakirinen siyasi ne, ji ber ku cw dibe

tl, doz, arzu (i hwd en netew-dewleteke ima di

kin G ev yek ji' tersiyası ye. 

Piştt avakirina saz'iyen wek Komela Nete

wan an Netewen YekbGy'i yen pişti Şere Dinye 

ye 2an, peyva netew bi peyva dewlet re zede 

ket nav hev ı1 edi peyven netewi (national) Ci 

navnetewi (international) wck ıeginen tekniki 

di cihe dewlete da hatin bikaranin; li vir ji ne

tew'i mebest di nav sinore dewleteke de u ji 

navnetewl jl mebest di navbera dewletan de ye. 

Eyru wek ku United Nations/Netewen Yekbuy'i 

di esle xwe desaziya dewleten serbixwe ye, ne 

ya netewan; ji ber ku netewen ku nebGne dew-

!et an wek dewlet nehatine naskirin nikanin te 

de ben temsilkirin. 
Icar ku em werin ser peyva nation/netew, Cı 

bi ıaybet'i j'i netewperweri (national ism) Ci hwd, 

em diblnin ku ew ji yen her! gengeşlbar in ku li 

ser w an her niqaş ten ki ri n Cı tu cari jl 1 i ser ıa ri

feke giştl ya j i bo her kesi, nehatiye lihevkirin. 

Le ne ten e 1 i ser ta rife, her weha li ser mijaren 

wek netew (netewe) kengl pek hatine yan der

ketine hole; nasyon O nasyonalizm çawa peşve 

çfıne; Cı gelo nasyonallztn li dhe xwe şin hati ye 

(derketiye) yan ıene ji Ewropaye belav bu ye bo 

welaten ne rojavayl jl zanyar nikanin li hev bi

kin. 
Heke meriv çenekl bi awaye etlmolojiye le 

binere, meriv dibine ku peyva nation/netew ji 

pcyva Lat'ini ' natio ' derketiye Cı ew ji van wa

teyan dide: 

Tevgera bfıyine; zayin 

Xwedaya ku zay ine karakterize dike 

Nijad, cins, tewre 
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Eşir; bi awayekl retor!k an piçukdltini ko
rnek mirov 

Netew an gel 
Le be guman di serdema netewan u bi taybe

tl netew-dewletan de edi tarifek ternaverok pe
wist dike u Ii ser rarifeke wani lilıevkirineke 

gişti pek naye. Le disa ji ez e hewl bidim ku li 
ser çend nezikbunen sereke rawestim. 

Hinek zanyar henıa bi kurtebiri dibejin, ne
tew civakeke siyasi ya tehayulkiri, xeyalkiri ye. 

heviya hemı1 endamen koma ku wek civakeke 
sivil rekxist1 bGye. (From National Movement 
to the Fully-formed Nation: The Nation-buil
ding Process i n Euro pe) 

Li aliycki din Ernest Rcnan ku teorisreki gi
ring c Fransi bO, betir ji hela giyani (ru hanl) ve 
li ser netewe radiweste. Renan dibeje ku nete
we gi'yanek (ruh) e, prensipeke giyani ye. Du 
tişten ku bi rasti yek in, ve giyane yan prensipa 
giyani pek tinin. Yck hebuna mirateke (mira~) 
dewlemend a biraninen hevbcş ı1 ya din ji razi-

Tehayulkiri ye, ji bcr ku endamen netewa 
heripiçuk ji tucari piranlya hemnetewlycn 
xwe nas nakin, wan nabinin, heta denge 
wan ji nabihisin; le disa ji di heşe her ye
ki de imajeke fikir an hisa wan a hevbeş 
heye. Li pişı ve tarife zanyar Benedict An
derson heye. Ew dibeje k u civakeke teha
yulkiri ji civakeke rasteqini cuda ye, ji ber 
ku endamen civaka tehayulkiri (netew, 
nasyon) bi hev re rojane nakevin (nikanin 
tekevin) nav tekiliyen n'ibirO. Ji dewsa we, 

Di pekhatina neteweke de dftin, tehayul 
kirin, his kirin ufikirfna mensilben netewe 
xala herf girfng e. ]i her ku - ew 
taybetmendfyen hevbeş ku em qal dikin, 
yelpazeyeke pir fireh pek tfnin u krfteren 
ewqas fire h jf ten bikaranfn. C ar he ne ku 
cudabunek telafuz an lehçeyan dibe sedem 
ku hinek mirov wek mensilben neteweke 
guhertf ben hesibandin. di heşen endaman de imajeke mervantiye 

(nezikbune/tekildariye) heye. Wek mlnak, 
dema ku "civaka we ya tehayulkirl" tev li 
çalakiyeke mezin wek Ollmplkan dibe, ew hisa 
ne tewayi ku hun li gel endamen din en netewa 
xwe his dikin. Her çiqas em piraruya endamen 
civaka xwe nabinin ji, em bi reya koınunikas
yone dizanin ku ew li wir in. (Imagined Com
ınunities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationali sm) 

Hinek dibejin ku netewe berhema pevajoye
ke direj ii tevlihev a peşveçuna diroki ya Ewro
paye ye. Minak, Miroslav Hroche teoriste siya
sete wisa dibeje: komeke civaki ya mezin e ku 
ne bi awayeki, le bi çend awayen tekiliyan 
(ekonomik, politik, llnguistik, çandi, oli, erdni
gari) G niivedana (refleksiyon, 'eks) we ya sub
jektiv di şiii ra kolektlv de bi hev integre buye. 
Gelek ji van giredanan dikanin cihe xwe bidin 
tişten din; hinek di avakirina neteweke taybetl 
de roleke giring dilizin, le di yen din de roleke 
wan a tali (ne ewqas giring) çed ibe. Le bele se 
ji wan wek be hempa bale dikişinin: (1) 'hafi
za 'yeke hinek boriya hevbeş; (2) tundiyeke gi
redanen linguistik an çandl: (3) idraqeke wek-

buna ve roje ya arzı1ya pev re jlyane, iradeya 
damandina nirxa (qimet) we mirate ye ku ıneriv 
bi awayeki parçencbGyl sitendiye. Netew ji 
wek kesayetiyan niqta her! bilind a boriyeke di
rej a hewldan, fidakari G cantidatiyan in. Bav u 
kalan em pek anine. Demboriyeke leheng, mi
roven heja, ihtlşam; meriv rarnaneke netewi li 
ser ve sermaya civaki ava dike. (Emest Renan, 
What is a Nation?) 

Be guman tarifa navdar a Joseph Stalin ji 
yek ji yen heri bi nifGz e, tarif ii nerineo wl yen 
netew G netewatiye bandor I i siyaseten Yekitlya 
Sovyetan en di vi wari de kirine. Stalin tegina 
netew bi kurti wisa tarif dike: Netew civakeke 
mirovan a mayinde ya bi pevajoyen diroki pek
hat} ye, ku li ser hime van tiştan ava bGye: zi
man, xak, jiyana ekonomik a hevbeş ı1 pekhati
neke giyani (ruhi) ya di çandeke hevbeş de te
celibı1y1. (Stalin , Marxism and the National Qu
e tion.) 

Tarlfa Stalin, ku Trotsky Idia dike ku li gel 
xebaten wi yen din en di çarçova Marksizm O 
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Pirsgireka Netewl de bi çavdUI O editoriya Le

nin hatiye amadekirin, tund hatiye formuleki

rin. Ew jl ji ber siyaset, tekoşin O avakirin O 

pirsgireken we yen germ e; ji ber ku ew e li go

ra we, sisteme ava bikin, ew e bandoreke xurt li 

Koruaren Yekitiya Sovyetan bike. 

H eta nu ha me 1 i çend awayen sereke yen te

gina netcw neri; meriv edi dibine ku netew bi 

pirayi wek kom an nijadek mirovan a xwedi di

rok, kevneşop G çand, hin caran ol (din) O pir 

caran ji zimane hevbeş (hevpar) te tarifkirin. Bi 

vi awayi, em bejin Kraliyeta YekbGyi (UK) ji 

çar netewan pek te: Ingiliz,' Irlandi, Skotlandi Q 

Welş (Gal , Gali). Miroven neleweke bi geleru

peri xwedi nasnameyeke netewi ne. Hinek zan

yar neteweyeke etnik! ya li ser hime avahiya ci

vaki ya nijad an etnisiteye, G neteweyeke mede

ni ya li ser hime nasnameyeke hevbeş G dilsozi

ya li hember rezeyek raman G saziyen siyasi, 

giredana hemwelatiye bi tabiiyete (rajeriye), ji 

hev cuda digirin, dikin du kategoriyen cihe. 

Netew u Xak 
Le bele disa ji tarifen li jor G ya ve dawiye 

ya firelıkiri qala xake nakin. Be guman ciheki 

xak, erdnigariyeke taybeti ku neteweke layberi 

ji xwe re wek welat bihesibine, aidi xwe yan 

xwe aidi we his bike ji, dive di nav tarlfeke ne

tew de hebe; ji ber ku endamen neteweke bi 

awayeki tipik rfiniştiyen (niştecih) diroki yen 

welat an xakeke taybeti yan binavkiri ne. 

Le bel e ev mijar hin ji gengeşibar e, pirsa ku 

ji bo ku komeke mirovan an gelek (xelkek) wek 

netewe be tarifkirin, je re xakeke tekildar (ele

qedar) pewist e yan na, mijareke gengeşiyen li 

ser netew O netewperweriye ye. Le bele heke 

meriv ji tegina Netewa Çandi (Cultural Nation) 

ve li mijare binere, netewen ku ne xwedi dew

let in O di hin rewşen laybeti de ne xwedi xake

ke taybeti ne ji dikanİn wek netew ben tarifki

rin. Her çiqas ji bo tarifa Netewa Çandi lihev

kirinek gişti tunebe ji, meriv dikane xeteke h1-

mi je re dahine G bibeje ku mensfıben netewa 

çandl hay je hcne kupevre pekhatineke etik-si

yasi çedikin G ji ber ku mensfiben we hejmarek 

taybetmendiyen çandi yen wek ziman, ol, kev

neşop an dirokeke hevbeş parve dikin, ji yen 

din cuda dibin. Dema ku meriv ji Netewa Çan

di ve nezikl netew dibe, kare meriv çeneki he

santir dibe. Ji ber ku ji bo pekanina neteweke 

çandi xakeke taybeti ne pewistlyeke misoger e; 

dikane hebe ji, dikane tunebe ji. 

Di pekhatina neteweke de ditin, tehayul ki

rin, his kirin Cı fikirina mensGben netewe xala 

heri giring e. Ji ber ku ew taybetınendlyen hev

beş ku em qal dikin, yelpazeyeke pir fireh pek 

tinin u krtteren ewqas fireh ji ten bikaranin. Car 

hene ku cudabGnek telafUz an lehçeyan dibe se

dem ku hinek mirov wek mensilben neteweke 

guherti ben hesibandin. Car ji hene ku hinek 

mirov xwedi kesayeti G bawer!yen cuda ne, li 

cihen cuda rudinin, zimanen cuda dipeyivin G 

disa ji hevdu wek mensuben neteweke dibinin . 

Di we rewşe de hisa mensObbGna neteweke 

derdikeve peş fi bi we hisiyate mirov xwe ji ke

sen ku ji aliye zirnan Cı çand ve be tir nezlkl xwe 

dur dihesibine u nezikahiye li kesen j i netewa 

xwe dike. Caman ji mensfıben neteweke teva 

ku cudatiyen etniki GlingUistiki hene ji, diroka 

xwe ya hevbeş derdixin peş ; Swisre (Switzer

land) wisa ye, ji ve re "Willensnation" dibejin, 

anku netewa viyan! (iradi). 

Netew, Xak, Welat, Dewlet 
Ji vir em dikanin derbasi tekiliya netewe ya 

bi xak u dewlete re bibin. Xakeke taybeti ya ku 

netewek li ser ava dibe G dirokeke we li ser çe

dibe, yan j! wisa dibine, dihesibine, je re wela

te we netewe te gotin; ew netew we xake wela

te xwe dihesibine. Xak bi netewa xwe dibe we

lat, beyi we tene xak e, dikeve nav kategoriyen 

din en xake. Lewra hinek xak hene ku di nav di

roke de geh bOne welat, geh welat ı1 dewlet, le 

taliye ji van taybetmendiyen xwe bi dur ketine, 

wek heremeke mane; ji ber ku be netew, be 

dewleteke x we ya taybeti ma ne. M er iv dikane 

'Trakya' wek min ak bi bir bine. Welate Trakya

yiyan e diroki ku li ser dewlet ava kirine, nuha 

tene du herem je m ane, yek di nav Yewnanlsta

ne yek ji di nav Tirkiye de; miroven ku le rudi

nin ji xwe mensilben netewa Tirk an a Grek di

b!nin. 

Pire caran peyven welat G dewlet ji ji dewsa 

hev ten bikaranin, le wek ku ji tarife xuya dibe, 
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ne yek tişt in. Beri ku em derbas1 tarif G şlrove

kirina regina "dewlet" bibin , dive em bibejin ku 
wek ku di destpeke de hat gotin, !ro peyva ne
tew pire caran bi ' dewlet'e re hevwate, di yek 
maneye de te bikaranin. U bele dive ne wisa 
be, ji ber ku dewlet betir alavek (peweng, ci
haz}, teşekuleke s!yasi ye ku netewe pe xwe bi 
re ve dibe, idare dike. Li vir tar1fa Max Weber 
a klasik ji bo dewlete hejayi vegotine ye: "Le 
bele iro di ve em bibejin ku dewlet civakeke mi
rovan c ku yekdestiya (monopoll) bikaranlna 
heza fiziki di nav sinore xakeke tarifkiri de (bi 
serketini) di dest xwe de digire. Not bikin ku 
"xak" yek ji karakterıstiken 

ten; sinoren cografik tekabuli hcv ten. Ya ku 
netew-dcwlet ji awayen din en dewlete (en ku 
di diroke de beri we pek hatine) cuda dike ev e. 

Netew-dewlet, Hindikahiyen Etniki u Na
kokiyen Netewi 

De were, sinoren cografik en her dewleteke 
teqabuli sinoren cografik en netewa ku ew dew
let bi nave we ava bGye nake. Li clhe ku leqa
bul dike, pirs u pirsgireken netewi tunin, Ic di
be ku bindikahiyen etnik! (ne netewe, le korneo 
etnik! yen piçuk) hebin . Japonya dibe minake
ke baş j i bo ve yeke. 

Li cihe ku sinoren netew
dewlete ye. Bi taybeti di dema 
nuha de, mafe bikaranlna heza 
fiziki tene bi qasi ku dewlet 
destüre dide, ji bo sazi yan ke
sayetiyen din te dayin." (Poli-
tics as a Vocation) 

Dewleta Serwer 
Xuya dibe ku dewlet reze

yek saz!yen birevebir fr pişte
van işaret dike, li ser xakeke 
taybeti xwedi serweri ye, hi
kumran e. Lewra regina Dewle
ta Serwer (Hikumran) pire ca
ran te bikaranin. Ji ber ku ew 
teşekuleke siyasi ye ı1 li ser he
remeke cografik serwer e, her 
weha nifllseke jl temsll dike. 
Saziyen dewlete xwedi desthi-

Pire caran peyven 
welat u dewlet jf ji de w
sa hev ten bikaranfn, le 
wek ku ji tarife xuya 
dibe, ne yek tişt in. Be
ri ku em derbasf tarif u 
şfrovekirina tegfna 
"dewlet" bibin, dive em 
bibejin ku wek ku di 
destpeke de hat gotin, 
fro peyva netew pire 
caran bi 'dewlet' e re 
hevwate, di yek mane
ye de te bikaranfn. 

dewlete u ye netewa we 
yen cografik teqabuli hev 
nakin, ji hev cuda bin, na
kokiyen rund pek ten il di
bin sedema pevketinen gi
ring di navbera netewan 
yan netewe u dewletan de. 
Carnan ji ji yeke betir ne
tew hewl didin ku li ser he-
man xake netew-dewleta 
xwe ava bikin, yan ji sino
ren netew-dewletan ji hev 
dixwin . Be guman ji bo mi
naken ve mijarc pewist na
ke ku meriv bi dur here, 
em li rewşa xwc binerin 
bes e. Le meriv dikane li 
Fllistm-Israil, Ermenistan
Azerbeycan Q Kurd bi her-

lati ne ku qaydeyan saz bikin u miroven civaka duyan re, Q gelek cihen din en bi pirsgireken 
li ser we xake li gora wan qaydeyan ben bireve- netewi binere. 
birin. 

Netew-Dewlet 
lcar dema ku dewletek xwe bi awayekl zelal 

u vekiri wek welate neteweke çandi dihesiblne, 
ew dibe netew-dewletek. Netew-dewlet awaye
ki taybeti ye dewlete ye; ew meşrubuna xwe ji 
bOyina teşekuleke serwer a neteweke li ser xak 
an welate we netewe distlne. Lewra di ve tekil
dariye de dewlet dibe teşekula siyasi O jeopoli
tik, netew ji teşekula çandi O/yan etniki. Oew
let u netew ji aliye cografik ve heranberi hev 

İridentizm u pan-nasyonaJizm 
Teginen iridentizm(irredentism) u pan-nas

yonalizm ji ve rewşa beranber nehatin an teqa
bul nekirina sinoren cografik en dewlete G yen 
netewe derketine. İridentizm ji peyva İtall ' irre
denta' te ku wateya we italyaya nedayl ye, do
za Jlhaqkirina hemfi xaken nesitendi en di bin 
kontrola dewlet an netewen din de dike. 

'Pan-• peyveke Greki ye G bi wateya gişt, 
hemu, giştl, tevayi, gelemperi te bikaranin. 
Lewra pan-nasyonal1zm yekkirina hernil men-

TEVKURD- Baran RIZGAR ~ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



silben netewelce arınane dike; mlnak Pan-Tir- ku dewleta xwe tunebe ji, tekeve nav hewlda-
k1zm. nan ku sazlyen xwe yen netewi (bi qasl ku bey! 

Netew Avakirin (Nation Building) 
Netew Avakirin, bi bikaranina heza dewlete, 

pevajoya avakirin an sazkirina nasnameyeke 
nctcwi nişan dide. Ev pevajo arınane dike ku 
gel an gelan di nav dewleteke de bike yek, da 
ku ji allye siyasi ve bi istikrar be il di dema di

rej de jindar bimine. Propaganda yan avakirina 

binesaziye jl dikane di nav pevajoya netew ava
kirine de be, da ku ahenga eivakl O mezinbfına 
aborlye pek bine. 

Be guman ev tarif netew avakirina ji aliye 
dcwleteke ve ntşan dide. Ev dewlet dikane 
dewleteke an ·dewletine derve ji be, anku hin 
dcwlet dikanin li heremeke yan hin hereman 
netewan ava bikin. Di destpeke de tegtna netew 
avakirine ji bo hewldanen netewen nuh serbix
webilyi betir ji yen Afrikayedihat bikaranin, ku 

xaken kolonyal en ku ji allyen hezen kolonyal 
ve (beyi rezgirtina stnoren etniki il hwd) hati
bun perçekiri n ji nuh de saz bikin. Ev dewleten 
reformkiri we dure bibilna teşekulen hevgirti 
yen netewi. 

Netew avakirin afir::ı.ndina a laven çekiri yen 
netewi yen wek ala, s irud, rojeıı nc tew, stadyu
men netewl, saziyen fıryane yen ııetewi, zima
nen u heta efsaneyen netewi ji pewtst dike. Di 
asteke kurtir de nasnameya netewi pewist dibil 
ku ji bo armanceke be afirandin, da ku komen 
cuda di nav neteweke de bigihlne hev. 

Wek ku te ditin, dema ku netew ne xwedtye 
pevajoyeke diroki be G bi girani li gora berje
wendiyen dewletan ava dibe, ge~ek caran netew 
avakirin ı1 dewlet avakirin tevlihev dibe. Bi ras-

tt ne hernan tişt in, netew avakirin teqabuli nas
nameyeke netewi ya hey! dike, le dewlet avaki

cin teqabuli afirandina saziyen dewlete dike. 
icar carnan ev dewlet bi xwe re neteweke ji ava 
dike, yan her du bi hev re yan ji yek di peş de ı1 

ya din bi xwe re kaş dike. Wisa dikevin nav 
hev. Le dewlet avakirin dikane kare hezeke der
ve ji be. 

Le bele ji bilt van hemanan (unsur), netew 

avakirin dikane helwesten iradi yen neteweke 
diroki ya be dewlet ji be. E w netew dikane teva 

dewleteke dibe) ava bike, tevn G vehuııana xwe 
ya netcwi' xurt bike il hisa netewi di nav koma 
xwe ya civakl de belav bike. Ev hewldan dika
ne li dor tevger, tekoşin an şcren netcwl bieivin. 
Be guman ev yek rewşa me Kurdan tine bira 
merıv. 

Netewperweri an Nasyonalizm (Nationa
lism) 

Bi dirina min dema ku mcriv li ser netewper
werlye, nasyonalizme radiweste, dive meriv be

ri her tiştl ı1 yekser du pozisyonan ji lıev cuda G 
li gel cudatlyen wan zelal bike: netewperweri 
yan nasyonalizma dewletan G netewperweriya 
tevgeren netewi yen muxalif ku bides txistina 
mafen neteweke bindest an ji mafen xwe yen 
sereke ı1 je beparmayi doz dikin. Hckc ev her 
du ji hev neyen cudakirin, ev mijar tucarl zelal 
nabe ı1 helwesteke rewa ji çenabe. 

Zanyare navdar John Breuilly di pirtuka xwe 
ya bi nave Netewperweri O Dewlet (Nationa
lism and the State) de wisa dibeje: "Tegina 
' nasyonalizm' j i bo w an tevgeren siyasi te bi
karanin ku hewl didin ku heza dewlete bidest 
bixin yan ve heze bicih bikin ı1 van levgeran bi 
idiayen netewi mafdar dikin. ldiayeke netew

perweriye doktrlneke siyasi ye, li ser se idiayen 
bingehin e: 

- Neteweke bi karaktereke diyar t1 taybeti 
heye. 

- Berjewendi ı1 nirxen ve netewe li pc~ hemG 
berjewendi u nirxen din ten. 

- Dive ev netew heta ku dibe serbixwe be. 
Ev pire caran qet nebe bidestxistina serweriya 
siyasi pewist d ike." 

Breuilly betir li ser netewperwerlya bi awaye 

siyasi, htn betir ji li ser siyaseta muxalif disekine. 
Lewra prensipa tesnifkirine li ser bingeha tekil'i
yen tevgera netewi u dewleta heyipek tine. Dibe
je ku muxalefeteke netewperwer bi awayeki ber
fireh, dikane bi yekji se awayen tekiliyan bi dew

leta heyi re tekildar be. E w dikane hewl bide ku je 
veqete; we texe dest xwe il refonn bike, yan jl we 
G dewlcten din bike yek. Ew van annancan wek 
'cihexwazi', 'reform' u 'yekkirin' bi nav dike. 
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Li aliye din , Michael Billig di pirruka xwe 
ya bi nave Netcwpcrwerlya Banal (adet!, ji re
ze) de 1 i ser netewperwerlya netewen rfiniştl 

yen Rojavayi radiweste. Dibeje ev tewre ne
tewperwerl banal e, ji jiyana rojane nehatiye ra
kirin u ji bo damandina van netewan, rojane di 
nav jiyana hemwelatiyan de te çandin. Ew dibe
je ku netewperweriya netewen n1nişti (Rojava
yi) ranewestiyaye, domdar e; u navenda tcza 
xwe datine ser we yeke ku di netewcn rGnişti de 
sinyalkirin an bibiranina domdar a netewatiye 
heye. "Netewen n1nişti ew dewleten ku ji dom
dariya xwe bi bawer in .. . Seroken s!yasi yen 
netewen weha bi awaye klasik wek 'netewper
wer ' nayen tarifkirin. Le bele wek ku de be go
tin, Netewati ji bo gotaren wan en politik, ji bo 
berhemen wan en çandi G heta ji bo sazkirina 
rojnameyen wan piştgeheke domdar peşkeş di
ke. Hemwelati bi gelek awayen hurik, heroj ten 
bibiranin ku cihe wan e netew:ı di dinyayeke ne
tewan de kudcr e. Le bele ev bibiranin ewqas 
nas ı1 domdar e ku meriv le hay nabe ku te bi
b!ranln. Imaja metonim!k (bi kinaye, bi mecaz) 
a nasyonallzma banal ne wek we ye ku bi şi0r1 
alayek bi coş u heyecan be libakirin; alaya we 
li avahiyeke dewlete, beyi ku haya meriv je çe
bibe, aliqandi ye." (B anal Nationalism. Lon
don: Sage Publications, 1995) 

Li aliye din. sosyologe navdar e nasyonaliz
me, Michael Hechter li ser cudatiyen tevgeren 
netewperwer radiweste u hewl dide ku bi ber
hevdanen analitik tipoloj!ya wan pek bine u 
wan bi awaycn jerin tesnif dike: 

Nasyonallzma dewlet avakirine hewl dide 
ku xaken xwedi taybetmendiyen çandi asimile 
u yek bike, di nav dewleteke taybeti de bicih bi
ke. Rasyonela (aqil an mantiqe li pişt) nasyona
lizma dewlet avakirine pire caran jeopolitik e 
-da ku sinoran li hemberi raqiben rasteqin an 
potansiyel ewle bike. Ew encama hewldanen bi 
şiur en rayedaren navendi ye, da ku niffiseke 
pir-çand ji aliye çandi ve homojen bike. 

Nasyonalizma periferal (hawirdori), dema 
ku xakeke ji aliye çandi ve xwedl taybetmendt 
li ber xwe dide ku bi dewleta firehkirt ve neke
le, yan hewl dide ku je veqete u hikumeteke 
xwe damezirine, (ev tewre netewperweri) pek 
te (wek Quebec, Skotland ı1 Katalonya). Ev 

tewre netewperwerl pir caran ji aliye hcwlda
nen nasyonalizma dewlet avakirine ya li jor go
tl bi xwe ve te dehfandin. 

Nasyonalizma iridentist (irredentist), hewl
dana firehkirina sinoren heyiyen dewleteke ye, 
da ku xaken dewleteke ciran en ku hemnetewi 
le rudinin tev li xaken xwe bike. 

Ya dawl, Nasyonalizma yekkirinc ye, hewl 
d ide ku xakeke ji aliye siyasi ve perçcbCiyl, le ji 
aliye çandi ve homojen bike yek. (Hechter, 
Michael. Containing Nationalism.) 

Beri ku anallzen Michael Hecl1ter biqedi
nim, hez elikim bi referansen wi li ser tcgina 
wclatperwerl yan welatparezlye (patriotism) ji 
çeneki rawestim. 

Welatparezi her çiqas arzGya bilindkirina 
prestija netewa xwe li hemberi sistema navne
tewi be jl, gelek caran we wek nasyonalist an 
netewperwer dihesiblnin. Ev ne rast c, welatpa
rezi dikane netewperweriyc bihewlne ji, nehe
wlne jl. Ew betir hisen aldbun, parastin, hezki
rin u hwd dihewine. Wek netewperwerl, bi tay
beri ji netewperweriya dewlet avakirine, yekser 
netew-avakirin an dewlet avakirine arınane na
ke. Le welatparezek dikane we ji arınane bike, 
we gave be guman netewperwerlya wi dcrdike
ve peş, teva ku welatparez e jl. 

Anthony D.Smithe yek ji zanyaren nasyona
llzme ye heri hevdem Ii ser awayen cuda yen 
netewperwcri u nerin Q nirxandina wan a dem
boriye (dlroke), bi gotineke din rola dlroke ya 
di afirandina iro de radiweste, dibeje ku cudati
yen heri tGj en teorlsten netewperwerlye di ve 
mijare de çcbune u tcsnlfeke weha pek tine: 

Ji bo netewperweran bi xwe rola dema bihur! 
zela1 u be problem e. Netew her tim li wiJ buye, 
bi rasti perçeyeki pergala xwezaye ye. Kare nc
tewperwer bi gotina basit ew e ku ji welatiyen 
xwe re qala boriya serbilind bike, da ku bikanibin 
van serbilindiyan ji nuh de biafiıinin u vejlnin. 

Ji bo perenyalistan ji netew qedlm e, ji de
men kevnar maye. Form an awayen netewi di
kanin biguherin u bi taybeti netew dikanin ji 
hev bikevin, le bele nasnameya netew naguhe
re. Le bele netew ne perçeyekl pergaleke xwe
zaye ye, lewra meriv dikane netewa xwe hilbi
jere G nifşen (qirn) ve dawiye dikanin li ser bin
gehen etnik en bav u kalen xwe tiştckl nuh ava 
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bikin. Kare netewperweriye ji nuh de keşifkirin 

u lexwediderketina diroka noqbuyi ye. 
Ji bo modernistan bi bervaci, dema bori u di

rok ne pir tekildar (eleqedar) e. Netew fenome

neke (n1dan) modern, berheıpa idolojiyen ne

tewperwer e ku ew bi xwe ji ifadeya ci vaka mo

dern a industriyel (sinai) in. Netewperwer dika

nİn miraten etnik bikar binin, le hele netew ava

kirio dikane beyi alikariya diroka etniki ji peş

de hiçe. Lewra netew rudanen pengaveke tay

beli ya diroke ne u di nav şerd u mercen xwerO 
modern (hevdem) de bicihkiri ne. 

Ji bo post-modernistan, dirok u dema bori 
betir problematik e. Her çiqas netew modern 
bin u berhema şerd u mercen çandi yen hevdem 

bin ji, netewperweren ku dixwazin konsepta 

netew belav bikin de diroka etruki liberal (dilfi

reh, serbest) bikar blnin -li cihe ku pewlstl ı1 

mijı1liyen nuha berslv dikin. Lewra intelektue
len modern e di Iegerina xwe ya civakeke poli

tik a tehayulkiri de kevneşopiyan serbest hilbi
jerin, icad bikin u tevlihev bikin. 

Ji van formulasyonan yek ji meriv ter nake. 

Dirok ne dikana şekirakan e ku zaroken we, bine

qinin u tevlihev bikin, le hele ew her weha ne na

verokeke neguherbar an reze-tebeqeyen serhevki
ri jl ye. (Smith,Anthony D. "Gastronomy or geo

logy? The role of nationalism in the reconstructi
on of nations." Nations and Nationalism 1) 

Adrian Hastingse Profesore Teolojlye ku 

Avakirina Netewatiye yek ji herhemen wl yen 

navdar e ji di ve pirtuka xwe de li ser netewper

weriye radiweste u ji du aliyan ve, teori u pra

tik, li mijare dinere; dibeje ku netewperweri te 
wateya du tiştan: teorlyek u pratlkek. Wek teo

riyeke siyasi, ku her netewek dive dewleta xwe 
hebe, ew ji sedsaJa nozdehan hatiye bidestxis

tin. Le hele le zede dike u dibeje ku di pratike 

de netewperweri tene ji aliye partikularist ve 

xurt e, ji baweriya ku kevneşopa meriv a etnik 

_ an netewi bitaybeti bi nirx e u dive hema hema 

bi her berdele, bi reya afirandin an firehkirina 

netew-dewleta xwe be parastin. Dure ji di pek

hatina netewperweriye de li ser rola gef ı1 teh
diten li ser neteweke radiweste ı1 dibeje bi pira
yi li wi cihi u we deme pek te ku etnisite yan 

neteweke taybeti di ware karaktera xwe ya tay

beti, berfirehi yan giringiya xwe de ji aliye eri-

şen derve yan sistema dewlete (ku ew ji heta we 
gave beşeke we buye), xwe di bin tehdit u gefe 

de his dike. Le li ser we yeke ji radiweste ku 

heke netewperweri ji aliye netew-dewleteke 

xurt ve be gijkirin, dikane agire imperyalizma 

firehxwaziye pe bixe, le ev yek ji de di bin siya 

tehdit an gill ı1 gazineki tehayulkiri de pek we

re. 
Be guman hin gelek şirovekirinen din en gu

herti hene. Le yen sereke ev in. Dawlye xaleke 

giring dive be diyarkirin ku netewperwerlya ne
tewen di bin tehdlte de, ya netewen ne n1nişti u 

ya netewen n1nişti (minak Rojavayl): her wisa 
yen xwedi dewlet u yen ji dewleteke bepar hiş

ti; disa yen çandi u yen xaki yan dewleti; yen 

avakiri ı1 yen ne avakiri yan nivavakiri ne eynl 

tişt in u bi hernan awayan jl nadomin , peşve na

çin. Her wisa netew avakirin ji bo serdestan di

kane inkarkirin an tunekirina netewen bindest 
bihundirine, bi taybetl li erdnlgariyen pir-ne

tew. Le hele di ve serdema teknoloji Cı komuni

kasyona zede peşketi de, beyi tevger u saziyen 
netewi, beyi heşeki netewi ye hevbeş, beyi ar

manc O stratejiyen netewi yen dem-direj, li ser 

lingan mayin ı1 ji hev neketina netewen ji dew

leteke beparhişti zehmet e. 

Be guman ewqas fıreh girtina tegln u şlrove
yen wan, şlroveyen zanyaren sereke ji bo we me
beste ye ku em di rewşa netewa Kurd ı1 Kurdis
tane de wan bi awayeki terwate ı1 teragahi bikar 

binin, şirove bikin ı1 di analizen xwe yen mijar Cı 

pirsgireken netewa Kurd de xwe betir neziki ter

minolojiya rastkarbati bikin. Her weha bikarani

na terminolojiya Kurdi, li cihe ku tere neke, ya 

Latini/navnetewi de ji bo me geleki çetir be ji bi
karanina wan teginen wek 'milliyetçi' ku bi des
te serdesten me bi pirayi bi zaneyi carnan ji ji ne

zani yan nereseniya zirnan O teginan, wateyen 

nakokbar girtine ı1 li terminolojiya navnetewi 

nayen. Wek minak, heke Kur~ek xwe netewper
wer dibine, ya heri baş ew e ku beje ez netewper

wer/nasyonalist im. Pewist nake ku beje ez 'mil

liyetçi' me ku dikane bi gelek aliyan ve be kişan
din ı1 mijare ji kirase we derxe. Her wisa di zi
mane Kurdi de cudatiyek di navbera 'netewper
wer' ı1 'netewperest' de heye, ya dawi yekcar 

tund dike, bi hela neyini ve delk dide. 

Beri ku biqedinim, dixwazim çend notan ji li 
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şiroveyen heta nuha zede bikim: 
- Meriv dive aliye netew e prensipi ji not bi

ke, li gora ve prensipe dive yekitiya siyasi G ya 
netewi bi aheng bin, erk u wezifeyen mensfiben 
we yen netewi dive li peş yen din en geleri yan 
kesayeti benGdi rewşa şer de li peş hemı1 mec
buriyetan bin. 

- Ji bo netewen li ser axa xwe, mijara netew
perweri G dewleta xaki yan netew dewlete zı1 
zil ji hev nayen veqetandin, dewlet tunebin ji 
mecbur awayen din en xwe-birevebirine di ro
jeve de hebin, da ku li gel armancen din, bi 
awayeki tekildariya xwe ya bi xake re bide tes
diqkirin. 

- Netewperweri carnan çanden heyi werdi
gerine bo netewan, carnan wan keşif dike il 
çanden heyi yen din ji nave radike. Bi gotineke 
din, netewperweri G ramanen netewi parastin, 
avakirin G peşdexistina netewan, çekirina dew
letan an awayen din en xwe-birevebirine ar
manc dikin; pire caran wek fikreke dest pe di
kin il ji aliye derdoren teng ve belav dibin, he
ke dem G dewran, şerd G mercen hundir il der
ve ii hwd. musait bin, dibin girseyi. 

-Gel an komen civak:i di dewreke taybeti ya 
peşketina teknolojik ii ekonomik de bere xwe 
didin netewbilne. Wek mlnak beri çapxane, 

xwendewariya girseyi, xwendegehen .J,t~~yi, 
TV il hwd. zimanen standard il h in tiş~n' din en 
netewi bicih nabin. ' -\. 

- Di ve meriv bikanibe bi du awayan i'i netiw 
' .. 

binere, ji jer ve, wek ku miroveıı ade.ti. cli~piA, 
ku objeyen çalakl G propagandaye ne: ~ jj jor 
ve wek ku hikGmet, berdevk, çaJakvao~ .. ne
tewperwer, sazi u partiyen netewi a hwd, ·dibi
nin. Pire caran bi gişti heranberi hev .nayen. 
Carnan pir dfiri hev in. Dive jor hay ji jer hebe, 
xweş nas bike a wisa nezlk hibe. 

Bi heviya ku ev ni vis ji bo çetir teg.thaştin u 
pekanina gengeşiyen li ser pirs lı pirsgir~ken 

netewi yen Kurd il Kurdistane hibe alJtu.. 
Hinek çavkaniyen sereke: Economic ... Deve

lopment & Nation-building in Afr.ica: f~ Search 
of A New Paradigm: Nation-Buildiryg/ ffGpa~ 
ganda, and Literature in Francoph.oRe, '.*frica; 
Fritz V, Menocal AR, Understandin8 S~e-bu
ilding from a Political Economy PeıtpeCtive, 
ODI, London 2007; CIC/IPA, Concepts aaci Di-

~ •. 'f 

lemmas of State-building in Fragile Sit~s, 
OECD-DAC, Paris, 2008; Whaites, AlaR,. ·State 
in Development: Understanding State-biıi..tding, 
DFID, London 2008: The Nationalism PrQject, 
Nationalism Studies Information Clearinghou
se Beyond Intractability: Wikipedia 
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Kürt ulusalcılığının dünü, 
bügünü ve yarını 

" .. .Kürdistan' m kralı Osmanli hükümdan de.~ il benim; 

O benden daha güçlü ise ben ondan daha soy/uyum ... " 

Emir Bedirxan 

Hevi Soran KORKMAZ 

Ulusçuluk akımı Fransız ihtilali ile ortaya 

çıkmış ve sanayi devrimiyle miladını dolduran 

feodalizmin yerine yeni siyasal görüş olarak 

dünya siyasal tarihindeki yerini almıştır. Zaten 

daha önce binlerce defa tartışılmış olan bu ko

nunun üstünde durmadan ulusçuluğun ve feo

dalizmin bazı temel farklarının üstünde dur

makta fayda görmekteyim, zira tezimin temeli

ni oluşturacak olan bu fark iyi anlaşılmalıdır. 

Feodalizmin temelinde duygusallıkla paralellik 

gösteren üstün soy unsuru yer almaktadır. Öyle 

ki feodal beylerin kendi soylarını diğerlerinden 

üstün görmesinin yanmda bey'in hakimiyeti al

tında yaşayan halkta bey'in ailesini kendinden 

üstün görür, bey'in kanından gelen en küçük 

bireye bile saygıda kusur etmezler. Ulusal bi

linçte ise mantık haki{lldir. Her ne kadar ro

mantizm akımının etkisinde görünse de ulusun 

bütün olarak menfaati bireysel duygusallığın 

her zaman üstünde yer almaktadır. Bu nedenle 

feodalizmin en büyük göstergesi olan veraset 

sistemi ulusçu anlayışta tamamen sıfıra indir

genmiştir. Bu farkı iyi aniayıp özümsedikten 

sonra Kürd ulusal hareketinin tarihini inceleyip 

yanlışlarından ders çıkararak çözüm yolunu 

bulabilir ve o yolda ilerleyebiliriz. 

" KürL ulusalcılığının babası kimdir?" Soru

sunun cevabı şüphesiz tüm Kürdistan coğrafya

sına hakim olmaya muvaffak olmuş son Kürt 

hükümdan olan Emir Bedirxan olmalıdır. Yazı

ma onun bir Fransız gazeteciye gönderdiği bir 

mektupta kullandığı bu sözlerle baş l amamın 

nedeni okuyucular üzerinde küçük çapta bir 

test uygulamak istememdir. Bu cümleyi ilk 

okuduğunuzda ne dü şündünüz? Bu noktada du

rup bir iki saniye düşünün. Koltuklarınız kaba

np, bundan gurur mu duydunuz yoksa bu onur

lu sözlerin altındaki acı manayı görüp hüzün

lendiniz mi? Eğer cevabınız ilkiyse çoğunluk 

içerisinde yer alıyorsunuz demektir, zira bunla

rı okuyan Kürtlerin büyük çoğunluğunun bu 

sözlerle gururlanacağını söylemek yanlış olma-
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iran'daki bir i syanı bastırmak için Irak'taki 
Kürtler kullanılmıştır. Bazen uzağa gitmeye ge
rek kalmamış çevredeki diğer aşirctlere destek 
verilip onlar aracılığıyla bastırılmıştır isyanlar. 
(Bugün de koruculuk sistemiyle bu alışkanlık 
devam ettirilmektedir) Bu durumun suç lusunu 
zaten işgalci ve faşist sıfa tl arııu kazanmış olan 
devletler olarak algılamak ise kesinlikle yanlı ş

tır, zira ulus-devlet anlayışını benimsemiş olan 
bu yeni devletlerin ulus-clevletin yapısı gereği 
kendi toprak bütünliiğünü korumak için elinden 

yacaktır. Halbuki kendi coğrafyasında güçlü 
olan feodal bir beyin o tarihlerde dünyanın en 
büyük devletlerinden birinin hükümdarına kafa 
tutması ve kendini ondan soylu olarak görmesi 
hangi mantığa U)maktadır, hem de Osmanlı ' nın 
hakimiyeti altındaki topraklarda özerk bir yapı
da hüküm sürdüğü düşünülürse durumun traji
komikliği daha iyi görülecektir. Dönemin ko
şulları ve Emir Bedirxan'ın en nihayetinde bir 
"Emir" olduğu göz önüne alınırsa bu davranışı 
anlaşılabilir, hatta haklı bile görünebilir. Ama 
işin asıl acı olan tarafı aradan bu kadar 
zaman geçmesine rağmen bu sözleri oku
duğumuzcia Emir Bedirxan 'a bunları 

söyleten feodal duyguların hala benliği

ınizde var olması ve bize aynı hazzı ver
mesidir. 

1. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında 
orta doğu ve balkanlardaki tüm milletler 
teker teker bağımsızlıklarını ilan ederken 
Kürtler bunu istememiş, Osmanlı ve Hali
fenin yanında yer almışlardır. Bu sırada 
Kürt aydınları yüz yıldır çözümlenememiş 
bir tartışmaya başlamışlardı: "birleşik 
ama özerk Kürdistan mı? Yoksa bağımsız 
ama parçalanmış bir Kürdistan mı?" bu 
soru hala tartışılmaktadır ... 

Emir Bedirxan ' ın ölümünden sonra 
Kürdistan parçalanmış da olsa 1. Dünya 
Savaşı 'na kadar özerk yapısını korumaya 
devam etmiştir. l . Dünya Savaşı öncesi 
ve sırasında Ortadoğu ve Balkanlardaki 
tüm milletler teker teker bağıms ız l.ı kları

nı ilan ederken Kürtler bunu istememiş, 

Osmanlı ve Halifenin yanında yer almış
lardır. Bu sırada Kürt aydınları yüz yıldır 
çözümlenememiş bir tartışmaya başla

mışlardı: "birleşik ama özerk Kürdistan mı? 
Yoksa bağımsız ama parçalanmış bir Kürdistan 
mı?" bu soru hala tartışı lmaktadır ama ulusal 
bilinç ile bakıldığında her nasıl olursa olsun 
birleşik bir Kürdistan ' ın parçalanmışlıktan iyi 
olacağı söylenebilir. Kürd'ler bir karar verip 
bağımsızlık şiarını benimsediklerinde ise iş iş
ten geçmiş, sımrlar çizilmiş, dengeler kurulmuş 
bulunmaktaydı. 

Daha sonraki süreçte Kürdistan ' ın dört par
çasında Şex Mahmud Berzencl, Koçgiri, Şex 
Said, Simko, Seyid Rıza, Ağrı ... gibi irili ufak
lı onlarca isyan çıkmıştır. Bunların hepsine te
ker teker değinmenin pek bir anlamı yok, 
önemli olan bunların hastınlma yöntemlerine 
bakıp bunlardan ders çıkarmaktır. Zira hemen 
hemen hepsinin sonu benzer olmuştur. Çıkan 
tüm isyanlan bastırmak için o bölgenin egemen 
güçleri (yerine göre Türkiye, İran, Irak veya 
Suriye devletleri) gene Kürtleri kullanmıştır. 
Yeri gelmiş Türkiye'deki bir isyanı bastırmak 
için İran'daki Kürtler kullanılmış yeri gelmiş 

geleni yapması tamamen insanlık dı şı olmakla 
beraber gayet doğal bir reflekstir. Burada yan
lış olan taraf bir Kürt i syanının yine Kürtler ta
rafından bastınlmasıdır. Bununda Kürtlerin o 
dönemde hala ulusal bilince erişemediklerinin 
kamlı olduğunu söylemek gayet yerinde ola
caktır. 

Bunlarla beraber gerçek anlamda ulusalcı 

anlayışı benimsemiş ve hayatına yansırabiimiş 
ilk tarihi şahsiyet ise kuşkusuz Mele Mustafa 
Barzani' dir. Gerek Irak ' tak i direniş i olsun, ge
rek Qazi Mıhemed'e verdiği destek olsun, ge
rek uzun Moskova yürüyüşüncieki cesareti ol
sun her bakımdan takdire şayan olan bu kişilik 
günümüzde hak ettiği değeri almış , görüşü ne 
olursa olsun kendine Kürt diyen her şerefli in
sanın saygıs ını kazanmıştır. Bunun en büyük 
nedeni de şüphesiz Kürt ulusunun çıkarlarını 
her zaman kendi çıkarlarının üstünde görüp bu 
yönde hareket etmesidir. Kürt ulusalcıhğı adına 
yaptıklarına çok fazla değinmenin pek bir anla
mı yok bu yazıda, zira amacım artılardan ziya-
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® tarihteki eksilerimize yoğunlaşıp bunlardan 

~rekli dersleri çıkarmaktır. Mele Mustafa'nın 

da şüphesiz ulusalcılık anlamında yanlış l a rı oi

JllUŞtur. Benim gözümde yaptığı en büyük yan

'lış ~evresinde çok daha yetkin ve kabiliyetti ki

şiler bulunmasına rağmen oğulları İdris ve Me

suCu sağ kolu ve onları verasetçiteri olarak 

göstermesi olmuştur. Zira başta da belirttiğirn 

üzere feodal kültürün en önemli özellikleri ara

sında. üstün soy ve veraset sistemi gelmektedir. 

Bu davranış Mele Mustafa 'nın bile bütünüyle 

feodal bağlarından kopup tam anlamıyl a ulusal

cı bir çizgiye ulaşamarlığının göstergesidir. 

Belki de bu nedenledir ki her ne kadar demok

ratik bir yapıda görünse de günümüzde Barzani 

ailesi kendi bölgelerindeki en büyük güç ve 

şaygı odağıdır, tıpkı Emir Bedirxan gibi . 
· Mele Mustafa Barzani hareketinden sonra 

Kür-distan'da ortaya çıkan ve kimisine göre en 

.!,~yük ve kapsamlı olduğu savunulan ulusal ha

reket ise PKK hareketidir. Oluşum ve gelişim 

dönemindeki ideolojis i ve eylemselliğiyle ulu

scilcılık çizgisine en yakın hareket ş üphes i z 

PKK 'dir. Bunun en büyük nedeni kuruluş şiarı 

ıiıri Kürdistan 'ın bütününü kapsayan bağımsız 

bir Kürdistan olması ve bu yönde eylemlerde 

bulunmasıdır. Lakin bu hareket son dönemde 

ulusalcı çizgisinden çıkmış, hatta özerkliğe bi
le karşı çıkacak raddeye gelmiştir. Ki , bu duru

mun ulusalcılık bağlamında ince lenecek her

hangi bir yanı yoktur. 
Peki bu pekte umut telkin etmeyen tarihimi

ze .. karşılık bugün Kürt Ulusal hareketi ne du

rumdadır? Günümüzde Kürdistan '

ı parçalayan duvarlar şeffaftaşmış ama daha da 

kalıniaşmış durumdadır. Yeri gelmişken hemen 

hemen tüm Kürtlerin yaptığı bir hataya da de

ğinmek istiyorum. Dörde bölünmüş bulunan 

Kürdistan coğrafyası genel olarak Türkiye Kür
distan 'ı, Irak Kürdistan ' ı , İran Kürdistan '

ı ve Suriye Kürdistan' 

ı ~larak adlandırılır, a ma bu ülkelerin isminden 

~kh olarak rahatsız olan duyarlı Kürtler ise 

bunların yerine Küzay, Güney, Doğu ve Batı 

K.ürdistan terimlerini kullanmayı uygun görür

~~ şüphesiz ilk kullanırnın onur kırıcılığı ikin

cisiAd8 yoktur. Lakin Kürdistan haritas ı göz 

önüne alındığında ters bir "V" harfine benzedi

ği görülecektir ve bu nedenle Kürdistan coğraf-

f EVKURD - Hevi Soran KORGKMAZ 

yasını Kuzey, Güney, Doğu ve Batı diye ayır

mak yan lı ştı r bu uygulama dört ülkenin sınırla

rını de facto olarak tanımaımza ve meşru gör

memize sebep olmaktadır. 

Peki dünü bu kadar karanlık , bugünü ise da

ha da karanlık olan Kürd ulusalcılığının yarını 

nasıl olacaktır? Bu konuda iyimser olabilmek 

gerçekten çok zor. Kürt liderlerinin bu konuda

ki eksikliği bir yana, daha aşılması gereken o 

kadar çok sorun var ki ... her şeyden önce ulu

salcılığın temeli olan birleşme konusu halledil

meli. Hangi görüşten olursa olsun ben kUrdüm 

diyebile n herkesin "KÜRDiSTAN" kelimesi 

üzerinde hemfikir olabilmesi gerekmektedir. 

Yani asıl dava belirlenmelidir. Buda ne şekilde, 

nasıl , neyle veya kimle demeden KÜRDiSTAN 

fikri altında tüm Kürtlerin birleşmesidi r. Bu hu

sus düşünüldüğünde yapılacak olan kongrenin 

önemi artmaktadır zira kürdistanın her yerin

den gelecek olan katılımcıların -kurt halkının 

aydın ve siyasetçiteri olarak- kendi aralarında

ki çatışmaları bir yana bırakıp ortak bir amaç 

-ki o da Kürdistan fikri olmalıdır- belirleyip bu 

yönde çalışmalara başlamalıdır. Bu sorun orta

dan kaldırıldıktan sonra -ki küçük bir sorun de

ğildir bu-, kültürel anlamda çalı şmalar yapıl

malıdır. Betirttiğim ve bilindiği gibi Kürdistan 

dört parçaya bölünmüştür ve her parçasına ayrı 

bir kültür hakimdir ve ne yazık ki bun ların hiç 

biri Kürt kültürü değildir: ya Türk ya Arap ya 

da Fars kültürünü görebiliriz Kürdistan' da. La

kin tam anlamıyla bir Kürt kültüründen söz et

memiz oldukça zor, bu yönde çalışmalar yapıl

malı ama asla "sorun s ı rf kültürel bir sorundur" 

yanılgısına düşi.ilmemelidir. Kültürün de teme

linde dil yatmaktadır unutulmamalıdır ki bir 

ulusu var eden kültürüdür, kültürü de var eden 

dilidir. Bununla beraber ulusal bilincin geliş

mesinde en az dil kadar önemli olan bir diğer 

husus da tarihtir. Mezopotamya ' mn en kadim 

halklarından biri olmasına rağmen Kürt Tarihi 

hakkında bir Kürt tarafından yazılm ış eserler 

ne yazık ki yeterli değildir. Bu nedenle Kürt 

akadem isyenlerine özellikle de tarihçilerine bu 

konuda destek vermek ve onları teşvik etmek 

gerekmektedir. Yapılacak kongrede bu konula

rın da irdelenip olumlu kararlar alınması şüphe

siz sorunun çözümünü hızlandıracaktır. Örne

ğin 201 O yılı Kürt dili ve tarihini yaşatma yılı 
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olarak ilan edilebilir ve yıl boyunca Kürdistan'
ın her yerinde Kürt dili ve tarihi üzerine sem
pozyum ve konferanslar verilebilir ayrıca top
yekun bir dil seferberliği ile Kürtçenin düştüğü 
bu durum bir nebzc düzeltilebilinir . . Kültür so
runu da aşıldığı takdirde Kürt ulusalcılığının 
tek bir adımı kalmış olacaktır ki bu en zor ve 
içinden çıkılmaz olanıdır. Kürtler bir Kürdistan 
fikri altında birleştikten ve kendi kültürlerini 
yaşamaya başladıktan sonra nasıl ve ne şekilde 
birleşecekleri sorunu ortaya çıkacaktır. Akla 
gelen ilk ve en güzel cevap bağımsız büyük 
Kürdistan olacaktır, ama mevcut dengeler ve 
uluslar arası konjoktür bunu bugün için imkan
sız kılmaktadıt. Bununla beraber Kürtlerin 
maksimum derecede dağılmış olması da bir so
run yaratacaktır. Buna karşılık akla daha yatkın 
gelen çözüm büyük bir konfederal Kürdistan' ın 
kurulmasıdır. Kürdistan ' ın dört parçasını bir
leştirerek büyük ölçekte bir federal devletin ku
rulması görece gerçekçi bir olaydır. Bu yönüy
le Abdullah Öcalan'ın "demokratik konfedera
lizm" tezine paralellik gösteren bu yapı; Öca
lan ' ın karşı çıktığı devlet örgütlenmesi ve dört 
işgalci gücün üniter yapılarının korunmaması 

faktörlerin i de içermesiyle "demokratik Ronfe
deralizm" tezinden ayrılır, zira savunduğum ya
pı iç işlerinde tamamen bağımsız bir devlet ya
pısıdır. Tabi bunu gerçekleştirmek için önce 
dört kapıdaki dört cehennem zebanisini ikna et
mek gerekir ki bu da kolay olmayacaktır. 

Bu kadar olumsuzluğa rağmen olması gere
ken ve olacak olan şey bellidir, öy le veya böy
le tarihsel süreç yerine oturacak ve birleşik 

Kürdistan kurulacaktır yeter ki 35 yıl önce M~
le Mustafa'ya Kerkük için aşağıdaki sözleri 
söyleten bilinç ve özveri, bugün ti.im Kürtlerdo· 
birleşik KÜRDiSTAN için var olmaya devam 
etsin. 

"Allah şahittir; savaşı sevmiyorum, çUnkü 
savaş, bir sorunu halletmenin en kötü yoludur. 
Ancak Baas Partisi bize başka bir yol bıra:~Cı;nl.,. 
dı. Onların bize getirdiği önerinin, onların Jehi! 
ne Kerkük ' ten ve başka bölgelerden 9dün ver
memizden başka bir an l amı yoktur. Bu ise im
kansızdır. Bu uğurda her şeye hazırız; hepimi
zin öldürülmesine karar v~rilse de ... ÇünkU 
ben, Kürdlerin kabrime gelip tükürerek, "Niçin 
Kerkük'ü sattın?" demelerinden korkuyorum," 
Mele Mustafa BARZANi 

·,' 

~ . . . 
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KÜRT ULUSAL BİRLİK HAREKETİ 

PROGRAM 

Kürt Ulusal Birlik Hareketi (Tevgera Yekltl

ya Neteweyl a Kurd-TEVKURD). Kürt özgür

lUk mücadelesinin mirasına sahip ç ı kar; Kürt 

ulusal demokratik kurtuluş mücadelesi yolunda 

dizilen temel taşların üstüne taş koymanın gö

rev ve sorumluluğuyla davranır: Kuzey Kürdis

tan'ın yakın tarihindeki ulusal demokratik bir

lik çalışmalarını, olumlu ve olumsuz yanlarıy

la, ulusal özgürlük yolundaki aray ı ş ve müca

deleler o larak dcğerlendirir. 

TEVKURD, ulusal demokratik kurtuluş mü

cadelesinin temel sorunlanndan birinin de ulu

sal demokratik güçlerin bugüne kadar kalıcı 

birlik kuramayışı olduğunu tespit eder. Kürdis

tan 'ın parçalarındaki siyasal dinamikle r, hem 

bir parça dahilinde birlik kuramam ı ş, hem de 

parçalar arasında dayanışma, birlik mekaniz

maları yarataınamış , bundan dolay ı halkımız 

ağır bedeller ödemiş, iç çat ı şmalar ve ağır ye

nilgiler yaşamış tır. 

Ülkemizi parçalayan Batılı ve Doğulu sö

mürgeci rejimler kendi aralarındaki çeli şki ve 

çatışmalara rağmen , gerektiğinde Kürt halkma 

karşı birlikte davranırken, mazlum Kürt halkı 

özgürlüğü uğruna birlik oluşturamamıştır. 

Ancak son yıllarda ülkemiz in Güney'indeki 

ulusal demokratik hareket, birlik oluşturulunca 

başarı ve zaferlerle yol alındığına çarpıcı bir 

örnek olmuştur. 

Sömürgecilerin böl-yönet politikas ının da 

etkili olduğu bu siyasal parçalanmışlık siyaset 

sorumluluğu ve ustalığıyla aşılabilir. 

KUDÇG (Kürt Ulusal Demokratik Çalışma 

Grubu) Kuzey Kürdistan' da farklı grup, parti 

ve çevrelerden gelen ve yurtsever kişilerin or

tak bir ulusal birlik arayı şı, siyasal parçalanma

yı aşma yolunda atılm ı ş bir adımdır. Bu adımın 

TEVKURD ile kararlı ve istikrarlı bir yürüyü

şe dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

TEVKURD, mevcut süreçteki temel sorun

larımızdan birinin birleşik ulusal demokratik 

iraelenin yaratılmas ı olduğunun altını çizerek . 

halkıınızı bu hedefte birleşmeye çağırır. 

TEVKURD, geçmiş birlik deneyimlerinden 

çıkardığı derslerle. ülkemizdeki deği~ik görüş 

ve eği l im deki partiler, ö rgütler, bireyler ile 

mesleki ve sendikal örgütlenmele ri bünyesinde 

birleştirerek ulusal birlik yaratmay ı temel gö

revlerinden biri bilir. 

Bu süreçte ti.im çabalarım ıza rağmen TEY

K URO' un dışında kalacak o lan yurtsever güç

ler de olacaktır. TEVKURD kendi dışındaki 

yurtsever güçlerle dost kalmayı , onlarla ortak 

çal ı şına ve eylemler oluşturmayı hedefler. 

TEVKURD .ilke olarak kendini hem halkı 

mıza hem de dünyaya, üzerinde yürüdüğü pra

tik-politik mücadele hattı üzerinden tanımlaya

caktır. Mücadelemiz halkımızın haklarını gasp 

eden rejimlerledir, halklarla değil. Başıa bölge 

halkları olmak i.izere tüm dünya halklarıııı hal

kımızın meşru, haklı mücadelesini destekleme

ye çağırıyoruz. 

~~----------------------------102------------------------------
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KÜRDiSTAN, ORTADOGU VE DÜNYA 

Kürtler Ortadoğu'nun, yerle~ik ve kadim 
halklarındandır. Kürt halkı, dünyanın en eski 
uygarlıklarından olan Mezopotamya Uygarlı
ğı' nın yaratıcı halklarından biridir. 

Kürdi stan önce bölgenin iki temel gücü Os
manlı ve İran imparatorlukları arasında 1639 
Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla iki ye bölünüp, pay
laşıldı. Daha sonra I. Dünya Savaşı sonunda İn
giltere ve Fransa ile bölge devletleri tarafından 
dörde bölündü. Bu paylaşun ve bölme sürecin
de ulusumuzun özgürlüğü hedefleyen bütün 
başkaldırılan bu güç ler tarafından bastırılmış
tır. II. Dünya Savaşı sırasında kurulan Mahabad 
Kürt Cumhuriyeti, ABD-İngiliz blokunun bas
kıs ı ve SSCB 'n~n bölgeden çekilmesiyle yıkıl 

mıştır. 

TEVKURD, bu süreç le rde Kürt halkının ve 
bölge halklarının iradesi dışında çizilen harita
yı bö lgedeki sorunların temel sebeplerinden bi
ri olarak görür. Kürdistan'ın ülkesi ve halkıyla 
birliğini tarihsel bir hak sayar. 

Gerek uluslararas ı güç odaklarının, gerekse 
bölge sömürgeci devletlerinin Kürdistan üzerin
de kendi çıkarları doğrultusunda hesapları olup, 
bu hesaplar doğrultusunda gelişmeleri denetle
ıneye ve yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Ancak 
esas sorun , Kürt halkının ve siyasa l dinamikleri
nin geleceğe ilişkin kendi hesaplarını içeren bir 
ulusal proje yaratamamış olmas ıdır. TEVKURD, 
kendini bu hesapların birleşik siyasal ifadesi ola
rak tanımlar ve buna uygun davranır. 

TEVKURD, ulusal kavganın öne çıkıp mev
zi kazandığı parçaya diğer parçaların omuz ver
mesi başta olmak üzere, Kürdis tan ' ın parçaları 
arasında politik dayanışmanın geliştiritmesini 
ve ilkesel olarak karşılıklı eleştiri ve önerileri 
benimser. Bu perspektifle Güney'deki Kürt Fe
dere Devleti 'n i sahiplenir, destekler. 

KUZEY KÜRDiSTAN 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı bakiyesinden 
Türk ulusu, yaratma projesidir. Bu nedenle Tür
kiye rejimi cumhuriyetin kuruluşundan beri 
Kürt ve Kürdistan gerçeğinin ret ve inkarını te-

mel alan bir politika geliştirmiştir. Bu po litika 
baskı, imha ve asimilac;yonla hayata geçirilmi ş
tir. 

Gerek ekonomik gcl i ~menin bir sonucu ola
rak kırdan kente akan göçün ve özell ikle son 
yıllarda sömürgeci rejimin Kürdistan'
ı boşairma uygulamasıyla milyonları bulan 
Kürt kitlesi zorla Kürdistan kentleri ve Türkiye 
metropollerine göç ettirildi. Bu gelişme hem 
Kürdistan'da kentlerin çarpık ve hızla büyüme
sine, kentlerimizin tarihi dokul arını n bozularak 
kırsallaşmasına, hem de Türkiye metropollerin
de Kürt/Kü rdistanlı nüfusun yoğunlaşmas ın a 

yol açtı. Artık Kürdistan'da nüfusun ve ekono
mik-si yasal yaşamın ağ ırlık merkezlerini kent
ler oluşturmaktadır. 

Kürdistan gençliği, anadilde eğitim ba~ta ol
mak üzere genelde eğitim olanak l arından yok
sun oluşu, ş iddetin direkt muhatabı ve işsizliğin 
de ana kitlesi olması nedeniyle ciddi ulusal, 
sosyal, ekonomik ve akademik sorunl::rla karşı 
karşıyadır. 

Kürdistan kadını, t a rımın yanı s ıra g iderek 
sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe çalışan kit
lenin ciddi bir bileşeni haline gelmektedir. Bu 
gelişme, çalı şan kadına ağır sorunların yanı sı

ra ekonomik, sosyal yaşamda öLgürleşme, bi
reyleşme yönünde imkanlar da sunmaktadır. 

Kadınlar aynı zamanda dil ve kültürün temel ta
şıyıcı unsurları olmalarından dolayı, sömürge
cilerin onlar üzerinden asimi lasyonu derinle~
tirme politikalarına maruz kalmaktadır. 

TEVKURD, Kürdistan'da kadın ve gençli
ğin asimilasyon ve zu lüm politikası nedeniyle 
yaşadığı ağır siyasal baskı ve toplumsal sorun
ların , sosyal ve siyasa l alanda kadın ve gençli
ğe pozitif aynıncı bir yaklaşım göste rilmes ini 
daha da zorunlu hal e getirdi ğine inanmaktadır. 

Halkımız, yükselen ve gerileyen evrele ri ol
makla beraber, genel bir duruş o larak ulusal öz
gürlük davasını sahiplenecek dinamik siyasal 
bir potansiyeli her zaman barındırmış olup bu
gün de barındırmaktadır. 

TEVKURD, bu belli başlı ekonomik, sosyal, 
siyasal olgu ve gelişmeleri dikkate alan bir ulu
sal demokratik siyaset geli şt irip büyütmeyi he
defler. 

TEVKURD- KÜRT ULUSAL BiRLiK HAREKETi- PROGRAM IDD 
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1'E_VXURD, açık alanda siyasal mücadele 

yürUtür: .MUcadelede legaliteyi gözetmekle be-
' raber ~ruiyeti, mücadele tarzı olarak da sivil 

itaatsi~}ji ve kitle eylemliliğini esas alır. 

T~M~L HEDEFLER 
1 

1- T~V~J)RD, Kürt sorununu bir ülke ve 

ulus ı«Çı=kli~i sorunu olarak görür. Bu tespit 

ü:zetlıt*l, tÖZ~m arar. Çözümün, özü itibariyle 

Kürt ~:~u.tı kendi kaderini tayin hakkı oldu

ğu~~Çizer. 
· Kl:K(~~sai sorunu Türkiye Cumhuriyeti'nin 

litıitei"~j1p1n .. iÇerisinde çözümlenemez. TEY

KUfCg;~ yöFıde süregelen dayatmaları ve ge

li!t!f~~ ~ojeleri ~emelden reddeder. .. 

T .. # t:Jk:O; temel s ıyasal hedef olarak Kurt 

halkı~ ~eridi topraklarında kendi kaderini hu-
, ' -~ ' .· 

kuks.a!,: yönetsel ve siyasal açıdan özgür irade-

siyle ~lirlemesini ve dünya halklarıyla tam 

hak eşitliği temelinde ilişkiler kurmasını savu

nur, bu~p mücadelesini verir. Kendi kaderini 

tayin !i~~ı ve bunun bürüneceği biçiminin be

lirle~inde, Kürt halkının özgür iradesine 

baŞV':J~}'ı temel bir prensip olarak savunur. 

~ürd.i~_'d.a eşit-likçi, özgürlükçü, çoğulcu, 

dem~~~·çizgileri içeren sosyal ve hukuksal 

norın:f~ _PÇlü olan bir devlet ve toplum yapı

sını bemrDser: 

1.- Tt-vKtJRD, Kuzey Kürdistan'da yaşayan 
ErrheııkAtap,. Asuri, Çerkez, Türk ulusal azın

lıkla.rrı(,Şele:ceklerinin Kürt halkının kaderiyle 

iç içc ge~tiğini belirtir, ulusal azınlıkların ken

di.lerilfi uhısal ,. kültürel bakımdan özgürce ifade 

etme:~-e örgütlenme haklarının altını çizer. Ay

nı Y~.~i.a İç Anadolu ve Türkiye metropol

lerin~ ·.kütt ulusal azınlığın ulusal , kültürel 

haklar)nı savunur. Avrupa'daki Kürt kitlesinin 

ulusal kültürel haklarının geliştirilmesi için 

mücadtle verir. TEVKURD, Türkiye ve Kür

distan'daki ulusal azınlıklara ilişk in diğer bir 

temel" 'yaklaşım olarak; belli bir coğrafyada 

(kerıt; ~lçe, köy vb.) nüfusun çoğunluğunu oluş

ttıran'.~usal azınlıklar ile kent ve metropoller

deki ·~al azınlığın sorun ile taleplerin in ve 

dola~f'~ıümlerinin de farklı olacağını be

lirtir. ~l,ı:ı fatklılıklara uygun çözüm arayışları 

geli şti rir. Bu aray ı şla ilgili çözümde uluslarara

sı söz leşmele ri referans alır. 

3- TEVKURD, düşünce ve inanç özgürlüğü

nü esas alır. Düşünce ve inanç özgürlüğünü te

mel insan haklarından sayar. Bireyler için inanç 

özgürlüğünUn yanı sıra, bireyler ve gruplar 

için ibadet özgürlliğünün garanti altına alınma

sına, din özgürlüğünün ayn ı zamanda herhangi 

bir dine mensup olmama hakkını da içereliğine 

inanır. 

·4- TEVKURD, ülkemizdeki zenginlik kay

naklarının Kürt/Kürdistan halklarının yararına 

işletilmesini temel bir hedef olarak savunur. 

5- Halkımızın siyasal iradesinin dışında ge

lişen/geliştirilen Türkiye'nin AB 'ye katılma sü

recinin derinleşmesiyle paralel olarak Kürt hal

kı ve siyasal temsilcileri de bu sürecin olumlu

olumsuz sonuçlarıyla yüzleşmektedirler. TEV

KURD, Kürt millet gerçeğini ve özgürlük mü

cadelesini tanıması, müzakereler sürecinde 

Kürdistan söz konusu olduğunda muhatabın 

Kürt halkı ve siyasi temsilcileri olduğunu gör

ınesi ve bu bağlamda ilişki kurması için AB'ye 

çağrıda bulunur. Kürdistanlı siyasal dinamikler 

ile sivil kurumların da, müzakereterin ilerleme

siyle paralel AB 'n in karşısına bütün, somutlaş

tırılmış bir ulusal projeyle çıkmaları gerekir. 

6- TEVKURD, Küıt halkının ulusal kurtuluş 

mücadelesiyle Türkiye halklarının demokrasi ve 

değişim mücadelesinin birbirini etkileyen iki te

mel dinamik olduğunu belirtir; Kürt halkının 

ulusal özgürlük uğruna kazanacağı her mevzi

nin, Türkiye halklarının demokrasi mücadelesi

ne bir katkı olacağım, aynı zamanda Türkiye re

jimi ve toplumundaki her ciddi demokratikleşme 

adımının da halkımızın mücadelesine bir katkı 

sunacağını vurgular; Türkiye'nin özgürlükçü di

namiklerini Kürt halkının ulusal özgürlük müca

delesine omuz vermeye çağırır. 

GÜNCEL TALEPLER 

Güncel mücadelede kısa vadeli ulusal istem

lerin yanı s ıra kısa vadeli ekonomik, sosyal ta

lepleri dile getirir. Bu taleplerin belli baş lılan 

olarak: 
1- Kürt halkının ve ulusal azınlıkların varlı-

Tt- ·.~ " ~IHD ., KÜRT ULUSAL BiRLiK HAREKETi - PROGRAM mil 
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ğını kabul eden ve ulusal haklarını da güvence

ye alan demokratik bir anayasanın hazırlanıp 

kamuoyuna sunulması; 
2- Kürtçe'nin resmi dil olarak kabu l edilmesi; 

3- Kürt dilinin ve ulusal azın lık dillerinin 

eğitim-öğretim dili olarak yasa ll aştırılması, bu

nun koşullarının hazırlanması; basın yayın ala

nında Kürtçe üzerindeki baskı ve yasakl arın 

kaldırılması, Kürt dilinin Kurmanci, Zazaki, 

Sorani. Oorani lehçelerinin serbestçe geli ştiril

mesine olanak tamnınası ve bir bölgede Kürt

çe'nin hangi lehçesi çoğunluk tarafından konu

şuluyorsa o bölgede birinci derecede o lehçenin 

geçerli olması, eğitim ve yayın olanakları sağ

lanması için çal ı şır. 

4- Tüm siyasi tutukluların serbest bırakılma

sı, siyas i yasaklı ların yasaklarının kaldırılarak 

serbestçe siyaset yapmalarının sağ l anması; dü

şünce, inanç ve Kürdistanİ siyaset ile örgütlen

me özgürlüğünün önündeki tüm yasal ve idari 

engellerin kaldınlması; 
5- Kürt halkı üzerindeki inkar ve imha siya

setine son veri lmesi ve yı ll ardır halkımıza kar

ş ı yürütülen bu savaş siyasetinin yarattığı tüm 

sonuçların ortadan kaldırılması: 

6- İ şçi, Köylü,memur ve esnafın ekonomik, 

sosoyal, mesleki hakları için mücadelenin ge

liştirilmesi ve ücretli çalışanların grevii-toplu 

sözleşmeli sendika hakkının tanınmas ı, 

7- Mayınlar bir insanlık suçudur, yurd umu

zun her tür mayından arındırılması; 

8- Ülkemizin tarihsel ve ekolojik dokusunun 

korunması, bu dokuyu tehdit eden projelere 

son verilmesi; 

9- Zorunlu askerlik Kürdistan'da bir zulüm 

ve irade ambargosudur. Zorunlu askerlik dayat

masına son verilmesi uğruna mücadele edilmesi. 

LO- Koruculuk sisteminin lağvedilmesi, bo

şaltılan köylerden göç ettirilen köylü lerin geri 

dönüşlerinin temin edilmesi ve zararlarının taz

min edilmesi, 

ll- Kürdistan da isimleri değiştiri len yerle

şim yerlerinin Kürtçe isimlerinin iade edilmesi, 

12- Cinayet şebekelerinin açığa çıkarılması 

iç in tetikçi ve emri veren ayrıın ı gözeti lmeksi

zin , ucu kimlere ve nereye varırsa varsın tüm 

sorumluların ortaya çık arı lması, 

27 Mayıs 2007- Diyarbakır 
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Jİ MEDYA Ü RAYA GİŞTİ RE! 

Komita Revebir a TEYKURD-e roja 

04.04.2008-an li Dlyarbekir civina xwe pekani. 

Di civine de li ser programe xebate, realizekiri

na komisyonan Cı rcwşa politik ya pelen dawi 

hate rawestandin. 

Herweha Reveberlya me li ser encama hilbi

jartinen heremi G niqaşen li ser Konfe

rans/Kongra Hewlere jl rawestlya. Di ve derhe

ge de biruraya Reveberiya TEYKURD-e ev in: 

Wek ku te zanln tevgcra me di paylza çCiyl 

de, ji bo ku di navbera hemu hez Ci allyen kur

dan de bi perspektifa yekitiya neteweyi "bloqa 

kurd" a hil bijartinan ava bibc, hcwldan dabu 

destpekirin. Di ve hewldane de bi hemu allyen 

kurdan re hem rObirCi O hem ji bi niviski hevdl

tin hatibun pekanin. Di van hevditinan de hati

bu destnişankirin ku; "pirsa kurd pirseke nete

wcyi ye G di csase xwe de p irsa desthilatdarlya 

neteweyi ye. Sistema dagirkeriya tirk hebGna 

netew ı1 welate me Inkar dike ı1 dixwaze heqi

qeta me ji hole rake. Li hambere rapeçana ve 

sisteme ya giş ti, pewist e ku tevgera azadi'ya 

neteweyi ji bi idraq ı1 hişyarlya paradlgma ma

fe xwe bi xwe idarek irine ı1 bi helwes ten hev

muşterek ı1 de fa c to tevbigere." 

Bele tevi ku di van hevditinan de em gelek. 

nezi tifaqe bun ji, mi xabin ku hewldana me ne-

çı.1 seri O em muwafiq ncbun. Piştl hlnge mc 

daxwiyanlyek belavkir ı1 ji gele kurd xwest ku 

bi hişyarlya desthilatdarlya neteweyl revbige

rin . 
Di encama hilbijartinan de krlza '>Isteme 

kurtir bu. Dewlete serkeftina DTP-e - bi tayberi 

li serhede- weke tehdide pejirand. Li tevahiya 

Kurdistane nebe ji, DTP-e li heşt bajaren kurda 

dengen xwe zedckir. Em serkeftina DTP-c O ~a

redarcn wc piroz dik in. He rwi ha em j i DTP-e ı1 

şarcdarcn we hevl o daxwaz dikin lı dipcn ku. 

şaJedarlya n li ser esase meşrôiyete u bi pers

pektlfa desthilatdariya ııeteweyi Idare hikin. 

Her weha geler'ibiıı , di xizmeta ge l de bin , par

tizaniyc nekin ı1 demokratlkbin. Wexta ku ~are

daren DTP-e bi helwesta desthilatdariya nete

weyi tevbiger in , demokratikbin O di xizmcta 

şarcvantyc de bin, pewlst e ku hernCı kurd ji, 

piştgrl u desteke b idiıı waıı. 

Reveberlya me li ser pi rsa Konferans/Kongra 

neteweyl ya ku te xwcstin li Hcwlere çe bibe Ci 

spekulasyonen di ve dcrhcqe de jl rawestlya G 

pewlstl pcdivlne ku peyama li jer be lav bike. 

Em weke tevgera yekltiya neteweyl (TEY

KURD), li Bakfire welat pekneaıılna yekltlyeke 

mayinde G di navbera parçeyan de ııeafirandi na 

organizsyonen piştgrl, alikari O hevkarlye weke 
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pirsgrekekc bingehln tesbit dikin. 
Ji we bone. em fıkra Kongre/Konferansa ne

teweyi pcwlsı G heja dibin in. Bi me ji ra~tirin 
ewe ku cv kongre li ser axa azad G di bin rola 
Serokatiya Hererne de were organlzekirin. Bele 
çerçeva kongre. çapa we G mijara temsile dive 
adli, demoJ...ratik G hevmuşterek be. 

Hlna tiştck diyar nin c. Bele enforınasyona 
ku di ve derheqe de belav bGye/dibe, (her çiqas 
ji bo me "spckulasyon" bin jl), me hewce ped1t 
ku em fikr G raya xwe ji raya kurd re bibejin: 

Weke TEYKURD-e cm, dawa Kurdistan da
wa welat G neteweyek'i parçebGyl dibin in. He
ta ku li her çar parçeyl birayen me negihen ma
fe xwe, em ji, xwe azad Cı rihe ı nahesiblnin. 
SerxwebGn G yekbGyin mafe netewa kurd ye re
wa ye. Bele li dervayl Iracia me, bi zorc G ne
meşru welatc me bGye çar perçe. Li her perçeyl 
pevajo G şertumere ji hev cudabGne. Jro pcwls
te ıevgera her parçeyi peşiye di nav xwe de ye
kitiya neteweyl pekbine G bi tevgeren parçeyen 
din re lihevkir'i be: bi hev re di nav !stişare, 
piştgri G hcvkarlye de bin. Siyaset O "şoreş lx
rackirina" parçcyan 1 i se r h ev çewa ku n erası e, 
leqayitmayln il paxavneki rina parçcyan li ham-

beri' hev ji nerast e. Ne xasim li hambere statu
ya Kurdistana azad .. Pcwist e ku azami piştgri 
G ihtlınam li statuya Kurdlstana Fcdere were 
girtin. Ya ku destkeftiycn Kurdisıana Feciere te
xe xetcre dive asla neyete kirin. 

Kongra neteweyl ancax dikare li ser van 
prensiban; li ser pirs, pirsgrcken doza Kurdis
tan yen ımıkro il stratejik rawe t e, bicive. Ne ji 
bo ku blrCırayen binekan li ser hinekan ferz bi
ke, an dile dewleten cinar xweş bike. 

Ji we bone em enformasyoncn ku diben, 
"Konferansa kurd ji bo ku çek bi PKK-e bide 
berdan dicive", weke spekulasyoneıı dezeııfor
matif dipejirlnin . Ü diben, nabe ku tene bi mi
jareki weha Kongra Neteweyl were civandin. 
Helbet di Kongre/Konferansa NeteweyT de her 
pirs/pirsgrek dikarin wer in niqaşkirin. Bele 
Kongre/Konfeıansa Neteweyi dive li ser 
pirs/pirsgreken neteweyl yen makro ı1 stratejik 
yen doza Kurdistan were civandin. 

Em van birurayen xwe bi hurmer peşkeşi ra-
ya kurd dikin. 

06 Nfsan 2009-Dfyarbekir 
Reberfya TEVKURD-e 
(Tevgera Yekftfya Neteweyf ya Kurd) 

TEVKURD - BELGE _ ·._ .. IDI 
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Ji 6. Dadgeha Cezaye ya Sôcen Gran a Diyarbekir re 

Heta nuha 8 doz fı gelek tahqlqat di derheqe revebiren TEVKURD-e de hati

ne vekirin. Yek ji van doza jl, ji ber axaftina wl ya di Kongra TEVKURD-e 

ya 3. de (06.09.2008-Amed) li Berdevke TEVKURD-e Sabahatin Korkmaz 

hatibfi. vekirin. Di celseya ewil de, di navbera heyeta dadgehe, parezeran Cı 

Sabahatin Korkmaz de kriza "usule" Cı kurdi axaftine derketibfı. Em ve gota

ra ku meşrUiyet ı1 selahiyeta mallkemen tirk bi pivanen hiqfi.ql Cı edalete rex

ne fı niqaş dike peşkeşi we xwendevanan dikin. 

Jimara Dosye:2009/ l37 

Mijar : Rexne u bersiven min yen li ham

bere dozname. 

Ji ber ku min di axaftineka xwe de gotiye, 

" ... Bes PKK-e xwe ji bo şere gUilatlye amade

kir.O weki ku em heml pc dizanindi 15-e Teba

xa 1984-an de li Şemzinan ı1 Dihc bi du hcrişen 

hemanwext destpeka şere çekdari ye ger:ilatiye 

Ilan kir. 
"Ahda sedsa li bi gula ewil re derdibı1 . Edi 

dewranek nuh ya şere çekdar! li KurdYstane dest

pedikir. Ji aliyeki de romantlzma şere çekdarl; 

merxasi ı1 egitiye, ji aliye din de eş, elem O psl

kolojlya mexdı1rlyete .. k'itleya kurd ber bi PKK-e 

ve kişand. Sedemeki din ji, be alternatifiya 

PKK -e bu. Ji xeyni PKK -e tu rex istin 1 i piya ne

mabun. 
"PKK, her ku çu weke gera berfe mezin bu. 

Di heınan wextc de muxalefeta kurd ya dervayi 

PKK-e ji, her ku çG mehlya, parçe G lewaz 

bu .. . " 

Dozger j i ber van gotinan min bi "propagan

da kirina hct.a teroris ı , PKK-c" tewanbar dike lı 

ji QanGna Antlterare xala 7, ben da 2-yan, he ta 5 

salan ceza ji min re dixwaz e. 

Beri ku ez bersiva dozname bidim dixwazim 

li vira çend tiştan bejim: 

Yek; belc rast e ez di koıncivlna TEYKURD

e de axiiTm. Li dora 5-6 rupelen A4-e lı bi xwen

dina meıneke niiviskl axififim. Min di axafıina 

xwe de ji dawlya Imparatoru ye heta salen 2000-

1 bi awayeki kronolojik qala ıevgera azadiya ne

teweyl ya Kurdistan Q encamen we kir. Di axaf

tina xwe de ez li ser PKK-e jl rawesıiyaın. Di 

van tesbit G anallzen xwe de min rexneyen tund 

li PKK-e girtin . (Ev yekji tevahlya axaftina min 

tc famkirin) 

Le esas G arınanca axaftina min ne analiza 

PKK-e bG. Ji xwe civlna me ji ne li ser PKK-e 

bu. Ev civln, civandina Kongra TEYKURD-c 

(Tevgera Yekltıya Neteweyl ya Kurd) bu. TEY

KURD, hewldaneke siyasi ya yekltiya kurdan e. 
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Em dixwazin ı1 led ixcbilin ku kurd b i hem! reng 

Cı denge xwe. bi hawayeki medeni Q demokratik 

bene ke teka hcv, hcza xwe bikin yek, temslla ye

kttlya ne teweyi pckbinin Cı bi metoden meşru ı1 

maqı11 li gel muxatabcn xwe siyaset Cı dlploma

siye bikin. ü bigijin mafcn xwe ye çarenGsl. 

Em kurd milc tckin. Xwedan ta rlx, z iman, 

kultur, welat Q medeniyet in . Bele iro em, j i 

hemG mafen xwc yen neteweyl Q kolektlfi' bepar 

mane. HebGna me hatiye/te red Cı Inkar ki rin . Z i

mane me qedexeye. Tu statu ı1 nasname ji me re 

nin e. Wex ta ku em dawa heq di k in, muamela 

krlmlnali bi me re te kirin . Tarixa me, ya astml

lasyon, koçbert, g irtin , ledan G kuştine ye. Di ta

rixe de gelek qetllam, s Cıcen gran Cı jenosid jl bi 

sere me de hat! ye. 

lro li dinyayc kcm meseJe heye ku weke me

sela kurd naharibe çareser kirin. Em jl miletekin 

Q dixwazin wekl hemG mile len dunyaye yen me

deni bigijin mafen xwe yen kolektif Cı demokra

tik. Em dixwazin xwe bi xwe ldarebikin . Em 

dixwazin bi zmanc xwe perwerde bibin; Ilim G 

irfane, edebiyat Q fcrasete bi z imane daylka xwe 

bijln. Em dixwazin li ser koka xwe, bi esi G csa

lcta xwe bene naskirin Q temsll kirin. Em dixwa

zin li welate xwe, azad , aram ı1 di nava huzCı re de 

bijln. Xulasa cm dixwazin wekl herkesi: wekt 

ereba, yewnana, lng llza ı1 we bin. 

Gclo ji van xwcstina meşru Ci tab ii tir tu da,\ 

waz hcnc? Gelo di van xwestina de ç i ti şta xcrab, 

suc an beehlaqt heye? 

Ku tuneye ev ç i xerabtye li mc tc kirin? Ev ç i 

zilm Cı neheqt ye? Ev yek we heta kudere here? 

A duduya; dozger derewa li min dike. Min di 

axaftina xwe de ne pesindarl Cı ne jt propaganda 

PKK-e kirye. Heger min propaganda kiribc, min 

propaganda TEYKURD-e kirye. Başe dozger çi

ma ve doze li min vekirye? Çimki dozger ideo

lojlya resmi diparez e Cı min ji z ide ve ideolojiye 

tiştan got'iyr. Ez bawer im di tdeolojlya dozger 

de ez bi xwe tero rlst im. Ji xwe her weha ye; tu 

bibejl Kurd-Kurdlstan , diben te "geltcşwiqe kin 

Cı tahrlke" kir O ji xala 2 16-an daw li te te veki

rin. Tu di tarixe de bahsa şexsiyeteki kurd biki; 

diben te "curm ı1 cirimkar" metihkir Cı ji xala 

215-an doz li te te vekirin. Tu bahsa mafe milete 

kurd yen ko lektif biki; diben tu dixwazi dewleta 

uni ter parçeki Cı j i xala 3 12-an daw li me te veki

rin. 

Ji we bone ev doz Ci ev sistem huqCıqi ji ııin e 

u ji ali m in de meşru ji nin e. Ji ber ku h un bctc

ref nin in. Dozger giredayi dewlete ye Cı ve sis

teme d iparez e. Sistema ve dewle te ji, li ser red 

ı1 Inkara netewa min hatiye avak irin. Tername 

qanunen dewlete li ser pradt gma tunekirina kur

dan hatine danin. 

Nuha ez li ve dere weki kurd , kurdeki muxa

lif na yeme dadgeh kirin . Win, min weke tirk, tir

keki krlmlnal mahkeme di kin . Başe wine çewa 

betere f biminin? Ji we bone ev doz huqCıql nin e. 

Dixwazim Li vira, li ve Dlyarbek.re misaleki 

piçlık bidim; Ji %90 nifGsa Diyarbekir kurd e. U i 
xwc 1 i tu dera dun yaye % 100 homojen c ivat nin 

c) Bele yen ku me li vira Idare di kin yek j i wan 

ji kurd nin in. Ne wall, ne mudure cmniyete, ne 

fermandare eskeri, ne serdozgere adiiye Cı ne ji 

heyeta wc ya li vira ... 

Nuha em li ve salone binerin; ez kurd im, pa

rezcren min kurd in, katibe mahkeme kurd c, 

mubaşir kurd e, beşdarvan kurd in , rojnameger 

kurd in .. Li ve dere bi tene heyeta we tirk c. 

Yani yen ku Idare dikin tirk in G yen ku tene 

Idare kirin ji kurd in. Ü, ev Idarekirin ne li ser 

esasc hcq! G edalete ye, bi zore bi hile fı lı 

ı <..' l Ll h· . 

bGye destur li sere me ... 

Başe ez ji we d ip irs im: hune çewa edaletc, 

edaletek beteref u demokratik pekbin in? 

Ji bo ku hun adi l bin, ne pewlste ku hun objek

tif bin u ras t!ya min qcbGI bikin: xwe tekin şu na 

min , nefsulqiyas bik in .. Weke ku se hezar sa l 

be re Kontlçyus gotiye; " Xerabiya ku hun nax

wazin li we bekirin , win jl li kes! nekin. Tiş ta ku 

hun ji xwe re dixwazin, hun ji bidin hevale 

xwe!" 

Ez d izanim hun bixwazin jl nikarin ve yeke 

pekbin in. Ji ber ku sis tema esasi , qanGn re nadi

ne wc. Wexta ku hun prensiben edalete yen hu

quqa tab ii binin cih, veeare hune bene sucdar ki

rin u belki tekevin şuna m in. 

Xwede ji dizane ku ez/em miroven kriminal 

nin in. Yek xususiyeteki beehlaq! di jiyana min 

de tu ne. Idia min ji ya Sokra tes nekemtir e . Weki 
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Sokraıes gottye ez jt dibem: li şuna ku ez nehe
qiye/zilme li yekl din bikim, bila zilm/neheqili 
min bekirin. Sedcanemin hebin eze beminet di 

ber azadiya milete xwe u mirovatlye de bidim. 

Bele ez li ser hemde xwe neraztıne ku kurd ji bo 

den dewletan ji kes! bikujin. Heta ji erde kevi

rekt hillnin u dak:in mirovekl .. 
Ez hiqGqnas im, hun qanun paraz in. Hiqilq çi 

ye, qanün çi ye? Ferqa navbera van pewist e baş 

were famkirin. 
Hiqilq yan jl edalet, wckhevibuna mafen tabi

iye. Wek insan, wekl milet, wekt c1ns, reng, kul
tur u zman herkes weki hev e, xwedan maf e ii 

plroz e. Yek ji yekl zedetir G serdesttir nin e. 

Referansa huqGqe wijdane mirovatiye G fel

sefa mafe tabii ye. Rcferansa qanilnan jl gere hi

quq be. 
Qanfin, qanfinen heri meşru ji allye mecliseki 

de il li ser nave !rada mileteki tene koclife kirin. 
Meclis ji all temsile de çiqas meşru ii demok

ratik be, qaniinen we jt de hewqas meşru n hi
quqi bin. Wexta ku meşriltyet Cı demokratikbuna 

meclise bi xwe were nlqaşkirin , qanCınen ku ji 

all'ye ve meclise de ben e çekirin' gel o we çewa 

meşru bene ditin? 
Li Tirkiye heta nuha ji ali sivilan de, bi meto

dolojiyeki demokratik u ji aliye temsile de bi 
edalet makezagon nebatine çekirin. Eskeran des
tur çekicine il disa wan bi zore xera kirine. O, ev 
retortk bı1ye sistem li Tirklye. Di mesela Ergene
kone de trajtkomikiya ve sisteme baş tctc ditin. 

Ji birnekin ku li Almanya hemu kiryaren Hit

ler qanilni bün. Hitler 6 milyon yahudi bi riya 

destür u qanunan qetilkirin. Disa li Almanya 

Hitler, ji xeyni ideolojiya Nazizme hemu fikir, 
rexne Cı muxalefet qedexe ı1 dijt qanGnan bCın. 

Beledi heqiqeta hal de ya ku ne hiqGqi bı1 , ne 
wijdani bı1 O ne jt ehlaqt bO. destur O qanunen 

Hitler bi xwe bO.n. 

Ji we bone, qanun li her deri hene. Bila neye 

zenk.irin ku qanGnen El Qaide, TGgayen Sor, 
ETA-ye, İRA-ye nin in. Naxer qanun Cı nizamen 

w an jt tıene, heta gelek ji hişk in. B ele çiqas adil 
in, çiqas demokratik in, çiqas meşru ne, ew ciye 
niqaşe ye. 

A Sisiya; ku ez veger im ser ve doze: 

Ev doz çewa ku hiqOqi nin e, li gora qanCınan 

ji nehattye vekirin. Hegcr haya dozger ji make

zagona ku ew pevc grcdahiye, ji xala 90-1, ben

da dawl hebuya u li gora emre makezagone bala 
xwc dabaya peyınanen huqO.qa navnetcwey'i Cı bi 
taybetl Peymana Mafe Mirovan ya Ewrupa Cı 

biryaren Mahkema Mafe mirovan de nikaribiiya 

ewha bi riheti ve doze vekira. Lewra li wir krlte

ren hiqGqi hene. Ü bi rihetlli hambere fikr, rex

ne G xwe Ifade kirina lnsanan doz nayetin veki

rin. Ez li ve dere d ix wazin1 Biryareki Dadgeha 
Bilnd ya Dewleten Yekbuyl ya bi nave dawa 

Terminello/Chicago b!nim btra we. Di ve biryarc 
de dadgeh weha "Wexta ku goti11, rexne Q dax

wiyaniyen fikri di civate de nerazibun, di şerten 

sistema dewlete de acisl pekbinin ı1 mirovan hero; 
bikin, wc çaxe ji arınanca xwe re xiz;ıneta her! 

baş pektlne." 
A penca; idla dozger ji ali şerten sı1cdar1ye 

de ji nediclh de ye. Carekt min propaganda 

PKK-e nekirye, berevajlye wi min ımaliz G rex
ne li PKK-e girtine, heta min PKK-e tewanbar 

kirye. Nuha ez li ve dere, li ve mahkeme wan 
rexneyan li PKK-e nagirim, ev ji bo min beeh

laqi dibe. Belc min gotlye gerila O ez nuha ji di

bej im gerila. 

Ma qcy herkes mecbur e ku weke dcwlete ü 
sawciyan bi fikire? Dewlet ı1 sawcl ji ke re be
jin terorist, ew dibin terorist, ji kere bejin baş , 

ew baş dibin?! Ma dewleta we ya xllafete ye, il 

sawct ji Şeyxulislame ve dewlete ne? Ki vi heql 
dide sawc!yan, sawci ve curetc ji kur G ke dis

tinin? 

Ev kijan huqGq e, çi aqil e ı1 çi elılaq e? Wij
dane we bi viya nerihet nabe? 

Dozger PKK-e weke hezcke terorist tarif dike 
Cı min jl bi "propaganda PKK-e" tcwanbar dikc. 

MirnkCıne ku ez ı1 dozger di tarlfa teror G te
ror'lzme de weki hev nefikirin. Ez bi xwe vekirt 

ı1 arnade me ku bi dozger re runem G niqaşan bi

kim. Belki dozger mc iqna bike, bine ser fikra. 
Bele berslva van nlqaşan doz vekirin nin e. 

Ji xwe di tarlfa teror Cı terorizme de li dinyaye 

ji standartek tune. Teror peyveke fransiz! ye ı1 te 
mana "şideta bi xof'. Ji aliye siyasi de cara ewil 

di sala 1793-yan de hatiye bikaranln. Pişti ihtila

la Fransa ku Robespiere te ser hikum, li diji 

"dujmine şoreşe" politika terore bikart!nin. Her 
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roj bi sedan muxalif bi hawakl awarte tene mah
keme kirin Ci sere wan dikeve ber giyotlne. Paşe 
Robespierre jl sere x w e j i giyotlne xelas nake. 
Hetani sedsala 20-an ji terorlzm, ji bo terara 
dewletan dihat bikaranln. Beri Şoreşe ji şideta 
Bolşevlka ya ku li diji ınuxallfen xwe pektanin 
jl, weke ''terora kor" dihate binav kirin. 

Di encame de terorlzın, nave şldeta bi xof O 
beperwa ye ku. çi dewlet an çi hezckl dervayi 
dewlete wexta bi çek G zore denge ınuxallfan bi
tefin e, ew weke ''terorizm" te binav kirin. 

Pişti salen 1970-yan sanaylya Eınrlka ya 
propagande ve peyvc ji bo hernCi muxalefeta 
çekdar bikar ani. Ji we deme bi virde tarlfa te
rore guheri. 

Nuha ez wexta ku li vedere bejim, yen ku li vi 
welatl 4500 gund şewitandin , 17 hezar fatlc ne
diyar, blren terman li du xwe hiştin, hcta şivane 
sere çiya bi behana "terorlstiye" bombe kirin, G 
a dawi li vi all li wl ali zaroken 14 sali llnc dikin, 
gelo cw ji dikevin ber ve tarlfa terare an na .. Ber
slva ve pirse j! hewaleyi wijdane we dikim. 

Ya din mesela propagande ye ku tarlfa we ge
lek hesa ye: Di ferhenga tirki de "Bi riya gotin 
an nivise danasandin, belavkirin an pesinandİna 
fikreld, bawertyeki an doktrincld" ye. 

Wexta ku li axaftina min were mezekirin, tu 

armanceke propagandaye tede naye clitin. 
Lebe lc axaftina min bi temami şaş hatiye 

welgerandin. Te de ne mana peyve ne jl ya he
voke diyar e. Ji we bone, heger hun dixwazin 
rastiya goLinen min hln bibin , pcwist e CD-yen 
axafıina min O heger win bixwazin metne axaf
tina min dive ji ali welgereki ku ji kurdi-kur
manci re hakim e G herweha beterefe wcre wel
gerandin. 

Di şuna gotinen dawiye de; 
Ez wexta ku weld ronakblrekl kurd, hiquq

nasekl an siyasetvaneki di fikirim, fikr Cı rayen 
xwe Ifade dikim, tlnim zman , esla dewlet-doz
ger-qanGn de çi bejin, nafikirim. Di nav sistema 
fikr O bawerlya xwe de wijdan, ehlaq G aqile 
min çi dipejirl ne, ez wana dibejim G dikim. 
Wexta ku ez diramim G aqle xwe di xcbi tlnim, 
li her tiştl bi çavekl rexnegeri dinerinı u henıu 
rexneyenli hamberi xwe ji bi dilgermi peşwazi 
dikim. Li gora min , heger fikir ji hemO zext G 
taelan G bi ıaybett ji zexten dewlete neye paras
tin, azad nabe. Di civaten ku fikra azad le le Lu
nebe, du tişt li we civate esla bi peş nakevin; 
demokrasi G ilim. Ji ber ku herdG ji ancax di 
rehma rexnegerlya azad de di xuliqin G tene 
dunyaye .... 

Sabahattın Korkmaz 
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Deklerasyona Çareseriye Jibo Pirsgireka 

N eteweyi ya Kur d 

Kurd yek ji gelen nişrecih yen li rojhifatana

vlne nin. Kurdistana ku !roj buye çar parçe, ne

zikl 20 mllon kurd li parçeya bakur dijin ku di 

nav sinoren Tirkiye de mane. 

Dewleta Komara Tirkiy~ projeyek afirandi

na yek netew bu ji bermayf ya Osmani di ve 

cografya fire netew de. Jibo p6kantna ve pro

jeye pişt1 damezrandina xwe tıi polltikayen Tn

kar O imhaye ve Kurd bi tevayt tune hatin hesi

bandin, zimane Kurdi hıu qedexekirin O bi po

litika yen neditl yen admilasyoo~ ve ji mafen 

bingehi yen xwe i insant halin mehrum kirin . 

Kurd jibo bidestxisainıı azadi u mafen xwe 

y&p bingehl bedelen giran dıtll, stıuOyıt niha qe

bul nekirin O bi gelet westleyıuıli ber x we dan. 

Politikayen iqkar Q tmhay6 tu n~:ıJki 85 sal 

e berdewam e buye sedem ku li Tirtiy6 ınillta-
• 

rizm peş bikeve, )lerweha fohma nijadperest u 

şoven heta rihen wl bi cih bOne, bi vi awayi 

pirsgireka neteweyi ya Kurd giran buye Cı iroj 

buye "giringtirin mese leya Tirkiyc". 

Heta roja me ya iro ev pirsgirck bi zanebO

ni hatiye paşguh kirin O bi vi awayi an hatiye 

red kirin an ji bi naven wek " pirsg ireka paşve

rGtiye", "pirsgireka terorc", "pirsgirclca paşde

maniye, beperwerdebO niye" ve hatiye nlşan

dan. Di van demen da w iye de ji ı i ser na ve ça

reseriye yeftayen wek "mafen kelturi", " mafe 

nasnameye", "mafen ferdi" hatiye lekirin ku di 

rastiye de vana versiyonen weki di yen siyase

ta neçareseriyc nin . 

Ev pirsgirck meseleyek netewey! ye ku te 

de aliyen xwc yen siyasi, abori O sosyoke l tı1ri ji 

hene (i dive çareseriya we ji di ve çarçove de 

be. 
Neteweya Kurd ji weki her neteweyek bi 

~~-----------------------------112
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rumet xwedlmaf e ku azad be u ayendeya xwe 
bi deste xwe tayin bike. 

Pirsg ireken ne teweyl di cihana hemdem de 
çawa tene çareser kirin dive pirsgireka Kurd jl 
bi hernan re Q rebazan ve be te çareser kirin. 
Herweha Li clhane gelek tecrubcycn dcwle

mend hene di vi warl de. 

Jibo ve yeke pewlst c nctcwcya Kurd u we
late Kurdistane bi awayl!kc fcrml bctc naskirin 

Ci çareseri di ve zemine de bc tc pckanln. 
Hcrçl ku Serokkom ar, Serokwczlr bchsa he

buna "mescleya Kurd" dikin O siyasetıncelar Lı 

rewşenblrcn Tirk ge leki behsa " nasnameya 
Kurd" dikin O di mijara çareseriye de ray u dl
tlncn xwe ılnin z imen, dive vana hemu gavcn 
eren! bcnc hcsibandin . 

Lebele di ve ev ji neye jiblrkirin ku bey! pe
jirandina mafen binge hl yen ku pekten ji netew
bQna Kurdan ve, behskirina wan a ji "ııas n ame
ya Kurd" nakokl ye. 

Jle rçl ew melen ku ve mesele bi PKKe ve 
weklhev dikin , bi ··cıawiyandina ~ldc ıe" ve gire 
elidin Lı bi"ma fCn kclturl" ve bislnor dikin , 
hemu jl şaş in, her wcha cw e bibin sedenıa ne
dltlna meseleya csll Q de '·fersenda dlrokl" ji 
dest bireve, nıese le de carcka di be ıehlrk irin j i
bo nifşen ayende re. Lewre PKK ne scdcma 
pirsgireke ye, yek ji cncame we ye. 

Meseleya Kurd ıcnc li ser ze mlna wekhev i
ya nıaf yen ncteweyan, bi awayeke adli dikare 
bete çareser k irin . 

Jibo ku gelen me bi awaycke wekhev u azad 
li ba hev bijln, şe rten hundir G dervc xwedl [er
senden giring G nıinasi b in. 

Reya ve yeke bi perspektlfa xwe birevebiri
na gele Kurd ve jinGvesazkirina s iyasi G idari 
ya Tirkiyeye ye. 

Jibo pekanina zemtna çarescrkirina pirsgi
reka neteweyl ya Kurd gaven pewlsı en ku dive 
peŞI bene avetin CV in ; 

-Dive dewlet operasyonen xwc ye n eskert Cı 
PKKe jl tekoşlna xwe ya çekdari' ku ji arnıanca 
xwe derketiye bi dax uyani yeke ferml cşkcrc bi
kin ku bi dawt tlnin . Ev e jibo çareseriye rew
şeke miseit pek bine. 

-Herçl girti u hukumxwaren siyasi nin dive 
serbest beneberdan u qedcxeyen s iyasi' bene ra-

ki ri n. 

-IIc rçi yeklneyen ınlltter-paramllitcr in ku 
bi konscpta şere t<lybet li Kurdi stane hatine bi 
cihkirin divc benc fesxkirin. 

-Dive eskeriya mecburi bete rakirin. · 
-Dive makcqanCınck nO ya demokratik bete 

çeki rin ku tcdc hcbCına neteweya Kurd G eqali
yeten ncıcwcyt yen di bipejirine u nıafc wan ıc

xe bin tcmlnaıe. 

-Wekl organc xwc birevehirina gele Kurd 
dive parlementoyek hereıni bete damezrandin u 
karen perwerdeyl, tencl urustl, aı.ayl~ ii x izmet

guzari yen idari yen g i ş tl aidc ve parlcmentoye 
be. Revebiriyen mehell divc bcne demokratlk
kirio Cı bihezkirin. 

-Divc he r cure ranı an, bawerl. Ifade ii atadi
ya xwc bircxisıinkirine yekse r bete pej irandin G 
imkan be dayin ku partiyen qcdexek irl bi awa
yekc serbest tevll jiyana politik a lcgal bibin. 

-Divc zixt Cı zoren li ser z irnanG dlrok G kcl
tUra Kureli bc tc rakirin , jibo perwercleya Kureli 
imkan bcıe day in. Li Kurdis tane ji se retayi he
ta zankoyc zinıane perwerdeye clive Kurdi be G 
li heremen dt jt dive Kurdl wek dersa hilbijarl 
bete xwcndin . 

-J ibo lekoli'nen zi man Cı dirok G keltiira Kur
di di ve en sıltG G sazl be ne ava kirin bi piş tg i ri

ya clewlctc ve. 

-Jiwar u qaden cograllk en ku naven wan 
hatine gu hartin dive vcgerlnin li ser naven xwe 
yen bere ve. 

-Jibo weşanen radyo Cı tel ev izyonen Kurdl 
dive hemG astengi ji hole rabin O weşanen rad
yo Cı tv yen taybet dive bi awaycke ciyawaziya 
positiv bcne pi~tgirl bene dayin. 

-1 lerçi kesen ku bi zore haLine koçberk irin G 
nefı kirin dive Imkan be day in ku karibin vege
rin G zera ra wan be te ıazmln kirin. 

-Jibo başkirina aboriya Kurdi stane ku van 
salen dawi be tir xera bu ii jibo jinCıve geşkirina 
çandini ii bazirganiye di ve programen aborl yen 
taybetu maylnde bete pekanin . 

-Mayin kirin sGceke mirovahiye ye. Cograf
ya me di ve ji he r c ure mayinan bete pakij kirin . 

TEVKURD 

Tevgera Yekitiya Neteweyi a Kurd 

TEVKURD - Deklerasyona Çareseriye Jibo Pirsgireka Neteweyi ya Kurd DIJ 
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Li Amede konferansek li ser zirnan ô 
zaravayen kurdi 

Dema Nu/Amed 
Li Amede bin nave "Di tevgera neteweper

weriya Kurdi de politikaya zimani G pirsa zara
vayan" kaoneferansek hat lidarxistin. Konfe

rans, ji aliye lekeliner G zimanzanen kurd Mal
misanij G Reşo Zllan ve hat peşkeşkirin. 

Konferansa ku ji aliye Tevgera Netewey! ya 
Kurd-TEVKURDe ve hatibQ aınadekirin , ev roj 
(05.04.2009) li salona Ote la Dedemane ya li 

Aınede bi moderatoriya Mirza Akar hat lidar

xistin G bi qasi 200 siyasetmedar, rewşenbir O 

zimanhezen kurd l;>eşdar bun. 

"Fonksiyona ziman ji bo kurdan deh qat 
zedetir e" 

Axaftina despeke ji aliye yek j i berdevken 

TEVKURDe parezer Sabhadin Korkmaz ve hat 

kirin . Korkmaz, di despeke de bal kişand li ser 

arnıanca wan ya bi lidarxistina ve koııferanse G 

diyar kir ku şerma mezin , xemsariya li hember 

zirnan e, lewra fonksiyona zirnan li ser peşkef
tina mirovatiye geJek e . Korkmaz. herweha di

yar kir ku fonksiyona ziman ji bo kurdan deh 
qat zede tir e. 

Korkmaz, bi berdewami da zan!n ku wan 

wek TEVKURDe, ev demekedi çarçoveya bir

yaren mecl isa xwe de, ji bo jiyandin, kemilan

din O peşvebirina zimane kurd! dest bi kampan

yayek kirine o ev konferans jl perçeyeke ve 
kampanyaye ye. Korkmaz, diyar kir ku de di 
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demen peş de bi hernil hez, saz! fı aliyen kurcl re n1 bir G biınlne. 
hevd1tin pekb'inin daku piştgirl bidin wan lı 

beşdare ve kampanyaye hibin. "Bi qasi dagirkeran para mc kuı·dan ji di 

" Bi hezaran pirs (ı pirsgirek&n ziman (ı 

zaravayen kureli hene" 
Lekollner G zimanzane kurd Malmisanij 

axaftina xwe bi zaravayc zazak[ (dimilkl) kir ı1 
di despeka axflina xwc dediyar kir ku bi beza
ran pirs fi pirsgirekei' zinıaıı ı1 zaravayen kurdl 
hene ku ew nikarin di civineke weha kurt de he-
mu binin ziman fi weha gol: ''Em e di ve civine 
di bi kurlhall i ser çend babcr lı pirsgireken lcz
gin yen heyi rawcslin. Yek je, her yck ji me di
kare çi bike? Ya duduyan, saziyen kurd dikarin 
çi bikin? O ya siseyan ji, dewlet dikere çi bike? 
Di ve m ijare de her yck j i w an wezlfe G bcrpirs
yariya xwe heyc Cı li ser peşkeftina zirnan ban-
dorek xwe heye. 

" Heta ku kurd xwescr nebin pirsgireka zi
man çareser nabe" 

Problcma me kurdan ya ziman. he ji roja ji 
daylkbune dest pe dike. Zarok dema te dine 
pirsgireka navledanine dcst pe dike; lewra li vi 
wclatl naven bi kureli qcdcxe ye. Pişt re dema 
dest bi dibistane dikc bi problemek din re rG bir 
fi dirnlne; lewra li vi welati perwerdehi bi zima
ne kurdl naye kirin. Pirsgirek bi vi awah[ dcst 
pe dike u heta dawiya jiyanc diçc. 

Pirsgireka zimane kurdl, heta ku Gele Kurd 
qedera xwe bi dcste xwe destnişan neke, çare
ser nabe. Le, viya naye we wateye ku em, teko
şina xwc ya ji bo jiyandin, kemilandin ı1 peşve

birina zimane kureli bı din rawestandin." 

"Ger peşi le neye girtin de du nesil paşe 
zimane kurdi tek hiçe" 

Zimanzane kurd Malmlsanij di berdcwamiya 
axaftina xwe de bal kişand li ser xeteriya li peş
bere zimane kurdl fi diyar kir ku zimane kureli 
çendi bihez dibe bila be, le di jiyana rojane ya 
gel de gelek lawaz buye, lewra di roja lroyin de 
di her ware jiyane de ziınane tirki le bikaranln 
ı1 weha goL; "lro usa le hatiye ku nesla siseyan 
zimane xwe ye zıkmakl nizane, an jl gelek kem 
dizane. Ger peşi le neye girtin de du nesil paşe 
zimane kureli gelek qels bikeve ı1 bi tekçune re 

qelsbun u helandina zimane mc de heye" 
Ji bo peşilcgirtina ve ycke, wczifeyen mezin 

dikeve ser her yek ji me il divc ji nuha ve em li 
ser bixebitin. Sosrcleke ıne7in j1 ew e ku bi qasi 
dagirkeran para mc kurdan ji eli qclsbGn u lıe
landina zinıanc mc de hcye. Ligel hemG 1ex1 G 
zordariya dev.lcta dagirker, binek ji mc kurdan 
ji he yekziınaniya Tirkiyeye diparezin u ldeolo
jiya Kemalizme wek hevl peşkeşc civake eli-
kin." 

"Dh'e ye kurdan ji politikayeke zirnan he
be" 

Malmisanij, herwcha bal ki~and li ser pirsgi
reka navbcra zaravayan fı eliyar kir ku eli nav 
kurdan ele ji pirsgireka zaravayan heyc u ger 
peşlle neye girtin, ele d i peşerojc de ev pirsgi
rek mezintir G kurtir bibe. Ji ber ku standardize 
u yekreziya ziınan nehatiye kirin Cı bi awaycke 
llın1 li ser zirnan xebatek nehaLiye kirin G heta 
neye kirin, cv pirsgirek de di rojcva de mc. Ji 
ber ve yeke clivc pollılkayeke ziman hebe. 

Dive hcmfı all u saziyen kurd bi hemı1 heza 
xwe giring! bidin heınü zaravaycn kurdi u he
mu zaravayan bi hev re bikemilinin. Ev pirsgi
rek, nuhali 13aşilre Kurdistanedi rojeve de ye G 
ele di peşeroje ele li bakur jl derkeve rc~bcre 
me." 

"Ziınan hebuna ıniletan e" 
Yek ji axaftvanc koııferanse zimanzane kurd 

Reşo Zllan ji di clespeka axaftina xwc ya bi kur
ınanel de kefxweşiya xwe ya bi harina welat ya 
pişti 40 salan ani zirnan ı1 da eliyar kir ku zirnan 
hebuna miletan e il weha dorn kir; '·Em gelen 
Rojhilata Navln wek şikil u fiziki d.işibin hcv. 
De usa ku mirov nikare kuı·dek, farisek, erbek 
an tirkek wek sinçe ji hev cfıda bike. Le, ti şte 

ku kurdan ı1 xelqen din j i hev dicle kifşkirin, z.i
mane wan e. 

"Dive em zimane x''"e bi ser her tişti ı·e bi
girin" 

Di destc me de wek nirxc neteweyi tene cv 
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ziman maye ı1 ew jl bi xeteriyek nıeıin re rı1 bi 

n1 ye. Ger kurd pcşili ve xeteriye negirin lı z.i

mane xwe ncparezin, de ev zi man bihcle ı1 di 

des tc mc de nirxc ku enı ji bo we bitckoşlnin, 

nemine. Ras ı c, I i ser zi man e mc gel ek zext, 

zordarl G astcng hebüne, le em bixwe jl bcgu

neh nin in . Ger cv roj zaroken me niz.anin bizi

mane kurdi biaxifin: ev, guneh ı1 succ her yek ji 

me ye. Dive em usa Ic bikin ku ziına ne xwe bi 

ser he r tişt'i' re bigirin. 

"Her zaravayek dewlemcndiyek e fı her 

yek ji wan giringiya xwe heye" 

Reşo Zllan. di berdewamiya axaft iıı a xwe de 

bal kişand li ser pirsgireken navbera z:ıravayen 

z imane kurdi ı1 welıa goL; ''Her zaravayek dew

lemendiyek e O her yek ji wan giring iya xwe 

heye. De usa ku Baba Tahire Uryan canı yeke 

bi zaravayc Lur! çarln niv islye. Yen din ıiş ten 

scxte G çck irlne. Beriya Baba Tahirc Uryan 

teksteke niviski bi dest neketiye. 

"Dive mensube her zaravayek bibeje, ez 

kurd im" 
Hinek nehezen gele kurd, ji bo zaravayen za

zaki, goranl G hwd. dibejin 'ne zaravayen zirna

ne kurdl ne, her yck ji wan bi sere xwe zimanek 

in '. Bi ya min, kurd bi çi zaravayl dipcyivin b i

la bipeyvin, yek zimanck hcyc ku ew ji zinıane 

K urdl ye. Hem u zara va ji. her yek bi qasllıev za

ravayen zimane kurdi ne. Ya giring ew e ku her 

yek mensu be van za ravayan bibeje, ez kurd im." 

"Dive hemfı kurd alfabeya Latini bikarbi

nin" 
Reşo Zllan, herweha bal kişand l i o;e r pirsg i

reka bikaranina alafabcyen cGcla ya ji hi zima

nc kurdi Cı weha doın kir; "Çend probleıncn zi 

mane kurdl hene ku yek je jl meseleya a lfabeye 

ye. Bi ya min, bikarani na a lfabcya Latinidi z i

nıane kureli de di cih de ye G tera hemı1 clengan 

d ike. 

Ji bo z imaneke Standard se şert Jazim in; 

Yek j c, ras tniv'isancl in e . Ya duduyan, rezi

man ango qaide G grametlka ziınan c. Ya si

seyan jl, ji aliye ferhengl ve forma peyvan be 

d anin. 

Ev pirsgirek, di heınü zaravayen z imane 

kureli de hene. 

Pirsgirckck elin jT; pewisıiya kurdan bi tima

neki yekbG yi he ye." 

Di bcşa dudu yan ya konferanse de jl hin 

beşciaran bi pirs G şlroveyen xwe konfcrasnc 

dewlenıendtir kirin. 

TEVKURD-NÜÇE IUD 
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Ji TEVKURDe panelek li ser 
bibiranina Tevkujiya Helebce 

Rizgarl Online/ Jibo biranina tevkujiya He

lebceyc di roja salvegera karesate de ji laye 
Tevgera Neteweyiya Kurd (TEVKURD) ve pa

nelek hate li dar xistin. Panel bi tevllbGna zerle

tir 200 kes! li salona konferans a otela Dede

mane pek hat. 

Beri' ku panel destpc bike kesen beşdar deql

qeyek rez girtin jibo teıname şchlden kurdistane 
ligel xwendina siruda neteweyl ya Ey ReqJ'b ve. 

Piştl rezgirtine sinevizyonek derheqe tevku
jiya Helebceye hate temaşe kirin. 

Moderatore panele M1rza Akar bi awayeke 

gişti belısa kareseta Helebceye G genos!da Kur

dan kir O mafe axaftine da parezer Sebahaddin 

Korkmaz!. Korkmaz bi gişti belısa sucen li dijl 

mirovatiye kir. Derbare ve de hin referansen 
peymanen navneteweyi O xebaten saziyen sivll 

raxist peş çavan da ku eger em kurd bixwazin 

dawe li merciyen navneteweyi bikin dive em bi 

metodek çawa tevbigerin Q ji kijan qonaxan 
derbas bibin. 

Axaftina duwemin ji laye parezer Şexnıus 

Ulekl ve hate kirin. Ulek ji belısa pevajoya eli
roki ya sOccn geııos1de kir. Belısa avabuna ciad

gehen navnetewey! kir ku weki dadgehek de
waml G may'ı'nde dadgehe ceza ye navneteweyl 
li Laheye di Tirmeha sala 2002 de hatiye cla
mezrandin. 

Axaftina daw! j i laye siyasetıncelar Fuad 

Oncni ve hate kirin. Onen derbaı·e teglna geno

slde de belısa pediviya perspektlfeke nG kir da 

ku em bikaribin bilyeren li Kurclistane diqcwi

min bi awayeke baş tebigellinc. Onenı got ku 

komarek wek Tiı·kiye di şerten we deme ya pişti 
şere cihan( ya yekemln de ger birasti jl diviya 

bGbGna netew-dewlet dive pakijiyek(komkuji-
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yek) bigi~tl bikirana. Lcwre jibo wan hem nete

wek diviya Cı hem ji welatek. Çımkl komaıa 

Tirk ji teref bewelatiyan hatiye avakirin. Herwi

ha em dikarin bejin ku komara Tiıkiye rasthati

niyeke diroki ye ku weki heremek tampon ji 

laye hezen xwedi statukoyen we deme ve hatiye 

ere kirin. 

Onen got ku jibo huyeren li KurdistanS pey

va tazl ya genoside ter nake jiber ku ew naşibc 

genasiden Ermeni, Rum, Suryani, Cıhu il hwd. 

Lewre genosida Ermeni, Rum, Suryani, CihO G 

hwd. Di demeke diroke de qewimine u qediya

ne çGne. Anku bune male diroke G niha em ni

karin jibo wan behsa metirsiyeke wiha bikin. 

Lebclc em Kurd ji her la yi ve he jl di bin xetc

rek wiha de nin. Jibo kurdan genasidek bi her 

awayi(fizlki, çanciL zimani u hwd) didome. 

Lewma ye ku ez dibejim ''genosida total ya 

domdar''. Ez dikarİm bi sedan belgeyan genasi

da total ya domclar isbar bikim. Onenl peyva 

"aslmllasyon"c ji vekir niqa~e . .Jibo kurden 

Stenbol G Stokhalıne peyva aslmilasyone di cih 

de ye lebele jibo kurden li Kurdistanc pcyva asl

milasyone ne di cih de ye. Lewrc ferqa wl ji 

wanc di cv c ku bGyer li !ıer welare xwe pek te

tc. Anku eligel mirov erdnigariyck. denıografya

yck , kulturek ji hole ve radihe. 

Di dawiya axaftina xwe de Onen bangi beş

daren panele kir: ku dive em ne bi nerl nek euro

santrik, bi ııerlııek Kurdistan! van tiştan niqa~ 

. bikin, komiteyek ava bikin n bi argumcııtcn xwc 

seri li yekiliya nctewl bixin da ku ew ji xwe bi

guhcrinc birastı ji bibe yekit iya nereweyan ku 

hiquqa xwc jibo hemüye neteweyen bedewlet 

vckc. 

Piş ti axaftina panelistan hin kesen be~dar 

Ibrahlm Guçlu , Şex Zihni. Ehıııecle Direhi, Re

şat Dcriki, Muhuddfn Batman!, G xortek bi nave 

Xalto. Mafe axaftine girtin G bir G baweriyen 

xwe golin. RO/ Selma Gunel 
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Şeyh Said ve arkadaşları idam edildikleri 
yerde anıldı 

Dicle A medi!Dema Nu 
1925 Kürt isyanının Lide ri Şeyh Said ve ar

kadaşl arı ö lümle rinin 84. y ılu1da Diyarbakır 'da 
anıldı. 

Kürt Ulusal Birlik Hareke ti (T EVKURD) 
tarafından düzenlenen anma etkinl iğ i, Şeyh Sa
id ve arkadaşlarının idam cezasına çarptırıtma
ların ın ardından idam edildikle ri yer olan Dağ

kapı ' da bul una U lu Cami önünde yapıl dı. 

Çok sayıda k i ş inin katıldığ ı anma c tk inl i
ğind~ Şeyh S ait ve Azadi cemiyeti lide ri Cıb-

ranlı Halit Bey ' in fo toğraflarının yer aldı ğ ı ve 
Kürtçe olarak "biz le r Kürd is tan ' nı n lide rlerin i 
ve mücade le ede nleri unutmayacağ ız" yazılı 

pankart aç ıl d ı. 

Şeyh Said ve si lah arkada~ların ın anısına ya
pılan sayg ı duruşunun ardından ruhl arına Fati
ha okundu. 

Daha sonra TEVKURD insan Hakl arı Ko
misyonu adına Av. Sıtkı Z ilan Zazaca bir açık
lama yaptı. 

Şeyh Said ve arkadaş l annın kend ilerine da-
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yalılan savaş neticesinde haksız yere ve meşru 

olmayan bir şekilde idam edilmelerinin yıldö

nümünde onları anmak için bir araya geldikle

rini söyledi. 
Şeyh Said ve arkad:.ışlarının idam edilmele

rinin, zamanda Kürd millet gerçeğini ve Kür

distan coğrafyasın ın inkarının da miladını teş

kil ettiğini açıklayan Zi lan, Şeyh Said ve dava 

arkadaşlarının naaşlarının ailelerine teslim 

edilmesi ve benzer nıuamcleye maruz. kalmış 

olan Said-i Kürdi ve Seyyid Rıza' nın da naaşla- · 

rının ailelerine teslim edilerek Kürd halkından 

ve ailelerinden özür dilenınesi gerektiğini vur

gu ladı. 

Zilan'ın yapt ığı aç ıklamada şunları söyledi; 

"Bugün ( 29.06.2009), kendilerine dayatılan 

bir savaş neticesinde; haksız yere ve me~ru ol

mayan bir mahkeme tarafından idam cezasına 

çarptırdan Şeyh Said ve dava arkadaşlarının şa

lıadet yıldönümünü anmak amacıyla burada bu

lunmaktayız. 

Bu olay, aynı zamanda Kürd millet gerçeği

ni ve Kürdistan coğrafyasının inkarının da mi

l adını teşkil eder. Biz Kürdler, inkar, asimilas-

.... 

yon, katliam ve yok etme s iyasetlerine rağmen; 

tarilıimiz.i, aidiyctimizi. şehitlerimizi unu tma

dık ve unutmayacağıt. 

Kürd halkının, kendi kadim toprakları üze

rinde siyasi iktidar sahibi olmas ı , kendi gelece

ğini özgürce belirlemesi en tabii hakkıdır. Bu 

hakkı hiç kimse ilc tartışma konusu yapmaya

cağız. 

ilahi adalet, bcynclmilel hukuk, vicdan ve 

insanlık onuru da bunu emreder. Bu vesi leyle, 

eğer Türk devlet ricalinin .. tarihi fırsat" sözün

elen kasıt, çözüm ve iyi niyet ise zaman geçiril

meden, Ki.ird halkının öz.gürlliğü öniinueki en

geller kaldırılmalı, Ki.ird millcı gerçeği ve Kür

distan coğrafyası üzerindeki siyasi iktidar hak

kı, kendi kendini yönetme salalıiyeti kabul edil

melidir. 
Bunun ilk adımı da Şeyh Said ve aziz dava 

arkadaşlarının naaşları ailelc1·ine teslim edi lme

li, benzer muamelcyc manız kalmış olan Said

i' Kürdi ve Seyyid Rıza'nın da mübarek naaşla

rı ailelerine teslim edilerek Kürd halkından ve 

ailelerinden özür dilenmeliclir. 

Kürdistan şehitlerinin ruhları şad olsun." 
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TEVKURD, Kongreya Civaka 
Demokratik ô Konferansa Hewlere 

Radyoya denge Rusyayeya beşa zimane Kurdf di 18.06.2009e de 
bi birez Fuad Onen re hevpeyvfnek çekir. lı her ginngiya mıjaren 
ve hevpeyvfne, em we wekf belge diweşfnin. 

TEVKURD Rixistnek Çawa ye? 

TEVKURD, Tevgera Yekitiya Neteweyi ya 
Kurd e. Weke ku ji nave we ji te fahrn kirin ku 
ev tevgerek e. Bi wateyek teng ne partlyek Ide
olojik an jl çini ye. Ev tevgerek yekitlye ye ku 
banga yekitiya neteweyi dike. Hime we li ser 
banga yekitiya neteweyi ye. Li bakure Kurdis
tane çi rexistinen welatperwer yen xwe wek re
xistinen neteweyi tarif dikin muxataben ve 
bange ne. TEVKURD daxwaz dike ku li bakure 
Kurdistane saziyek ku Kurdistane temsil dike 
ava bike. Ne ku ew bi xwe veya temsll dike, 
bang dike ku werin em saziyek neteweyi saz bi
kin. Peşniyara we ji kongreya neteweyi ye. Li 
nav TEVKURDe bi du awayan endameti heye. 
Yek je endametiya dezgehi, sazi an ji rexİstini 
ye. Aniha çar endamen me yen dezgehi hene, 
yek je Dema Nu ye, yek je Kornal e, yek je Me
zopotamyaya Sosyalist ya ku hewl dide ku li 
bakure Kurrustane partiyek sosyalist ava bike, 

yek je ji Çira ye. Ev endamen TEVKURDe yen 
dezgehi ne. Hemu dezgehen neteweyi muxata
ben ve bange ne. Li hela din li gel veya kesaye
tiyen serbixwe yen welatperwer muxataben ve 
bange ne_. Ü gelek aktiwisten TEVKURDe ji ji 
vana pek te. Ew bi xwe ne endame tu parti, sazi 
an rexİstinan in, le wek rewşenbir, siyasetme
dar di nav TEVKURDe de dixebitin. 

Ji bo TEVKURDe dive begotin ku ne dezge
hek zagoni ye, dezgehek defaqto ye. Meşrfilye
ta xwe ji wezareta hundur nastine, ji mafen ne
teweya Kurd yen rawa distine. Ve meşn11yete 
esas digre. Bi ve wateye ne dezgehek legal e u 
ne jlllegal e. Aniha navenda we li Amede ye, 
tabelaya we darvekirl ye. Le qet seri li sazlyek 
fermi nexist!ye. Pirtirln bi awayeki defaqto tev
digere u meşrôiyeta xwe ji mafe milete Kurd 
yen rawa distlne. Di destpeke de nave me Gru
ba Xebate ya Neteweyl ı1 Demokratik ya Kurd 
bu. Piştl saleke di kongreye de nave me wek 
TEVKURDe hat guhertin. 
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TEVKURD, pirsgireke wek 'pirsgireka 
Kurd' napejirine, veya bi Kurdistaneve gire di
de. Veya wek pirsgireka rasteqlniya welat u mi
let dibine. Kurdan wek miletekl tarif dike u 
wek hemfi mileten cihane li ser xaka xwe tarif 
dike. Xaka wan ji welate wan e. Çareseri ji bi 
pejirandina veya gengaz e. Ji ber ve yeke TEV
KURD di çareserkirina pirsgireka Kurdistane 
de mafe çareofisi dipareze. Mafe self determi
nasyone dipareze. 

Du hundur TEVKURDe de şiroveyen paras
tina vi mafi yen pir rengin yen ji hev cuda he
ne. Hin heval mafe çareofise wek federalizme 
tarif dikin, hin heval konfederalizme daxwaz 
dikin, hin heval Kurdistanek serbixwe daxwaz 
dikin. Le em van daxwaziyan li gor prensiba 
mafe çareofisi tinin cem hev. 

Dive be gotin ku di nav TEVKURDe de ge
lek rengen ideolojik ji hene. Ev ne tevgerek 
Ideolojik e. Li gor ideolojiyeke tevnagere. Li 
gor heşe neteweyi tevdigere. Di ve yekitiye de 
derdoren oldar ji hene, derdoren kominist ji he
ne, derdoren liberal ji bene. Him di waren ide
olojik ji pir reng e O. him di ware daxwazen sl
y~si de ji pir ali O. pir reng e. Le em van cudati
yan wek dewlemendi dipejidnin. 

Hun çima tev li Kongreya Civaka Demok
ratık ya li Amede nebun? 

Di ve derbeqe de sergejiyek he ye. N av e 
Kongreya Civaka Demokratik nave saziyeke 
ye. Ü ev kongreya ve saziye ya çaremin e. Wek 

· kongreyen hem u s aziyan bin kes wek m ev an 
beşdari van kongreyan dibin. Wek minak gava 
kongreya Hak-Pare dibe, bangi me dikin, em ji 
li ser nave TEVKUDe wek mevan beşdar dibin. 
Ve care van bevalan di kongreya xwe ya çare
min de bang li bin derdoren Kurd yen din ji ki
rin. Bang li bin partiyen legal wek Hak-Par, 
Kadep u bin kesayetiyen navdar kirin. Ji xwe 
ev kongreya ve saziye ye. Ne kongreyek nete
weyi ye. Bang li hemu derdoren Kurdan neba
tiye kirin O bemu terefen bakure Kurdistane ne
hatine ba bev u bi hevdu re kongreyek çeneki
rine. Dive em ve kongreye wek ya terefeki bi
binin. Dive em ve kongreye wek çapemeniya 

PKKyi an hin derdoren Kurden din nişan didin 
ku ev kongreyek yekitiye ye nebinin. Tişteki 
wisa tune, ev kongreya terefeki ye. Em beşdari 
ve kongreye nebfin. Ji xwe wan hevalan em ji 
bo beşdar bfiyina ve kongreye venexwandin ji. 
Hek em vexwendiban erne wek mevan biçfina 
beşdar bibuyan, meye ew piroz bikira u neten 
xwe yen paqij diyar bikira. Le em ji bela wan 
nehatin vexwendin u em beşdarl ve kongreye 
nebun. 

Konferansa neteweyi ya Kurdfstane ya ku/i 
Hewlire te plan kirin, hutıe beşdar bibitı, partf 
u rexisiinen Bakure Kurdistane yen ku di hil
bijartin a kongreye de yekitfyek pek neanin di
be ku li wir encameke bi dest xinin? 

Ji bo hilbijartine TEVKUDe projeyek arnade 
kir ku hemfi terefen Kurdan bihev re beşdarl ve 
hilbijartine bibin. Ji bo ve projeye em bi heva
len ji Partiya Civaka Demokratik re ji pcyivin. 
Me got ku tu daxwaza me ya taybet tune. Tene 
em dixwazin ku em hemfi Kurd bi hev re tev li 
ve hilbijartine bibin. Mixabin neçO seri, tevl ku 
em çfin hernil derdoren Kurdan. Hemuyan jl go
tin ku 'rast e, hewce ye, em~ wisa difikirin u 
erne ji bi vi awayi hewl bidin' Le mixabin ev 
proje bi ser neket. 

Konferansa neteweyl xeyala hemfi Kurdista
niyao e. Hemfi welatperweren her çar aliyen 
Kurdistane dixwazin ku em karibin ben ba hev, 
em astengen li peşiya azadiya gele me, azadiya 
welate me xwe bi xwe niqaş bikin, li reyen ça
reseriye bigerin, dezgehek yekltiye ji saz bikin. 
Ev xeyala me hemuyan e O ne bawer im ku tu 
welatperwer li hember ve daxwaziye derkeve. 

Le ji bo ve hewldana konferansa ku we li 
Hewlere çebibe ez dikarim van tiştan bibejim: 
Hin bi awayeki fermi tu kes nebatine vexwen
din. Bi awayeki fermi tu rojev nebatiye dlyar 
kirin. Tene di reya çapemeniye de te gotin ku 
we li Hewler çebibe u we bang ji hemu rexisti
nan re bekirin. Le di ware pratik de hin tu gav 
nebatine avetin. 

Hek konieransek wisa çebibe, fikra me cw e 
ku dive tene rexistin, dezgeh sazi a kesayetiyen 
welatperwer yen Kurdistane ben vexwendin. 
Derveyi wan dive tu kes beşdan ve konferanse 
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nebin. Bi taybet ji di ve revebiren dewleten Tir
klye, İran ı1 İraqe beşdar nebin. Hek ev konfe
ransek Kurdistan! be dive terefen Kurdistane 
beşdar bibin. 

Ya din dive rojeva ve konferanse li gor pirs
gireken şoreşa azadlya Kurdlstane be tesbit ki
rio. Ji bo çi veya dibejim? Direya çapemeniye 
de te gotin ku rojev ew e ku beçekkirina rexİs
tinen Kurdistani yen çekdar in. Ev naye qebul 
kirin. Hek konferansek Kurdistan! be li dar xis
tin Q xalek ji rojeva we jl beçekkirin be, di ve di 
seri de em bixwazin ku çekdaren kolonyallst ji 
Kurdistane derkevin. Dive em di nav xwe de ni
qaş bikin ku em van dagirkeran çawa dikarİn ji 
welate xwe derxinin. Gava ku qala silehan dibe 
di ve di destpeke de silehen dagirkeran be niqaş 
kirin. 

Em dikarin di ve konferanse de li ser şere 
çekdan yen Komela, PDKya İrane, PKK rawes
tin. Ev ji dibe ku tekeve rojeva ve konferanse. 

Hek di ve konferanse de fikrek yekdengl derke
ve dibe ku ji van hezan bixwaze ku dev ji şere 
çekdari berdin an ji şere çekdari rawestinin. Le 
tu cari nabe ku ev konferans tenebi rojeva be
çekkirina çekdaren Kurdistane be civandin. 
Wek minakez ji we re bibejim; aniha di navbe
ra başfir G bakure Kurdistanedeli dor 150-200 
hezar leşkeren Tirkan hene. Hek ev konferans 
bicive ı1 di rojeva t'e de mijara beçekkirine he
be, dive beri her tişti be gotin ku bila ev Jeşker 
ji vir herin. Hek ev konferans 150-200 hczar 
leşkeren kolonyalist nebine u tene ji 4-5 hezar 
çekdaren PKK re bibeje dev ji çek berdin, ev 
nabe konferansek neteweyi. Hek ev konferans 
tene li ser ve xale bicive ev nabe konferansek 
neteweyi G Kurdistan!. Dibe bibe konferansek 
Tirkan an ya Emerikiyan, le nabe ya Kurdista
niyan. Dive arınanca sereke ya ve konferanse 
ew be ku erne çawa karibin Kurdistane ji kolon
yallstan rizgar bikin be. 
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Em Şex Saide kal ô hevalen wi bi rezdari bibirtinin ------
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