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Ji TevlrurdG

Geli xwigk ü birayan, bi heJmara kovara
Tevkurd-ö ya seemin, nuha em bi we re ne.

Weke me bere Ji goubü; Tevkurd, weqana Tev-
gera Yekitiya Netewi ya Kurd/TEVKURD-€ ye.

Tevkurd, kovarek makro slyasi ü fikri ye. Di
her hejmare de, weki dosya li ser mijareke sl-
yasi-stratejik radiweste. Pirs-pirsgrekCn doza

Kurd-Kurdistan bi hemü aliyön (heta ku
mumkün be) kurdan re niqaq ü muzakere dl-
ke. Em dixwazin kovara Tevkurd-Ö bibe ptat-
forma tevgera azadlya netewi ü hemi aliyen si-
yaseta kurd li köleka hev bi azadi tede werin
ifade kirin. Em bi perspektifa yekitiya netewe-
yi ü bl hesten xwisk ü biratiy€ li hemü aliyÖn

siyaseta kurd dinörin, ji mirasa tevgera azadi-
ya netewi re xwedi derdftevln ü dixwazin ko-
vara Tevkurd-€ bibe wesila vö gand€.

Di v€ hejmarö de mijara dosya me, "Di Do-
za Kurdistän de Niqaqön Qaresiyc ü Pirsa Ye-

kitiya Neteweyi" ye. Lewra ku iro Ji her wextÖ

zcdeur pirsa Kurd-Kurdistan hatiye rojeve. J1

cryata navnetewi heta dewletön her€mö her
kes bi mesela Kurdistan re mijüle ü li sere xe-
ber dide. Statukoya sedsala qüyin miada xwe

tije kirye ü li ber xerabüne ye. Bi xweqi an
nexwegi ev statuko mecbür€ guhartine ye, Ll
Iraq€, bi mudaxela clvata navnetewi Kurdista-
na Federe derkete p€E. Li parqeyen din ü bi
taybeti li Bakür w0 pcvajo Qewa here seri ne-
diyar e. $ert€n der ü hundur y€n her pergeyi

weke hev nin in. Ne destek ü mudaxela crvata
nawretewi (weke lraqö) ü ne ji temsila irada si-
yasi ya hevrnuEterek li her perqeyi weke hev e.

Ji wc bone, dl ve pevajoya ku "dinya alem"
li ser mesela Kurd-Kurdistan mijül dibe: bi
navö "vebünan" ("vebüna kurd", 'Vebüna de-

mokratik" ü nuha ji "vebüna tevgera yekiuya
mill), gelek plan ü senaryo tCne risün. Gelo li

ser v€ pövaJoy€ hiqmendiya raya kurd ql ye?

Bir ü rayCn siyaseta kurd gi ne, Qi nin in ü
pcwiste gi bö kirln? Di v€ hejmare de em li ser
p€vajoya dawi ü egerön we rawestiyan...

Em weke Tevgera Yekltlya Neteweyi ya
Kurd (TEVKURD-€), v€ p€vajoyö Ji nez ve bele

bi ihtiyad dlgopin in. Her giqas gotin ü nI-
qaq€n "gareserkirina" pirsa kurd zöde z€de ke-
übin rojeve ü hin peyamön sembolik ü gaven

pratik tene av€tin ji, bel€ irada damezrÖner ya

red ü inkara kurda ya düi aqll ü böehlaq di
esasö xwe de hig neguheri ye. irada da-

mezrener ya 'yek dewlet, yek al, yek zman,
yek milet', ya jakoben ü uniter bi hemi damü
dezgeyen xl,re ve desthilatdar e ü yekgirti ye.

Bel€ v€ pradigmayö miada xwe ttje kirye. Li
ber guhartin an QtkestinC ye. Ya ku nuhaji ali
dewletö ve t€ xwestin ü kirin, bi rutüQ ü re-
formön pigük cardln parastin ü restorasyona
ve sisteme ye. -Tevgera yekitiya mili", plan€

xapandina kurda ye!

Ji ali me de ya heri metirsin ü böetrlaqi ewe

ku, w plan cardin bi piqtgid ü manipulekiri-
na "hrln" kurdan tC bi cih kirin. Em bala hemü
kurda dikqinin ser v€ yek€! Doza azadlya \e-
tewi di qikerek plr kiriuk de derbas dibe. Ne-

tewa kurd nuha bi prosesa Lozana duwemin
re rübirü yel Ya ewö kurd weke netew li ser ze-

rfna welate xwe ü di gergeva maf€ qarenüsi

de cih bigyin ü b€ne qebül kffn, yan ji aqübe-
tek wek ya Inzane h pe$iya kurda ye!

Nuha qavö dinyayE li kurda ye ku, kurdö
roleki gewa biley?in. l,€ mixabin! Vizyona si-
yaseta kurd geleki qels e. Doza Kurdistan li
ser rastiya xwe ya tadld ü siyasi naye muza-
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kere kirin. Qap ü gergeva daxwaz€n kurda ü
tawre xwesuna wan geleld "nizm" keti ye.

Kurd, ji temsila yekitiya neteweyi ya siyasi
dür, beserüber ü b€ liyaqat in. Evji grüra mi-
rov ya netewi ü insani di$kene.

Ji bo me pirsa Kurd, pirseke netewi, pirsa
kurd ü Kurdistan e. Pirsa parqekidna welat ü
mileteld 4o milyon e. Pirsa kolonyalizm€ ya
asimllasyonö, n|adperesü, kogkirin, qirkirin
ü Jl dest girüna hemü maf€n netewi ü insani
ye. Bi golineki din pirsa kurd: plrsa aqil, eh-
laq, edalet ü wtjdane mirovatiy€ ye.

Li ser van mijaran gelek nüneren siyasi, si-
yasetmedar ü ronakbirön heja birürayen xwe
bl me re perve kirin. Wefadarö doza Kurdis-
tan, entelektuel€ cefakar. mamosta Ismail Be-
qikqi ödi weke niviskare daimi di her hejmarO

de bl me re ye. Em bawerin ku emö/hun€ Ji

van qirove, analiz ü pesniyaren südeki mezin
blgrtn. Ji nuha de em destxweQi ü spasiyzr

wan dikin.
Weki din dl ve hejmare de hunÖ hin belge-

nivis ü banga TEVKURD-e ya li ser "Kampan-

ya Zrnarre Kurdi" bixwinin. Em ne bi gotinC, bi
$iür ü hemü giyana xwe gringiyeki mezin di-
din zman€ kurdi. Yekitiya zman, dikare yeki-
tiya neteweyi ji bi xwe re bine. Ji we bon€, me

amadekariya kampanyayeki pirali ü demdiröj
daye destpökirin. Di nez de ew€ li sere zede

agahdart werin belavklrln. Nuha em metnC

klrdki ü kurmanci ya vö kampanyä -ku em w€
weke seferberiya zmarre kurdi bi nav dikin-,
dlxwazin bi we xwendevanen Tevkurd-C re
parve bikin.

Heta hejmareke dtn, biminin di nava x€r ü
xweslyc de...

20 Cotueh 2M9- rydrtuHr
HryetaWqanE
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$özüm Tartl$malan
ue Ulusal Birlik

Kürt sorununun öai, Küftlerin kendi pleceklerini kendiluinin hyin

etmesi ile ilgilidir. Brjtün halkla gibi Kürt fnlkrnrn, Kürtmilletinin & bu

t<abiliyetivardlr. Türk siyasal plene[inde, "eger komünizm gerekliyse onu

da biz getiririz" geklinde bir anlayq vardrr. Kürtlerdeki mücadele bilinci, artrk

bu anlayprn gergeklegmesine zin vermiyor.

lenmedl. Devlet ve hükümet yetkilileri, onla-
ra ba$h olarak da bazr basrn mensuplan ve si-
vil toplum yönetictlerinin mensuplan, nelerin
olmayacnÄrru, 'qu olmaz, bu olmaz" dtyerek
gok kolay ve rahat bir.qekilde .söyleyebiliyor.
Ama nelerln olabilece{i konusunda hie blr qey
söylemiyor. Af konusu, $üphesD, pKK'liler
dikkate ahnarak dile geüriliyor.

igiqleri Elakam Beqir Atalay'rn, I Agustos
2OOg dald tutumuyla, 31 Agustos 2OO9 daki
konuqmasr arasrnda dertn bir geliqki var. So-
runlan kawaytqta ve anlatrgta geriye gidig var.
Aradaki zaman süresinde ne olmuqtur? Bu,
Ttirk siyasal hayatrmn, Ttirk slyasal rejiminin
at'zü ile ilgtli bir sorundur. 25 Agustos 2OO9
da, 3O ASustos Bayramr nedeniyle, Genelkur-
may Baqkam Org. ilker Baqbug konuqmuq,
sürece iliqkin düqüncelerini ve neler
yaprlmast gerektiÄini anlatmrqtrr, "Kürt

lrrnn{l !69ft6

Temmuz a1nrun sonlanndan iübaren, hü-
kümet, "Kürt Agrhmr"ndan söz etmeye baq-
ladt. Iqigleri Bakaru Beqir Atalaym, I Agustos
2OO9 da, Ankara'da, Polls Akademisi'nde, ga-
zetecilerle yapb$ toplantr, bakanrn gazetecile-
ri dinlemesi, Kürt toplumunda heyecan
uyandrrdr. ll A$ustos'ta, Baqbakan Recep
Tayyip Erdogan'rn, Ulusa Sesleniq konugmasr
umudu artrrdr.

Ama igiqleri Bakam Beqir Atalay'ln 3l
Agustos konuqmasr gok umut lancrydr. Artrk,
"Kürt aqrhmr" denmiyor, demokratik
aqrhmdan söz ediliyordu. Bakan'rn bu konug-
masrnda, Kürt sözcügü hig geqmedi. Konuq-
mada, Kürt sözcüSünü geelrmemek iqin, yo-
fun bir gaba sarf editdi. igiqleri Bakam Beqir
Atalay, olacaklan de$il, olmayacaklan saydr.
"Af yok, anadilde egitlm yok, anayasa degiAik-
Ii$i yok." Nelerin olacagr, olabilecegi ise söy-
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Bugün,

olmasr

Kürt s0rununun konuguluyor, tartrqr|yor

$üphesiz qok önemlidir. KonuEmalar,

yazrlar tartrgmalar sürüyor. Bu konuda ifade

özgürlü[ü qüphesiz gok ()nemlidir. ifade cizgürlüflü

önündeki engellerin kaldlrrlmasl hükümetin,
parlamentonun, önemli bir görevi olmalrdrr.

Hükümet bütün bunlara ragmen "ne pahasrna

aqrhmr' sözlerlnden olursa 0lsun, dernokratik agtltma devam edecefiiz" nu, sözülecek olan so-
duydugu rahatsrztfr diyor, Bu da deöerli bir tutum. Ama ciddi bir plan- run Kürt sorunu, so-
ima etmlStlr. Ordu srk proie OlmaSt da önemli. run'dan dolayr ma$-
srk, bireysel haklann dur olanlar Kürtler...
drgmda hiqbir kazamma izin verilmeyeceglni
dile getirmektedir. Türk siyasal sisteminde,
Tt.rrk siyasal rejiminde, slyasal partilerln, hü-
kümet, parlamento gitri halk tarafindan seqil-
miS kurumlann, atanmr$ kurumlar
karErsrnda, örnegln silahh bürokrasi
karqrsmda ciddi bir aErrhklan yoktur. Kürt
sorunu söz konusu oldulu zaman bu agrkga
böyledir. Ttirk siyasal sistemi, Ttirk siyasal re-
jimi bu yönleriyle demokratik de{ildir. Bu gok
agrktrr.

Bunlar, hükümetin, clddl plan ve proje
hazrrlamadan "Kürt agrhmf baqlatbglru gös-
termektedir. Bugün, Kürt sorununun konu-
quluyor, tartrqrhyor olmasr qüphesiz qok
önemlidir. Konuqmalar, yazrlar tartrgmalar
sürüyor. Bu konuda ifade özgürlüSri Süphesiz
qok önemlidir. ifade özgrirlüSü önündeki en-
gellerin kaldmhnasr hükümetin, parlamento-
ilun, önemli bir görevl olmahdrr. Hükümet,
bütün bun.lara ragmen "ne pahasma olursa
olsun, demokratik agrhma devam edece$2"
diyor. Bu da degerli bir tutum. Ama ciddi bir
pian-proje olmasr da önemli. Bu gergevede

Igigleri Bakam Beqir Atalay'rn, bir ay süreyle
neler yaptrtrna bakmak gereklr.

Bakan bazr siyasal partilerle, bu arada De-
mokratik Toplum Partisi'yle de görüStü. iQiqle-
ri Bakanr iSQl ve i$veren sendikalanyla, bazr
sivil toplum örgütleriyle de görü$tü. Ama Ba-
kan'm Kürtlerle, Kürtler tarafindan kurulan
ve yönetilen sivil toplum örg!.iüerlyle, örnegin
GÖq-DER glbi örgütlerle, Kürt aydrnlanyla,
Kürt basrruyla, Kürt gazetecileriyle ciddi bir
görüSmesi olmadr. Halbuki sorun Kürt soru-

Bu aqrdan, öncelikle Kürtlerin dinlenmesi bü-
yük bir önem arz ediyor. Kürtlerln dinlenme-
mesi $üpheslz büyük eksiklik. Konuqmaya,
tartr$maya Kürtlerin glrmesi elbette önemli-
dir. Qükü sorun Kürt sorunudur, Kürtlerin
sorunudur.

Kürt sorununun özü, Kürtlerin kendi gele-

ceklerini kendilerinin tayln etmesi ile ilgilidir.
Bütün halklar gibi Kürt hallnmn, Kürt mille-
tinin de bu kabiliyeti vardrr. Tltrk siyasal ge-

lene$nde, "eger komünizm gerekliyse onu da
biz getiririz" geklinde bir anlayrg vardrr. Kürt-
lerdeki mücadele bilinci, artlk bu anlaSnqrn
gersekleQmesine izin vermiyor. KürUeri kendi
geleceklerlnl kendiler belirlemeye qahqryor.
Bireysel haklann Kürtleri hiq tatrnin etrneye-
ce$i lrrrgulanryor. Bireysel haklar, lqqller lQln
bireysel haklar istemek gibidir. Halbuki igqiler
haklanm ancak sendikal mücadele süreclnde
elde edebilirler. Kürtlerde. "kolektlf mücadele
etmek gerekir, kolekttf haklan kazanmak ge-

rekir" anlayrgr geliEmektedir. Birey olarak hig-
bir qey yaprlamaz, ancak grup olarak ka-
zammlar elde edilebilir anlayrqr ciddi bir tu-
tumdur. Kolektif mücadele sürecinde ulusal
birlifin gergekleqmesi de daha büyük bir
olasrhk kazarur.

Ttirkiye'de, kendi geleceginl kendisinin tayin
haklu ile ilglli yazlar, konuqmalar, tartr$malar,
'kendi gelece$ni tayln hakl , ille de aynlma
hal<kr de$ldir" diye traqlamaktadu. Halbuki
kendi gelecegin tayin hakla birinci planda mut-
lak olarak aynlma haklaru iqemektedir.

Bu süreete dikkau Qeken di{er olumsuz bir
tutum, askerin operasvonlan sürdürmestdlr.
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KonuEmalarda, tartrEmalarda, deginilmeyen,

gündeme getirilmeyen bir konu da, son 25 ylhk Kürt

savaErnda, Kürtlerin, Kürdistan cografyaslnrn

uIradrgr kayrplardrr. Köylerin yakrlmasr-yrkrlmasr,

koruculuk dayatmalan, milyonlarca Kürd'ün yerini-

yurdunu, evini-barkrnr terke zorlanmasr, JiTEM'in

laaliyetleri, binlerce faili meqhul cinayet,

?"-0" :l*:]" llfj' magduriyeti yaratan unsurtar otmaktadrr,de[er bir özelligidir.
PKK'nin ateskesine karqr operasyonlann sür-
mesi, Kürt halkrnda, sürece iliqkin olumsuz
duygulann oluqmasrra neden olmaktadrr. Bu
bakrmdan, basrmn, aydrnlann, PKK'ye 'sllah
brrak' demelerinin hiqbir anlamr yoktur. Or-
duya 'operasyonlan durdur'demek daha an-
lamhdrr. Ordu operasyonlan durdurdulu za-
man PKK'nin güvenlik kuwetlerine saldira-
caSr kamsrnda de[tlim.

Kürt sorununu esas noktalanna hig de$in-
memek, "Kürt ag rmr" sürecinln önemli bir yö-
nüdür. Devletin, hükümetin, sorunun bu yö-
nüne hig definmemesi anlaqrlabilir bir durum-
dur. Ama basrn, yazarlar, sivil toplum örgütle-
rinin yöneticileri de, sorunun bu esas nok-
tasrna hlq deSinmiyor. Kürt sorunu neden bir
sorunduf Kürt sorunu günümüze kadar, ne-
den qözülemeden gelrniStt? Sorunu yaratan
esas unsurlar nelerdlr? Kürt sorunu nedir? gi-
bi konulara, konugmalarda, tartrqmalarda hiq
definilmemektedir. Bu Süpheslz, lg20'lerle il-
glll bir olaydr. Milletler Cemiyeti döneminde,
Kürtlerin ve Kürdlstan'rn bölünmesi, parga-
lanmasr ve paylaqrlmaslyla ilgili bir olaydr.
KonuEmalarda, tart$malarda, yazrlarda, soru-
nun bu yönüne, temel niteligine hig de$inllme-
mesi elbette qok büyük bir eksikliktir.

'Kürt sorunu' dlyoruz, 'Kürdistan sorunu'
diyoruz. O zaman Kürt sorununun ne oldu[u,
nas sorun halüre geldlgl, blllmin, siyasetin ve
dlplomasinin kavramlar4rla incelenmelidir.
l92o'lerde, Kürtlerin kendl geleceklerlni ken-
dllerlnin belirlemelerine, Kürtlerin bu yoldaki
mücadelelerlne neden engel olundufu, em-
peryal devletlerin ve bölge devleflerinin bu sü-
recin gerqeklegmeslne nas izin vermedigi,
engeller yarattrtr, zengin olgusal dayanak-

lanyla incelenmelidlr.
Bölünmenin, parga-

lanmarun ve paylaE marrn ulusal birli$tn ger-
qekleqmeslne engel oldulu, zaten bunun igin
yaprldrg da agrktrr.

Konuqmalarda, tartrgmalarda, deginllme-
yen, gündeme getirilmeyen bir konu da, son
25 yrhk Kürt savaqmda, KürUerin, Kürdistan
cofra.$rasrmn ufradrfir kayrplardrr. Köylerin
yakrlmasr-yrk masr, koruculuk dayatmalan,
milyonlarca Kürd'ün yerini-)'urdunu, evini-
barkmr terke zorlanmasr, JITEM'in faaliyetle-
ri, blnlerce faili meqhul clnayet, mapduriyeti
yaratan unsurlar olmaktadrr. Koruculuk da-
yatmalan sürecinde, aileler, yerlerini-yurt-
lanm terke zorlanmtg, bu ailelerin toprakian,
tarlalan, ballan-bahgeleri korucular ta-
rafindan ya{malanmrqtrr. Halen korucular de-
netiminde olan topraklar vardr. Daglann, te-
peierln, dere yataklanmn sürekli bombalan-
masl, Kürdistan cotraffastrun dogal zengin-
liklerlnl, florasrm (bitki örtüsü), faunasrnr
(haywan varh$r) tahrip etmlqur. Kürdistan
daflartnm ormanlarr sistematik olarak
yakrlmrstlr. Kürtierln, Kürdistan colraf-
yaslrun ugradr$ bu zarar-ziyan, magdurlyet
dikkate almmadan, bunlann tazmin yollan
gündeme getirilmeden, qözüm olablllr ml? Qö-
züm denen sürecin, mafdur ailelerle olumlu
bir yansrmasr olmasl gerekll defii midir?

Tazmin yeterli detildir. Sorumlular
hakkmda soru$turma aq mal:drr. Sorumlular
yar$ önüne gtkanlmahdr. Binlerce "faili meq-
hul" cinayet vardr. 15OO (bln beq yüz) kadar
"fallt meqhul" olan, cesetleri elde edilrnlg clna-
yet vardrr. 5OOO (beg bln) civannda "faili meg-
hul" olan fakat cesetlerine ulaq amayan cina-
yet vardrr. ITOOO (on yedi bin) den fazia, dos-
yasr aqrlmrq, henüz kapanmamrq krimlnal olay

6 TEVKURD - Hejmar 3

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bu konularda, devlet-hükümet hiq özelegtiri

yapmty0r, gegmiq uygulamalarryla yüzlegme

gerefini duymuyor. Daha düne kadar, Kürtler ve

Kürtge konusunda inkar vardr. 'Kart-kurt'tan, 'da[da

yagayan Türkleiden söz ediliyordu. gimdi artrk

bunlar söylenmiyor. Mücadele sürecinde bunlar

fiili olarak kazantldr, Ama, Kürt adrnr, Kürtge adrnr

vardr. Devlet, durma- ätttTlätTtak yine, Özen gösterilen bif tutum oluyor. Asuroloji de var. Asu-
dan. PKK'yeaf olrnaya- Kürtqe denmiyor. 'Türkqe'den baEka dillei [3[i1i roloji'nin, Süryanice
cagm söylem€kl€dir. 

daha qok kullantltyof. ile lliqktll oldu{u söy-
Peki bu "faili meg- lenebilir. Demek kt ya-

hul"leri, köylerin, ormanlarrn yakrlmasrm,
milyonlarca Kürd'ün yerini Jrurdunu terke
zorlanmasrm kim affedecek? Bunlann affr söz
konusu olacak mr? Bu koqullar altrnda, zul-
me karqr, bashrya karqr direnmenin vazgegil-
mez bir hak oldu{u, aqft bir gergekliktir

Bu konularda, devlet-hükümet h1q özeleq'
tlri yapmryor, geqmiQ uygulamalanyla yüzleq-
me gerefini du1'rnuyor, Daha düne kadar,
Kürtler ve Kürtge konusunda inkar vardr.
'Kart-kurt'tan, 'dadda yaqayan Ttirkler den
söz ediliyordu. $imdt arhk bunlar söylenmi-
yor. Mücadele sürecinde bunlar fiili olarak ka-
zaruldr. Ama, Kürt adlru, Kürtqe adrm anma-
mak yine, özen gösterilen bir tutum oluyor.
Kürtqe denmiyor. "T\rrkqe'den bagka diller' ta-
biri daha gok kullan ryor. Devletin ve hükü-
metin kaletlanna,'Kürtge' de$il,'Turkge'den
baqka diller tabiri geqiyor. Sürecin, Temmuz
2OO9 sonunda, 'Kürt aQrllmr' olarak baqladr$
billniyor. A'lla, 2O-25 gün gibi krsa blr süre
sonra, "demokratlk aq lm" kawamt kul-
lamlmaya baglamyor. "Kürt ae rm!" kawamr
terk edlllyor. Basrnda, üniversitelerde, Kürt
Dili ve Edebiyatr bölümlerlnln ag acaSr konu-
quluyor, tartrQ lyor. Bu böIümün tlk olarak
Mardln Artuklu Üniversitesi'nde aqtlaca{r
vurgulanryor. Ama YÖK "YaEayan Diller Ens-
titüsü" adrnda bir enstltünün kurulmasrna
izln verlyor. "Yaqayan Diller Enstltüsü" ögren-
ci almayacak, ileridekl egltlm iQln ögretmen
yetiqtirecek. Ya$ayan Diller olarak Arapqa,
Farsqa, KürtQe ve Süryanice düqünülüyor.
"Afap Dill ve Edebiyatr", 'Fars Dili ve Edebl-
yatr" üniversitelerde zaten var. Üniversitelerde

$ayan diller arasmda, elitimi, böiümü olma-
yan tek dil Kürtge oluyor.

Bütün kurumiann özelegtiri yapmasl ve
geqmiQ uygulamalarryla yüzleQmesi gerek-
mektedir. Bu kurumlar ieinde, Üntversitenin
ve yargrmn özeleqtiri yapmasr ve gegmig uyElu-
lamalanyla ynzleqmesi önemli olmahdrr.

Konuqmalarda, tartrSmalarda, yaalarda.
en Qok dlkkatl qeken konu ise, basrn mensup-
lannm, sivil toplum örgritlerlnin temsllcileri-
nln, devletin lormrzr gizgileri konusunda gok
hassas olduklandr. Halbuki hareket noktasr
Kürtlerin özgürlügü olmahdrr. Sorun, 'Kürt
agrhmr", devleti rahatlatmak igin ne yaprlmah,
nas yaprlmah noktasmdan ele almryor. Kürt-
lerin özgürlügü temel konu olmuyor. Devletin
klrmrzl Qlzgilerini korumak isin yoÄun blr qa-

ba harcanryor. Bu, Süpheslz, Kürt sorununun
Qözümü de$ildir. Kürt sorununu Qözmemekte
direnen, bunun iQin de ig politikada ve drq
politikada gok a$r sorunlarla karqrlaqan dev-
lettn kendini biraz rahatlatmasl igln yeni dü-
zenlemelere ihtiyaq duymasrdrr. Agdrmrn, dw-
letin bekasr igin, milli birhk tetn gerekli oldu-
$u vurgulanmaktadr.

Bugünlerde, Kürt sorunuyla ilgili olarak,
birqok kitabrn, dergilerde yazrlann yayrm-
Iandlgr gönilrnektedir. Bu yaz arda, kitaplarda
daha gok "kardeqlik" dile geüriliyor. "Bin yddr
beraber yaqryoruz", "Aynmrz-ga1.nmz yok, bin
yrldrr, beraber afladrk, beraber güldük', "is-
lamz, din kardeqiylz' vs, Kürt mücadelesinin,
Kürt savaqr'run yükseldi$ dönemleri düSüne-
lim. O zaman, Kürtler, lqln neler deniyordu?
"Hainlerin inlerini baqlanna yrktk", "23 hatn
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silatrlanyl:r birlikl.e tilü clc gecirildi."'Teriirist-
krrin tcpcsinc yaÄmur gitli bomb:r ya{drrdrk"...
vs. [3ugür.rk:r<lc yo{un bir sekilde dile get.irilcn,
"kirnk:slik" h:rvasurrn lt:k bir rx:dcni ol:rbilir.
Kiirl lcrt: dofal hakl:rnnr, insan ol:rr:rk sahip ol-
tltrkliu-r hakl:rn. Kürt toplumu olrnaktan do-

flrrr lrirklirrt vcntrt:mck vey:l bunu cn asgarri se-
viyt:tlt: tutrrtnk. -. - I Icpimiz ztrtcn kardeEiz. gu
hak, bu hak üzt:rinde tsrurh olnuya ne gerek
var. Ilirytik alatxy gibi olnrak, büyük af:ibey
gibi yaqnnrak daha (loÄru..."

OttnrhuriycI I Ialk P2rrt.isi Gr:ncl lJaqkanr
Dclriz [laykal vc Milliyctqi llztreket l)artisi Ce-
rrcl lJarsk:rnr Dcvk:t Bahgcli, dernokralik
a-1:rlurra q;iddctlc k:rrqr crkryorl:rr. Devk:t Bah-
((:li lrin 'Kärl. irclhmi'när karrgt olmasrnrn l.ek
ttt'dcni var. 'I-ck dcvk:t, tek millct, tck dil, tek
bayrak, tt:k vatan diycrck Krirtlerin tizgljlrle$-
tttcsinc ktrrgr olnr:rk... Kürtlcri ht:r zam:rn.
'l\rrklüür:. 'liirklrre bnfh bir ktile olarak gör-
lrx'k. Kürtlcrin demokratik tzrlcplorinin ezil-
rrr:sirre yol vennek... Deniz B:ryk:rl da durma-
(lan. "Kül'l irqrhntr AflD ptojesidir" deyip duru-
yor. Kür tleri11 clo{al haklannr, inszrn olnraktan
tlo{ln luklunnr teslim etmek iein AIJD'rrin tel-
kirli nli gerekiyor'/

$rrlasr qok agtk: Kürt sorununurr iki önem-
li yönrli varr. Ktirt solrnlrnun kayna{rnda.

devlctin, inkar, imha ve asimilasyon politika-
larr vardrr. Dcvlet, Kürtlere, dofral haklarrm
tcslinr ederck. bu poliükadan, bu uygulama-
lardan, gcri adlm atabilir. Bunun igin,
kanrmca, kimseJle, herhangi bir kurumla gö-
rü$mesi gcrekli de{ildir. Ama bir dc PKK soru-
nu vardrr. Bunun iqin Demokratik Toplum
I'artisi'yle, Kürt sivil toplum örgütleriyle, Kürt
basrnryla, Kürt .rydrnlanyla, giderek PKK'nin
kerrdisiyle görü$mesi, sürecin saghkh iEleme-
sinin bir gereAidir.

Sonuc

Sürecin, 'Kürt aCthml" adl altlnda veya de-
mokr:rtik aqrhm adr alt-rnda konuguluyor,
tartr$rhyor olmasl, önemli bir geli$medir. Hü-
kümctin, "ne pahasrna olursa olsun, agrhm
devam edccck" söylemi de önemlidir. Ifu
tartrEmalann daha sa$hkh bir gekilde yürü-
mcsi iqin, dtioünce özgürlügü önündeki pü-
rüzlerin, engcllcrin kaldrrrlmasr hükümet ve
parlamento icin öncmli olmahdrr. Bu qergeve-
dc, hükümetin bu tutumuna yardlmcl olmak-
ta yarar vardtr. Bu konuda, hükümeiin, daha
önceki hükümetlere göre, önemli bir tutum
deÄisikligi iginde oldu{u söylenebilir.
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Henryeki t0 anin, siyaseta dewleta dagirker di heq0 pirsa Kurd da, li

ser inkar 0 asirr'ile hatiye ava kirin. Dewleta lirk bi hemu höz ü teqate

xvve va ji bona a$mfle kirina Kurdan hewl daye, her qi 1i destO we hati-

" L ye, teqsir nekiriye. Le bel0 hewlen kfr,etÖn ya dewleh Tirk, bi serneket 0

t} | ji ner zirufa iro ya navneteuä u heremi sernakave 1iji ber zirufa iro ya navneteuli u herömi sernakave 1i

Mesut T€k
(Sekreterc GiSti'PSK)

Be guman gelek ali ü sedemön niqaq€n da-
wi hene, ku qayanO behs ü gotin in.

Le bele di vC nivisa xwe da, ezö ten€ behsa

hinek xalan bikim, ku bi min ji yCn dine gi-
ringtir in.

Dikarim b€jim niqaq€n dawi ya li ser qare-

ser kirina pirsa Kurd büye xala sereki ya roje-
va siyasi ya Tirkiy€ ü Kurdistanö. Ji ber ku
yek ji pirsen bingehin a Tirkiy€ köqeyö Kurd e
ü pirsa Kurd büye sedema gelek pirs€n siyasi,
abori ü civaki. Ji xwe ji damezrandina Koma-
ra TirkiyO virda, keqeye Kurd hertim di rojeve
da büye; carna genn büye hilkiqiyaye reza ye-
kan, cama sar ü be deng büye, ketiy€ rözön
j eri.

Dive bC gotinc, dest peexere niqaqa hane
Hikumeta Partiya Dadi P€Eveqünö (AKP) ye ü
zlmane hikumeta AKP di heqö pirsa Kurd da,
ji yCn bere nerm ü baq e.

GavGn Pig0lr ii
Maqul MenzilG
NGzilrtir Dikin

- * 
, ,,i

;€t,,,.
:fil

Berö her tiFt, dive bejim, ku armanca dew-

let ü hikumeta AKP qi dibe, bila be, niqaQ€n

hanö büyereka bag e. Ji ber ku cara yöka ye,

ku li ser pirsa Kurd bi vi firehi te axaftin ü
behs kirin€. Hemu aliyCn siyasi ü civakiya
na\xweyi, bir ü baweriyön xwe li ser babetCn

hanö p€9ke5 dikin. Her usa bala Dewleta Yek-
büyi ya Amerika (DYA) Y€kitiya Ewropa (YE) ü
dewleten navce ji li ser proseya hanö ne.

Herweki te zarrin, siyaseta dewleta dagirker
di heqO pirsa Kurd da, l1 ser inkar ü asimile
hatiye ava kirin. Dewleta Tirk bi hemu hez ü
teqate xwe va jl bona asimile kirina Kurdan
hewl daye, her qi ji deste we hatiye, teqsir ne-
kiriye. Ir belö hewlön kir€tön ya dewleta Tirk,
bi semeket ü ji ber zirufa iro ya navnetewi ü
heremi sernakave ji.

Dewlet nikari berxwedana Krirdan li bona
azadiyC bi$kCne, bir ü hestön welatpareziye ji
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DYA, dixwaze rola Tirkiy0 li navqe, bi taybeti li lraq0

0 AfxanistanO pirtir be, Tirkiyö roleka karigertir

bil0yze. . Ji ber v€ qendö DYA dixwaze di nava

Hikumeta Herema Kurdistan ü TirkiyO da

p€yvendiy0n bagtir ü bi hOz hebe. Yek ji astengOn li

ser r0ka bagtir büna pOyvendiya hanO, hebüna

bingeh€n PKK ye li ser tixuban.

dil ü hizrön Kurdan DYA dixwaze astenga han0 ji hole rabe,
derxe. Beravejiya dax-
waza dewleta Ttrk, sal bi sal bir ü hizren nl$-
Umanperweri di nava gel da pirtir belav bü,
xebat ü t€ko$ina azadiye gegür bü, pöSket.

Dive H goün, ku niqaqen dawi ya li ser Qa-
reser ldrina pirsa Kurd, berhema kar ü xebat
ü berxwedana gelö Kurd ü h€zön welatpar€z e

ü her usa itirafa glket xwafifia siyaseta dewle-
ta Tirk e. Bi gotineka dinö, reyeka dinö li ber
dewleta Tlrk nemaye, ku dixwaze dl siyaseta
navnetewi ü navQeyi da roleka mezinür ü bl
bandortlr bileyze. Bi gor bir ü baweriya min
xala han€ xaleka gidng e ü div€ di heyama ni-
qaq€ da her tim li ber QavC me da be.

Bandora faktor€n dereki di ve prosey6 da,
nabe ji bira me biQe. Tl$teke ve$arti nine ü bü-
yer ü p€qhatiyan Tirkiyö ü Kurdtstane ji ni$an
didin, ku di her guhartineka siyasi da bando-
ra faktorön dereki gelek e. Gelek caran Eikl ü
qevaza guhartlnan ji aliye derve hattne destni-
qan klrln ü dewlet€n mezin yen Rojava roleka
sereki leyisüne.

Bandora faktora dereld di vö proseya dawi
da diyar e ü usa xuya ye, ku bandora faktora
dereld v€ care ji bona me ereni ye ü bi qazan-
ca Kurdan e.

Dlkarin b€jin, di proseya endametiya Tirkly€
di YE da, hemu rapor€n YE Jl dewleta Tirkiye
xwastiye, ku rez li hebün ü ziman ü ganda Kur-
dan blgre, mafön mirovi Jl bona Kurdan ji bina-
se, pirsa Kurd bl r€ka aqitiye qareser blke. Ev
yöka hanö li ser Tirkiyö zexteka giring e.

DYA, dixwaze rola Tirkiyö li navQe, bi tay-
beti lt Iraqö ü Allxanistane pirtir be, Tirkiyö ro-
leka karigerttr bil€yze. . Ji ber v€ Cende DYA
dixwaze dl nava Hlkumeta Herema Kurdistan
ü Tirkiyö da pCyvendiyen baqtir ü bi hgz hebe.
Yekji astengen ü ser r€ka baqtir büna p€yven-

diya han€, hebüna
btngehen PKK ye li ser

tixuban. DYA dtxwaze astenga hanöJl hole ra-
be. Te zanin, Tirkiyö bi allkariya DYA gelek ca-
ran hewl daye, ku bingehön PKK hole rake. Ji
bona vö armancö gelek operasyonen bCjeyi ü
Cri$en havayi kire ser bingehen PKK, lC bele
serneket. Dewleta Tirk, Hikumeta Navendi ya
Iraqe ü DYA gelek caran zext li Hikumeta
Heröma Kurdistan€ kirin, ku ji bona l€dana
PKK weki bere blbe alikar. L€ belö Hikumeta
Her€ma Kurdistane h hember zextön hanö
berxwe da ü ragihand, ku "kugtina Kurd bi
destö Kurd haram e" ü ji Tirkiy€ xwast, ku ji
bona gareser kirina pirsa Kurd li Tirklyö,
gaven demokfatik bav€je.

Faktoreka dine ji Projeya NÄEIOCCO ye. Bi
Projeya NABOCCO ve t€ xwastin, ku gaza si-
rusti ya Asyaye Navin ü Iraq€, li ser Tirkiy€ ve
blglhe Ewropa. Her usa armanca projeya
hane, di ware gaza sirusti da rizgar kirina we-
hten Ewropi ji dest€ Rusya ye. Herweki te za-
nin pfaniya wehten Ewropa dl vi warö da
gredayiya Rusya ne. DYA Ji dixwaze welatön
Ewropi ji destö Rusya rizgar bln ü ji bona vö
yeke ji pi€tgiriya NABOOCO dike ü di projeye
da ci digre.

Bi gor bir ü hizren pisporan, xat€ boruyen
neft ü gaze, ber€ her tiqte hewcedare arami ü
asayiq in. NavQeye, ku t€da arami ü asayiS ci-
glr nebüye, emrfyeta xaten boru ji nine,

Be$ekC projeya NABOCCO Ii Kurdistane ye.
Ang;o ciyek€ bergav ya Kurdistana Baqur ü
Bakur di projeya hane da heye. L€ Kurdistana
Bakur arami nine, tevlihev e, ku ev y€ka ji as-
tengeka mezin e li ber NAEIOCCO. Ji bona ser-
ketlna projeya NOBOCCO div€ li Kurdistana
Bakur ji arami cigir be. Büyer ü pOghatiyan
ni$an didin, ku heya pirsa Kurd ney€ qareser
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Bi gor bir ü baweriya min zlrula navxweyi 0

navnetewi ji bona gareser kirina pirsa Kurd ji berO

baqtir 0 guncavtir e, Helbet serketina proseya hanO

ten6 di destO Kurdan da nine. L0 em Kurd dikarin ji

v0 ziruf€ isti{ade bikin 0 daxwaz0n xwe bi destxin.

Tiqtek0 veqarti nine, ku bir 0 hizrö Kurdan di heqO

proseya dawi da ne yek e, Y€n hene pistgiriy€ l0

kirinö, arami ü asayi$ dikin yfln hene, ku dij in, hQjmara dudil Ii ne kem s. daxwaza federasvonÖ

li navqe da cigir nabe. 6U, bi min eV yeka han6 SifUgtiye. dikare bibe daxwaza

Ji bona ve vekö ii dew- hevbe$ ji bona destni-

ietön, ku di projeya NoBOCCO da ci girtine
dixwazin keqeyC Kurd bÖ gareser kidne ü ji
bona v€ armance ji zext li Tirkiye dikin.

Bi gor bir ü baweriya min, divÖ rol ü zexta

fa.ktora dereki her tim li ber qavÖ me be ü dive

hewl bidin, daku faktora dereld bo xera Kur-
dan be. Jl bona v€ armance Ji div€ ziman€ si-
yaseta Kurd ji tund ü tliyö dur be, giringiye-

ka taybeti bide xebata demokratik ü legal.

Kurdan dive hewl bidin, ku xebata civa.ki ü
candi ü rexistinen sivil bi heztir bin.

Bi gor bir ü baweriya min zlrufa naYxweyi

ü navnetewi ji bona Qareser kirina pirsa Kurd
ji berö baqtir ü guncavLir e. Helbet serketina
proseya han€ ten€ di destö Kurdan da nine.

Ii em Kurd dikarin ji ve zfufe istifade bikin ü
daxwazCn xwe bi destxin.

Tiqtekö veqarti nine, ku bir ü hizr€ Kurdan
dl heq€ proseya dawi da ne yek e. Y€n hene
piqtgiriye lC dlkin, y€n hene, lcu dtJ in, hejma-

ra dudil ji ne kem e. Ku, bi min ev y€ka han€

siruqti ye. Ji ber ku civata Kurd yek reng ni-
ne, renge reng e. Ji bona vÖ yek€ pekanina
y€kitiya hemu Kurdan ne mumkun e ü ne qert

e, ku Kurd hemu wekyek biflkirln.
L€ em Kurd dikarin hlnek xal ü daxwazön

hevbeq destniqan bikin ü ji bona bi destxlsti-
na daxwazön hevbeq p€kve kar ü xebate bikin,
h€zön xwe bikine vek.

qan klrlna statuya Kurdlstana Bakure.
DivC ji bira me neQe, ku federasyonÖ niqke-

va nakeve destö me; ne karö demÖ kurt e; xe-

bateka dür ü diröj ü bi seblr pöwist e. Ü niqa-

Fa iro ji ne ll ser destnigan kirina statuya Kur-
distana Bakur e.

Hlkumeta AKP heya niha eqkere neldrlye,

ku w€ gi bike ü ql gavan baveje. AKP tenö van
gaven, ku niha naveje, ragihandiye ü gotiye'

ku "bername majl se qonaxan pekte, qonaxen

demkurt, demnavendi ü demdiröJ."

Bl gor min dive em Kurdan ji di vi warC da

xwe bona xebateka dur ü dir€j amade bikin'
bemamey€n qonax bi qonax da)'nin. Ez bawer

im, k€m an z€de, daxwazÖn j€ri dikare blbe

daxwaz ön hevbeg ya Kurdan:
'Dive be eSkere kirin, ku pirsa Kurd bi riya

agiuyane ü danustandln€ tö qareser kirin.
DivC dawi 11 operasyonen leqkeri ü "kembe-

ra parastine" li Kurdisbne b€ anin.
Dive Destura Bingehin, ku berhema kudu-

taya faqi ya 12 ilonÖ ye, ji bini va bö betal ki-
rin, Ji d€liva wE destureke bi gor huqüqa nav-

netewi bö amade kirin, ku teda hebüna Kur-
dan ü eqaliyet€n oli ü etniki ben pejirandin ü
mafön wan ben misoger kirin.

Dive ji bo endametiya YE, reform€n politiki,
gandi, huqüqi ü idari yen ku Ji aliye YE ve ten
xwestin, bi gi$ti be bi ci anin.

Bir ü baweriya hemu ally€n siyasiyÖn Kurd DivC ji bo Kurdan maG damezrandina

li ser pcnase kirina köqey€ Kurd yek e: Pirsa rexistinen xwe yen politik, gandi ü civald bi

Kurd plrseka netewi ye ü r€ka qareser kirina nasnama xwe ve' b€ dayin.

blngehin ji nasandlna maf€ garenus e, Rast e, Dive zordestiya li ser zimanö Kurdi bÖ raki-

di ware SftlC diyar kirina maf€ Qalenus da, bir rln, divC zimane Kurdi (bi zaravayÖn Kurman-

ü baweriya me ne yek e, cuda cuda ye. L€ belö ci ü Dimilki-zazakil bibe zimanÖ perwerde di

dikarin bejh tu höz diji federasyonÖ nine, hemu qonaxen perwerdehi da.
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DlvC astengCn li ber medyaye Kurdi b€n ra-
kirin, ji bona damezrandina kanal€n radyo ü
televizyonön ne ferni, derfet b€n dayin.

Dive li Kurdistane dawi ü reldstinen para-
militer yön wek JITEM ü "Cerdewaniy€" bC
anin ü Jl bona "cerdevanan" karen sivil b€n
peyda kirin ü maf€n wan yön ctvaki ü abori
bön parastin.

Dive hemü asteng€n yasayi y€n li ber vege-
rina gundiyan ben rakirin. zerar ü zlyana kog-
beran b€n qerebo (tazmin) kirin.

Divö efüyeke giqti ya begert ü merc, bö
derxistin.

Navön kerm y€n cihö co;<rafi, ku hatibün
guhartin, dive paqda li wan bö vegerandin.

Ji bona tespitkirina höjmara Kurdan, divC
se{imöriyeke zeld i azad b0 kirin.

Jl bo ku aboriya Kurdistan€ geq blbe ü rew-
qa gel di ally€ abori da ba$ blbe, dive li her€md
siyaseta cuda,'iya pozitiv bö bl kar anin.

Dlv€ dawi li deshilatdariya leqkeri ya li ser
siyasetö bö anin ü ji bo misoger kirina maf ü
azadtyen demokratik, gaven yasayi ü idad yen
pCvrist bÖn avCün.

Dive Sert ü mercen pewist b€n amade kirin
daku hel'welatiyen ne Misllman blkaribin
erken xwe yen oli bi azadi bl ci binin.

Divö daxwaz€n Elerrtdyan b€ qeyd ü merc
bön pejirandln.

Dlvö li ser bingeha berjewendiyön du ali, li
gel Hikumeta Her€ma Kurdistanö pewendi

bön danin, nabe, ku dewleta Ttrk ji bona
pe$ilCgirtina xebata azadlya gel€ Kurd dl per-
gey€n din y€n Kurdistanö da, hewl bide, kar ü
xebatö blke."

Be Sik ü guman, b€ kar ü tekoQan da-x-
wazen hane cl be ci nabln. Ji bona bt dest xis-
tlna daxwaz€n hane xebaten hevbeq ji lazim e.
Div€ hemu rexistinen slyasi. qandi ü piqeyi, li
Jör banö rö{stlneka hevbeg ü guncav da, bi
hewa kar ü xebatö bikin.

Lö belö di vi ware da me tecrubeyeka tehl
heye ü divö böJln, ku siyaseta Kurd serkeflne-
ka bergev bi dest nexistiye. Bi rasti pökanina
rexisuneka hevbeE, ku [i bo min nave röxisti-
na hane ne giring e) hemu redstinen Kurd ü
ronakbir ü SexsiyetCn welatparez teda ci big-
rln, ne h€san e, lC b€le ji bona serketina xeba-
ta azadiyC pewist e,

iro li Kurdistana Bakur ü Ttrkiye partiyCn
legal, kom ü komikön siyasi ü r0xistinön clva-
ki ü qandi hene, ku xebat dikin. Hevpe]-rnanl-
ya höz ü rexistinen han€ ne tene ji bona
pöqwazi kirlna proseya dawi pöwist e, her usa
dibe alikariyeka baq Jl bona damezrandina be-
reyeka firehtir.

Divö Ji bir nekin hevxebati ü hevpeymaniya
Kurdan, ku me bi h€ztir dlke, bi gav€n maqul
ü "plgük" ve dest pö dike.

Hevpe]'rnani, ku p€khat, di nava germaye
ü agire xebate da dibe pola ü me digihtne
armanc€,
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Kürd Ulusal Hareketinin
Yanrlsamalan

M. Emln Aslän

1970'lerde Kürd sol siyasi akrmlarr kendilerini antiJeodal, anti-emperyalist, anti-sömürgeci ilkelerle ta-

rif ettiler. Bu anti taklannt da siyasal bir perspeKifle de!il, sosyo-ekonomik tahlillerle tartrqllar ve

tanrmladlar. Böylelikle bafirmsz birlegik Kürdistana iliqkin siyasal perspeKifini ve buna giden mücadele

yöntemi, arao ve ittifak siyasetinin tartqrlmasrtali bir duruma geldi.

Tewkurd 3. sa5nsrnrn dosya konusu olan
"Kürdistan Meselesinde Ulusal Birlik ve Qö-
züm Tartr$malan"na; Kürd siyasi akrmlanu
dünyadan esen ideolojik rüzgärlann etkisiyle
nastl yarulsamalara düqtü{ünü agrk.lamakla
kat aca{rm.

tsu sayrda "Kürd siyasi erkrmlan Globalizmi
olgu olarak degil, ideoloji olarak ldrak etmek-
tedir" baqhgr alttnda Globalizm ve Kürdistan
sorununu aqrklayacaktrm. Ancak konunun
anlaErlabilmesi igin l96o'lara dönmeye gerek
vardrr. O dönernlerin siyasi gündemini oluqtu-
ran anti-feodal ve anti-emperyalizm ilkesiydi.
Günümüzde sol kesim, o döneme kadar anti-
Ieodal ilkesinde rsrarh detil, ama anti-emper-
yalizm ilkesinde lsrälrlnl sürdürmektedir. So-

rln olan anti-feodal ve anti-emperyalist ol-
mak defil, iqeriginin nasrl doldumlduSudur.
O nedenle Kürd ulusal hareketlerinin vanrlsa-

malarr ana baqhlr altnda bu sa1.r da Kürdis-
tan sorunu perspektifinde anti-feodal ve anti-
emperyalizm ilkesini, gelecek sayda da Kürd
siyasi alomla-n Globalizmi olgu olarak de$il,
ideoloji olarak idrak etmektedir, konusunu
agrklamaya gahqaca$rm.

Kürdlstan Son:nu Perspeküflnde
Anü-feodal ve Anü-emperyaltzm fikest

1- Klrdfstan sorulu; nesnel kogullarur
sorturu depl, styast ka:ullann sonrnudur.

l97o'lerde Kürd sol siyasi alumlan kendile-
rini anti-feodal, anti-emperyalist, anti-sömür-
geci ilkelerle tarif ettiler. Bu antl takrlannr da
siyasal blr perspektifle de$i1, sosyo-ekonomik
tahlillerle tadlqtrlar ve tarumladrlar. Böyleiik-
le baSrmsu birleqik Kürdistan'a iliqkin siyasal
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Kürd nesnelci siyasal akmlan Kürdistan ülkesinin

nesnel kogullanndan degil, Kürdistan parplannrn

nesnel koEullanndan hareket ettiler. Bu durumda

devrimin öznesi; Kürdistan siyasi akrmlan ve Kürd

ulusu degil, ekonomik yasalar yani nesnel kogullar

olur. Devrimin sorunu nesnel kogullara havale

ottitreri iqin artrk baglmsrz birlegik Kürdistan hedefine ^^ -- ,_ _-_perspektifini ve buna qru^wqvrrrrr'4wrrrwgrr\|\ur--'-'i"'*-""- 
sosvo-ekonomik ana-

giden mücadele yönte- V0 bu hedefin hangi araqlarla gergcklegtirece[inin n"tiritt saptamatanna
mi, aracr ve lttifak si- belif lemesine de Oefek kalmtVOf , iliqkin sorunlann
yasetinin tartrqrlmast tartr$maslna gevire-
tali bir duruma geldi. Tartrqmaru Kürdistan
dewiminin sorunlanna yönelece{ine Kürdis-
tan sömürge mi?, degil mi?, feodal ya da
yan-feodal mi?, de$l mI?, sorulanna yönele-
cektir. As konu olan örgütlenme ve strateji
sorunlan tartq aca$ma, ülkenin ve ezen-
ulus ülkelerinln sosyo-ekonomik durumunun
saptanmasma ili9kin tarbsmaya yöneldi. Kür-
distan'rn sömürge oluqunda mutabrk
kaldrklanndan anti-sömürgeci bir mücadele-
nin anü-emperyalist bir mücadeleyle iltskilen-
dirilmesint blr zorunluluk olarak idrak ettiier.
Farkh kategorileide olmak kaydtyla Kürdis-
tan'rn feodal iliqkilerinde de mutabrktrlar.
Bundan dolayr da antl-feodal söylemde de
hemfikirdiler. Anti-feodal bir mücadelenln de
demokrasi mücadelesiyle iliqkilendirildi.
Farkh söylemle birlikte, demokrasi mücadele-
sinin yönü de ezen-ulus devlet(ler)in demok-
raukleqtirilmesine qevirdiler.

Örgüt konusu tespit edilen bu sosyo-eko-
nomik üzerinde tartq dr. Buda ezen-ulus so-
lu ile birlikte ml? ya da ayn mr? Örgütlenme
konusuydu. Kürdistan toplumunu, ezen-ulus
toplumundan ayn ve Kürdistan kimlikli ktfle
örgütierinde örgitlendirilmesi konusu ise hig
tartrqrlmadr ve halen tartts mlyor, Kendi
bafimsz kitle örgütierinden mahrum bir top-
lum nesnel manada bile Kürdistan toplumu
defil, ezen-ulus topiumunun bir pargasr ko-
numuna gelir. Bu koqullarda özne-nesne etki-
leQimin yönü; ulusal siyasete de$il, azrnhk si-
yasete do$u olur. Böyielikle siyaseun yönü-
nü, siyasal baglmsvhk amacrndan ve bu ama-
ca giden stratejisinden saptrrarak, teorlye ve

rek, siyasetl nesnelleqtirdiler.
Nesnelci siyaset, Kürdlstan dewim sorunu-

nu: a$amah dewim teorisinin lQinde aradl.
Aqamah derrim teorisi: dewimin nereye kadar
ilerleyece$i ve hangi aqamada kalacagmr ilgili
somut ülkenin sosyo-ekonomik gelt$me düze-
yinden hareketle belirler. Böylelikle somut ül-
keyi, dünya kapifalist üretim iliqkilerinden
soyutlayarak tek bir ülkenin sosyo-ekonomik
ve teknik gellgmesine ba$r krlar. Bu dummda
dewimin nereye kadar llerleyecegi son-rnunu,
nesnel kogullann verilerinden hareket ettigin-
den, nesnel koqullann belirleyicililinde arar.
Her ülkenin nesnel koqullannrr fark}lsrndan
hareketle lgqi srmfimn ve ezilen uluslann mü-
cadelesini evrensel ve enternasyonal nitelikte
degll, ülke suurlan ieinde ve blrbirinden ko-
puk olarak ele alrr. Böylelikle sömüren-sömü-
rülen toplumsal srmflar ve ezen-ezilen uluslar
arasrndaki egemenlik ili$kilerini nesnelleq rl-
l1r. Hatta Kürd nesnelci siyasal akrmlan Kür-
distan riLlkesinln nesnel koqullanndan defil,
Kürdistan pargalanmn nesnel koqullanndan
hareket ettller. Bu durumda dewimin öznesi:
Kürdistan siyasi akrmlan ve Kürd uiusu de{il,
ekonomlk yasalar yani nesnel kogullar olur.
Dewimin sorunu nesnel koqullara havale et-
tiklert iqin arbk baEtmsrz blrle$ik Kürdistan
hedefine ve bu hedefln hangi araqlarla gergek-
le$tlreceginin belirlemesine de gerek kalmryor.

KomünisUer, her ülkenin özgrin koqullanna
dayah orijinal bir strateJl bulma gibi bir arayrs
iginde olamaz. Eme{in ve ezilen uluslann kur-
tuluq hareketi, siyasi bir sorundur ve siyasi bir
sorun olarak bir devletin pargalanmasrna,
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Kürdistan'da karqrh[rnr bulamayan anti-

emperyalizm ve anti{eodal söylemleri (bugün de

demokrasi, evrensel insan haklarr söylemleri),

Kürdistan'daki komünistlerin ve ulusalcrlarrn

basiretini baölayan birer gözbaör iglevini

üstlenmiqtir. Anti-emperyalizm, antiJeodalizm

gerekqesiyle üretilen teorik-politik, pratik-politik

Flolmasrra, yerlne ye- laaliyetler; Kürd ulusal hareketinde hem zihinsel ys lum, feodal toplum,
ni bir devletin kurul- ;,r, de oratik anlamda tahribalara neden olmustur. kapitalist toplum)
masma ili$kjndir. Ezl- ' dünya "toplumlarrn
len-ulus; siyasi, ekonomfü, hukuki, askeri,
kultürel ve her yönden ezen-ulus devleün mut-
lak egemenli$i altndadr. Ezilen-uluslann ya
da sömürgelerin sorunu; demohasi, ekonorni,
askeri, lniltürel, vb sorunu deEil, siyasi bir so-
rundur. Yani, kendi co$affasrnda siyasi ege-

men olma sorunudur. Ekonomi. demokrasi.
askeri, lniltürel vb. ölelerin fonksiyonu bu si-
yasl hedefe göre blqirnlenir. Kürdistan ya da
Kürd ulusu; siyasal, hukuksal, ekonomik, as-
kerl, lfliltürel ve her yönden ezen ulus devletle-
rin mutlak egemenli$ altmdadr. Bugün Gü-
ney Kürdistan'da bu egemenlik nispi durum-
dadr. Kürd ulusal sorununun Qözlimü; ulusal
btliginin sa$almasrdr. Bu da Kürdistan'n
baSmszh$ ve Kürdlerln devletlegmesiyle olur.

Kürdistan'da karqrhfmr bulamayan anti-
emperyalizm ve anti-feodal söylemleri (bugün
de demokrasl, ewensel lnsan haklan söylem-
leri), Kürdistan'daki komünistlerin ve ulu-
salcrlann basiretini ballayan birer gözbalr iq-
levini üsUenml$tir. Anti-emperyalizm, antl-fe-
odalizrn gerekqesiyle üretilen teorik-politik,
prauk-politlk faallyetJer; Kürd ulusal hareke-
tinde hem zihinsel ve hem de pratik anlamda
tahribatlara neden olmuqtur. Bu tahribatlan
bellrüneden önce feodallzrnln ve Do{u Despo-
tizminin genel Qizgilerini krsaca belirtmeye ih-
uyaq vardrr.

2- Feodallanfn ve DoSu Despotlzmln genel
karalderlsükkrf

Marx ve Engels Alman ldeolojisi'nde srmfsrz
toplumdan srruflr ve devletli toluma geQiStekl

Batr'mn tarlhsel evrim Qizgisini (köleci top-

evrim Semasr" olarak belirtmiqlerdi. Alman
ideolojisi'nde ortaya konuian gema; Bab uy-
garhfrmn tarihsel geli$imi iQin dogruydu, ama
bunu dünya toplumlanmn evrim qizgisi ola-
rak idrak etmek ve ileri sürmek do!ru de{ildi.
Ancak Marx konu ile ilgili galqmasml sürdü-
recek ve Grundrisse (f853-59) qahqmasrnda

farkh sonuqlara ulaqacaktrr. Bu qalqmaya gö-

re srrufsrz toplum: tarlhl süreQ lelnde dönüqe-
rek üq al'rr biQimde qözülür. Birincisi, Dogu
Despotlzmi ya da Asya tipi srrufu topluma;
ikincisi Antik Yunan ve Roma'da yaqanan kö-
Ieci topluma; ügüncüsü de, Batr Avmpa'da
ya$anan feodal topluma dönügür. Blrlncl bl-
gim, Do$u ewim eizgisini; ikinci ve ügüncü bi-

Qim yani köleci ve feodal toplum, Batr ewim

Qizgisinl olu$turmu$tur. Marx'a göre kaplta-
lizrn öncesi srmflr toplumlar yani Asyatik, kö-
leci ve feodal toplur ar, biri digerinin iQinden

Qlkmlq degildir. Böylece srrufsz toplumdan
srm{l.r ve devletli topluma gegi$in iki tarihsel
gell$lm Qlzglsl olduSunu beltrtf. Önce Dopu
uygarl€mm, sonradan da Batl uygarh$rrun
evrim Qizgisinin oluqtugunu ar atr.

Do$u'nun srnrflr ya da devletli topluma ya-
ni uygarh$a gegigi, devlet mülkiyeti temelinde
köy topluluklanrun kolektif sömürü üzerinde
Dofu-Despoüzmi biQimlnde oluSmugtur. Do-

$u Despotizminde ya da Asya Tipi Mülkiyete
bürokrasi; devlet mülkiyeti aracrh{ryla
ba$msz ve egemen bir s[ufa dönü$müFtür,
Mülkiyet devlete ait oldu$undan devletin ege-

menl ve sahlbi olan bürokrasi aym zamanda
hem siyasetin ve hem de ekonominin egeme-

nidir. Dogu Despotlzml, toplumsal srmllann
siyasal egemenlik aracr olan bir devlet de$ildi.
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Artrk tüm dünya sömürge ve yan-sömürge durumu-

na getirilmiq ve efendisi olmayan toprak kalmamr$trr.

Bundan sonra ancak toprak bir sahipten digerine ge-

qebilir. 1900 baqrndan beri emperyalist-kapitalizm

evresini yaqamaktayz, Emperyalisfkapitalizm, banka

sermayesiyle sanayi sermayesinin kaynaEmasr ve te-

kelleqmesinin ifadesi olan mali sermaye gruplannrn

:_1f"_ .t:_:i1"1Til1l seriqmiq ütketerde ve az ya da orta seriEmiq ütketer-
ozel mu[üvet ve slvll -

toolum atä,' vokrur. d0 iktidar blokunun egemen orta[r olarak nüluz

Devletin egemeni ve alanlartntn Üzerinde hegemonyastnt kurmastdtr.

sahibi olan merkezi
bürokrasi öznel koqul, toplum da nesnel ko-
qul durumunda olup, etkile$im tek yör üdür.
Yani özne-nesne diyalektik bütünselli$ini yi-
tirml$Ur. 0 nedenle kapitalizm tarafindan
tasäye edilinceye kadar despotlk devletlerln
lr.k masr ve yerine yenilerinin kurulmasr biqi-
minde kendini tekrarlamrgtrr.

Batr'mn uygarhta geqiQi, bireysel özel mül-
. ktyet ve mübadeleye dayah bireysel sömürü
üzerinde oiugmuqtur. Baü ewim Qizgisinde
devlet, köle ve büyük toprak sahiplerlnin ör-
gütledlgt blr siyasal egemenlik aracrdr. Köle-
ci, feodal ve kapttallst devleunin egemen
srrufi, özel mülkiyet üzerinde yükselir ve bü-
rokrasl egemen srmfa ba{rmh toplumsal bir
tabakadr. Batr uygarlrtrmn tarihsel geli$im

Qizgisi; köleci, feodallzm ve kapitalizm biqi-
mlnde oluqmugtur. Demek ki; ilkel komünal
toplumlann btrbirinden farkh evrim aizgileri
yagayaral< iki farkh yoldan iki farkh dwlet tt-
pini ya da uygarl*r oluqturmuqlardrr.

3- SöDrürg€cl-kapttaltzrn ve emperyallst-
kapttalm

Kapitalizm, genel anlamda iki eweye ayrrla-
bilir: 1870'e kadar merkantilist ve s€rbest re-
kabetQi dönemlerinde kapltaltst yayrlmac rk,
toprak llhak etme e$ilirni olarak sömürgeci-
kapitalizm ewesidir. Sömürgecilik: bir üIke-
nin, sömürge ülke üzerinde siyasal, hukuksal,
askeri, ekonomik olarak mutlak egemenliginin
kurulmasrdr. Bu egemenliSin hedefi sömürge-
ci ülkenin sömürge ülke i.rzerlnde mutlak tekel

hakkrmn ele gesirilme-
sidir. l87O- l9OO döne-
mi kolonyalizmden
emperyalizme dönüQ-

me ewesidir. Bu ewe-
de ilk defa olarak, dünya paylagrlmtq olmak-
tadrr. Artrk tüm dünya sömürge ve yan-sö-
mürge durumuna getlrtlrnig ve efendisi olma-
yan toprak kalmamrgtrr. Bundan sonra ancak
toprak bir sahipten digerine gegebilir. lg00
baqrndan beri emperyallst-kapitalizm evresini
yaqamaktayrz. Emperyalist-kapitalizm, banka
sermayeslyle sanayi sermayesinin kalmaEmasr
ve tekellesmesinin ifadesi olan mali sennaye
gruplanmn geliqmi$ ülkelerde ve az ya da orta
gell$mlq ülkelerde iktidar blokunun egemen
orta$r olarak nüfuz alanlannrn üzerinde hege:
monyasrru kurmasrdrr. Bu hegemonyamn he-
defi mall sermayenin qrkarlan dofrultusunda
az ya da orta geliEmi$ ülkeleri sürüm pazan,
hammadde pazan ve sennaye yatrnm alanlan
olarak kontrolü altrna almaktrr. Bu ekonomik
ilhaktlr. l9OO baqmdan ltibaren emperyalist-
kapitalizm evresini yagamakla birlikte geQmiq-

ten gelen kolonyalist iliqkilerini de sürdür-
müqtür. O nedenledir ki emperyallzmin l.ve IL
Paylaqtm Savaq'lan hem toprak ya da siyasi il-
halo ve hem de ekonomlk ilhalc hedefleyen sa-
vaqlardr. Ancak II. Paylaqrm Savaqr'mn son-
rasmda sömürge imparatorluklan qökmüEtür.
Fakat emperyalist yayrlmacrhk katlanarak
kendini sürdürmü$ ve mali sennaye birikimi
geqmiqiyle lcyaslanamayacak boyutta merke-
zileFmiQ ve büyümüEtür. Bundandrr ki; mali
serrnaye, kapitalist dünyada egemenltglnl sag-
Iamrg ve peklQtlrmiEtir.

Stalinistler tarafindan bilineli olarak em-
peryalist slstemi "yeni sömürgecilik" olarak
tammladrlar. Trogkist bazr akrmlar da bu si-
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Emperyalizmi "yeni sömürgecilik" olarak ifade

etmek, esasrnda emperyalist-kapitalizm dönemini,

sömürgeci-kapitalizm dönemine indirgemektir,

Sömürgeci-kapitalizm ga[r, iggal ve ilhakla siyasal

ba!rmsuhktan mahrum edilmig sömürgelerden

olugan bir sömürge imparatorlugudur. Emperyalist-

kapitalizm qafr ise tekelci mali sermaye gruplarrnrn

yasi tezi savunmuq ve tekelci rekabet yoluyla, dünya ölgeginde p[ifg7 gecrkapuatizm sagr,
katJo yapm$lardr. Bu alanlanntn OlUstUfUlmaStdtr, i$gal ve ilhakla siyasal
siyasi anlayrEa göre ba$msrzhktan mah-
mall sermaye kendini yeniden üretebilmek iqin
sömürgelere sahtp olmak zorundadü. Sömür-
gelerden malrum bir blQimde mall sermaye
kendini sürdüremez. Bu siyasi teze göre az ya
da orta geLSmiS kapitalist ülkeler, 'yeni-sö-
mürge" veya "yan-sömürge" nltellkll ülkeler-
dir. O nedenle azya da orta gelismls kapitalst
ülkeler ezllen uluslar statüsünün iQine yerleq-
tirildi. Az ya da orta geliqmiq kapitalist ülkeler
yani "yeni-sömürgeler", emperyalist sistem
qergevesinde siyasal ba$mszh[a varamaya-
caklamr salrrnmugiardr. Bu ülkelerin soru-
nunun, antl-emperyalist bir ulusal kurtuluqla
qözülebilece$ni iddia etmiSlerdlr. Böylelikle
emperyalizmden bagrmstz bir ulusal kapltallz-
min olab ecegi dügüncesine gelmiqlerdir.

Hälbuki emperyalizm; uluslararasr ipbölü-
mü esasrnda hiyerarsik, eqitsiz-bilegik bir eko-
nomik iqleyiqle karq rkh ba$mh]r[r üreten ve
yenlden üreten kapitalist dünya sistemidir.
Bunun lQln kapltallst dünya sisteminden
bagunslz, tek bir ülkede kapltallzn olamaz
Nesnelci siyasete göre tek ülkede ulusal-sos-
yalizm olabillrliftnden harekefle tek ulkede
ulusal kapitalizm de olur. Nesnelci siyaset; ev-
rimcl tarlhsel a.nlayrqrn yön verdi$i, aqamah
derrrim programlan üzerinde yükselen, prole-
ter dewim ve igqi demokrasisirrin yerine bur-
juvazi ile uzlaqma zemininde "halk cephesi"nt
geQiren blr slyasettlr. Entemasyona.list komü-
nistlerin stratejisinin hedefi olan slrufsrz ve sö-
mürüstrz blr dünya projeslnln yerine "ewensel
demokrasf ikame edildi. Emperyalizmi "yeni
sömürgeclllk" olarak lfade etrnek, esasrnda
emperyalist-kaplta-lizm dönemini, sömürgeci-
kapitaltzm dönemlne lndlrgemektlr. Sömür-

rum ed rnlg sömürgelerden oluqan bir sömtir-
ge imparatorlugudur. Emperyallst-l€pltauzrn
galr ise tekelci mali sermaye gruplanrun tekel-
cl rekabet yoluyla, dthnya ölgeSinde ntifuz
alanlannrn olugturulmasrdr. Emperyaltan,
sömürgecilik ya da yeni-sömürgecilik sistemi
degil, tekelci mali sermayenin ewensel tahak-
küm ve sömürü slstemldlr. Dmperyallan, ken-
dini yeniden üretebilmek iQin baqka ülkeleri
sömürgeleqtirme zorunda de$tldlr,

Emperyalizm döneminde, ulusal kurtuluq
mücadelelerl yoluyla sömürge tilkeler siyasal
beÄrmsuhEmr kazanablllrler ve kazand ar.
Zaten sömürge ülkelere kapitalist üretim ve
üretim iliqkileri taQmm$tr. Kapitalist ürettn
ili$kileri; özel mülklyet ve ulusal-devletür. Do-
lalrsryla sömürgelere kapitalizmi fa$lmakla
birlikte ulusal ldeolojl ve siyaset de taAmmrs
olacaltrr. Sömürge ülkeler, ulusal baslo ya da
ilhak polltlkasma kargr ulusal kurtuluq mü-
cadelesiyle siyasal ba[rmsuhSrru kazanablldl-
ler. Mücadeleyi, kapitallst üretim iliqktlerinin
temellerlne yöneltmeyen sadece ulusliann ka-
derlerinin tayin hakkrnn kabulü lle smrla-
yan bir siyaset, anti-emperyallst degildir. Bu
tür ulusal kurtulu$ hareketlerl sadece antl-
sömürgecidir. Ulusal ba$mszhk sorunu, an-
ti-emperyallzm sorunu de$ldt. Ulusal kurtu-
lug hareketlnin özü emperyalist-kapitalizrn-
den de$il, ezilen ulus ya da sömürge statü-
sünden kurtulmadrr. Ulusal siyaset; ezilen'
ulus toplumun, ortak hak ve görevleri anla5nqr

üzerlnde devleflegmeyi hedefleyen faaliyetidir.
Emperyalizmden bagrmsuhk sorunu, slyaoal
ilhaktan kurtulug mücadelesinin degil, eko-
nomik ilhaktan kurtulu$ mücadelesinin so-
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Emperyalizme karEr mücadele etmek, dünya

düzeyinde kapitalist sömürüye karqr proleter-devrim

hedefiyle mücadele etmek demeKir, Yani burjuva

devletin yhlmasr ve yerine i$gi-emekqi devletinin

kurulmasr sorunudur. Emperyalizme yani kapitalist

sömürüye kargr mücadele, sömürge ülkelerin iqqi-

emekgi kesimlerin olduIu kadar, hata daha fazlasryla

runudur. Qünkü em- az ya da orta geliqmig kapitalist Ve emperyalist peryalist birlesik cep-
peryalizm, mali ser- ülkelerin iqgi-emekqi kiileSinin Ortak SOrunudur. he tezl; hem ezilen
mayenln egemenllgl uluslara ve sömürgele-
olarak her kapitalist ülkenin siyasal ve ekono-
mik iliqkilerinde somutlanan uluslararasr blr
ekonomik sistemdir. O nedenledir ki emper-
yalizm; siyasal ilhaka baqvurmadan ekono-
mik ilhalc gergekleqtirebilir. Zaten emperya-
lizm denen Qey kapltallzmln kendlsldlr,

+ m. Entemasyonal m anü-€mp€ryallml
sorru udur

III. Enternasyonal'in IL Enternasyonal'den
önemli bir farkr, llk dört kongreslnde ezilen
uluslann ve sömürgelerin kurtuluquna iliqkin
teorik-pollük blr arayrga girmesi ve bu do$rul-
tuda kararlar alabilmesidir. Bu slyasl pers-
pektiflni: "emperyalizm gagl, proieter devrim-
ler ve ulusal kurtuluq mücadelelerl qa$" ola-
rak belirlemiqtir.

Bununla birlikte ulusal sorun konusunda
istikrarh blr teorik-politik, pratik-politik duru-
ga vanlmadr Ulusal sorun kararlanrun muha-
tabr, ezilen ulus ve sömürge ülkeleri mi?, ya da
mali balomrndan emperyalizme baErmh olan
az ya da orta gellQmiq kapitallst ülkeleri rnl?,
oldufu belll defil. Ezilen-ulus ve sömürgeler
ile siyasal bafimsrz olan ulus devletler
arasrnda ayffn gizgileri gekilmemiqtir. Komln-
tem'in ilk dört kongresinde egemen anlayrq,
ma-ll balomndan emperyalizme ba$mhhk iliq-
kilerini sömürge isktlerl olarak idrak etmiqtir.
Az ya da orta geliqmiq ülkelerini yan- sömürge
olarak de{erlendirmiqtir. Az ya da orta geliq-
miq ülkelere de ulusal kurtuluq mücadelesi
önerilmektedir. Ulusal kurtuluq sorununa qö-

züm olarak 'alti-emperyalist bdeglk cephe"
tezi önermis ve karar altna almqtr. Anti-em-

re hem de ulus-dwletirri kurmuq ve siyasal
batrmsrzhfa sahip, mali balomfrdan emperya-
lizme ba$rmh az ya da orta geliqmi$ ülkelere
a)' slyasi hedef ve tutumu önermektedir.

Peki, mali bakrmdan emperyalizme ba$mh,
ama ezen-ulus devlet karakterinde olan ve bu
ulus-devletin egemenlftndeki ezilen uluslann
sorununa yönelik gözüm ne olmahdu. Bu tür
ezilen uluslann kurtuluq mücadelesi Komin-
tem'in ilk dört kongreslnde gündeme getirilme-
di ve tarlrgrlmadr. Trirkiye, iran ve ingltere
ezen ulus devletlerine kargr kurtuluE sa $rru
veren Kürd uiusal hareketi bu konuda önemli
bir örnektlr. Bu tür ezilen uluslann ulusal
ba[tmsnhk mücadelesine anti-emperyalist
cephe birligini za)nflatryor diye kargr
g < mrgur. Bu uluslann sorunun qözümünü
ezen ulus devletlerln demokratik reformlan
iQinde görmüQtür. Bu tür uluslann sorununu,
ulusal bir sorun olarak de$I, azmJrk sorunu
olara-k benimsemiqtir. Tam da ayru dönemde I.
Payla$rn Savaqfmn galip cenalu, grkarlan
icabr bu tür uluslan azlnllk mertebesine indir-
gemlqlerdi. O nedenledirki Komintern; hem
ezilen-uluslann ve hem de ulusal ba$rmszhk
rnücadeleleriyle siyasal ba$rmsrzh$tm ka-
zanmrq, ancak mali bakrmmdal emperyalizme
batrmh az ya da orta gellgmtg kapita-list ulkele-
rln l$ei-emekQi kesimlerin mücadelesinin siya-
sal hedeflerine, örgritsel ve stratejlk perspekti-
fine yönelik gözürnler ortaya koyamarnqtlr.

Emperyallzne kargr mücadele etrnek, dünya
düzeyinde kapitalist sömürüye karqr proleter-
devrim hedefiyle mücadele eünek demektir. Ya-
ni bu{uva devletin },üolrnasl ve yerine i$gi-
emekQl devletlnln kurulmasl sorunudur. Em-
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Anti-emperyalist cephenin örgütsel-stratejik perspektifi

ezilen ulusun iqgi snfrnr ve emekgilerini devrimin

öznesine deIil, nesnesine dönüqtürmügtür ll.

Paylaqrm savaqr sürecinde ve sonrasrnda kendini

ortaya koyan anti-emperyalist halk savaEr mücadele

yöntemi; Yugoslavya, Arnavutluk, Qin Küba

peryalizTne yani t<apita- Vietnam örneklerinde somutlagan devfimlefdit. Bu Royun öncülügindeki
list sömürüye karqr flgylimlgr; i$qi-emekqi kitlesinin hegemonyasrnda eglimi de tasfiye ede-

mücadele, sömürge tiLl bir Sovyet cumhuriyetine de[il, ulusal kalktnmact ce]derdlr' sowet Rusva
kelerin igqi-emekgi ke- 

" - ..,,.^^, ^^^..^,,__ rejimi; iQ-savaS süreciy-l:_-11,;:-;1 , _ bir ulusal-sosyalizm anlayrgr üzerinde birer ulus- i_-'-_1,_I __'-simlerin oldufu kadar.
hata daha fazlasryl,a ", 

deVlete dönügmügtüf. geligen despottk-bürok-
ya da orta geliqmi$ ka- ratlk diktatörlütrine
pitalist ve emperyalist ülkelerin i$Qi-emekQl ldt-
lesinin ortak sorunudur. Öyleyse Komintem'in
III. Kongresi fFlazjran-Temmuz 192 1), emperya-
list ülkelerin iSQilerine, "birle€ik isgi cephesl",
IV. Kongresi (I{asrm-Aralk 1922), sömürge ve

Tan sömürge" üIkeler iQLn "anü-emperyalist bir-
leqik cephe" tezleri, ezilen uluslann ve lggi
srxlirnn kurtuluq mücadelesinin qözümüne de-

91, aözurnsrizlügune hizrnet etmektedir. iki ne-
denden ötürü böyledir. Birincisi, ulusal sorunda
siyasal bagmsßb€rrü t<azanrruq az ve orta geliq-

miq ülkeler ile sömürge ulkeleri ayl kefeye koy-
maktadrr. Ikincisi Komintern'in "anti-emperya-

list birleqik cephe" ve "birleqik iqqi cephesi" tez-

leri; proleter-devlet hedefinden kopaftkm$tr.
Gerqi Hindistan delegesi Royun öncrllügrlnde
bazr delegeler ulusal ve sömürgeler sorununu
proleter-dwlet hedefi temelinde ele ald ar. Bu
ternelden hareketle Roy, "Mustafa Kemal PaQa,

esas olarak ihgiliz emperya-lizminin bir aletiydi"
ve " Bu zümre, kendini bir grup emperyaliste
satlnayr qkarlanna uygun gördü; blr emperya-
list gruba karqr öteki ile birlegmeyi ise, grkar-

lanna daha da uygun görmektedir." Mustafa Ke-

mal Paga !€ Qevresini gerici bir 'feodal asked
klik" olarak tarnmlar. (Komlntern Belgelerinde
Ttrrkiye Kurtuluq Savaqr, Ihynak yalrnlan,
1985) Bdylehkle Roy, Sovyet Rusya politikasrl
da teghir etmiq oluyordu. [V. Kongre ardrndan
Kürd r:lusr;m;n bo1'nr.rna uluslararasr ezilen
ulus zincirini gegiren Lozan emperyalist kirli
banqrn öznelerinden biri olarak SSCB, Ttirki-
yeli Kemallsflerden daha fazla savunacak ve

dönü$ecektlr. Bu despotik-bürokratik diktatör-
lüttrnün ideolojisi de ulusal-sosyalizmdr, II.

Kongresi'nden sonra Komintem, ulusal-sosya-
llzn pollükasmn aletlne dönü$türr ecektlr.

AnU-emperyalist cephenin örgütsel-stratejik
perspektifi ezilen ulusun iqgi smdrn ve emek-

eüertni dewirnln özneslne degl, nesnestne dö-
nüEtürmüqtür. II. Paylaqrm savaqr sürecinde
ve sonrasrnda kendini ortaya koyal anti-em-
peryalist halk savagr mücadele yöntemi; Yu-
goslavya, Arnar,rrtluk, qin, Küba, Vietnam ör-
neklertnde somutlagan devrimlerdir. Bu dev-
rilnler; i$gi-emekQi kitlesinin hegemonyasrnda
bir Sovyet cumhuriyetine de$il, ulusai
kallsnmacr blr ulusal-sosyallzm ar aFSr üze-
rinde birer ulus-devlete dönügmüqtür. Bu
ulus-devletler de komünist partilerin hege-

monyasr altrrda despotlk-bürokratik blr dlkta-
törlük bigiminde yaprlandr. Bu despotik-bü-
rokratlk rejirnler tarihi süreQ iginde kapitaliz-
me yönelmiElerdir. Qünkü ulusal-sosyalizm
a-hmlar; igqi- emekgi kesimlerin mücadeleleri-
ni; i$Qi.emekql dewimci hegemonyasrun lfa-
desi olan iqei demolcasisinin(Sovyet) hedefinde
degl, kendlnl "l$Qi slr|lfil|In siyasa-l temsilcisi"
gören komünist partinin önderlilderinln hege-

monya$ altmda yönlendirildi, bigimlendirildi.

5- Änü-emperyalt'r., and-feodaltm llkeslnlrr
Kürdtstan'da yaraü$ strasl tabdbatlar

I - I 960'lardan bu yana ezen-uluslann ulu-
sal-sosyalizm slyast alomlann tezi: Turkiye,
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Türkiye, lran, Msrr, Bulgaristan, Venezuella vb. tekelci

mali sermayesinin ABD, Japonya vb. geliqmiE

kapitalist ülkelerin tekelci mali sermayesi kargrsrndaki

paylaqm kavgasnda daha az oranda pay almasr

sömürüldü[ü anlamrna gelmez. Yani kapihlist ülkeler

ve sermaye guruplan birbirlerini sömürmezler.

Sömürülen iEqi-emekgi kesimlerdir. Geliqmiq
. iirlalslin, 6rta veya az geliEmig ülkelerin tekelci mali ^._^ ,-^r^_ .Iran, Suriye ve lrak'rn -'*'" "l : : '"1",:
toplumsal formasyonu sgl'lflälSlerinin güqleri oranlnda paylaqlan ise dünya geliqt<in bir ülk€yken
yan-sömürge, Kürdis- igqi snftnn üretti[i toplam artt-deüerdir. bugün önde gelen bir
tan'rn da yan-feodal emperyalist güQtür.
bir toplum oldu[udur. Bu al,omlara göre em- Emperyalist-kapitalizmtn qrkan ve geregi ola-
perya.lizrnden ba{tmszlt$run 5a€lanmasr an- rak kapitalist ülkeler arasrnda kar$ rkh eko-
lammda ezen-ulus devleUerlntn ulusal soru- nomik iligkllerln kurulmasr ve gellgür[mesi
nu vardrr. Bu slyasi anlaytqlannr "Ba$mslz blr zarurettir. Yalnrz emperyallst ülkelerin de-
Türklye" vb. qiannda somutlandrrnslardrr. gil, tüm ülkelerin kapitalist pazanrun geligme-
Kürdistanl dewimcilere ga$nsl da ayru örgüt si ve bülrumeslne thtiyaQ vardr. Farkh gellg-
ya da halk cephesl Qausrnda antt-fasist, antl- me aqamasrnda olan kapltalist riLlkeler, bir-
emperyalist, anti feodal llkelerle ba$rmsrz Tfir- birlerlne karqrbkh ba$mh konumdadrlar.
kiye vb. hedeflnde, Ktirrdlerin demokratlk hak- Küresel ekonomlk sistem bu isleyi$ üzerinde
ian lQin ve ulusal baskr ve ayrrmcrhla karqr yükselir. Küresel hiyerargl piramidinde farkh
birlikte mücadele etmektir. basamaklarda yer alan ülkelerln "güqlü-zayf'

Böylelikle emperyalizmi, kapitalizmin te- iliskilerl sömürü 1119!dleri degildir. Elbette em-
kelci mall sermaye eweslnden ve üretim illgki- peryaltst tiLlkelerle az ya orta gell$miq kapitalist
lerinden kopartrlarak; geliqmis ülkelerln drq rilkelerin tekelcl mali sermayeleri arasrnda mu-
polltlkasrna indirgendl. Bu teoriye göre sö- azzaxn bi büyüklük farkr vardr. Rekabet ve
mürgecilikle emperyarizm ayru seydtr. Helbu- paylaqrm mücadelesi, farkh gaptaki bu tekelci
kt emperyalist-kapitallzm evresinde sermaye; mali sermayeler arasrnda olmaktadtr. Trrrkiye,
tekelci mali sennaye biQimindedir. Yani hem iran, Mrsu, Bulgaristan, venezuella vb. tekelci
emperyalist ülkelerin, hem de orta ve az gelie- mali sermayesinin ABD, Japonya vb. geli$mis
miq kapitalist ülkelerln sermayesi; tekelci ma- kapitalist ülkelerin tekelct mali sermayesl
li sermaye biqimindedlr. Qünkü dünya ekono- kargrsndaki paylagrm kavgasrnda daha az
misi; Kapltallzmin eqitstz ve bileglk gellqme oranda pay almasr sömünrldüSü adamrna gel-
yasasrnrn yÖn verdiSi blr küresel ekonomidlr. mez. Yani kapif'llst üLlkeler ve seünaye gurup-
Bu küresel ekonornl sistemi, 'geli$mtq, orta ve lan btblrlerini sömürmezler. Sömürülen lSgi-
az geli$mi9" kapitalist ülkeler olara-k tarumla- emekgi keslmlerdA. Geiigmiq ülkelerin, orta ve-
nan blr' hlyerarqi Plramidi oluQtururlar. Her ya az geli$mi$ ülkelerln tekelci mall sermayele-
ülke gücü orarunda bu hiyerarqi plramldinde rinin güQleri oranrnda paylaqrlan ise dünya i$-
yerirlt alr. Bu hi5terarqi piramidindeki ülkeler gi slr"xfilnn üretuÄl toplam artr-degerdir.
arasrnda iligliller birbirinden kopuk ve dura- z- fu,er.ve ezilen uluslar almmr yapmadan,
$an de$ll, tam tersine kargrl*h etkileqim iQin- ulusal sorun tammlan:unaz ve dolru bir poll-
dedirler. O nedenle farkh gellgkin düzeylnde ttk tutum belirlenemez. Dzen ve ezilen uluslar
olan üIkeler a$'gtdan yukan ve y'ukandan aynmt siyasal baSrmsrzhsa dair bir aynmdr.
aqa{r hareket hallndedtrler. Ömefin, II. Pay- ulusal sorunla kastedtlen, siyasal aqrdan
laqrm Savaqt'na kadar ingiltere, kapitälist baskr altrnda tuttrlan bir ulusun yani ezilen-
dünyanm hegemonlk gticüydü ve 3o y önce- ulusun slyasal basmsrzhk sorunudur.
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Ulusal-sosyalizm akrmlannrn "ezen ve ezilen ülkele/'

stratejisi proleter devrim sorununu ve Kürdistan'rn

siyasal bafmszhk s0rununu örten, gündemleqmesini

engelleyen ve ezen-ulus milliyeteiliöinden etkilenen

nesnelci bir siyasi anlayElr. Aynr zamanda ulusal-

sosvalizm akrmlarr kendilerini Kemalizm'den

Geliqmiq kapitalist anndtrmadtklan gibi Kemalizm'in etki alant igindedirler, lendi. Kuzey Kürdis-
ülkelerle az ya da orta
geliqmis kapitalist ülkeler arasrndaki rekabe-
u, "ezen ve ezilen ülkeler" aynmr olarak öne
qrkanlmasmrn aunacl; ezen ulus-ezilen ulus
aJrnnumn ve iSQi srrufimn qrkarlanmn yerli
bu{uvazinin glkarlanna feda edilrnesinin üs-
tünü örtmek iqindir. Özellikle Thrkiye ve iran
imparatorluk deneyiminin sahibi olarak alt-
emperyalistleqme ya da bölgesel güq olma
mücadelesl lQlndedlrler, Ezen-ulus devleflerl
mali sermaye iliqkileri anlamrnda emperyaliz-
me baSrmh, ancak siyasal anlamda ayn bir
ulusal burJuVa diktatörlüSüdür. O nedenle
Ezen ulus devletlerin toplumsal formasyonu
yan sömürge deSlldir. Dolayrsryla emperya-
lizmden ba$rmsrzh$rm elde etmesi anlamrnda
blr ulusal sorunu da yoktur. Kürdistan'm da
sorunu feodal kahnt an temlzleme ve demok-
ratik haklar sorunun Qözümü de$il, ezilen bir
ulus olarak kendi kaderini tayin hakkrdr.

Ulusal-sosyaltzn akrrnlannm "e?.e, ve ez7-

len ülkeler" stratejisi, proleter dewim soru-
nunu ve Kürdistan'rn siyasal baSrmszhk so-
rununu örten, gündemle$mesini engelleyen
ve ezen-ulus milliyetgili$inden etkilenen nes-
nelci blr slyasl anlayr$Ur. AJmr zamanda ulu-
sal-sosyalizm akrmlarr kendilerini Kema-
lizrn'den anndrrmadrklan gibi Kemalizm'in et-
kl alaru igindedirler. Asyatik-despotik bir dev-
let olan Osmanhmn burjuva devletine eviril-
meslne öncülük edenler özei mülkiyet teme-
linde geliqmiq bir burjuva snfi de$il, Osmanh
toplum yaprsmrn egemen sfufi olan merkezl
bürokrasisidir. Osmanh devletlnh Turkiye
burJuva cumhuriyetine evirilmesinde Batl Av-
rupa ülkelerindeki özel mülkiyet temelinde
geli$miq egemen bu4uva srrufin mlsyonunu
asker-sivll merkezi va da üst bürokrasisi üst-

tanl sömürgele$tirme-
sl, Kürd ulusu ve di$er aanhklan Türkleqtir-
me siyasi hedefinden dolayr T\rrkiye burjuva
düzenin rejimi baStan beri olaganüstü blr sl-
yasal rejimdir ve günümüzde de aym nitelitl-
ni sürdürmektedir. Asker-sivil üst bürokrasi-
si, egemen burjuva srruflar ittifalumn egemen

orta$drr. Turkiye'de burjuva diktatörlüf,rinün
resmi ideolojisi Kemalizm olup, asker-slvll üst
bürokrasi tarafindan yaratrlml$trr ve halen bu
ideolojinin sahibi asker-sivil üst bürokrasisi-
dir. Kemalizm ve ulusal-sosyalizm alümlanrla
göre, "Milli Mücadele" asker-sivll zlnde güQle-

rin öncülügünde yürütülen'anti-emperyalist"
b|f "ulusal kurtulu$" mücadelesidir. Bugrin
Türkiye'de ulusal-sosyalizm siyasi alumlan,
Kemalisflerin ve TSK nin Güney Kürdistan ne-
deniyle anti -Amerikancr tanrlanlu antl-em-
peryallst ilan etml$lerdlr. Emperyaltzmi, geliQ-

mi+ ülkelerin az geliSmi$ ülkelerl geri
bfaktlran blr slstem olarak tanrmlayarak ve
dolaytsryla "ulusal-kapitalizm" hedefi nde "an-

ti-emperyallzm" mücadelesinde Kemalistleri
ve TSK'nin desteklenmesl gerektiEini ve des-
teklediklerini söylemekteler. Böylece Kema-
llstlerln ve TSKnln rrkQr-Soven-mtlllyetgl prog-

ramrna b"€hhklanru ve Kürd ulusa-l hareketi-
ne düqmanl$ru ilan ederek, sosyal-qoven sl-
yasal gizgllertni bu sefer agrktan savunmakta-
lar. Turkiye iqqi srnrfimn blrakrn dewimci
srmf mücadeleslnl, ekonomlk ve demokratik
haklanrun mücadelesinln bile yok denecek
kadar c u ve etklslz olu$unun nedeni, sosyal-

$ovenizm batakl{ma batmrg olan ulusal-sos-
yallzm siyasl alumlandr,

3- Kapitalizm, bir zamanlar farkh üretim
tarzlanna sahlp ülkelerl eqitslzltk temelinde
kapitalist üretim ili$ldlerine dönüqtürerek bir

TEVKURD - Hejmar 3 2l

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kapitalizm, srnflr toplumlar tarihinin son halkasrdrr.

Aynr zaman da srnrfsrz toplum döneminin de eiiöidir.

insanr smfsz topluma taEmaya muKedir olan ancak

ve ancak iggi srnfrnrn bilinqli devrimci eylemidir. 0

nedenle komünistler, anti- emperyalizm sorunun

devlet hedefiyle iliqkili bir sorun oldulunu ve ancak

proleter devrimle kapitalist sistemin tasf iye

:::I"^,::1"T],'d1"' udibbileceginin bilinciyle hareket eder, 0 nedenle 
rensel,brr hedertir' o

gelol. l\e var Kr Kaprta- -....,,. .,,.. - .. nedenle dunyamn rs-
Ist üretim t"rzr, !eq- komünistler; Kürdishn'daki ba[mszltkqtaktmlara olan qr-emekqiterin blrrigi-
mis toplumlann rarn desteflini anti-emperyalist olma qartma baflamaz, ni; e$it ve aym statüye

sahip Sovyet Demok-üretim tarulannda gö-

rüldügü üzere, kendi iginden yeni üretim iliq-
kilerl temehnde bir baqka sömürücü egemen
srruf grkartmaya muktedlr de$ildtr. Kaplta-
llzm, srmflr toplumiar tarihinin son hal-
kasrdrr. Aym zaman da srrufsz toplum döne-
minin de eqi$dir. insanr srmfsz topluma
taSrmaya muktedir olan ancak ve ancak igqi
srrufinn bilingli devrimci eylemidir. O neden-
le komünistler, anti- emperyalizm sorunun
devlet hedefiyle illSkili bir sorun olduSunu ve
ancak proleter devrimle kapitallst sistemin
tasflye edilebilecelinin bilinciyle hareket eder.
O nedenle komüntstler; Kürdistan'daki
ba$mszhkqr akrmlara olan destegini anti-em-
peryalist olma qarhna baglamaz. Komünisfler,
devrlmci proletaryamn prog5amryla Kürd ulu-
sal kurtuluq mücadeleslne kaülr. Kürd ulu-
sal sorunun siyasal qözümünün, 'ulusal kül-
türel özerklik" türünden burjuva ya da kü-
Qük-buljuva isternlerine karqrn, Kürdistan iq-
gi-emekqi keslmlerine Kürdistan'rn
ba{tmszh$ ve Kürdlerin devletlesmesi siyasl
perspektiflnl taqr. Ulusal ba$rmsvhk istemiy-
le ayaklanan Kürdistan ieQt-emekQi keslmleri-
ne devlefleqme siyasi perspektifi olarak da
dewimci proletaqranrn programl olan Kürdis-
tan Sovyet Demokrasisi hedefini taSr. GerQek
kurtuluqun ve özgürlüEün ancak ve a-ncak iQ-

gi demokrasisiyle elde edilebilinecegini ve em-
peryalist-kapitallst slstem yrkrlmadrkga her
türlü taha-kküm ve sömürünün yenlden üretl-
lecegini iQQl-emekgi kesimlerin bilincine grkar-
maslru esas alrr. iqqi-emekqi keslmler iQin
Soryet Demokrasisl yerel bir hedef defil, ev-

rasilerin Blrli$inde saElar. Komünistler de bir-
ligini dünya devrimci partisinde sa$ar. iggl-
emekgl kesimlerin kapitalist-emperyalist sis-
temini yrkabilmesi ve yerine Sovyet Demokra-
silerin Birligini kurabilmesi, dünya dewimci
partlslnln slyasi ko$ulwra baghdr.

4- Tarihin hiQbir döneminde Asya da ve do-
laytsryla Kürdistan'da feodalizm var ol-
mamrqtrr. Antt-feodallzm, Kürdistan toplumsal
yaqamrnda gerqek kargtltEr olrnayan geQerslz

bir düqünce ya da teoridir. Her ne kadar Kür-
distan toplumunda feodallzrnin öznel ve nesnel
koqullan bulurunuyorsa, o zarnan icat edlkne-
itydi. Bunun iQin önce Feodalizmi siyasal
yaprlarrmasrndan soyutlandrnlarak sosyo-eko-
nomlk analz konusuna evlrdiler. Bu ameliyat-
tan sonra sosyo-ekonomik anallzlertn yönünü
feodallzme do$ru büktüler. Böylelikle Kürdis-
tan'da feodal kurum ve iliqkilerl "bilimsel " öl-

Qütlere göre tespit ettiler. Bunlar büyük toprak
sahipleri, aSiretler, tarlkat qeyhleri ve feodal
yar€il degerleridir. Büyük toprak sahipleri, a$l-
ret reisleri ve tarikat qeyhlerini de ezen ulus
devletin egemen burJ'uva srmllar ittifal nm or-
ta$ olarak ilan ettiler. Bu ' feodaller", ezen
ulus egemen smrllann <tidar orta$ oldufu ge-

rekQesinden hareketle iebirlikQiler olarak
tarunlandr ve Kürd ulusal kurtuluq hareketi-
nln hedeflerinden biri olarak ilan edildller.

Tthrkiye burJuva cumhuriyetinin tek parti
diktatörlüfü döneminde egemen sufflar ittifaln
iqinde olan bü]'ütk toprak sahiplerini hrzh bir 9e-
kilde tanm bu{uvazisine dönüQtünlldü. Kür-
distan'dald büyük toprak sahiplerini ise eski
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Türkiye burjuva diktatörlüüünün sorunu, i$birlikQi

Kürdler yaratmaktan ziyade, Kürdleri Türklegtirme,

politikasrdrr, Yani Kürdistan üzerindeki siyasal,

hukuksal, askeri, ekonomik mutlak egemenlik ve

mutlak tasanuf hakkna sahip olmakla yetinmiyor,

birde Kürdleri kültürel olarak da tarihten silmek

istiyor. Türk burjuvazisinin egemen srnrflar ittifak,

'konumunda tuünus- iqbirlikqi Kürd deÖil, Türklegmiq, arlk kültürel

tur.Kürdistan'datttu- olarak kendini Kürd oörmeven ve Kürd ulusuna
yük toprak sahipleri- düqmanlaEmrg,,Kürt,' istemektedir.
nin tanrn burirrvaz lsirre

dönüSmesine yol verilmemiq ve esldden gelen

mwcut toprak a$alr[nda tutu]muStur. Ege-

men Ttrrk br-rjuva srrullar lttlfah, Kürdistan'da-
ki toprak atalan, geyhleri, aqiret reislerini ken-
di slyasal iktidanna ortak etmernlsler, qkarlan
gerektirdi$ zaman bunlarla qeqitli iqbirli$ iliq-
kilerine girmiqtir. l9so'lerden sonraki geliqme-

lerde ise Kürd burjuvazisinin tekelci burjwa ya
da mali sermaye gruplann katma qrkacak ka-
da-r büyümesine yol vermemiqtir. Bu dönemde
de egemen Turk burJuva smr{lar ittifah, qkar-
larrna geldi$ zaman Kürd burjuva srnrllarla ge-

qitli iqbirligi yapmakta, ancak kendi slyasal ft-
tidanm Kürd bu{uva srruflarlia paylaEmamak-

tadrr. Kuzey Kürdistan'da egemen srnrf, T\irk
bu{uva srufidr, Kuzey Kürdistan'n Kürd bur-
juvazisi egemen sruf de$1, ezilen Kürd ulusu-
m;n bir kesimi olarak sömürücü srruftrr.

Ttrrkiye burjuva diktatörlü!ünün sorunu,
iqbirltkqi Kürdler yaratmaktan ziyade, Kürdieri
Türkleqtirme, politlkasrdr. Yani Kürdistan
üzerindeki siyasal, hukuksal, askeri, ekonomik
mutlak egemenlik ve mutlak tasarmf haklona
sahlp olmakla yetlnmiyor, birde Kürdleri kül-
türel olarak da tarihten silmek istiyor. Ttirk
bu{uvazisinin egemen smd}a.r ittifalo, i$birlik-
Qi Kürd deÄil, nirkle$mi$, artrk kultürel olarak
kendini Kürd görmeyen ve Kürd ulusuna düq-
manlaqmrq "Kürt" istemektedir.

Ne var ki Güney Kürdlstan'ln önde gelen
siyasi alflmlan olarak KDP ve YNK, AItD-Irak
savaSrrun sa$lad{r firsatlardan yararlanarak
Güney Kürdistan pargasrn federa.l devlet sta-
osüne kavuqturmuqtur. Güney Kürdistan\n
federal devlet statüsünün BM üyesi olarak

Irak devletinin anaya-
sasr tarafindan kayt
altlna ahnmasrndan
beri Ttirkiye'nin Kürd-

leri inkär politikasr iflas etmi$tir.
Bu durumdan etkilenen Kuzey Kürdlstan

bu4ul'azisi ve reformist (sosyalist, demolqat
vb) siyasi akjrnlan; ulusal sorunun; Ttrrk bur-

Juvazlsine kar$l mücadeleye giri$ilerek Qözül-
mesi yerine, emekqi }1grnlan aya{a kaldrma-
dan ve krsmi reformlarla 'Qözürnlerünesini" is-
temektedlr. O nedenlerle Türk burjuvazisi
Kürdleri, Ttirkleqtirme politikasmm yerine
Ttrrkiyelileqtirme politlkasrrr uygulamaya ge-

girme hazrh$r igindedir. "Kürd Aqrhmr" poiiti-
kasr bunun ifadesidir.

Burada yanirq |ir algrl na)n önlemek iqin
qunu betrtrneliyim. Elbette Kürdistani siyaset,
demokratik aQ .llnlara, lasmi reformlara kargr
de$l ve destekler. Ancak ulusai sorunu; ulus-
lann kendi kaderlerini tayin yoluyla Qözer.

Feodal ürettrn tarä; uyduruk blr sosyo-eko-
nomik analizlerin sorunu deSil, toplumun siya-
sal, hukuksal, ekonomik ve toplumsal hiyerar-

Sik örgtitleniq biQiminin sorunudur, Yani feodal
devlet yaprlanmasmdan baSmsrz olarak kendi
basma feodal ürettrn tara olamaz. Kürdistan'm
toplumsal formasyonun feodal olmasr igin Kür-
distan feodal devletinin var olmasr gerekir.

Kürdistan'm i$ga1 ve ilhal<r, ancak Kürdlstan
feodal devletinin yrkrlmasr ile mümlnin olabilir-
di. Kürdistan'da böyle bir tädhsel geli$me söz

konusu defildir. 18OO'e kadar Kürdistan, mir-
lik siyasal örgriUenme bigiminde yönetilmek-
teydi. lSOO'ün baqmdan itibaren Osmanh yö-

netlml elt yrl(So) kadar Kürd Mlrltk yönetimleri
ile savaqarak Kürdistan'r iqgal edebilmiqtir.
Kürdistan'm uluslar arasr sömürge ya da ezi-

len-ulus statüsüne dönüqtürülrnesi Lozan em-
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Kürd ulusal hareketinin önde gelen liderlerinin qo-

gunluöu tarikat geyhleri ve agiret reisleri olmug-

lardrr, Gelenekqi hareketleri feodal önderlikli ulusal

hareketler olarak tanrmlayp buna kargl tavrr alan

modernist ve sol muhtevalr hareketler dolavlr olarak

ezen-ulus devletlerin rrkgr-milliyetgi-militarist reji-
p,ervali:t t<irau uan+t ib 

min deIirmenine su tagrmrg oldular,
olrnustur. O nedenle

münü Kürdistan top-
raklannda llhakc ara

kargr direnerek ve savaqarak qözmeye
qalrymrqlardr. DiSer bir de1'tqle, Gelenekgiler
Kürd ulusal sorununun gözümünü ba{rmsrz
Kürdistan'da aradrlar. Aydmlanma ve modern-
legme paradigmasrnt Kürdlertn devlefleqmesi
olarak algtlad ar. Bu anlamryla Gelenekqller
Kürdistan sorununu Modemlstler'in aksine
kültürel blr sorun olarak deSil, siyasl btr sorun
olarak görmüqlerdlr. Bundan dolayrdr ki Mo-
dernist akrnlar Kürdistan'r llhak eden ülkele-
rin metropollerinde biqimlenirken, Gelenekqi-
ler üzerinde ya$adtgl topraga ba$anarak ve bu
toprallar üzerinde savaqarak bigimlenmigler-
dir. Zaman zam:rn ayru gatr altrnda olmakla
beraber (örnetin Kürdistan Teali Cemiye )
Modernistler, Gelenekgilerl aglretqi, feodal ve
gerici olarak tamrnlamrelardrr. Özelllkle ezen-
ulus soiculamdan etkilenerek 197o'li yrllarda
ortaya qrkan sol muhtevah Kürd siyasi
akrrnlan Gelenekgileri sadece sözsel olarak de-

lil aynr zamanda qiddete baqvurarak Kürdis-
tan'da drqlamaya gal4mrqlardn.

Kürd ulusal hareketinin önde gelen liderleri-
nin qo$unlu$u tafikat $eyhleri ve a$iret reisleri
olmuqlardr. Gelenekgi hareketleri feodal ön-
derlikli ulusal harekefler olarak tanunlayrp bu-
na karqr taur alan modernist ve sol muhtevah
hareketler dolayh olarak ez,en-ulus devletlerin
rkqr-milliyetgi-militartst rejimin degirmenine
su ta$rmrq oldular. Öyle ya Kemallstlerde Kürd
ulusal hareketini irücacr ve feodallerin tsyan
olarak tarumlad ar. Modernlst ve sol muhtevah
Kürd siyasi akrmlan dolayh da olsa Ttirklye Ko-
münist Partisi, Komintern ve Sorryetler Birli-
gi'nin "Emperyalist devletlerin ajanlan ta-
rafindan idare edilen bütün bu isyar ar", "ak-
si-irüflIäpqt bir mahlyette idiler" de$erlendirme-

Kürd ulusal sorunu, ulusun birliSini oluQtur-
ma somnudur. Sorunun Qözümü; Kürdistan'rr
ba$mszt$ ve Kürdlerin devletleqmesi ile olur.
PeId, önüne gelene feodal, iqbirlikgl diyenlerin
mücadele süreclnde geldifi yer; Kü'rd ulusa]
sorununun gözümünü ezen-uluslann burJuva
demokrasilerlnde yad a nlrk haklannda ara-
malanna ne demeli!

O nedenle Kürd ulusal hareketi lcln en za-
rarh olan $ey, yamlsamalardrr, en yararh olan
qey ise aq <tk ve gerqekli$in bilXrce qrkmasrdr.

5-19l8"lerde belirginleqen Kürd ulusal si-
yasa.l alomr, grkrgrndan buyana ikj ana e$iltml
taQmaktadr. Birinci eSillmi modernist olarak
tanrmlayabilir-lz. Bu egillmin öncüleri özelltkle
Osmanh daha sonra TC ve Avmpa'da egitim-
den gegmtq Kürd aydrnlan olugturmugtur. Dr.
Abdullah Cevdet, Dr. Ihsak Sukuti, Bedirhan
ailesinin baz fertleri, Babanzadeler, glbi Sah-
siyetler bu egilimin öncülertdir. Daha sonra
Kürdistan'da ortaya qrkan özellikle sol muhte-
vah hareketler bu modernite egilimini devam
ettirmi$lerdir. Bu egilimin en önemli özelligi
bütün söylemlerlne raÄmen son tahlilde Kürd
ulusal sorununu Kürdistan't llhak eden dev-
letlerin siyasi srurlan iqinde qözmeye ga.hgmrg

olmalandrr. Sorunu siyasl blr sorun olmaktan
qok aydrnlanma ve modernleqme olarak
alg amalan onlan tarlhln özneleri deffl, fakat
tarihin nesneleri yapmrqtlr,

iklnci egilimi ise Gelenekgiler ya da
baltmsrzhkgrlar olarak tarumlayabiliriz. Gele-
nekQilerin önde gelenleri; geyh Abdulselam
Barzani, $eyh Mahmut Berzencl, $eyh Said,
Seyyld Rza, Ali gCr, Oazl Muhammed, Musta-
fa Barzani ve dilerleridir. Modernlstlerin aksi-
ne Gelenekgiler, Kürdtstän sorununun qözü-
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Kerkük dähil Güney Kürdistan coIrafyasrnrn

Kürdistan lederal yönetimine geqmesinin siyasi

kogulu, Güney Kürdistan Federal Devletinin

direnmesidir, Kürd ulusu bu direnigi

dsetekleyecektir. Bu direni$ kar$rslnda; yeniden

paylaErm mücadelesinden dolayr 2003'te oldu[u

sinin sorumlutuguna gibi hem ABD ve hem Türkiye geri adtm 2lp3 lanrun mülkiyetini ele
ortah oldular. 

dufumunda kalaCaklafdlr, geQlren blr Güney
Aslret ve tarikat Kürdistan Federal

qeyhlerinin feodal kurum ve yargl deterleriyle
blr iliqkisi yoktur. Her kesimde oldufu gibi aqi-
ret ve tarikat $eyhlerlnln de hem l$blrlikqileA
ve hem de ulusalcrlan olmuqtur. Osmanh dö-
nemi ve buduva cumhuriyetin baqrnda Kürdis-
tan'daki okuryazar ye qtlren temel kurum, ta-
rikat medreseleridir. Bu medreselerde qeyhler;

Kürd diliyle Osmanhca, Arapga, Farsqa dilleri-
ni, din bilgisi (islam, Hristiyan, Musel.l, vb),
tarlh, co$a$a, felsefe vb egitimi vermekteydi-
ler. Yanl qeyhler Kürdistanl ann melalan, bil-
ginleri, filozollanydrlar ve o nedenle Kürdls-
tan'm iqgal ve ilhakrna karqr Kürd ulusunun,
ulusal kurtulug mücadeleslnln sallannda yer
almrqlar, direniqin örg[rtlenmesinde üzerlne
düSenl hayatl pahasrna yapmrqlardr. ulusal
kurtuluq mücadelesinin gftarlan gerektl$nde
kendilerine önerilen liderlik görevini üstlenme
sorumlulu$undan da kaqmamrqlardr. $eyh
Abdulselam Barzani, $eyh Said, All $ör, Seyld
Rva, Qazi Muhamed, Bro Hesko Tell€ (Celali

a$iretinh relslerlnden) vb ile yoldaqlan Kürdis-
tan ulusal ba$msrzhk mücadelesinin qehitlerl-
dir, DoEu ve Gtrney KDP'si nesnelcl siyasetten
etkllenmekle birlikte gelenekgi Aizglnln tarlh-
sel-siyasal mirasrnm devam eden damandrr.
Günümüzde Güney KDP'nin ve llderi Mesud
Barzani'nin, Modernist siyasi akrrnlara naza-
ran daha kararh ve ulusalcr bir söylem ve pra-
tige sahip olmasrrun nedeni de bu tarihsel-sl-
yasal mirastan kaynaklanmaktadr.

Bugün Kürdistan'rn önde gelen sorunu,
Kerkük ve ene{i kaynaklann üzerinde tasar-
ruf etme yetkisi sorunudur. Kuzey ve Güney
Kürdlerin akbeti de bu sorun kargrsrnda ser-
gilenecek siyasi duruqa ba$hdrr. Qünkü Gü-
ney Kürdistan coSraryasrnrn ve ene{l kaynak-

Devletl; Kürd ulusunda kendine olan güvenl,
ulusal siyasal bilinci ve bu billncin yön verdl-
gi örgütlülügü geliqtirecektir. Böyle bir durum
Turhlye'nln a]t-emperyallzm konumunu riske
sokacaktr. iqte Turktye'nln "Kürt Agrhmr"run
önemli bir hedefi da Güney Kürdistan Federal
Devletlnl mevcut smrrlann ve statünün iainde
tutabilmeye yöneliktir.

Kerkük dähil Güney Kürdistan cof,raf-
yasrmn Kürdistan federal yönetlmlne geeme-

sinin siyasi koEulu, Güney Kürdistan Federal
Devletinin direnmesidir. Kürd ulusu bu dire-
niSi dsetekleyecektlr. Bu direniq karqrsrnda:
yeniden paylaqrm mücadelesinden dolayr
2OOS'te oldu$u gibi hem AIID ve hem Türkiye
geri adlm atma durumunda kalacaklardr.

6-Anti-feodalizmin savunucularr esasrnda
Staltnlzm't!:l ölQülerl ile düqünenlerin grin-
demleEtirdikleri bir slyasl tlkedlr. Stalt:r'ln Ta-
rihsel MateryalDm broqüründe ftd qemanrn ta-
rifine göre, tarlhte her toplum: ilkel komirnal
toplurn, köleci toplum, feodal toplum, kaplta-
list toplum ve sosyalist toplum ewesinden
geqmek zorundaydr. Yanl kölec igi yaqama-
dan feodalizme, feodalizm yaqamadan kapita-
Iizme geQllemeyeceEldir. Bu tarihsel evrim glz-
gisine göre, tarihte her toplum mutlaka
ardqft bir sra izleyerek bu beq tarihsel ewe-
den gegmesi, insan iradesinden baSrmsz,
kend iglnden iqleyen nesnel bir sürecin gere-

ftdir. Stalin'in tarihse] ewim qemasrnda Asya-
ttk-Despotlzml yoktur. O nedenle Asya Üretim
Tara likri Soryetler Birliginde 1933 yrhnda ya-
saklanmrqtrr. Ardmdan da Qln Halk Cumhuri-
yetinde yasaklanmrgtrr. Böylelikle Dogu ülke-
lerin tarihini, bütün dünyaya uygulanabilen
tek bir qema iQlne yerlestirmiq oldular.
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Hälbuki Asyatik,
köleci, feodal üretim
biQimlerinin hiqbiri
dünyamn üretim
tarzrna dönü$ememi$
ve lnsanlann ortak tarihlnl yaratamamrstr.
Bunlann her biri bir baqka srnrfh toplum düze-
nüre yerlni terk etnriqtir. Dünya ölge[inde yak-
laqildE nda farkh ürettm blQtrnlerlntn blrblrl-
nin yerini afuqr, art arda ve eq zamanh olarak
gersekleqmemi$tir. Yani dünyamn tümü bir
dönem kölecl toplum ve ardrndan feodal top-
lum düzeni yaqamarruStrr. Bu anlayrq burjuva
nltolojtslnden ibarettü. Ancak kapitalist üre-
tim iliqkileri, eski üretim iliqkilednl tasflye ede-
rek dünyamn ürettn ta-rana dönügebilmiE ve
insanlann ortak tarthinl yaraüruStr. SorT/et ve

Qin HaJk Cumhuriyetinln Asya üretim tarzr fik-
rinin yasaklamasrun temelinde kendilerinln
despotik-bürokratik rejirnlerini gözden u"ak
tutrnaktr. Qünkü Bab ewim gizgisinde oluqan
köleci, feodal, kapitalist srnrlh toplumiarda bü-
rokrasi; egemen bir sruf delil, egemen slnllla-
ra bafrmh bir tabaka olmaktan ibarettir. Asya-
tik-despotlk toplumlannda ise bürokrasi, köy
tanm topluluklannrn üzerlnde yükselen kolek-
tif egemen smftir. 1928 sonrasr SoWeUer Bir-
li$ ile Qin Halk Cumhuriyetintn bürokraslsl,
ulusal bir sanayileqme ablmtmn ve büyümesi-
nin üstünde yükselen kolektif egemen smrfhr.

Sovyeuer Birligi ile Qin HaIk Cumhurlyeu-
nin bürokrasisi: toplumlann tarihsel evrim

Qizgisini, garprtarak ve gerQeginden kopartrla-
rak lfade etrnenin nedeni, egemen srmf konu-
munu gizlemek ve ezilen -sömürülen keslrnle-
dn yandsamalanm saglamak iQindir.

7- Nesnelci ya da nedensellik siyaseti, ken-
dini anti-sömürgeci, anü-emperyalDm, anti-
feodal vb anti-takrlarla tarumlar. Bövlelikle sl-

Kürdistan'da gerek ulusal- devrimci akrmlar gerekse

ulusal-demokrat akrmlar, nesnelci siyasetten

etkilendiler. Nesnelci siyaset; toplumsal gerqekliöi

doöal gerQekliöin iqinde, ideolojik gerqekligi ekonomik

gerQekliöin iginde eriterek, $nfsal siyasal biline

unsurunu pasillettirmeye ve emekQilerin siyasal

mücadele alarunrn dDrnda tutulmasrna qalqrr, Bu siyasi

tutuma söre, Kürd ulusal kurtuluq mücadelesinin vfrturl,l|J;j"ri
devletleEmehedefi; siyasi iradevetercihsorunudeöil, amaca giden strateji_
kendililinden igleyen nesnel sürecin sorunudur. sinden saptrarak, te-

oriye ve sosyo-ekono-
mik anafizlerin saptamalanna iliqkin sorun-
lann tartr$masrna Qevirerek, siyaseti nesnel-
lestirir. Yani siyaseti, nesnel koqullann ya da
yasalann sonucuna ba$ladr[ndan, bilimsel
olarak ünvanlandrnr ve bu nedenle siyasi he-
defleri bir sonug olarak degerlendlrir, Qünkü
bilinci tarihin bir parqasr ve toplumsal iliqkile-
rin ürünü olarak deSil, sadece nesnel gergekli-
gin insarl beynindekj bir izdüqümü alarak ka-
bul eder. Dolayrsryla bilincin ürünleri olan dü-
Sünce, teori, fiklr vb.de tarlhin d$rnda ve pa-
sif konumdadr. Böylelikle siyaset; tarihi oluq-
turan aktlf b|r etken deSil, kendiliSinden iqle-
yen nesnel sürece ba$h, pasif bir etkendir. Si-
yasl öznenin rolü, sadece nesnel süregleri izle-
mek ve kaydetmekle srrurlar. Ömegin Stalin,
SSCB'de Sosyalist Ekonominin Sorunlan'nda-
ki yazrsrnda qöyle der. 'Marksian, blllmin ya-
salanru (gerek dolal bilimin, gerekse ekonomi
politigin yasalarrnr) insan iradesinden
balrmsrz, kendi baqrna igleyen, nesnel b1r sü-
recin yansrmasr olarak anlar, insanlar bu ya-
salan keqfedebilir, inceleyebilir; ama or an de-

Eistirmelerl ya da kaldnlmalan imkänsudr."
Böylelikle siyaset; kendillglnden igleyen nesnel
sürecin nesnel bir bilimine indirgenmistir.

Kürdistan'da gerek ulusal- devrimci akrmlar
gerekse ulusal-demokrat akrmlar, nesnelci sl-
yasetten etkilendiler. Nesnelci siyaset: toplum-
sal gerqekli$i dolal gerqekliSin iqinde, ideolojlk
gerqeldigi ekonornlk gerQekli$in iginde eriterek,
srmfsa-l slyasal bilinq unsurunu pasifleEtirme-
ye ve emekgilerin siyasal mücadele alarunrn
d$mda tutulnasrna galrqr. Bu siyasi tutuma
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Kürdistan'daki komünist ve lslamct akmlar, Kürd

ulusal hareketinde üstüne dügen tarihsel görevlerini

üstlenmediler. Bu iki aktm; komünizmin ve lslami

muhtevasrna uygun teori-p0litik, pratik-politik bir

perspektif geligtiremediler. Bunu yapabilseydiler bir

siyasal kimlige kavugur ve Kürd ulusal hareketinin

birer siyasi öznesine dönüqebilirlerdi. Bu siyasi
göre' Kürd ulusal kur 

koqullarrn varhflrnda Kürd ulusal hareketi gerek nitelik
tulug mücadelesinin
a""i"i"u-" iJ"6. "i_ 

Vg ger€kse nicelik olarak olumluluk anlamlnda bugün

yasl trade ve tercih so- daha farklt yerde olurdu,

runu de$il, kendililin-
den iqleyen nesnel sürecin sorunudur. Kürd
ulusal kurtulug mücade1esinl, kendilifinden
lqleyen nesnel bir sürece ve öznelliSini yad
uiusal siyasal bllinci de kendili[inden lqleyen

nesnel blr sürecin nesnel bir blllmine indirger.
Bundan hareketle uluslaqmamn tarihi öz-

nesini; bafrmsu birleqik Kürdistanl hedefle-
yen bir ulusa.l kurtuluq mücadelesini de$il,

kendi örgütlerlni ve segmeci siyasl an-
la1rqlanru görmekteler. SeQmeci siyasi an-

iayrqlanmn özü de demokrasi ve ewensel in-
san haklarr perspektifinde Qözüm aran-
masrdu, yani azuthk siyasettlr. Dünya yeni-
den paylagma mücadele sürecini yaqarken,

azr lk siyaseti, bu süreci ewensel demokrasi
ve lnsan haklan olarak idrak etrnektedir.

Kürd ulusu pargalanmrq yaprsmdan dolalr
zaten nesnel manada ulusal birlt$nden yok-
sundur. Bir ulus iqin en büyük fela-ket nesnel
birliginin parqalanmasrdtr. Özne ve nesne

karqrtlann birli$i iqinde bir tümün iki yönü-
dür. Özne ve nesnenin diyalektik birlillnlre ha-
reketi gellqldli ve tümel bir harekettir. Knltürel
toplum ve ülke Kürd ulusun nesnel yaprsrdrr
ve bu nesnel yaprsuun birliti pargalanm4br.
Bundandr kl, Kürd ulusal hareketi, özne (ulu-
sal siyaset) ile nesnenin (Kürdistan toplumu
ve Kürdistan ülkesi) diyalektik birliSini yitir-
mi$tir. Vietnam, vb. gibi ülkelerin nesnel an-
Iamda ulusal birliginin sorunu yoktu. Hatta
asimilasyona tabl tutma gibi bir sorunlan da
yoktu. Nesnelci siyaset: nesnel manada ulu-
sal birli$i olan Vletnam, Qin, Cezayir vb ülke.
lerdel<l ulusal sorunu, ulusal bagrmsuhk gizgi-

sinde gözebilir. Ancak
Kürdistan gibi nesnel
manada ulusal birll$
parqalarrmrg ülkelerde
nesnelcl sivaset: ulu-

sal sorunun qözümünü ulusal ba$mszltk si-
yasetinde de{ll, azurhk siyasetinde arar. Nes-

nelcl siyaset üzerinde yükselen slyasi örgütle-
rin görevi; nesnel durumun sundulu alterna-
tifler arasrnda en gerqekqi olam nesnel bliimin
rehberlifiinde seQer ve gere$ni yaPar. Dört
devlet arasrnda paylaq mtq Kürdistan'rn nes-

nel durumun sundu{u alternatlfler arasrnda
en gerqekqi olamn demokratik ve kültürel hak-
lann mücadeleslntn yani azurhk siyaseti oldu-

Sunu nesnel bilimin geregi olarak tespit etmi$-
lerdir. Böylelikle azmltk siyaseu, Kürdistän iq-
qi-emekgi kesünlerinin ulusal siyasal billnclni
bulandrrarak, siyasal birlifinln pargalan-
masrna katkr yapmrqür. Geleneksel ya da
balrmszLkqr hareketin siyasi damanrun de-

vamr olan KDP, Mustafa Baftani ve yoldaq-

larrmn SSCB'den dönüqünden sonra ve

SSCB'nln etkisinden dolayn parqa katrnda
krsmi ba[msrzbk programrnzr Qekilmi$tir.

8- Kürdlstan'daki komünist ve islamct
akrmlar, Kürd ulusal hareketinde üstüne dü-
gen tarihsel görevierini üstlenmediler. Bu lkl
akrm; komünizmin ve Islami muhtevasma uy-
gun teori-politik, pratik-politlk bir perspektif
geliQtiremediier. Bunu yapabilseydller bir sl-
yasal kimli$e kavuqur ve Kürd ulusal hareke-
tinin birer slyasi öznesine dönügebilirlerdl. Bu
siyasi koqullann varhlrnda Kürd ulusal hare-
keu gerek nitelik ve gerekse nicelik olarak
olumluluk anlamrnda bugün daha farkh yer-

de olurdu, Bu iki akrm, özetikle ezen-uluslann
komünistlerin ve islami alumlann etkisinde
ve dolavh da olsa vönlendirmesinden kendini
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Kürdishn komünistleri, bagrmsz birlegik Kürdistan

hedefini, Kürdishn iggi-emekgi kesimlerine taErmakla

ytikümlüdür. Kürdistan Komünistleri igin Bagrmsrz

birlegik Kürdistan; iggi-emekEilerin hegemonyasr

altrnda Kürdistan Sovyet Demokrasisidir. Kürdistan

komünistleri bu hedef doQrultusunda ve Kürdistani bir

_ siyaset zemini üzerinde örgütlenmekle aynr zamanda

TTI:Ti|Y,111d ounvu komünist partisinin Kürdistan ,rkriyonrn, distani- brr sivaset ze-
ulusunun Kendl Kade- _ , . mini üzerinde örgüt-
rini tayln hakkrnr oluEturmak sorumlulu[unu da yerine getirmig 1"rr*"*. ;;, ,"*^r-
balrmsrz birleglk Kür- OlaCaklafdlf. da dünya komünist
dlstan anlamrnda partlsinin Kürdtstan
tanryan ve sa!'unan ezen-uluslann komünist
ve islami akrmlan ile enternasyonal ve üm-
metgllik perspektifinde blrliktelik elbette
olumluluktur, Ne var ki genel anlamrnda
szen-uluslann komünlst ve islami alom-la-
nrun Kürdistän sorunundakl styasal tutumu,
$oven ve sosyal-qovendir. O nedenledir ki
Kürd ulusa-l hareketlnln azrnhk ya da pargacr
siyaseün havuzunda yüzmestnln önemli blr
siyasi nedeni de bu iki siyasi akrmdrr, Bu iki
slyasi alflm, kendi slyasi muhtevasrnrn muha-
sebesinl yapmaldu.

9- Emperyaltst-kapitälizmi nesneye, sömü-
rülen ve ezilenleri özneye dönüStürmek igin,
komünist-entemasyonal yani dünya devrlmcl
par-tisi gerelünektedlr. Kürdistan komünistleri
lle ezen-uluslann( Turk, Fars, Arap) komünist-
leri, dünya dewimci partisinde slyasi bAligini
oluqturmalan tarlhsel görevleridir. Bu blrllgi-
nin oluqmasr Su siyasi kogullan gerektirir.

Ezen-ulus komünistleri kendl burjuva dik-
tatörlü$ünü proleter devrim yöntemiyle ve
proletarya dlktatörlüfü(Sovyet Demokrasisi)
hedeflnde pargalamayr ve bafrmsu birleqik
Kürdistan'r: di{er ulusal azrnhklar üzerinde
basln kurmamak koquluyla savunmah ve mü-
cadelesinl vermelidir.

Kürdistan komüntstleri, bägrmsz blrleqik
Kürdistan hedefini, Kürdistan lgqi-emekgi ke-
simlerine tagrmakla yükümlüdür. Kürdistan
Komünistleri iqin Bagrmsv birlesik Kürdts-
tan; i$gi-emekqilerin hegemonyasr altrnda
Kürdlstan Sovyet Demokraslsidir. Kürdistan
komünistleri bu hedef doÄrultusunda ve Kür-

sekslyonunu oluqturmak sorumlululunu da
yerine getirrnlg olacaklardrr.

1O- Kürd ve Kürdistan somnu, farkl siyasl
nitelikli sorur ardr. Kürd sorunu, Kürdistän
dqrnda yagayan Kürdlerin sorunudur. Buda
demokratik haklan iAin ulusal traskr ve
aJrnmcrlga karqr bir mücadeledir Kürdistan So-
runu, Kürd ulusunun devletleqme sorunudur.

Aanhk siyaseti; Kürd ulusunu bir azrnhk
halk konumuna lndirgedi$inden dolayr ezen-
ulusun bir demokratik siyaseti durumun-
dadrr. Kürdistan, azrnhk slyasetine delil, Kür-
distani bir siyasete ihtiyacr vardr. Qünkü ezi-
len ulus, ulwal styasal btllngten mahnrm ol-
mantn ürürrüdiL. Edlen ulusrur lnrrtulugu
ulusal sfyasal btlhgle donanmakla olur, Kärd
uhrsunun ulusal efasal Hünqle dornrmasl,
Kfudlstfll siyaset üzerlnde yükselen devrlm-
cl parü v€5ra parttlerln al6srhilyla 6tur'.
ea$mstz blrleglk KfLdfetan'm mfrcedeleetnt
veren her parä derrlmc{dtr.

Dünya, siyasi krlzin ve ekonomlk durgun-
lugun süreci!:]i yaqamaktadrr. Bu ekonomik ve
slyasi koqullarda dünyamn yeniden paylaqrm
mücadelesi krzrqarak sürmekte ve br dünya
savaqur.r doSru gitmektedir. Zaten Kürdistan
cogra$rasrnda bu savag baqlamrgtrr bile. Dün-
ya paylaqlm savaqrmn hangi güQler arasrnda
ve hangi bigimlere bürüneceginden bafrmsrz
olarak bu süreqte dünya 19qi srmfirun proleter
dewim mücadelesinin önünde en büyük iha-
net tehlikesi, ulusal-sosyallzm ve Kürd ulusu-
nun ba$rmszhk mücadelesinin önünde en bü-
yük ihanet tehlikesi, azmhk siyaseti olacal<ür.
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Kürt $orununün adil, demolratik ve kalrcl
gözlimli yolunda:

ileden demolffatilr ue
II

0zgür Bir Referandum?

Temsill i k, dsnokrasinin tenpl biqimlerinden olan, temsil i demokasinin

esas dayanagrdrr ve lulkn temsiliyeti qimlerle gelen insanlar aracrh$ryla

saglanr. Bu temsiliyetin de kendine göre adiyetleri var ki bunlar baen halk

adrna, ya da temsil edilen grub veya snrf adna keyfrliklere de yolaqabilir.

O€man Aytar
(Dr. Sosyolog)

Kürt ve Kürdistan sorununun tartrqrldr{r
dönemlerde srkqa gündeme gelen cümleler-
den birlsi de "KürUer ire istiyor?" sorusudur.
Bu soru de{iqik dönemlerde, deliqik anlam
ve amaglaria gündeme gellyor. Bazen güQlü

veya kendlslnl 'güQlü" kabul eden bir örgüt-
ten, bazen bir Sahsiyetten, bazen de son dö-
nemlerdeki "agrhm"da oldutu gibi kimi dev-
let yetkililerinden bu sorunun "cevabr"m,

kendisini Kürt hallnrun yerlne koyarak,
duyrnak mümkün. Kürt tarihine ve dünya
siyasal düqünce tarihine bakrldrgmda bu tür
tutumlar yenl degll. Slyasal ve ideolojik ola-
rak kendisini bir grubun, srmfin veya tüm-
den blr ulusun "temsilcisi" olarak kabul
edip ona göre sözedil€n grub, stmf veya ulus
adrna "gözümler" üretme halen de siyasal ve

toplumsal mücadele süreqlerlnde gündeme
gelmektedlr.

Temsilllk, demokraslnln temel biQirnlerin-
den olan, temsili demokrasinin esas daya-
na$rdr ve halkrn temsiliyeti seeir erle gelen in-
sanlar arac r$yla saSlarur. Bu temsiliyetin de

kendine göre zaa-fiyetleri var ki bunlar bazen
halk adrra, ya da temsil edilen grub veya sruf
adma keldllklere de yolagablllr. Bu konuda,
sadece siyasette de$I, sosyal bilimlerde de

önernli tartr$malar var. Kürtler agrsndan som-
na ba.Inldr{rnda, demokratik ve özgür koqullar
yaratrlmadrtr iqin böylesi ba temsillyet bile sa!-
lanamarmQtrr. Özellikle son oqnlda, demokra-
tik ve özglir kogullarda olmasa da, yap an ge-

nel ve yerel seqirnlerde DTP ve almr gelene$n
sürdürücriLlerinin aIü$ oylar belli bir temslliye-
tln göstergeleri olarak almabilir. PKK'nin de
mevcut kitle destefi düqüntildtrftlnde ve DTP
qahsrnda verilen oylardaki rolüne balcldr$nda,
omrn da önemli bir temsiliyete sahlp oldufu-
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DTP ve PKK de dahil hiq bir Kürt parti, örgüt veya

gahsiyetin kendini Kürtlerin

Türkiye'den ayrrlma veya

kalmanrn biqimleri konusunda "Kürt halkr ...
istiyoi', "Kürtler aynlmak istemiyo/', "Aklr bagrnda

olan her Kürt ayrrlmayr istemez" gibi lutumlar

geligtirmesi doüru deöil. Burada esas problem olan,

nu, partinin qimdiye gU veya bu tarafin kendi dügünCeSini aqtklamasr ve demokratik koqul-
kadar takrndt[r kimi degjl, kendini Kürt halktntn yerine koyarak gözümleri larda yaprlacak dof,ru-
tutumlan sevel.i.1 vela gündeme getifmesidif. dan bir referendum,
serrmeyellm, söylemek günümüzün Kürdis-
mümtrrirn. Fakat sorun Kürtlerin kendi iradele- tan, bölge ve dünya koqullannda, baqka yollar
rlyle tercihlerini ortaya koyma noktasnda de- olmadr[t igin de[l], bana göre en gerqekql ve

Serlerdirildflnde, DTP, PKK veya baqka blr uygulanabilir siyasal mekanizmalann
paru veya örgütün temsiliyet lddlalanna ra[- baqrnda geldlgt lAln yaqanan bu süregte öne
men, bu alanda önemli temel sorunlann halen grkanlmahdrr. "Kürt agrhmr" ile girilen süregte
varhf,rm sürdürdüSü söylenebilir. refer.andumun giderek daha genls siyasal ke-

Bu nedenle söyleneblllr kt, DTP ve PKK de simler tarafindan, hatta referandumu blr nevi
dahil, hiQ bir Kürt parti, örgüt veya gahsiyetin tehdit ve Qantaj olarat{ kullanmak isteyenlere
kendini Küruerln lradesi yerine koyarak, Tür- ra{men, dile getirilmeye baglanmasr önemli-
klye'den aynlma veya a}'nlmama, birlikte kal- dir, Denileblllr ki peki neden referandum da-
manm biqimleri konusunda "Kürt hallü ... ls- ha gerqekqi ve uygulanabilir bir qözüm yolu-
tiyor", "Kürtler ayr mak istemiyor", "Akh dur? Referanduma giden süreQ nas olmah ve
baqrnda olan her Kürt aynlmayr istemez" gibi örgutlenmeli? Referandum her sorunu gözer
tutumlar gell$tirmesi dolru de$il. Burada mi? Referandum sonuqlanna nasrl yaklaq-
esas problem olan, qu veya bu tara-fin kendi mah? Bu konuda ele alrrup tarhg masr gere-
düSüncesini aqrklamasr defil, kendini Kürt ken birqok soru ve sorun var, fakat burada
halkmn yerine koyarak eözürnleri gündeme yazu:rn da QerQevesini dügünerek önerüi gör-
getirmesidir. Yoksa, herhangl bir parti, örgüt dügüm bazr soru ve sorunlan ele alaca{rm,
veya Sahsiyet bu tür Qözürr eri "Bi2..." veya
"Ben..." olarak gündeme getirmesi gok dogal :r * *

oldugu gibi, lusa, orta ve uzun vadeli gözüm
tartrqmalanna önemli katluda bulunabllir. Bilindigi glbi, dünya ulusal kurtulug müca-

Bu perspektifle soruna balnldrfrnda, Kürt deleler tarihi, özgrirlüSe ve ba$msEhga giden
ve Kürdlstan sorununun adil, demokratik ve de$iqik yol ve yönter erle doludur. özellikle
kahcr bir gözümü lAlrt Kürt hallflnn özgür ira- blzlm ve bizden öncekl kugaklann amact, ulu-
deslnde rsrarh olmak ve bunun yol ve yöntem- sal demokratik dewimlerle Kürt sorununun
lerini bulmak gerek. l99o'h yrllann bag- qözüme kavuqturulmasrydr. Dewimiere bagla-
lannda YEKBUN'un (Kürdlstan Birleqik Halk nan bu amaq, bugün birlleri tarafrndan Kürt
Partisi) gündeme getirdigi, daha sonra PA- ulusal hareketürln geQmiQ mücadele tarihine
DEKrn (Kürdistan Özgrirlük ve Demokrasi karaqalmak, kötülemek veya küqük düqürmek
Partisi) prograrruna aldrfi ve günümüzde Kürt iqin kullanlsa da, lgso'lerden itibaren mevcut
Dewimci Demokrat Hareket'in temel siyasal dünya dengelerinde onlarca sömürge ve ezllen
hedefler qerQevesinde gelistirerek sorunun ulus ve halklara özgürlük ve ba$mszlk yolu-
adll, demokratik ve kahcr gözümü yolunda te- nu aetl ve bu konuda sorunlan olan btr gok ül-
mel bir mekanlzma olarak deklere ettigl özgür keye de ilham kayna$ oldu. Kür0er, daha qok

iradesi yerine koyarak,

aynlmama, birlikte
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Relerandum, Kürt halkrnrn özgür iradesiyle seqilen

temsilcilerinin olmadrgr, kendilerini temsilci kabul

eden parti, örgüt ve kiqilerin, mevcul uluslararast,

bölgesel ve ülkesel bazda sorunun lara{t kesimlerce

"temsilci" olarak kabul edilmedikleri bir süregte

Kuzey Kürdistan'da yaqayan Kürtlerin kendi

gelecekleri üzerinde doIrudan kararoa Kenol ulKelenrun -
parsalanmrqlrg, tilt<e-''temsillik" sorununu gözmenin bir yoludur'

nin jeopolitlk konumu,

n bir siyasal
mekadzmadr.

Ügüncüsü, sonuq-
lan ne olursa olsun, bir siyasal gözüm meka-
nizmasr olarak referandum. farkh blr ulusal
kimlifin ve onun bulundulu co$a$rarun,
aynlma hakkr de dahil, kabulüdür.

Referandum'r,rn yukanda bellrtllen neden-

lerle glrnümüz kogullannda en gereekqi ve uy-
gulanabilir siyasal bir mekanizma olmasr,
onun hemen qimdiden gergekleqebilece$ an-
lamma gelmez. Demokratik ve özgür bir refe-

rendum iqin öncellkle, sorunuir ayn blr ulus ve

siyasal cograffa sorunu oldu$u, bu alandaki
yasal ve yasal olmayan ternel engellerin kalkhäl
v€)ra en azrndan böylesi bir sürectn yaQandgl,

konuya iligkin farkh dügünce ve qözüm öneri-
lerlnln gündemde oldu$u ve bunlann özgü'rce

tartrgrldr$ ve benzeri koqtrllann larat masr ge-

rekir. Böylesl koqullann yarahlmasr, Kürt so-

rununu ayn bir halk ve co$rafra sorunu olarak
kabul etrnerrin yarunda, Kürt sorununa iliqldn
farkh Qözüm perspektiflerine (ba$mszlktan
kültürel özerklife kadar) sahip geniQ kesirnle-

rin ortak paydasrnr da oluqturabilir.
ipte burada, mevcut Ai{P hükümeti ta-

rafindan "tek devlet ve tek millet projesl" ola-
rak baqlat an ve önceleri "Kürt aq mr", son-
ralan da "Demokratik agrhm" olarak ad-
landmlan gidQimler önemli blr rol oynayabilir.
Bilindigi gibi, sosyal blllmlerde, herhangi bir
konuda atrlan adrmlar deterlendirildipinde,
amaglanan sonuqlan, amaglanmayan, bek-
Ienmeyen veya düqünülmeyen sonuqlardan
ayrabilmek önemli yönternlerden biridir. Bu
aQrdan "Kürt agrhmr" ile giriien sürece

ulusal birli{e iliqkin kimi önemli yanl6 ve ek-
sildikleri glbi sorunlar nedenlyle, özgürlüEe ve

baqrmsrzh$a karmgamayan birkaq büyük ulus
ve halktan biri olarak yimibirinci yürzylla gir-
diler. Nedenleri, baqka blr yanmn konusu ola-
bilir, fakat g;unümüzde bu tür dewimlerle öa-

gürlük ve bagmsuhga kalrrqmak, olanaksz
olmasa da, hele mevcut dünya düzeninde ege-

men olan ldml güqlerin destef,i olmadan gok

zordur. Bilindi$i gibi, bu destek, iligldde bulu-
nulan güce baSh olarak de$qse de, geemiqin

anh sanh dewimlerinde de mevcuttu.
Gelinen bu nokta, ulusal ve tophmsal kur-

tulu$un örgüuenmesinin önemini ortadan
kaldrrmaz, sadece Qözüm yollan konusunda
daha gergekgi ve uygulanabilir politikalar
üretme]'l ve buna uygun pratik adrnlar geliq-

urmeyi gerektirlr. iqte demokratik ve özgür
koqullarda yaqama geqtllecek bir referandum
böylesi bir gerqekqiligin bir parqasr olarak
önemlidlr, diye düQünüyorum. Pekl neden?

Birlnclsl, referandum, Kürt halkmrn özgrir
iradesiyle seqilen temsilcilerinin olmadrgr,
kendllerlnl temsllci kabul eden partl, örgüt ve

kiQilerin, mevcut uluslararasr, bölgesel ve ül-
kesel bazda sorunun tärafi keslmlerce "tem-

silci" olarak kabul edilmedlkleri bir süreQte

Kuzey Kürdistan'da yaqayan Kürtlerin kendi
gelecekleri üzerinde doSudan karar vererek
"temsillik" sorununu gözmenin bir yoludur.
Bu, referandumdan grkacak sonug ne olursa
olsun geleceklerint Kürtlerle birlikte Kürdis-
tan'da gören halklar letn de geqerlidir.

ikincisi, referandum, dofrrdan kaftlr verme
yoluyla, Kürtlerln Ttirldye den a1'nlma veya bir-
Ii]<te kalmanrn biQimlerinden birini seQebilmeyt
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Her qeyden önce, devlet yetkililerinin niyetleri ne

olursa olsun, s0n tarlrqmalar, cumhuriyet tarihi

boyunca yasaklanan bir sorunun ne kadar büyük bir

öneme sahip oldu$unu geni$ Türk kamuoyuna da

gösterdi. Sorun, onylllardrr bir nevi resmi ideolojinin

de savunuculu[una yapan basrn-yayn organlannda

baktldrgmda, hükü- da genig bir gekilde tartrqlmakta, istemedrglm, fakat
met yetktlllerl ta- Kürt parti, örgüt ve
rafrndan agrklanan bazr amaglan görmek, qahsiyetlerinin hep gündemde tutuklan gün-
eleqttrmek veya qekinceli dawanmak öneml1 cel slyasal taleplerin yerine getirilmesine öna-
ve gerekli. Son aqdrmlann da, bir dizi ulusla- yak olunabilir kl bunlar referanduma giden
rafasr, bölgesel ve ülkesel nedenlerl var ve yolda özgür ve demokratik koqullann ya-
bunlar incelenmeli, sonuglar gftanlmah. Fa- raüImasr lqür temel bir öneme sahiptirler.
kat bu eleqtirel ve temklmll tutum, son
adünlann kendilerlyle birlikte getirdtgt olum- '* ,r *
luluklan görmezlikten gelmeye yolagmamah.

Her geyden önce, devlet yetlrrll ertnin niyet- Kürt halkrmn kendl özgür iradesiyle bir re-
lerl ne olursa olsun, son tartrqmalar, cumhu- ferandumda kendi gelece$i üzerinde karar
rtyet tarihi boyunca yasaklanan bir sorunun vermesl, Kürt sorununun adil, demokratik ve
ne kadar trüyük bir öneme sahlp oldufunu kahct gözümü anlamrna gelmez ve böylesi bir
geniq Türk kamuoyuna da gösterdi. Sorun, Qözüm, referaldumun sonuglanyla da do[ru-
onyrllardr bir nevi resml ldeolojlntn de salrr- dan ba$lantrhdr. Bu konuda dünyada yaqa-
nuculu{una yapan basrn-yayn organlannda nan örneklere bakrldr$nda, her ne kadar,
da geni$ bir gekilde tart$llriakta. Cumhuriye- Quebec ve benzeri ülke pratiklerinden alma-
tin kurulugundan bu yana yok sayrlan, "btr- cak önernli desrler olmasrna rafmen, lggg
kaq yüz kelimelik bir dil" olarah damgalanan aSustos'unda DoSu Timor da yaprlan referan-
blr dilde, bizzat devlet tarafindan 24 saaflik dum, bigimi, iQeriÄi ve egemen ülke ile yaga-
yaytnm yap masr ve üniversitelerde. her ne nan bazr sorunlar nedeniyle, Kürt sorununda
kadar "yaqayan diller" adrna da olsa, bölüm g;undeme gelebtlecek referanduma daha yakrn
aqma tartr$malarrmn sürdürülmesi glbl bazt özellikler taqrmakta.
adrmlar, buna önayak olanlann amaqlan ne Bilin.lig glbi, 1999'da uzun lnllann israrh
olursa olsun, (ki burada AKP iginde de farkh qabalan sonucu, Endonezya htilnimeti biraz
amaqlann oldufu, her AKP'limn konuya almr da dünyayl "gaglrtrcasrna" referandumu kabul
hassaslyetle balcnadrf,rm da söylemek gerek), ettiginde, DoSu Timorlular, Birleqmiq Milletler
baqhbagrna bir tabunun, ezberin bozul- [BM) y6 ilgili f,igs1 bazr ülkeler gözlemciliginde
masldri. Hatta bu aqrhmlarr baglatanlar, ken- yaprlan referandumda, aynhp ba$rmsrz devlet
dt isteklerl veya malum kesimlerin baskrla- olma ile Endonezyafrla birlikte otonom bir böl-
nyla yann öbürgün, hiq blr $ey olmamrg gibi ge olarak kalma arasrnda tercih yaptrlar. Oy
geri adrm atsalar bile, "agrhm"rn kendisiyle ge- kullananlann yüzde 78,5'i bafmszhk lehinde
tirdili kimi temel sosyal olumluluklann öne- tercihlerini yaptrlar. Her ne kadar Endonezya
mini ortadan kaldrrmaz. ve kontrolündeki yerii milis güQler sonuqlan

Bu perspektifle ya$anan süreqlere bakrhr- kabul etmeyerek ba{rmsrzhk taraftarlanna
sa, at an adrmlardaki olumluluklara sahip saldrnp katliamlara giriqtilerse de, BM ve di[er
qrkrlarak, yeni adrnarm atrlmasmda israrcr ulurlararast güQlerin de baslaianyla Endonez-
olunablllr ve burada bir liste olarak srralamak ya halkoylamasr sonuqlanru kabul etü ve Dogu
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Burada en önemli sorunlarda birisi de kimlerin re-

ferandumda oy kullanacaftdtr. Kürdistan'tn cogralik

srnrrlarrnrn belirlenmesi, ki bu stntrlar sadece refe-

randum iqin deöil, örneöin okullarda dil eöitimi da-

hil birqok diöer sorun igin de önemli, bu alanda so-

runlarrn önemli bir bölümünü qözmeye yardlmct

olur, Geleceklerini Kürllerle birlikte Kürdistan co[-

rafyasrnda gören halklara mensup insanlar dogal
Timor 20 Mays
2o02'de ba{msuhfm
ilan etti. Dogu Tlrnor-
lular, BM ve diSer bazr

segmendirler.

dwleUer yardrmryla kendi ulkelert, onyllarca
süren savaqrn lnkrnhlan üzerinde in$a ederler-
ken, bir dlzi ekonomik, sosyal, slyasal, güven-

llk ve benzeri sorurüaria da u$aqlyorlar.
Kanada'da franszca konuqan ve yerel hü-

kümete sahip olan Quebeclller lse l98o ve

1995'te iki defa ba[rmszhk (Kanada ile belli
iliqkilerin korunmasr kaydryla) iQin referandu-
ma gltulerse de yeterli blr qogunlutu elde ede-

mediler. lg8o'de y.l@,de 4o,4 "evet" oyuna
karqrn yüzde 59,6 "hayrr" Qlkarken, bu oran
1995'te yirzde 49,4 "evet". yüzde 50.6 'hayrr"
oldu. DoSu Ttmor ile karq aqtmldtfmda, Que-
bec'deki her iki referandum döneminde de si-
yasi propagandalardaki kimi sertleqmelere
ragmen kayda deÄer herhangi bir olay olmadr
ve uluslararasr güQlere müdahale anlamrnda
ihtiyaq duyulmadt. Ne zaman Quebeclller lkt
defa denedikieri ba$rmsrzhk amaqlanna ula-
qabilecekleri bilinmez, fakat unutmamak ge-

rekir ki bugün Quebeclllerin, Ttirklye'deki
"aqrhm"crlann ifade etmeye bile korktuklan,
belli bir Kürt keslmin "azami" hedefl duru-
mundalcl yerel bir hükümetleri var,

Her iki örnekte de görü]dügü gibi, her ne

kadar qok farkh kogullarda da olsa, referan-
dum, ilglli halkrn dofirudan kendl ge]ece$

üzerinde karar sahibi olmasr aqrsrndan önem-

It, fakat tüm sorunlan Qözecek "sihah" blr
defnek de deSlldir.

Referandumlara giden süreqler, referan-
dumlann yap masr ve gtkacak sonuqlara

karqr ilkesel tutumlar,
taraflar agrsrrdan bü-
yük öneme sahlptirler.
Bu konuda da, vu-

kanda krsaca bahsetttSlm gfbi, Dogu Tlmor ve

Quebec örnekleri derslerle doludur. Bu
agrdan bak dr$rnda, Kürdlstan'da yap acak

blr referandumda BM, Avrupa Birligi velveya
difer bazr ülkelerin gözlemcllEi önemlidlr.

Qünkü Do$u Timor benzerl olaylann olma ris-
kl, Trlrkiye'mn ylllarca geniq kamuoJru nez-

dinde ya-rattl$ qovenist ve inkarcr duygular,
mllitarist güqlerin srr r tarumaz egiltnlerl ve

olasr yerel laqkrrtrnalar nedeniyle vardrr.
Burada en önemli sorunlarda birisi de kim-

lerln referandumda oy kuilanaca$dr. Kürdls-
tan'rn co$aflk srrurlannm belirlenmesi, kl bu
srnrlar sadece referandum lQin degil, örnegln

okullarda dil egitiml dahil birqok dl$er sorun
iqin de önemll, bu alanda sorunlann önemli

bir böiümünü gözmeye yardrmcr olur. Gele-

ceklerini Kürtlerle birlikte Kürdlstan cograf-
yasrnda gören halklara mensup lnsanlar do-

Sal seqmendirler, fakat Kürdistan'dald devlet
görevlilerl ve devletin zontyla Türkiye'ntn
kentlerine gög etmelerine ragmen yerleqim

yerlerine geri dönmek tsteyenlerin sorunu bel-

ki de temel soruniardan biri olur. Daha birgok
sorun sralanabilir, fakat tarallann sorunu
halkrn iradesi ile Qözme yakiaqrmrndakl sami-

miyet birQok sorunu gözebilecegl €llbi, sorun-
lan qrkmaz hale de sokabilir.

Bu nedenle, ister Kürt, lster Tfuk, sorunu
Kürtlerin özgür iradesi ile Qözmek lsteyenler

daha qimdiden belll blr uzlaqma ve lyl nlyet
kültürünü gellstirip güqlendirmelert gerekir'

Belfgin bir uzlaqma ve lyi niyet kültürünün
egemen oldugu özgür ve demokratlk kogullar-
da gergeklegecek blr referandumda Ekacak
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sonuqlar ne olursa olsun, qogunlukta olan ke-
simler dlger taraJlann düqüncelertne saygl
gösterdikQe, sonuqlar kabul edilmelidir. Nasrl
Kürtlerin a)mlmasrndan yana olmayan Ttirk-
ler ve devlet yöneticileri, oylann gofunlu$u
aynlmadarr yana kullamldrfrnda buna saygr
göstermeleri gerekirken, batrmsrzhk yanhsr
KürUer de birlikte kalma tercihine saygrh ol-
mak du.rumunda. Böylesi bir kültür, ister
Kürtler aynlsrnlar, lster kendi ulusal ve de-
mokratik haklarryla Türklerle birtikte
kalsrnlar, yeni temellerde kurulup güqlendiril-
mesi gereken blr kardeqlik ve dostluk igin de
önemiidir.

Referandumla ilgili olarak basrnda günde-
me gelen bazl tartlqmalarda, sorulacak soru-
lann bigimiyle, konu adeta blr tehdit ve qan-
taj olarak kullan mak istenildi$i lQtn, Sunu
betirtmek gerekir ki, aynknarnn alternatifi,
hig blr zaman mevcut inkarcr untter devlet

sistemi olamaz. O dönemin mutabakatlanna
göre burada defiqlk segenekler sözkonusu
oiablilr. Iki sorulu bir sistem, öme$in bu se-
qeneklerden blri olabilir. Bu durumda blrtnci
soru, aynhp baf,rmsrz blr devlet kurmaya
"evet" veya "hayrr" qeklinde olabilir. iktnci bir
soru da, birinci soruya "ha5nr" grkmasr duru-
munda, seqmenlerin mevcut devlet srrurlan
iQerisinde birllkte yaqarnann bigimleri (fede-

rasyon, otonomi, lfliltürel özerklft gibi refe-
randum öncesi tarallann anlaqhgr segenekler)
konusunda da tercih yapabilmeleriyle ilglli
olabilir. Ya da DoSu Tlmor'da oldugu gibi
aynhp devlet kurma ile mevcut egemen devlet
srmrlarr iQerisinde bir gözüm (KürUerin
varLgmn kabulü temellnde) iki segenekli bir
soru olarak sorulabilir. BaEka soru blgimleri
de olabiiir, yeter kl tarallar demoltratik ve öz-
gür blr referandumda anlaqqsrn.

Stockhoh, IO Efu 2OOg
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Türk Agllml ue

Kürd Siyasetinde
Saglma.r,

Snrrlar, özellikle de dogu-güneydogu sntrlan devletin beka sorunudur,

hemen ötesinde de Kürdler devletlEmeye yönelmiqlerdir, Gerqi "snt/'öte-

si Kürdlerle ABD ve Bal dünyastnn da destegive biraz da dayatmastyla bir

uzlagma saglandrgr söylenmeKedir ama "stnt/'m ötesinin de hrisinin de

Kürd olduöu, Kürdlere, özellikle de devletlegen, devletlEme hedeline sahip

Kürdlere güvenilmeyecegi de unutulmam6ttr.

eylemdir. Bu gentqlemenin nereden baqlaytp
nerede duracafrr, tartrqmahdtr (devlet iginde
de tartrqrlmrEtrr), bir kere agrhnca bunu
srmrlamamn zorluklan vardrr ve bu zorluk-
iar T\irk devletinin 80 ytlltk kabusudur. Ge-

niqlemeye qahqrrken daralma korkusudur
bu. Diger yandan böyie bir geniglemenin
"srrur"ötesi boyutlarr vardtr. Srmrlar, özellik-
le de dofu-güneydoSu srmrlan devletin beka
sorunudur, hemen ötesinde de Kürdler dev-

letleqmeyö yönelmiqlerdir. GerQi'srnlr"ötesi
Kürdlerle ABD ve Batr dünyasrnm da deste-
gi ve biraz da dayatmastyla bir uzlaqma sag-

landr[r söylenmektedir ama "srmr"rn ötesi-
nin de berisinin de Kürd oldufiu, Kürdlere,
özelllkle de devletleqen, devletJegme hedefi-
ne sahip Kürdlere gllvenilmeyecegi de unu-
tulmamrstrr. Bütün bunlar gözetilerek
aqrhmrn niteleyeni olarak Kürd yerine de-

Fuat Önen

Agrhm, aqrlmak fiilinden türetilmlQ bir ad,

daha gok matematik terlml olarak kullamhr.
Sanat, edebiyatta "genlqleme, yeni boyuUar
kazanma' anlamrndadrr. Son günlerde siyasi
gündeme yerlegen bu kawamt daha gok bu
anlamryla anlamak gerekir. Aqrhm kav-
ramlrun gatnqtrrdrSt bir diger nokta da bir
yerden, ya da birilerinden bagka bir yere ya
da birilerlne doSru bir eylemlilik halldtr. MGK
(Milli Güvenlik Kurulu) karanyla resmiyet de

kazanan gündemdeki agrhmrn bir devlet ey-

lemliligi oldu$u aqikardrr. Bu nedenle,
tarhqhgmtz aqrhmrn devletin "geniqleyip, yenl
boymtlar kazanma" niyet ve gabasr oldu$unu
görmemiz gerehlr.

Baqlangrqta Kürd aqrllmr olarak ad-
landrrrldr$rnda bu devletin Kürdlere do$ru
genlqleme niyetini ifade edlyor olmahydr.
Ancak Kürdlere dofiru geniqleme tehlikeli bir
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Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak konseptine

aqrlrmdan önce de, aqrhm srasrnda da balh oldugunu

srarla deklere eden AKP'nin bu acrlrm milli birlik

projesi kapsamrnda ele almaslnda pgrlacak bir Eey

oktur. $aErranlar, siyaseten qagr bakanlardrr.

$agrranlar, Türk Egemenlik Sistemini (TES) bir

mokratik sözcilgli- bütünlük iqinde degerlendiremeyen, bu sistemi hasnda birden fazla
nün kullamlmasr uy- deVletin larklt kanatlanna indirgeyenlerdir. ulus ve yurt varken,
gun görülmügtür. bunu teke indirmeye

Agrhma demokrattk bir niteleyen bulun- gahgmarun örtüsüdür Türk tlpi "milli birlik".
masr da yeni bir srluntr yaratmrg, yaprlacak cumhurlyet tarihi boyunca bu örtüyü arala-
i$ln (genislemenln) demokratlk olaceEr bellrti- yan ve bu birligt tehdid eden esas dinamlk
llrken, kime ve ntye geni$lenecegi bellrslz Ktird ulusal dinarntEtdtr. Son milli birlik pro-
ka.lmrQtr. Devlet ig1 tartrsmalar sonucunda Jesinde Kürdlere dogru blr aqrhm olmasr bu
bu soruna da blr Qözüm bulunmuq ve agrhm yüzdendir ve bu tehdidl izale etmeye, bu
nlhal adrna kavuqmuqtur: 'Mtlli Birlik Proje- mümkün olmazsa izole etmeye yöneliktir.
si'nde Demokratik Agrhm", sistemln rasyonel- Ag rmrn deferlendirilecegi qergeveyl böyle
leri bakrmrndan bu formülasyon yerindedlr. qDdikten sonra tarlhlne de bakmak gereklr.
AKP'ye bu nedenle yöneltilen'gerl adlm atrna' Bu aq rm son birkag günde veya ayda ortaya
eleqtirisi haksz ve yersizda. Tek mlllet, tek qrkrruq degldlr. Asüm tart$malan tQinde sft
devlet, tek vatan, tek ba5rrak konseptine srk rtrrgut özal'a atrf yaprlmasr boguna desll-
ag rmdan önce de, aqürm srrasrnda da baf,h dü. Tartrqrlan aqrhmrn baglangrcr o döneme
oldu$unu rsrarla deklere eden AKP'nln bu yani l99oh )nllann baqna glder. özal'rn "fede-
ag mt milli birlik projesl kapsamrnda ele al- rasyon da tartrErlabilintr", Demirel ve Erdal
masrnda qaqrlacak bir qey oktur. $agrranlar, inönü'nün 'Kürd rea.litesini taruyoruz", Qil-
siyaseten qaqr bakanlardrr. $agrranlar, Ttirk ler'ln "Bask modelint tartrqmalyz" sözlerl,
Egemenlik Slstemlni [IES) bir bütünlük tgin- SHP'nin "Dogu Raporu", CHp'nin *Kürd Rapo-
de delerlendiremeyen, bu sistemi devletin ru", simdiki agrhmrn öncülleridir. 2oos'de Er-
farkh kanatlanna indirgeyenlerdlr. Devlet do$an'rn "Kürd sorunu vardu ve bu benim de
lglnde farkh kanauar her zaman olmugtur ve somnumdur' agrklamasr, daha sonra 2oo9'da
olacaktrr. Sistem bu kanatlan arasrndaki iliq- Abdrtlah Gui'ün "iyi qeyler olacak, tarihi firsat
ki ve qeligkilerle, aynllk ve birllklerle slstem- var" sözleri bunlann devamrdr. Bu nedenle
dir ve bunlan kendi iqinde tutabildisi ölgüde son aetrmr, sistemin 20 yrldr kendi iqinde
lgleyebilmektedlr. sürdürdügü te tartr$manm ve s'gtanan lüsmi

TES'nln milll birlik ihuyacl ezeli ve ebedi- uzlagmanrr sonucu olarak görmek gereklr.
dir, kuruluqundan beri vardrr ve lrkrhgrna ka- Kuqkusuz bu aqrhmrn drg dayanaklan,
dar sürecektir demek lstlyorum. Bu ihüyaQ aqrhmrn drq dlnamikleri de vardu. Zaten baq-
yaprsaldf. Qok uluslu bir imparatorlulun ba- langrcrn l99o'h yrllara uzanmasl da bunun
klyeslnden, ulus yarahna projesinin do$urdu- göstergesldir. iktncl Dünya savaqr sonrasr ku-
gu bir ihtryaqtr. Birden fazla mtlletin bulun- rulan dünya düzeni, 1989-90'da soryet sosya-
du$u bir alanda, tek millet konseptiyle, mtlli llarnlnin gözübnesiyle qölqnüq ve dünya yeni
birlik saSlamaya Qahsmak dlger milletlerl or- bir dtizen araSnqna ve savasma girmiqken, Bi-
tadan kaldlrmak ya da onlan millet gerqeklik- rinci Sava$ sonrasr oluqan dünya düzeninin
lerinden anndrrmakla mümkündür kl bunun bir pareasr olarak kurulan ve ikinci savaq
Iiteratti,rdekl adl jenostddir. Egemenlik sa- sonrasr düzende de kendine yer bulan TES'nin
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Bu aqrhm sürecinde sistemin somut olarak qözmeye

qalrqhfr bir mesele de PKK'nin'silahh mücadelesi'nin

tasfiyesi ve Kürdistan ulusal demokratik

mücadelesinin sistemin rasyonelleri igine

qekilmesidir. Böyle bakrldrfrnda aqlrm sürecini, Türk

Egemenlik Sistemi'nin taktik geri gekilmesi ve aynr

_.- zamanda stratejik saldrrsr olarak de[erlendirmeliyiz. _^--,^ _^^-^.yenl arayr$lara ve ' mande restorasyonun
aqrlrnlara yönehneme- Sistem geniglemek ve yeni boyutlar kazanmak 'astrrr bozmadan ra-
sl beklenllemezdt. istemektedir. bU Strateiik bir Saldtndtf . mir etmek' olarak

Sistem, icerde Kürd tarrmladrä bilinmek-
hallanm ulusal mücadelesinln yarunda, dün-
ya düzeninin gölrrnesinin kendisi iqin oluqtur-
dulu tehdidi de alglamq ve araJnsa girmi$tlr.
Birlncl Körfez Savaqr'ndan sonra, Kürdls-
tan'm gün€yindeki geliqmeler, yeni ve farkh
bir siyasi statünün oluqmaya baqlamasr da
bu agrhm süreclni etkileyen bir diger dinamik
olarak deferlendlrilmelidir. Son 2O yrlda dün-
yada, bölgede ve Kürdistän'da gerqekleqen ge-

llgme ve deSlgmelere baÄlt olarak, aq rm bu-
gtinkü haline gelrnlqtir. Ag tm konusunda
sistemin iQ tartlQmasr da, slstemin
karqrüanyla tartremasr da devam etmektedir.
Agrhmm kapsamrm, gerqekleqme $zrnsrru, ger-
qekleqirken degiqimini bu tarugma ve müca-
deleler belirleyecektir.

TES'nln restorasyonu, takük gerl qeldlnest
ve shatelk salünsr

Qözümü blr meselenin Qözülmesinden
ahnan sonuq olarak tanrmlayabillriz. Son
aqrllm süreci Kürd, Kürdistan meselesl et-
rafinda tarhq makta ancak buna bir gözüm
önermemektedir. Kuqkusuz ag rmm da göZ-

meye Qahgügl blrtalom meseleler vardrr, ama
tartrSh$mu meselenin gözümü iddlasrnda da
degildir, kapsamrnda da. Genelde slstemln bu
ag rm süreciyle, iqeride, drqanda aqrnärn me$-
ruiyetini onarmaya Aah$tr$, Batr Dünyasl ile
uyumlu bir imaj aralnqnda oldufu, aq{a
grkan, kendi rasyonellerinl de örseleyen,
anzalanm gidermeye AalCtrS söylenebilA. Bu
bakrmdan bunu lüsmi bir restorasyon süreci
olarak da anlamak rnümkündür. Sanatta, ml-

tedlr. Siyaset alarundaki kulammr da bu
tarumlamaya yakrndr. Bu anlamda restoras-
yon, yerleqmeye Qah$rken, ciddl blr krE ya-
qarken ya da tehditle karqrlagrrken,
srnrrlanru, rasyonellerlni zorlayan, yer yer
onun drqma qrkan sistemin, aslru bozmadan
yaptlgr tamtrlerle (reformlarla) kendlnl yeni-
den üretmesidir. Aqrhm sürecinde, yerleqim
yerlerinin eski adlannn iade edileceglnln soy-
lenmesi bu bakrmdan anlamhdr. Bu co$raf-
yaya yabancr olanlann kendi egemenllk sis-
temlerini kurarken yerll olan her Qe)'l lrnhaya,
gizlemeye gahqmasr ihtiyacr lle g;lriqtikleri, her
yeri ve her qeyi Trrrkleqtirmek eylemi günü-
müzde blr a$r ft olarak görüknekte ve bun-
dan vazgeqilmesi zamanmn geldigi dü$ünül-
mektedir. Geri adlm at maz ve tamlrata glrl-
qilmezse, sistemin zarar göreceSi, ashmn tah-
rip olacagl endiqesi restorasyonun temel iüci
dinamlgidir. Restorasyona kargr qrkanlann
endiqesi ise, bu tamiratrn sistemin ashna za-
rär verecegi endi$esidir. Drgigleri bakanmn
restorasyondan söz etmesl de anlamhdrr ve
bu sürecin 'diSan' ile ili$kisinin önemine i$a-
ret elrnektedir.

Bu aerlm sürecinde sistemin somut olarak
qözmeye Aal$b$ bir mesele de PKK'nin 'silahh

mücadelesl'nin tasfiyesi ve Kürdistan ulusal
demokratik mücadelesinin sistemin rasyonel-
lerl lQine Qekilmesidir. Böyle bakrldrfrnda
aQrlm sürecini, Ttrk Egemenllk' Sisteml'nln
taktik geri eekilmesi ve a]'m zamanda stratejik
saldrrsr olarak degerlendirmeliylz. Slstem ge-

niglemek ve yeni boyrrtlar kazanmak istemek-
tedir, bu stratejlk blr saldndr. Bunu yerieSlm

TEVKURD - HeJmar 3 37

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ABD, lrak'tan gekilirken bu bölgedeki iqlerinin bir

ktsmrnr TC eliyle yapmak istemekte bu nedenle

Türkiye'nin istikranna ve PKK'nin silahszlanmasrna

özel bir önem vermektedir Yine ABD, bölgedeki di[er

müttefiki Federe Kürdistan Yönetimi'yle Türkiye'nin

uzlagma ve diyalog iEinde olmasrnr istemekte ve

bunu tarallara dayatmaktadrr. Ozellikle Kerkük'ün

fi|"ilil"ff:tffi rurciorn'a katrlmasr konusunda Türkiye'ye yakrn bir !i' sivaset izlemesr

ffäffiril.""I- riv"* izremesiönemsenmekredir. !li*,lläjlt"",i;,ä
leri agmak, Kürdaeyi ülkelertntn de özellikle
seQmell ders konusu yapmak gibi eylemlerle,
aq''€r smrlardan geri gekilerek yapnayr plan-
lamaktadr. Bu da taktik bir gerl eekilme ola-
rak görünmektedir.

I(lmler ve ne tetn Tarthl nrsaf?

20 ydltk aq rm sürecinin bu son ewesinde
Abdullah Gül'ün inisiyatlf ald{r ve süreci
yönlendirmeye, görevleri arasrnda olan devle-
tin farkh kurumlarrrr uyrm iQinde Qahstrma-
ya önem verdi$i gözlemlenmektedir. Bu ne-
denle onun söyledlklerini dikkate almak gere-
kir. Bu son ewenin baqrnda "sorunu gözmek
lQin qimdiye kadar görülmedik btr tarihi firsat
yakaladrklanru ve bunu kaqrmamak gerekü-

$ini' söyledl. Agrhmrn muhataplan CHp ve
MHP hemen bunu aglklamasrm istediler. öyle
ya neydi bu tarihi firsat? Devlet Bagkam ken-
dilerinin bilmedigi bu tarihi firsatrn ne oldu-
{unu derhal aqrklamahydr. Kendileri ikna ol-
maya hazrdrlar, $imdiye kadar dwlet baq-
kam bu konuda net bir agrklama yapmadr,

. ancak szan ve medyada yer a-lan bitgllere
bakrldrgrnda, Gül'ün tadhl firsat derken 1kt
qef i kastettig anlaqrlmaktadrr. ABD, Irak'tan
gekilirken bu bölgedekl i$lerlnin bir lasmrru
TC eliyle yapmak istemekte bu nedenle T\rrki-
ye'nin istikrarrna ve PKK'nin silahsulan-
masma özel blr önem vermektedlr. Yine AIID,
bölgedeki dlfer mütteflki Federe Kürdistan
Yönetimi'yle Turkiye'nin uzlaqma ve diyalog
iqinde olmasrm istemekte ve bunu taraflafa
dayatmaktadr. Özellikle Kerkük'ün Kürdis-
tan'a kat masr konusunda Türkiye'ye yakrn

Nabucco projesinden sonra Ttirklye'de istik-
rar yanhsr bir noktaya geldikleri ve Kürdis-
tan'r boydan boya kat eden bu projenin Slri-
venllgi iQin PKK'nin sllahsrzlandrnlmasnl is-
tedikleri tespit edilmektedir. Tarihi firsatrn bl-
rinci ay2g-tnl Baü'mn istikrarh blr Türkiye is-
temeleri ve PKK'nin sllahstz landrnlmasr konu-
sunda Türkiye'ye destek olacaklan varsajnml
olusturmaktadlr. Tarihi firsahn lklnci ayagml
ise devlet kurumlarrmn bu konuda sa$-
ladrklan uyum ve uzlaqma oldu{u belirtilmek-
tedir. AKP nin lkudara geldigi günden bu yana
ordu lle yaqadr$r srkrntrlar, e-muhbralar, dar-
be teqebbüsü lddialan göz önüne ahndrlrnda
AKP'li devlet baqkammn bunu tariht bir firsat
olarak deSerlendirmesi anlaq rrdr.

Türk tarafr taflhi firsatlan, muha.lefeti ve
iktidan 1le böyle tarhqtrken, Kürd tarafi bu
konuda sessiz ve amnen gözüm iqin tarihi bir
frsat oldugu kabulüyle, siyaset yaptrgml dü-
Sünmeye devam ediyor görüntüsü vermekte-
dir. Böyle durumlarda sorulmasr gereken en
clddi ve en basit soru sorulmamaktadr. Orta-
da bir tarihi firsat varsa ya da verili devletle-
rarasr konJonktür Kürd, Kürdistan sorunu-
nun gözümü tQln bir firsat yaratmrqsa, bu
firsat klmin iqindit'? Aym anda her tki taraf
igln de tarihi firsat olacak bir durum müm-
kün müdür? Her iki tarafi kapsayacak blr,biz'
kavramr ne ölgüde gergekqldir? Acaba
baztlartmtza gergekQl gözüken bu kavram
asinda sömürgeci degil midir?

YenikQl psikolojinin kötürümlestjrdigi, glo-
balizmin sersemleqtirdifi, Ilhi gerqevesl
d"grhrS Kürd siyaset esnafi bu tür sorulan
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Muhatap, hitap edilen, hitap edilmeye uygun

görülen ki$i demektir. Bu agrlrmrn kigiler olarak

muhataplarr bütün'TC vatandaqlarrdrl, yaprlmak

istenenler onlarr etkileyecektir, etkilenmek ve

yeniden kazanrlmak istenenler onlardrr. Sistem

0nlann gözünde megruiyetini tazelemek

sorarnaz hale gelmiq- istemektedir' Aqlltm tarttqmalart egliginde erken ,u., Kürd ve Türk ta-
ur. uyum peqindeki segimden sÖz edilmesi de bunu göstermektedir, rafi iqin birbirine zrt
konformist siyaset, anlamlar taqrmrg, l}iisi
'B1z' ve 'Onlar' ayrnmrna iüraz etmekte, ortak
bir 'Biz' uydurmakta, hepimiz iqin, herkes igln
elveriqli bir tarihi frrsat varsayrnaktadr. Yu-
kanda sorulan sorular so$uk savaq dönemi
{ne anlama geltyorsa!) ideolojisi ve psikolojisin-
den kalma anlalnqrn ifadeleri olarak anlaq rp
ele$Urilrnektedir. Büyük qofunlu$u konfran-
tasyon fcephele$me) ideolojisi ve psikolojisi tle
siyasete dahil olmug siyasl kadrolanmrzrn
zrtlanna dönü$müQ olmalan kaygl verici bo-
y'utiardadr. Sonradan tartrgabilmek umuduy-
la Ekim Devrimi örne$ine iSaret ebrekle yeti-
niyorum. Bugünden baJoldrgnda 1917 Ekim
Dewimi'nin Osmanh ve devamr Turkiye iQin
gok önemli bir tarihi firsat oldufu görülebil-
mektedir. Bu devrlm ing$tere, Fransa. italya
ile beraber Osmanh topraklanm bölüqüp bu
imparatorlufu dagltmak igin anlaqmrg olan
Qarhk Rusya'srru Sovyet Rusya'sma dönüQtür- .

müS, Inglltere-Qa-rhk Rusya'sr itüfakr yerlni in-
giltere-Sovyet Rusya'sr savaqrna brralsn$br.
Ekim Dewtni'nin yol aeUS bu yeni durum ve
dünyadald yeni gtigler dengesi Osmanh ve de-
vaml iQin müthi$ b1r manewa sahasr agmrq,
olugan bu yeni konjonktür Osmanh Devleti-
nin, Ttirkiye Cumhuriyeti olarak devam etme-
sini olanakh k mrqbr. Aym Ekim Dewimi'nin
olu$turdugu yeni güq dengeleri, Kürd tarafr
iqin alr[ anlama gelmemi$Ur. Tam tersine
karqrtmrn buldu[u bu geniq manewa sa]rasr
onun sal.asrru daraltmrq ve süreg pargalanmrg
Kürdistan'da statüsüz kalmasrna yol aQmr$trr.
Kuqkusuz Eldm Devrimi ne Osmanh-TIirki-
yelri ayakta tutmak iQin yaprlmrqtrr ne de
Kürdleri statüsüz bualsnak iqin. Ancak degiq-
tirdigi güA dengeleri ve yol agtrfr yeni konjonk-

igin de olumlu bir tarihi firsat yaratmamqtrr.
Oluqan tarlhi firsatr deferiendlren TUrk tarafi,
Trrrkiye Cumhuriyeti olarak qekillenirken, bu
firsattan yoksun Kürd tarafi parqalanmrq yur-
dunda statüsüz kalmrqtrr.

Agdrm ve muhataplan

Muhatap, hitap edilen, hitap edilmeye uy-
gun görülen kiqi demektü. Bu ag rmrn kiqiler
olarak muhataplan bütün TC vatanda$-
landrr', yaprlmak istenenler onlan etkileye-
cektir, etkilenmek ve yenlden kazan mak is-
tenenler onlardrr. Sistem onlann gözünde
meqruiyetini tazelemek i3temektedir. Agrhm
taftrqmalan eqliSinde erken segimden söz
ediimesl de bunu göstermektedir. Muhataphk
konusunda tartrsllan siyasi muhataphktrr. Bu
agrhmrn birlikte yaprlaca$r, agrhmrn aktörle-
rinden olmasr düqünülenlerdir, Kürd ta-
rafinda en qok tartrqrlan da budur. Durumdan
vazife eikaran, Kürd siyasi partllerl, okumuq-
lan, muhataphga solunmakta, muhatap i$a-
ret etmekte, kendilerinl veya güvendiklerini
muhatäp göstermekte gecikmedller.

PKK-DTP cephesi derhal 'imrah muha-
taptr, baqka muhatap kabul etmeyiz" dedi.
Öcalan muhataphk konusunda hayli boca-
ladr. Önceleri DTP'den akil adamlar grubuna
kadar zengin bir muhatap listesine sahipken,
aqrhmdan hemen sonra tek muhatabrn kend!
si olacaElru, buna ancak kendisinin cesaret
edebilecegini söyledi. Bir ara celallenip "DTP
veya Kandil ile Qözeb lyorsanz qözün" deyip
onlarla gözirlemeyecegini ima etti. Son al'ukat
piörügmesinde ise DTP'nin muhatap olabilece-
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Kürd siyasetqileri ve siyasel srnfr sistem karErtr aktör

olmak ile sistem igi muhalif olmak arasrndaki aynmr

belirsizlegtiren tutumlardan kaEnmah ve bu aqhmr

Kürdistan'da muhataosrz brrakmahdrr. Kürd

siyasetinin ve siyasetqisin görevi,'muhataplanmza',

muhatap olmak iqin krrmrz qizgilerimizi (halkrmzn

ulus, ülke gerqekliöi) daha net göstermektir. Kürd

fl'::*-":'::l:-1T11 siyaserinin ve siyasetgisinin görevi, sömüroeci mitti '."t""k Kürd tarari
rle ulP uzennden rs-

ki kurulmasrn" ."", birlik projesine angaje olmak ve yürütücülerini Kürdistani sryaser
olracagrnr söyledi. Bu- cesaretlendirmek deflil, onlartn milli birlifiine yaplarraz.
na karq rk DTP hala sgmayan kendi milli birliklerini kurmaya ga|1gmaktrr. PKK'nln sllahh mü-
tek muhatabrn Ocalan cadelesinin tasfiyesini
oldufunu söylemekte rsrar etmekte, aq rma
karqr kendi projesi, muhatap olmamn olmaz-
sa olmazlan konusunda ise higbir qey söyle-
memektedlr.

KADEP, FIAKPAR aralannda $rvan Perwer,
Yaqar Kaya'mn da bulundu$u geniE bir Kürd
siyasetQi, aydrn, okumu$, sanatqr keslml,
ag rma muhatap olarak desteklerini bildirdi-
ler. FIAKPAR 'Qewesi' destekte srrur tammaya-
rak Kürd siyasetinin önüne Aeillm süreclnde
AKP'f i cesaretlendirmek görevini koymakta
bir salonca görmedl. Böylece ortaya Sok garip
bir tatilo qfttr. Sistem milli birlik projesinde
bir aqrhm yapacagml söylüyor, Kürdlerin ayn
bir millet oldutunu söyleyenler de bu proJeye

muhataph{a soyunup destek belirtiyorlar.
Varhk sebepleri bu milli birlige itiraz etmek ve
mümkünse bunu dagltmak olmasr gereken
Kürd siyasi aktörleri, bu paradoksun farkrnda
gözülqnüyorlar, Bir insan, bir kurum ya da
bir aktör bir 'qey' olmak istiyorsa öncelikle
söyledlklerlne kendisi inanmahdrr. Kürdlerin
ayn bir millet oldugunu, kadim lrrrdunun
otokton hallu olduSunu söylüyorsak ve bu
söyledlglmlze inanryorsak, Ttirk ya da Ttirkiye
mllli birlik projesi, sömürgecidir, lrkqldrr, je-
nosidgidir. Halktmtzrn ulus ülke gerqekligini
ortadan kaldrrmay hedeflemektedir. Bizim
muhatap olaca$mz proje, bizi millet olarak
gören ve bu nedenle Kürd ulusunun
batrsrndaki'mllletle' illgldsini milletlerarasr
bir iliqki olarak tammlayan bir proje olmahdrr.
MiUl blrlEitr, milli varh{rmzr yok saydrgru

drqanda tutarsak (ki bu konuda PKK, ABD,
KDP ve YNK'mn muhatap ahndr$rru biliyoruz)
bu ag rmrn siyasi muhataplan CHP, MHP, di-
ger sistem partileri ve sistemin dller aktörle-
rldt. Zaten en 'sert' tartlSmalar da onlar
arasrnda cereyan etmektedir. Agrhm sistem
lQtdir ve slstem lQlndedir. Blr täraf [Hükümet,
MGK vs.) sistemin geni$lemek, yeni boyutlar
kazanmak iQin tamire ihtiyacr oldulunu dü-
$ünerek bir eylemlilft hali önermekte, di$er
taraf bu eylemlilik halinin sistemi daralta-
caSrru, gözülmenin eqigine getirecegini düqü-
nerek itiraz etmektedir. CHP'nln Qözüm diye
diye 'TC'yi Qözüyorsunuz" itirazr budur. Her
l}ät tarafin da ortak kay$sl sisternln saflr[rdr.

Kürd siyasetQileri ve siyaset srmfi sistem
karQltr aktör olmak lle sistem iQi muhalif ol-
mak arasndaki aynmr belirsizleqtiren tutum-
lardan kagmmah ve bu aqrhmr Kürdistan'da
muhatapsv brrakmahdrr. Kürd siyasetinin ve
slyasetQlsln görevl,'muhataplanmrza', muha-
tap olmak iqin krrmrzr Qizgilerimizi (hallomzm
ulus, ülke gergekli$i) daha net göstermektir.
Kürd siyasetinin ve siyasetQisinin görevi, sö-
mürgeci milli birlik projesine angaje olmak ve
yürütücülerlnl cesaretlendirmek de{il, on-
lann milli birligine sr$mayan kendi milli bir-
liklerlnl kurmaya gah$maktr. Aqfimda deSil
arna gözümde muhatap da bu ulusal demok-
ratft birlik olacaktr.

Her restorasyon sürecinde ve belki de dün-
yamn her yerlnde sistem karqrtlannn savn-rl-

masuun, saqrlmasrrun ortak nedenl, hatta bel-
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1980 öncesi koruculuk da yoktu, resmi Kürdge

konugma yasagr da. Biz sömürgecilifle koruculuk

sistemi iqin karqr degildik. Sömürgeci olduüu iqin

kargrydrk, koruculuk sistemi ve dil yasagrnr da bu

gergevede de[erlendirdik. $imdi koruculuk sisteminin

slah edilecegi veya ortadan kaldrnlaca[r söyleniyor.

Kugkusuz koruculuk sisteminin, resmi dil yasaflrnrn

ki de ortak bir psikolo- kalkmast bizim de güncel taleplerimiz arastndadtr ve Agtm ve TE;VKTJp.D

Jrk durumu vardr. sis- kalkmalart iyi olur. Kalkmalart bizim sisteme

tem krizi aqmak, ken- kargtltfltmzn esas nedenlerini unutturmaz. Bu Asrhm sürecinin
dlnt korumak. tehdltle- nedenle aE|mrn muhatabr deüil, telhir edicisi Oluruz. mWRD balammdan
ri savusturmak iQin, özel bir yeri ohnahdr.
muhaliflere smustz baslo uygular, btqok hak-
lanni ellerinden alrr. Restorasyon süreci
baskrrun, aqrk zulmün, zorbair$n geri gekildiSi,
gasp edilen ha-klam lüsmen geri verildi$i dö-
nernlerdf. Bu durum muhallllere sisternln de-

$igmesi olarak gösterilir ve bu adrmlar üzerin-
den muhalfler sistem rasyonelleri iqine davet
edilir. Qo{u zaman yenlkQl, yorgun muhalifler
sorg;ulamadan aralanan kaprya yönelirler. Bu
arada muhalilliklerinin esaslanru da unuttuk-
lan olur. 1980 öncesi koruculuk da yoktu, res-
mi Kürdqe konuEma yasa{r da. Biz sömürgeci-
li$e koruculuk sistemi iQin karqr depildik. Sö-

mürgeci oldugu lQin karClydft, koruculuk sls-
temi ve dil yasa€Im da bu gerqevede de$erlen-
d|rdtk. $imdt koruculuk sistembin rslah edile-
cegi veya ortadan kaldrnlaca$r söyleniyor. Kuq-
kusuz koruculuk sisteminin, resmi dil ya-
sa$run kallcnasl bizlm de güncel taleplertnlz
arasrndadrr ve kallsnalan iyi olur. Kallsnalan
bizim sisteme karqrth$rmrzrn esas neden.lerini
unutturmaz. Bu nedenle ag rmrn muhatabt
de$I, teqhir edicisi olunrz. Aqdrmr sistemin ras-
yonellerinl zorliayacak noktaya taglyacak talep-
lerde ve bu taleplerin elde edilmesinin mücade-
lesinde oluruz. 12 Mart sonrasr restorasyon,
1974 alfinn Kürd siyasetini uzunca bir süre
CHP kuymkqusu yaptr$m, Kürd okumuglanru
Cumhuriyet Gazetesi okuru ve izleyicisi
yaptrÄrru hatrlaymca, bu dönem Taraf Gazete-
si okurlugu ve AKP yanlllr$m anlamak kolay-
laqryor. Fazladan Güneyde devletleqme qa-

basmdaki kardeqlerimiz AKP qakqakqtl€mda
Kuzeyl gerlde braluruqlardr.

TEVKURD'ün önceli KUDQG Kürd Ulusal De-

mokratjk Qalrqma Grubu), qimdiki agrlmrn ön-
celi olan Erdo[an'm "Kürd sorunu vardr ve bu
benim de sorunumdur' özdeyiqinin de vesile ol-
du{u EylüLl 2O05 Ankara toplantrsnda lrurul-
du. 2OO3 ylndan itibaren FIAKPAR, MESOP ve
diger Kürd qeweleriyle ortak bir platform
tartlSmasr iql:lde olduÄumuz iQln, bu vesileyle
ba toplantl yaprlmasr qa$nsrru olumlu bulduk
ve ga$nc an arasrnda yer aldrk. 18O civannda
qofu deneyirnli okumuq, aydrn, slyasetqt kadro-
nun kat dr$r toplanb farkh glrndemlere sahip
gewelerin tartrqmasr ile ve bir sonug bildirisl
üretemeden biüntAu. A. Mellk Frat IIAKPAR
genel baqkanr idi ve onun baqrru qektiti blr gev-

re toplantrdan Tayip Erdogan ile görüqmek tize-
re bir heyet seQilrnesini öneriyordu. Erdotan'rr
ag rmrna muhatap olmak önerisiydi bu. l8O
kiqiJfk kabhmcrlar arasrnda Erdofan'm 'Kürd
sorunu vardrr' sözünde büyük kerametler bu-
lan kadrolar qolunluktaydr. Bir baqbakarun
böyle söylemesl qok önernllydl, desteklenmeli,
cesaret verilmeliydi. Gün boyu süren tartrqma-
lardan sonra ba qalrqma grubu oluqturulnug
ancak sonug bildirisinde uzlag amam4h. O
toplantrda üq öneride bulunmuEtum:

l- Bu toplantr, Kürdü Kürde karqr ko-
nuElandrrma siyasetine qok sert bir cevap
vermelidir.

2- Bu toplantlnrn sonuq bildirgesl, Kürd
yurtseverligi temelinde bir deklarasyon
olmahdrr.

3- Kürd hareketinde birligi hedefleyen,

)rurtsever slyasete sahip Kürd gruplanrun:
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Bu agrlma en gergekgi ve en devrimci yant, Kürd milli

birlik harekelini güqlendirerek, agrlrmrn saflanmzda

sagrhma yol aqmasrnr engellemektir. 0nlarrn

demokratik ya da bürokratik ya da baqka bir tür milli

birlik projelerinde biz yokuz, olmamahyrz. Görevimiz

birlikte ne yapabile- ket'tdi milli birliüimizi güqlendirmek, bunun nru sratamrs ve Qözü-
ceklerini arastlran, gerektirdili kUrumSallagmay gerqekleqtirmektir, mün ancak ulus-ülke
soru$turan ve bunun gerQekllgl esas alma-
iQin etkinliklerde bulunmap önüne görev ola-
rak koyan bir gahqma kurulunun oluqturul-
masrdrr.

Tartrqma sonuQ bildirisinde yofunlagü ve
sonunda qekillenen üg ayn öneri oylamaya
sunuldu.

qözümü toprak temellnde gören Kürd 
''urt-severligini temel alan bildiri taslafrru destekle-

yen önerl 23 oy, MESOP sözrüsünün ortäk bir
bildiri grkarabilmek kaygrsryla bildiriden toprak
bendini qrkanp yaymlayaüm önerisi 27 oy, bu
bildiri savaq llamdr argümanlan lle destekle-
nen, bildirinin yayrrlanmamasr gerektigi öneri-
si ise 37 oy aldr. Bu oylamadan sonra baqrl Al-
tan Tan, Ümit Frat, Ahmet Aras, Müflt Yüksel
vb.nin qekti$i AKP'ye ve gözümüne angaje ol-
mug kadrolarla yollanmrz a]'nldr. Ulusal birlik
ihtiyacr ve arapEr olanlar toplantrda seqilen
qalrgma grubu lle yola dwam karan ald ar ve
toplantmm. reddettiSi bildiriyi kendi adlanna
yayrnlad ar. Blrllk arayrgrnda olanlann
farkhh$m da gözeterek oluqturulan gahqma
grubu, Aralrk 2O05 Diyarbalor toplanüsl ile
KUDQG adrm alarak yurtseverlifi ve Kürd ulu-
sal blrli{tni esas alarak yoluna devam ederek
TEVKURD'e dönüStü.

Bugünden bakrldrSmda Kürdistan Jrurtse-
verligi bahr$l ve ulusal birlik perspektüinden
yoksun olanlaria yolumuzu aSnrmamrzrn isa-
betli olduSunu dü$ünüyorum. O kadrolar bu-
gün de o TV senin bu TV benim deyip aqrhmrn
propagandistligini yapmaya devam etnekte-
dlrler, Ortak bir yolda yürüme kararhh$rm
gösterip TEVKURD'ü bugüne ula$tlranlar
arasmda ise o günküne benzer yaklaqrm
farkhhklarrmn devam ettili anlaqrhyor.
Aqrhma karqr Mayrs aynda yapllan TEVKURD
agrklamasr, programrnda yaz r güncel taleple-

rak salianabilece$ini bildirmiqtir. TEVKURD
bile$enlerlnln farkhhklan göz önüne
ahndr{rnda bu agrklama yerindedir. Ancak ge-

rek 28 Afustos bildirisinin TEVKURD kadro-
lan ve bileqenleri arasrnda yaratügl bölünme.
gerekse de hem kurumsal hem de blreysel
üyelerimizin farkh platformlarda dile getirdik-
leri düqünceler bu konuda 2OO5 top-
lanhsmdaki farkhhklan gagn$tran farkh yak-
la$rmlara sahip oldu{umuzu göstermektedir.
Ulusal birlik gibi bir aradahglmrzrn temeli
olan bir konuda bu belirgin yaklaqrm
farkhhklanmn önernli blr handikap oldu[u
aqrktr. 4 yellft birlikteli$imizin bu konuda dll
blrligi saglayamamrq olmasr düEündürücü-
dür. TEVKURD Kürd cephesinde ulusal birlik
hareketi ve ulusal birlik örgütü yaratma
arayrqrdrr. Tthrk tarafindan gelen 'milll birlik
projesi' aqrhmr karSsrnda ortak bir siyast dll
oluqturamamasl clddl blr zaaftrr ve muUaka
tarhs lp aqrlmayr beklemektedir.

T. Erdo[an ve Ehmed€ XanC

Yaz5n agrhmrn son eweslnin en gözde ko-
nuqmasrru delerlendirerek bitirece$im. Erdo-

San'm Ehmed€ Xan€ ve $rvan Perwer'den söz
ettifi konuqmasr, yandaqr medya tarafindan
göklere grkanldr, Kürd tara-frndal da genel bir
begeni ve destek topladr. Bir Ttrrk baqba-
kammn bu Kürd ünlülerinden söz etmesi, on-
lan sahiplenmesi büyük bir aqrhmdr, blzlerin
de bunu coqkuyla, heyecanla desteklemesi
lazrmdr. Gözden kagrrtrlan ise Erdo{an'rn bu
ünlülere Kürd halkmm önemll degerleri ola-
rak saygr göstermeylp, Kürdlerle Ttrrklerin or-
tak degerleri olarak göstermeye ve böylece sa-
hiplenmeye qa}gtrErydr.
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Klmsenin akhna Ehmedö Xan€ Tlhrklerle
Kürdlerin ortak tarlhi mirasr, ortak deleri ola-
bilir rni sorusunu sormak gelrnedt. "Eger itti-
fak oluqturabilseydik, güven duyup birlikte
hareket etseydlk, Rom (Türk)', Arap, Acem ve
di[erleri bizlere hizmetkar olurdu"' dlyen
Xan€'yi Kürdlerle Ttirklerin ortak deferi, or-
tak tarihi mirasr olarak görmek, Ehmed€
Xane'yi kendisi olmaktan qrkarmaktrr. Özgü-
ven yoksunu b1r tür lrkQükür, sömürgecilik-
tir. Ehmed€ Xan€'yi okuyan hangl Türk,
Acem, Arap onu kendi milli, kültürel de$erle-
rinin blr parqasl kabul eder? Okuyup anla-
yanlann büyük gofunlugu onu kendisinden
görmek btr yana, hakaret ve küfür konusu
yapmaz? Böyle yapmalanm da son derece
normal sayrnahS,rz. KuEkusuz dif,er bütün
önemli billm, sanat, edebiyat, kültür insanlan
gibi Ehmede Xan€'yi de okuyan, saygt duyan
öteldler olacakhr ve vardrr. Ama birincisi bu-
nun iQin onu kendl milli bünyelerine katma-
lan gerekmez. ikincisi kimsenln Türklerden
ve bu arada bagbakanlarrndan Ehmede
Xan€'yi kendi mllli rnlraslanna dahil etmeleri
gibi bir talepleri de yoktur. geyh Edebali, Ah-

l) Kürtler yüzFllardrr Türllere Rüm-Rom demektedlr. Kürt
atasözlerine giren ömekleri vardrr: 'Eskerö Romi, Bexte
Romi tune..."

2l Ger dC hebüya me ittfaqek / Vek ra bikira me tnqiyadek /
Rom ü ercb ü ecem temami / Hemtyan Ji me ra diklr xulami.

met Yesevi, Ozay Gönlüm sizindir, Ehmed€
Xanö ve $rvan Perver de bizlmdtr. Demokra-
tiklik'ötekileqtirme1np','bizleqtirmek' detildir.
Ötektne öteld olarak sayg! du)'rnak, onun siz-
den farkh olan varh$ma, aidiyetlerine ve hak-
lanna saygrh olmaktr.

Erdo$an'm ne yapmak istedifi bellidir,
Kürdlerin de iginde varsayrldrSr yeni bir milll
blrllk projesinin sözcüsüdür. Kürd siyaset er-
babr ise kendisine, milli varh$na dönük bu
saldrnyr agrlrm, yaklaqtm saymaktadrr. Baqka
türlü dawamhrsa'aynlftQf sa5nlaca}lanndan
korlsnaktadrrlar. Aynhkqlh$ da resmi ideolo-
jinin gösterdigi gibi, olumsuz ve sug saymak-
tadrrlar. Büyük Aogunlugu aynlftQr gelenek-

lerden gelen bu kadrolara aynhkgrhSn kötü
btr Sey oknad€rnrn. küfür salnlmamasr gerek-

tiEinin hatrrlablmasr gereklr, Ulusal kurtuluq
mücadelelerinin genellikle aynhkgr oldu$unu
söyleyerek bunu hatf]atmaya gahqryorum.

Bu aglhma en gerqekql ve en dewimci
yanrt, Kürd milli birlik hareketini güqlendi-
rerek, aqrllmrn saflanmrzda sagrhma yol aq-
masrnr engellemektir. Onlarrn demokratlk
ya da bürokratik ya da baEka bir tür milli
birlik projelerinde b1z yokuz, olmamah].rz.
Görevimiz kendi milli birliEimizi güqlendir-
mek, bunun gerektirdigi kurumsallaqmay
gerqekleqtirmektir,
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"Kürd Mesele$i"

Nereyc?

Kürd ve Kürdistan demek, bunu ifade etmek, kendicoörailastnda siya-

si iKidar hlep etnek gayri lslami lslam Birliöine arar veren ve ümmeti aa-

la dügüren bir gey degildir. Bu konuda KürdistanI lslamolatn akltAraplar,

Farslar veya Türk otoriteleri tarafrndan gelinmiqtir.

Sdh Anan

Tarlh ve toplum dlnamik blr konu ve süreg-
tir. Haliyle "Kürd Meselesi" diye tabir edilen
konu da tarihi ve günlük süreQten ba$mslz
bir olay defildir.

Kürdler tarlhtn lelnde ya$adrklan halde, ya-
gamryorlarmrg gibi muameleye tabi tutulmak-
tadrrlar. Tarihlerinden, kültürlerinden ve de

co$ra$a-lanndan soyut olara-k ele ahnmak-
tadrlar. Böyle olunca da Kürdler tam an-
lamryla, onlan Kürd yapan ve Kürdistan'a baS-

layan traflardan kurtarma ameliyesi ile on-
lann bu 'kurtama' süreclne direnglerini dile
geürme bablndan "Kürd Meselesi' diye isim-
lendlrllen sorun hem Kürdlerin hem de muha-
taF/hasrmlanrun gündemini i$gal etrnektedir.

Kürdistan coSra-ffasrnda, kendlnl Kürd ola-
rak tarurnlayanlar drqrndaki Müslim veya gay-

ri Müslim unsurlar tarafindan mevcut gidl$a-
ta ciddi bir itiraz görülmemektedir. itiraz eden
Kürdlerin de davalan net ve talepleri rafine

edilmiq de$ildir. Bu da birgok sorunu davet
ediyor.

Kuzey Kürdistan özelinde olaya baktr$mr-
da, 1925'ten beri (o da dähil) nötr blr Kurdi
veya Kurdistani talep sarahaten ifade edilmiq
defildir. Bu vazife avarnln, ümrni Kürdlerln
vazifesl de$il, siyasi ve dini önderlerin uhde-
sindedir.

$eyh Said hazretleri, savunmalannda Kür-
distan'dan ziyade islam'a vurgu yapmrqtr. Oy-
sa hilafet, Islami yükümlülük sadece devlet-
siz, kahir ekseriyeti ümmi Kürdlerin omzunda
delil, bilalds tüm ürffneun sorunu ldl. $ey
Hazretleri, Hz. Peygamberin dedesinin, Fil sa-
hlbi Ebrehe'ye verdigl cevap ve taktigl lzlernlq
olsaydr daha do$ru olurdu gibime geliyor.

Kürdistan diyememe hatasr qu andaki Kur-
dlstani (Kürdlstan'da yaqama, ekseflyet olarak
Kürd fertlerinden oluqma ve ruh olarak olmasa
da vucut olarak Kürdistan'da olma. faalivet
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gösterme anlamrnda) ve islami harekeflerln or-
tak zz.afi, olarak orta yerde durmaktadx.

Kürd ve Kürdlstan demek, bunu ifade efunek,

kendi co$a$asrrda siyasi iktidar talep etrnek
gayri islami, islam Blrll$ne zarar veren ve üm-
meü zaafa düquren bir qey deSildir. Bu konuda
Kürdistanh lslamc arm akh Araplar, Farslar ve-
ya Ttirk otoriteleri tarafindan QelffnlSttr.

En gok bapvurduklan ve T\rrk ulusalcrlarla
aynilik arz eden sözleri; gär'urlar (bu tablr leln
tüm gärurlardan özür d erlrn!) AE! örneSinde

oldufu glbl birleqirken, biz dlger Müslüman
kardeqlerimizle niye al.nlaltm nakaratr.

Er,wela; Kirrdler ve co$affalan birer özne

olarak kabul edllmeden kim kiminle birlik ku-
ruyor? izdivaq iqin iki taraf lazrmdrr. iki tarafin
da aym olmamasr lazrmdrr. AB'dekt Almanya
örnegtnde ayru dili konugan halk bile Federal
bir bigtmde siyasi örgüfleffneslnt yapmry, her
eyaleun mecllsl ve baqbakam bulunmaktadtr.

Kürdler, ttim aidiyetleriyle esaretl, yäsagr,

inkän yaqarken, özne olarak kabul edllmez-
ken, kimin hangi esas üzerlnde blrlik kura-
caklar. Bu olsa olsa gayri Kürd unsurlann
birligi ve Kürdlerin de onlann esaretl altlnda
oldufu bir blrlik olur kl ne kadar saElam ol-
duÄu tarbqmahdlr.

Kürdlerin esaretl insanhk onuruna ve isla-
mi de$erlere ayhnhk tegkil ederken, bu füli-
yatm sahlbi olan devlet ve mllletlere de blr
onur kazandrrmryor. Oysa Kürdistan islam
co{raffasrrun kalbi ve Kürdler de en önemli

Müsltiman milletlerdendir. insani ve islami
vazifeleri btle özgürlüklerine, kendllerine veri-
lecek firsata ve täflnacak statüye baEhdr,

lslami camiada durum bu 1ken, di{er ke-
simde de (difer kesim diyorum. Qünkü
tammlama sorunu var. Solcu desem de$l,
mtlllyetQl desem de{ll veya tam de$I, befld bi-
raz Kemalizm'den zehirlenmls Kemalizm'in sol
versiyonu denilebilir) durum farkh deflldlr.

Dl$er kesimln bugünHl hali herkesln malu-
mudur. Bidayetinde solculuk. sosyalizrn ile
baqladrklan, sosyallzm'e alan, toprak, halk
aradrklan vakra. Bunu; "DüQüncemize en uy-
gun alann Kürdistan olduguna karar verdlk ve
iqe bagladrk' meallndekl serzlerden de ar amak
mümkrindür. Bu ile Kürdlere özggrlük arama
arasrnda fark vardrr. Veya '$er'i Düzen' lqin en
uygun zernjni aramak da aynr manaya gelir.

Bu yanhE algl, ba$langrgtr ki; Ktirdlerin
milli birli[i, dirligi, Kürdlerlh veya Kürdis-
tan'm le bangr öncehkli konu haline geleml
yor, bu kesimlerln ivedi veya en önemli, haya-
u gündemi olamryor. Kürdi veya Kürdlstani
cephe yerine gayrt Kürd unsurlarla seqim ve
geQlm ittifal öncellkli hale geliyor. Milli Birlik
önceliltli olduktan sonra ona paral€l dlgerlnl
yapmak, dünyaya aqrlmak belki de faydah
olurdu. Bu halile faydast srmrltdrr.

Bu hem tarumlayamadr$m "dtSerleri" hem
de kendllerini'islami" olarak tanrmlayanlann
sorunu, hastalt$dr.
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Kürt Milli Birlik Politikast
igin Dofru Bir Ulusal

Uiryon Gerekir

UQ khya fetihqi olank uanan Osmanlr Devleti, 18-19 ve 20. yüzyrl

baqtnda gerileyerek; Trakya, Anatolia, Mezopotamya, Kalkasya ve 0rhdo-

[u]a yaylan alanlarda geriledikqe, 0smanI CernaatErlr$r üzerinde süreci

durdurup, tutunmaya galqtr.

Ähmet Önal

Egemen Sömürgeci Poliukann $ekillendiSi
Sistem ve Karqrsrna Konuqlanal Ulusal Kurtu-
luq Pollttkasnda Birlik IQin Ulus Oluq Kav-
ramrnda Bir Netlik Gerelnnektedir.

Üg htaya fetihqi olarak uzarrarl Osmanlr
Devleti, 18-19 ve 2O. yüzytl baqrnda gerileye-
rek: Tralrya, Anatolia, Mezopotamya, Kalkas-
ya ve Ortadofu'ya yay an alanlarda geriledlk-
ge, Osmarrh Cemaatgrhfr üzerinde süreci dur-
dur-up, tutunmaya Qah$tl. Bu sürede kapita-
liam ile yin yüze gelen sistem; toprak kaybe-
den, Ar.rupa ve Aflka'da ve losmen Asya'da
darbeler yiyen, yerel halklann direniqi ile
karqrlaqan ve üstten / merkezden ekonomik
ve politik olarak dayatrlan batr kapitalizminin
pazanrun etld ala na geldlrneye gahg drkga
küqülen, yaralr ve "Asya'rnn hasta adam[' ko-
numuna girdi.

Bunu engellemeye gahqan ekip, önce Os-
manh mozaiglne uygun kültürlerl iQinde

banndrran "qok kültürlü" bir toplum projesi
ile iEe koyuldu. Bu ar aylEla ituhat ve Terak-
ki Cemiyeti [iTC) kuruldu. Bu örgüt iQerisin-
de de Abdulhamid'ln akrabasr da olan Prens
Sabahattin'in (ademi merkezci) ve Ahmet
Rrza'run (Fransz üniter ve katr merkezci) gD-
gileri bir süre sonra aynqmaya ba$ladl. Ademi
merkezci Prens Sabahattin qizgisi, birkaQ
yrlhk mücadelesi sonucunda, (bugüne kadar
en ldtlesel kalabah$a sahip olmasrna raf,men
" itilafql' gizgi olarak zalna:rr zarnan hükümet
oldu, ama ilrlidar olamadt) muhalefette kaldr,
giderek iktidardan uzaklagtmldr.

Katr merkezci ve her qeyi qiddetle gözeceEine

inanan ve adeta gözü dönmüq, henüz genQ ve
Alman emperyalizrninin yandaqr ve "her Seyi
kadrolar ve devlet yapar" diyen ekip oluqtu. Bu
devleti oluqturmak igin kollar srvandr, legal ve
illegal olarak örgütlenerek devleti e1e geeirmqri
benimseyen ve Osmanh'mn Bahda kaybettigi
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lerindeki topraklan dinine evirilerek millet iqin "din silahtnt" kullanmay mis" durumda da de-

kaybetmeme amacr ile yeöledi. Bugün TürkSülüöe ilave edilen islam sentezi Sildi. Ancak, '?tmrn
köken olarak Aogu bu minval üzerinedir. naJntn de{di$i yer yw-
Ttirk olmayan "Qr,lgn dumdur!" fetihgi zihni-

Tarihte hep fetihgi olan ve her fetih etti[i halklann

kültürünü iqine aldrkga heterojen hal alan Osmanlr

iqinde Türkler, özgün kültürden y0ksundu. Türk

toplumunun di[er kültürlerden alrkoyduklarr ile

kahyor ve bu alanda da milletleqmeye müsait bir

durumda de[ildi. Bu aqrdan islamiyet'ten ilk baqta

aynlarak moderniteye evirilmek ve laiklifle dogru yol

almak istemesine raümen, sanlmak istediüi bagka

bagka donelere sahip olamadrfr igin, yeniden islam
alanlan Dofu'da ka-
zanmak, hig de$ilse el-

Türklef'saldrn siyasetleri ile donand ar.
ituhatgrlar, 1908 darbeslni gergekleEtirdi$n-

de, artrk Osmanhcük, Ttrrkqü / Ttrrancr ideolo-
jiye evirildi ve bu minvalde Ttrrk olarak millet-
leqmek özlemi daha hlzh geldllendi.

irc Tirrtlert, millet olma özlerr erini tarihin
dolal alnqr ile tamarnlayacak donanmlan yoktu.

1853 ylmda Marks'm da "Dofu Sorunu" adh
yaprtmda belftügi izere; "Türkiye'nin yönetici-
lerinin Tttrkler oldupunu sanmak büW bir
yanlg, olur, Ltnan kentlerini elinde bulundu-
ran, Rum Ermeni ve di{eri ticaretln ve ekonomi-
nin esasnt eiinde bulundurnakla ve yönet-
mektedlrler, Ancak Tttrkler/fl ldart ve l{ültürel
agtdan im$az sahibi olduklan.."ru belirtmek-
tedir. Yani Ttrrlder. millet oknann önemli bir
unsuru olan ekonomik yeterlilikten yoksundu.

Tarihte hep fetihgi olan ve her fetih ettifi
halklann kültürünü lgine aldlkQa heterojen
hal alan Osmanh iqinde Turkler, özgün kül
türden yoksundu. Turk toplumunun diger
küItürlerden alüoydukian ile kahyor ve bu
alanda da milletleqmeye müsait bir durumda
defiildi. Bu aqrdan Isiamiyet'ten ilk baqta
aynlarak modernlteye e\,'lrllmek ve lalkllfe
do$ru yol almak istemesine ragmen, sanlmak
istedi$i baEka baEka donelere sahip olamadr$r
iqin, yeniden islam dinine evlr erek mlllet lQin
"din silahtnt" kullanmay yeSledi. Bugün
Turkqülüle ilave edilen Islam sentezl bu mln-
va] üzerinedir.

Genel fetihqi karakteri ile Bilecik. Eskiqe-
hir, Kütahya, Affon gewesi drglndaki alanlar-

da yerlegik bir duru-
ma geQip "vatan edin-

yete oturan bir sahiplenme kültürü oluqmuq ve

bu bagka halklann tarihte yurt edindigi alan-
lan yeniden fethetme egilimini griglendiriyordu.
Avrupa ve Afrika'da topraklar kaybettikge de,
yöneuci kadrosunun Qogu göQebe durumuna
düqen iTC ekibi, yeniden " aladann(lf kaybet-
memek üzere, en basit karqrt sahiplenmeyi ig-
ten lee "ölümüne!" basüracak blr Slddet reak-
siyonunu geli$tidyor ve " Bir eaIflI ta$n bile
kaybedecek tahammülü yokf' oluyordu. Ama
gel gör ki, bu kaybetrnek istenmeyen topraklar
bagkalanmn yurdu idi ve bu halklar kendi
yurtlannda yaqryor durumda idller. Yalnz ya-
gamakla kalmam6, kadlm yerellt lalltürler ge-

ligtirerek bunlan belli bir ekonomik geliqmiqlik-
le birieqtirmlslerdi. Bu durum, onlan özlem ve
ulusal uyaruglan olan ulus gibi dawanmaya
götürüyordu. Ttrm bunlar, iTC'nin ellerini ga-

buk tutrnasrru zorunlu k ryordu!
iTC, hemen " özgür|ük, epitlik ve vatan" ei-

arlan ile di[er halldan ürkütmeden ve hatta
motlve ederek gerekirse "Bu zor süreete des-
tekleini aiarak önce devleti ele geqirmeJl isti-
yordu. Ulus dähil, her geyi bu darbeci deviet
sayeslnde "Zor lle lnia edecektl'. Bunun iQin

I9O8 darbesi ile birlikte I9Og ve 19lO

lnllarrnda iTC'nin merkezi olan Selanik'te
önemli kararlann alrraca{r gizli toplanülar
gerqeklegtirildi. Tum toplantrlarda, "Iürkler
nastl ve hangl mtvaide millet olablllr?' soru-
sunun cevabrm anyorlardr.

Kendisi Pomak, Qingene olan Talat Paqa'run
talimatr ile ircnin üg meghur doktoruna (Dr.
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Darbelerle gelen ve varlr$rnr ancak darbelerle

sürdürebilen bu cumhuriyetin meqruiyetini sa$layan

da emperyalizmdir, En gok "anti-emperyalizm" adrna

sagcrsr, solcusu bilcümle govenistlerin sarrldrklarr

Lozan Antlagmasr, emperyalist bir onay sonucunda

megruiyeti saglanmrqlrl. Devletin tüm geligmeleri

Bahauin gakir, Dr. 
",- 

bu otokton halklartn statüsÜz btraktrtlarak' vok .,r. Et-..,ilere karqr
ya Gökatp ve nr. edilmesi üzerinde qekillendirilmigtir. gerqekleqtirdikleri
Nazrm) süreg iginde bir " tehcif ya da soykrnm
rapor düzenlettirildi. Daha sonra bazl rötügler

e rcnh de resml ldeolojlst hallne evirilen bu
prolei "Türklertn Mllet olabilmeleri iein; Rum-
larn servet ve sermayelerTne el konularak sü-
räl'1Jeler| gereklr. Tutana varmak ve birlegmek
igin yerleplk olduklan aianlar iAban üle Erme-
njler önemli bt engel tegkl1 etmektedlrler. Bu
aJanlarda.kl Ermen efln ellerindeki varhklan
ahnarak temizlenmelerT gereklr. Homojen bir
toplumun ln€asl gayesl lle AlevlletTn de behe-
mehäl MüslümanJa4bnlmast gerekir, Genig
bir alanda yerleglk ve savaeel yaprya sahip
olan KürtJerin ise zamana ya5nhr gekllde Tltrk
unsur i?inde efltllrnesi gerekir."

igte bunlar geraekleqtigl oranda esasr TIirk
olmayan " Qilgpn Tltrklet'', Osmanhlardan arta
ka.lan etnlsitelerin toplamrndsn bir ulus yara-
tacaktl. Bunun iqln önce devlet ve ardürda va-
tan ve rniuet yaratrlacaktr. Bu projenin gerQek-

le$mesl ancak ve ancak gok haikh olan bu cot-
ra-$rada Jenosit ile mümkün idi. Böylesi blr
" cumhtniyetin" ayakta kalabilmesl iQln de en
makul yol " halklara yagat acak jenosit' idi,
Bu aqrdan bugüne kadar yayrlan ve sürdürul-
mek istenen blr Jenoslt politlkasr tesadüfi de-

Aildrr. Bu anlayrqla Ermeni, Asuri, Keldanj,
lizidt, Pontus, Rum, Alevt vs. "etnik temlzllk,
anndrrma" vs. dedikleri Jenosidler bu halklara
yaqabldr. Uzun sürece yayrlan ve adeta sürek-
lileqtirilen Kürt jenosidi ise daha yagablryor.

Bü süre önce TC. Savunma Bakaru Vecdt
Gönül'ün " Devletin gücü tle bir ftirk-A.Önal)
ulus yarattldt. EPer tehclr ohnasaydt, bugün
Tlirk uJusu olmayacakü," derken, esas amacr
'Jenosldl kabul etmek" deEildl. Daha zlyade
Rumlara karql gerqekleqtirdiklerl " mübadel€'

lle Müslüman olmayan tüm halklar ortadan
kaldnldr. Uzun süreye yalnlan Alevi ve Kürtle-
re uygulanan soykrnmrn 'TürkJere kazandta-
ca& gelecek!' lle bu Jenoslt projeslrdn, faglzm
politikasrmn devamrndaki devlet iradesinin ta-
vizsizce sergilenrnesi / sürdürülmesi ihtiyacr
vurgulanrnak lstendl! Ama devrlmcl demokrat-
lar bu sözleri yeterince yorumlayamadr.

Qo$rdugu T\rrk ve Müslüman olmayan ve
sonradan bu co$a$raya gelen ITC kadrosunun
ve cumhuriyette de etkin olan bu ekip ile oluq-
turdu{u devletln arkasru saSlama ahnak lAln
blr Türk rn let oturtrnuqtur. Bunun iqin her
defasrrda etnik köken itibari ile Turk olmayan
devlet yetlrililerit "Bu vatan blzlmdlr, kabul et-
meyenler terk etsinf noktasrndadrrlar. Soru-
nun esas itlrazr ise, bagka topraklardan bura-
ya gög edenler, kurduklan devlete yönetici
olup, otokton $rerleglk) halklann soykrnmr
üzerinde edindikleri toprak ve servetleri kaybe-
deceklerl korkusu lle itiraz etrnektedirler. Ku-
rulan "Cumhuriyet' lse; bu otokton halklar
iqin bir geliqme olmayrp, iTC'nin kadro ve ide-
olojisi ile devarru nltehghdedlr. Bu gün de sür-
dürülen politik zihniyet aymdr. Hiqbir zaman
bu politikalar emperyaltzm ile uyumsuz uygu-
lanmamrqtr, Zira darbelerle gelen ve varl$ru
ancak darbelerle sürdürebilen bu cumhuriye-
tln mesrulyetini sa$ayan da emperyalizmdir.
En gok "anti-emperyallzrn" adma sa$clsr, sol-
cusu bilcümle qovenistlerin sanldrklan Lozan
Antlagmasr, emperyalist bir onay sonucunda
meqruiyetl saglanmgtr!. Devleun tüm gell$-

meleri bu otokton halklarrn statüsüz
buakflnlarak, yok edllmesl ürzerlnde geldllen-

dirilmlgtir. Halklaru varl{l, tüm insarth$n gö-
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Kürdistan Sorunu, Türkiye, lran, lrak, Suriye ya da

sadece Ortadogu'nun bir sorunu olmaktan grkmrq,

uluslararasr bir sorundur. Bugün gelinen noktada;

Kürdistan sorunu niyetler üzerinden ve bilgiye da-

yanmayan fikirlerle olugturulan politikalarla gün-

demlere alrnmaktadrr. Önemli birkaq egik aqrlmrq,

direnigler ya$anmr$trr. Ancak bu yagananlarrn da

zü önünde adeta ken- saflrkl analizinin yaprldr[l kanaatinde deüilim.
dilerinden cahnrmstrr.

Bu agrdan sorunun Qözümü igin, öncelikle
tarlhln özgürce ve bilimsel olarak tarttq -

masurun ortamr yaratrlmahdrr.
Devletten topluma, slyasal örglitlenmelerin

tamafin lQin de gegerli ve önernli bir ihtiyaq ha-
linde olan, " geqm$ ile hesaplapma" ya da tarth
ile sa$rkh yüzleqmenln ortarru saElanmaldu.

Kafkasya, Mezopotamya, Akdeniz hav-
zasrnda bir insanhk banqrrun gergeklegmesl

iqin öncelikle kafalarda elzilen kaln eiUerin ve

tabulann kalkmasr ve giderek smrrlann da
anlamsrzlagtrSr bir eqitli$in, dostlu{un saSlan-

masr gerekir.
"Kürt Sorun.l' demek, sorunu karqilamakta

yetersiz kalmaktaür. Zlra Kürdlstan ekonomik
olarak Güney Kürdistan'm bir kesimi drqnda
bep parqaya bölünmüq ve sömürgecilige tabü-
dir. Ulus olarak uzun sürece yayrlu vaziyette
jenoside/soylilnma tabl tutulmuq ve bu sürdü-
rülmektedir. Kürdistan'da Kürtlerin tabl tutul-
du$u politikay " asimllasyon" olarak tarumla-
mal<, kawamsal olarak durumu kargilamaktan
uzaldrr. Ancak Kürdistan d$rndakl Türkiyele
[istanbul, Ankara, Konya, Antalya, izmir, Ada-
na, Ttalrya vs) zorunlu iskan ve göQ yoluyla yer-
leqen / yerlegtirilen KürUer asimilasyona tabi-
I tutulrnu$ dunrmdadr. (bak Fuat Önen. www.

Rizgari.org, Halepee) Bu nedenle Kürdls-
tan'dald Kürt jenosidini önlemek üzere " UIus-
lararast Kii,rt Jenosidi Önleme Komltesf oluq-
tumlmak üzere glriqirr er örgütlendiriknelidir.
Kürdistan'rn Sömirrgecilikten Kurtulmasr iein
Anti-sömürgecl dewim politikasl, bütün müca-
dele yollan meqru oknak üzere sürdürLümeksi-
zln sonuQ almak güqtur.

Kürdistan'daki egemen politikalan iqi boq
" maldurTyef', "vahgef', * felakef vs. kawam-

larla ?ah etrnek soru-
na dofru Qözümler ge-

tirmesini engellemektedir, Bu aqrdan sosyal

ve siyaset bllünin kawamlanna baqvurmak ve

tanür ar koymak, siyasetin sefaletten kur-
tanlmasr igin bilinci derinle$tlrip, ufku geniq

tutmak önem arz etmektedir.
Kirrdistan Sorunu, Ttirkiye, iran, Irak, Surl-

ye ya da sadece Ortado{u'mrn bir sorunu ol-

malftan grkrrug, uluslararast bir sorundur.
Bugün gelinen noktada: Kürdistan sorunu

niyetler üzerinden. ve bllgtye dayanmayan fi-
kirlerle olugturulan politikalarla gündemlere

ahnmaktadrr. Önemli birkaq eqik agrlmrg, di-
renisler ya$anmr$tr. Ancak bu yagananlann
da saghkh anallzinln yaprldr$ kanaatinde de-

$lim. Türkiye ve Kürdistan solu ya da akade-
mik eeweler Kürdistan sorununu irdelemekte
eksik kalmrqlardlr. Zira Kürdistan sorunu bir-
kag Tarihi araqbrma drgrnda akademik alan-
da yofuniuklu lncelenmiQ deSildir. $agltklt si-
yasetlerin oluqmasr igin bu "b glslzltkten"
kurtulmak gerekmektedtr.

Kürdlstan sorunu, jeoetnik, jeostratejlk,
teknolojik, ekonomik, kültüre], tarihi, kimlik-
sel, ulusal, bölgesel ve uluslar arasr boyrtlan
olan bir sorundur. Dar alanlara eeldlerek qö-

zümlenmesi mümkün de$ildir.
Kürdistan; petrol, su ve dolaysryla enetji

harzasrmn üzerinde bir co[ra-ffarun üzerlnde-
dir. Qewesindeld ülkeler de son derece zen-
gin yer altl ve yer üstü zengü:tllklere haizdir.
Kürdistan sorununu: sarmalanan kugatmayl
yarmak ve kendi kaderini ta]'ln eünesi teme-
llnde ele ahnmasr ve dewimci demokrasl
agrsrnda dünya ilericl cepheslne katkr sa{la-
yacak, statukoyu krracak, Sovenlzml gerllete-

cek bir potanslyele sahiptir. Bu aqrdan dev-

rlmcl sosyalistlerin Kürdistan Ulusal Mücade-
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Millet, modern kalkrnma tarihinin projesidir.

Kürtlerde 200 yrldrr ülkesi parqalanmrq olarak

verilen mücadelede ile bu kalkrnma projesi

oluqturulamamrg, kendiliginden ve krsa erimli

politikalarla srnrrh olmuqtur. Bugün de bu projenin

oluqmast igin aydrn ve entellektüel birikime haiz bir

örgütlenmeye ivedilikle ihtiyaq vardrr. Millet, hayal

i:"j5.::,,:Y1"1*1- edilmig bir siyasat toptuluktur. Ancak Kürilerdeki 
*1"-.bilince stkar-

r€rn ouJruK Drr polansl- , ,. . . ., .. , .. mak zordur.
yel vardr. - kendini siyasi iktidar olarak örgütleme ütopyast rriti o"rn,o"y" *-

Kürtlerin tabli tu- yukartdan aqaltya baStrftlmak ile yüz yüzedir. hip olmak igin dünya-
tuldu{u Jenoside, Sö- da genel geqer millet
mürgecili4e, Asimilasyona karqr ko1'rnak,
Marksist, Aydtn, dewimci ve hümanist 01-

manm ideallerine sahip olmak iQin yerlne ge-
tirmek üzere gereklilikten de öte zorunludur.
Bu cofrafyada; Sartrelerin, Beqikqilerin,
Baqkayalann, Fanonlann eolalmasl hayati
önemdedir.

2I. yü:ryrlda insanlk olumlu geliEmelere
tanlkhk etmektedir. ÜmiUe mücadele etikqe
insanhk kazanacakbr. Artrk insanhSrn qirkin
yüzü olarak tarihte aruhp lanetlenecek iqler-
den insanh$n uzak durmastmn zamam geri-
de kaimah. Halklann dosflufu daha bir önem
kazanmah. Jenosit yapanlann torunlan da
üzerlerindeki aSr insanhk sueunu hafiflet-
mek lQln insanh$n ardrnda saf tutmahdrrlar.

Kürtler, yagad*lan jenoside, yok etmeye,
imhaya, inkara ve tüm resmi ideolojilere ya da
Kemalüm'e karQl ltiraz etmi$, direnmls ve bu-
gün farkh bir mecraya srQrayrg yapmrg bulun-
maktadrrlar. Klmlik olarak varhklanru devlete
kabul ettirmiqlerdir. Ancak sistem onlann
" [,I]us" ve " Ktirdistan" ülkelerini kabul etme-
mek iqin direnQ göstermektedir. Bunun
ag mast ile ancak srra toplumsal mücadeleye
vardmlabflintr.

Bu nedenle ulus bllegenleri ile ortaya
g <rnak önemlidir. Bu da srnrfsal, dtnsel, bölge-
sel, mezhepsel, ideolojik ve partisel grkarlan ta-
liye qelrrnekslzln mümkün görüknemektedir.
Bunun igin ideolojik de{il, ulusal kurtulu$ sl-
yasetini esas alan bir poliüka izlemek gereld-
yor, Zlra ulus ve ulusal kurtuluq siyasetinlrn
ne oldu$unu lrdelerneksizin, ulusal birliÄin

ve milliyetqilik kawamlannt dolru algrlamak
ve blllnce grkararak kullanmak önemlidir.

Bu nedenle Kürt Ulusal kurtuluqu iQln
" millet nedlr, nastl mlllet olunur ve milli ortak
refleks nasll verilif7 sorusunu yamtlamak
iQin, mlllet kawamnl dogru algilaFp tarumla-
mak yerinde olur.

Millet, modern kalkmma tarihinin projesi-
dir. Kürtlerde 2OO y.rldrr ülkesl parqalanmrg
olarak verilen mücadelede ile bu kallonma
projesi oluSturulamamrq, kendili$inden ve
krsa erimli polltikalarla srnllh olmugtur, Bu-
gün de bu projenin olugmasr iQin aydm ve en-
tellektüel birikime haiz bir örgütlenmeye ive-
dilikle ihtiyag vardrr.

Millet, hayal edilmiq blr siyasal topluluk-
tur. Ancak Kürtlerdeki kendini siyasl lktidar
olarak örgütleme ütopyasr prkandan aEaSrya
bastrnlmak ile yüz yüzedir. Milli siyasal birlik-
telikten ziyade, ideoloJlk, partisel ve gurupsal
korunma lle siyaset srrufi pargalanmrqtrr. Bu
pargalanmqh$rn gtderilmesi iQin geqmigin dar
ve gekiqmeli döngüsünden kurtulmak üzere
herkesin ciddiyetle kendisi, siyasetl ve millet
olarak yaptrtr yan16 ve eksiklikleri ile yüzleg-
meii ve kendisini kökiü blr özelestirive täbi
tutrnahdrr.

Millet, geqerli olan eqitsizllk ve sömürü ili$-
kileri ne olursa olsun, ayrtr ve ortak dili kulla-
nanlann derin ve yatay yoldagbSrdr. "Küft so-
ruDu", Kürdistan sorunu, sadece bü "bang" ve
ya "demokrasi" sorununa lndirgenirse yanhg
olur. Kürdistan sorunu her qeyden ewel bir
eqitllk sorunudur. Halklar, Ulusirar ve toplum:
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Millet; kral, hanedan ve ya bireyin Eahsi

egemenliIinin kutsiyetinin otomatik meqruiyetlerinin

inige geEip azaldrkga, kendi olgunluIunu 0rtaya

grkarmtg ve $ekillendirmi$tir. Bu aqtdan bireyler

üzerinde yoflunlagmak yerine 21 yüz ylda bireyin

özgürlüöü ve millet özlemleri üzerindeki

modernleqme esas alnrr. Kürdistan toplumu bu

da eqitlik ve bölüaüm alanda önemli zaallan tagtmaktadtr. lia
kawamrmilletlerin, ai- aydtnlanmanrn eksikliIi, millet kültü yerine lider,

diyetlerin hak eqitlik hanedan, kral, kahraman kültünü öne qrkarlr
kavramr, gergek an-
lamrna oturtulduiu oranda, toplumsal ve ulu-
sal sorunlar rahat Qözüm kulvannda erleye-
bilir. Aksi halde banq ve demokrasinin yerleq-

mesi mümkün olmaz. Bu yerleqmedlkge suuf
sorunlanm öne almak, sorunu ve ittifaklan
bozar, ulusal derin ve yatay yoldaEh$ bozar.

Millet, toplumsal deSerlerde dinin gün-
bahmrna ve bireysel kültürel ve de pazarda
bir qofunluk teqkil eden tarihi etnisitenin ya-
qadrf,r co$affada, siyasal kendini yönetme öz-

lem ve erkine erlsmesl lle kendisini yeniden
tanzim etrne iradesidir. Bu irade millet tema-
yülünde kendi kaderlnl ele almasryla müm-
kündür. Ancak milletler arasr dostluSun da
bu iradesini kullanmakla gerqekleqebilir. iqte
bu nedenle, etkin dini duygulan öne almak
ulusal birlile zarar verlr. Bu nedenle ulusal
kurtulugqulann din siyaseti nötr olmak ve din
serbeslisini savunurken birlnln dlÄerllle gaie-

be qalmasmn önüne gegmek zorunlulufu
vardrr. Zira Kürtler qok dinli bir halktr, Ale\,1,

Ezidi, Hrlstlyan, Yahudi, Eht-i Hak, Müslü-
man vs. gok dinli bir millettir. Bu agrdan din
karqrsrnda serbest ve hatta kayltsE poliuka
lzlemekte fayda vardrr.

Millet, devlet di?eyinde örgütlülükleri özle-
mekle mümkündür. Aksl halde ulusal pazan
elde etmek ve milleti tüm yönleri ile kamusai
idare iglnde olgunlastrrmak, geli$tirmek
mümkün de$ldir. Bu özlemden yoksun olan-
lar, ulus blllncinden de yoksundur.

l9l8 Wilson prensipleri, 1920 Lenln'ln ge-

UAtlrdtgl uluslann a1'nhp devlet kurrna hakkr
teorisi ve da-l.a sonra da BM'nln kabul etti$i ve

mtlll haklar halinde tanrmladr$ qekilde her

millete ve bu arada
Kürtlere de tatbik edi-
lerek Ortado[u'da bang
ve dostluk adrmlarr

at abilinir. Bu prenslpler, KürUerin uluslara-
rasr me$ru siyasal kendini yönetme hakkm
talep etme imkamrun hukuksal mesruiyetini
de vermektedir.

Millet, kapitalizm öncesi kapal ekonomi-
nin dar ya da egemen krallyet ya da häkim di-
lin gözülerek bölgesel-ülkesel düzlemde yerel-
liklerln ortaya Qrlcnasr ve staldart hale gelme-

si ile mümkündür. Awupa'da 16. yürytlda
yaygrt kullarulan Latincenin gözülüqü ve ye-

rel dillerin etkinleqmesi orarunda Mlllet olgu-
suna varmalan gilbl. Kürüerde lse giderek elit
bir kesim tarafindan standart hale geurllerek
kullarulal anca-k daha problemleri olan Kur-
manci ve Sorani lehqelerlnl tabana yayrnak,

Zazacaya pozltif aynmc ü hakkrm kullanma-
lannrn imkan ve yolunu aralamak ve tüm leh-
qelerin kendl lQlnde özgürce kullanrlarak böl-
gelerinde ve konuqanlar dikkate alnarak e$-
tim dili olarak kullanma hakkrnt elde etmek
suretlyle, kendi yerelliklerine dönmeleri ve ge-

ligerek ulusal dile vanlacak bir yol lzlemeleri
ile etkin ve kamusal alanda kullan aca$t an
yan yana zenginligimiz olarak bir bütün ha-
linde Kürt dilini geliqtirecektir.

Millet; kral, hanedan ve ya bireyin qahsi

egemenliSinin kutsiyetinin otomatik me$ru-
tyetlerlntn iniQe geeip azaldrkga, kendi olgun-
lugunu ortaya qrkarmrq ve Seldllendlrrniqtir.
Bu agrdan bireler üzerinde yo$unlaqmak ye-
rine 21. yüz lrlda bireyin özgürlügü ve millet
özlernleri üzerindeki modernleEme esas ahnrr.
Kürdistan toplumu bu alanda önemli zaallan
taqrmaktadr. Zira aydmlanmamn eksikli$,
millet lniltü verine lider, hanedan, kral, kahra-
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Millet; edebiyat ve kamusal alanda kullanrlan dilin

standart edilmesi oranrnda, topluluk bireylerinin

birbirlerini anlamasr ve yabanolagmadan koruyup

kurtarmasr ya da önüne gegilmesi oranrnda kendini

yeniden yaralrr. Avrupa, roman gibi yaygrn ve detayr

anlatan edebi türlerle ortak diliyakalamrg reform veman kültünü öne
qkanr ki, bir tarafta. rönesanslnr gergekleEtirerek milletleEebilmiqtir.

belli b1r kesiml gabuk
harekete geQirme fonksiyonu iqlerken, diser
yanda esash bir qekilde millet birllSlnt parga-
lar, özg3rr birey b lnclni ve bireyin yetene$nj
olumsuz etkilercesine önemll bir rol oynar.

Milleu kltap, gazete ve medyanrn yaygnlg
orannda özlem ya da hayallerin yaygrnL$r ka-
dar d11, kultür ve sosyal lllgldlerin modemize
olmasr ve ortakl dann sadeleqerek net hedef-
lerln tespiti ve irzlemlerln hayat bulmasr lle
mümkün olur. Burada birey, grup, parti,
suuf, farkh dil ve dlnler arasrnda aynhklan
derinleqtlrmek yerine, medyamn ortak ulusal
kurtuluq dillnl kullanmasr, dosfluklan milll
qeligldde yolunlaqtrrmasr gerekmektedir. Bu
konuda Kürt Milll Kurtuluq tarihl önemli za-
aflarla doludur. Kendisi ile bu alanda yüzleq-
mesi önemlidir.

Mlllet; anonim de{erlerin ve ortak dav-
ramglann yaratrlarak aym dil ve etnik Qogun-
luk teqkil edllen coSra$rada eqzamanh reflek-
sin qekillenmesi ile kendisini sergller. Bu ulu-
su llgllendiren tüm sorunlarda aym refleksi
gösterdlgtnde baqan qanst artrnqtrr. Halepge,
Abdultah Öcalan'm Ti.irkiye'ye teslim edilme-
si, Tc'nln 2O gubat z007'de Güney Kürdls-
tan'a saldrnsr karqrsrnda tüm Kürtlerin
talnndr$ ortak taur ve protestolar önemll or-
tak dawaruglar olarak kendlslnl gösterdi.

Millet; edebiyat ve kamusal alanda kul-
larulan dilin standart edilrnesi orarunda, top-
luluk blreylerinin birblrlerini anlamasr ve ya-
bancrlaqmadan koruyrrp kurtarmasr ya da
önüne gegilmesi orarunda kendini yenlden ya-
raür. Avrupa, roman gibi yaygm ve detap an-
latan edebi türlerle ortak dili yakalamrg, re-
form ve rönesanslru gerQeklestlrerek milletle-

Qebilmistlr. Bugün
okuma refleksinin ek-
sik olmast. 40 vrlhk

Kürdistan Jrurtseverlertr n dahi Kürtqe oku-
yup, yazlp, poliüka dilinde Kürtgeyi yaygrn
olarak kullanmamtq olmalan, önemlt toplantl
ve siyaset dilinde TrirkQeyi yaygrn ve tnatla
kullanmalan önemli zaallan tle yüz lozartrcr
düzeyde asimllasyon ve Kürt dil lqnmrna h?-
met ettlklerinin algllaylql iqinde olmamalan
qirkincedlr, Bu yazrnrn Trirkqe yazrlmrq ol-
masr da dahil blr yanhq olarak algrlanmalrdr.

Miueün: modern bir kawam olarak ortaya
grkrgr, alt srruflann siyasal rüqtlerlne ulaqmasr
ile mümkündür. Bu agrdan her ne kadar Kürt
hareketlnde yaygn olan köylü zihniyeti onu
geri konumda tutmasrna, eksik ve geri bir dil
ve llteratürle siyaset yapmasna vesile oluyor-
sa da, di$er yanda kadrnlan, köylüleri ve
genQlik kesimini siyasette Qektigi iqin de süreq
iginde onun siyasal rüqtüne erigme imkanmn
yolunu agtrgr igin olumlu bir tarafr da vardrr.

Milliyetgl hareketler; ezilen millet aqrsrndan
her ne kadar demokrasiye karqr dügmanca
tutum talond arsa da gagmaz bir biQlmde
halkgr olmak durumunda oldular, aEa$r
srnrflan siyasete dähil ettiler. Burada orta
srruf ve aydrn önderlilinin yönlendirmesi, öz-
lemle tetiklenen ldtle enerjisini nereye katali-
ze edece$ önem kazarur. Ancak Kürdistan'da
aydrnlann, gerek devlet ve gerekse de siyasi
eiruplar tarafindan fazlasryla tlrpalandülan
lgln crhz ve rollerini yeterince oynaya-
madrklan bilinen bir gerqektlr. Günümü2, bir-
llk politihalannda aydrnlann öne qtkma, öz-
gürce Iikirlerini sunma ve mücadele etme
amdr. Vicdani rollerini o5mamalanna kimse-
nin engel olmastna firsat verilmemelldir. Bu
vicdani ve aydrnlanmacr rollerini o1mamayan
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Millet; eski ve yeniyi bulugturma gayreti iginde

olmugtur. Bazen bu bulugturmadaki sahiplenmeler

agrrrhklara da vardrrrlmrqtrr. Millet, rastlantryr

yazgrya dönüqtüren büyüdür. Mustafa Kemal,

Türklerin Sümerler ile Etilerle higbir iliqkisi

olmadr[rnr bilir, Ancak onlan ismen kendine katarak

kendisini adeta onlarrn üzerine aqrlamaya

aydrm aydrn görmek Ealrgmaktadrr, 0 medeniyetlerin ismini Sümef kendisini yönetmesi-
olasr degildir. Aydtn $2pft, Eti Bank gibi bankalaftna Verirken bUnU ninadamveciddiyeü-
okuvan. ara$trran, sö- dü$ünmü$ ve projelendirmigtir. ni daha da önemseme-
zen, sunan ve slvaseü lidirler. Bu nedenle
yenileyen, yol gösteren, yönlendiren fonksl-
yonda defilse, aydrn olamaz.

Mlllet olgusu: burada yavaq yavaq ve ken-
dili$inden qekillenen bir görüS qergevesi ol-
maktan gok, bilinqli olarak tespit edilmiq he-
defe yönlendirilebllinecek bir hal olarak ken-
dini ortaya kol.rnugtur. O aqldan Kürt poUU-

kacrlianmn aydrn, sanatqr ve Jrurtseverlerinin
hedeflerini özgürce ortaya koyup bu yolda lta-
atsizce dawanmalan gerekrnektedir.

Her halk blr haik olarak nas kendi diline
sahipse, kendi milli terbiyesine de sahtptir.

Trirk sömürgeci sistemi; Atatürk ün büstü-
ne, TBMM'ne, Cumhurbagkanhpt'na, uniterli-
f,e, ulus-devlete, anayasaya, mahkemelerlne,
I-ozan' a, askerine, bayrafrna, diline, parasma,
denlzlne, suyuna saygl vs. kendine göre "kut-
sal deperlef' yaratarak dokunulmasr infial ya-
ratan normlar gellqtlrmls ve diktatörlügünü
bunlar üzerinden baki krlma mücadeleslnl
sürdürmektedir. Bunun iQin Türk halkr, gele-

eeSlnt hesaplayamayacak, göremeyecek dü-
zeyde qovenizm ile kirletilmiq ve adeta hLtpno-

tDe edilmiqtir. Bu ezberlerin bozulmasr igin
azami düzeyde toplumsal depremlerin yaqan-
masr gerektiti aqikärdrr. Bu de[erler Ttlrk M1-

let tarumlamasmda gerililin, belki de dünya
ile uyumun ayak baSr olan resmi ideolojinin
kaskatrlagmasrna da sebep olunca zararh, bil-
gl tutulmasma da neden olmuqtur.

Ancak Kürtler, baqka milletlerin ve aidiyetle-
rin üzerinde baslc kurmalanmn ulusal de[er-
lerini zedeledi$intn blltnclnde olrnah, kendi öz-
gürlti.kleri iQin mücadele verdikqe ve bunu
özüms€yip ieselleqtlrdlkee, her halhn kendi

kull,anaca$ bayrak /a1, ülke /welat, özgürlük /
azadi, qehid, kültür, dll vs. rltuellerlnl de baq-
kasrna karqr de$I, sadece özgurlüSü iQin an-
larnla$üracagIll bilince qrkarmal ve ettik bir
düzeyde ya$ama geqirmelldlrler.

Millet; eski ve yeniyi bulusturma gayreti
lqlnde olmuStur. Baznrt bu buluqturmadaki
sahiplenmeler aqrnhklara da vardrnlmrgtrr,

Millet, rastlanhyr yazgrya dönü$türen bü-
yüdür. Mustafa Kemal, Turklerln Sümerler ile
Etilerle hlgbir iliqkisi olmadr$m bllt. Ancak
onlan ismen kendine katarak kendisini adeta
onlann üzerine ag amaya gahgmaktadr. O
medeniyetlerin ismini Sümer Bank, Eu Bank
gibi bankalanna verirken bunu düqünmüq ve
projelendlrmtgtlr. Ancak KürtJer iqgalci ol-
madrklan iqin, derin tarihi ve coSralik zengln-
ligi thüva ettlklerl iein bu tür asparagas ve ge-

reksiz yazgtlara ihtiyaqlan olmadr$ gibl, "gü-
ne$, dil ve tarih" felsefesindeki hezeyanlara da
ihtiyacr yoktur, Kendine ait olana sahip
grkmasr yeterlidir. Abart arda zaman kaybet-
meye hacet ve etik olmadrgr gibi, buna.ihtiyacr
da yoktur,

Millet; olgusundaki sürekltllEl sa{lamak ya
da sürdürmek iQin, Jenosit ve asimilasyona
tabü tutulan bir ha1k, kendi varlftlanru daya-
tabllecekleri saygm delerleri olugturup onlara
ba[L kalmaksrzrn, kendi varh$rru sürdüremez
ve terblyeslne de sahip olamaz. Bu terbiye,
yurtseverli$in, kültürün, diün, cograryailn,
üretün ve eme[in, meSm kazancrn, eqitlik,
adalet, demokrasi ve özgürlük b lnclnln etlk
derinllkte lQselleqtirmesi vs. tutku düzeyinde
savunulmasr, bagh kalnmasr ile sahlplenllebl-
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Kürtlerdeki tüm aqlrk ve selalete ragmen, geffaf

toplum olma, qelfafhk igin mücadele etme, evrensel

hukuk n0rmlannr kendi normlan gibi üstlenme,

megruiyeti iqsel legtirme gibi erdemlerle, sömürgeci

resmi ideolojinin Kürt ve demokratik kamuoyunca

drglanrp izole edilmesi ettik bir relleks ve ahlaki

de[erotarakbenimsenmesizorunrudur. lXlll|r$,ll'..ffJ-
meksizin özgürlük de-

iinir. Ölülerini ata me-
zarlanna götünip top-
ra$rna defin etmekte
rsrar, tüm sürgün ve asimilasyona raSmen
topra{na ve ülkesine özlem ve saygryt sürdür-
menin aracr olarak dil ve dinlerine alt tarzda
ve kendi dillerinden geleneklerine uygun defin
etmeye varana kadar yaqamrn her alamnda
geleneklerlni kullanmalan mümkün degil mi?

Kürd'ün kendlni sembolize eden renklerine
tutkunlugU neden bölücülük. hainlik olarak
algrlansm kl?

"Ey reqtf okundulunda heyecanlanmak,
haz duymak, hoqlanmak, korosuna kahlmak
neden hor ya da sevimsiz,ce kargrlansrn ki?

Alevi Kürtlerde Kürt da$lan zlyarettir; zor
anda imdadna kogar, kutsaldrr, qehittir. Ah-
med€ Xani'nln türbesi bizim ilk kaba ulusal
projemizi ortaya koyan aydrmmrz olarak kut-
sa.ldlr. Sehiflerlne, sanatgrlanna saygr, diyalog
ve demokratik tema)dilleri iqselleqtirmek, kut-
salhk düzeyinde saygr ile karqrlamak milli ref-
leks halirri almadan kavgalanmz sonlanamaz,
derin ve yatay yoldaqh$rmv ile taqlanamaz.

Billm, bilgl ve tartrQan insaru dinlemek etik
bir defer olarak, insani ve milli bir def,er oLa-
rak, erdemlili$imiz olafak alg anmahdr.

Kürtlerdeki tüm aghk ve sefa.lete ra[men,
geffaf toplum olma, geffalhk iqin mücadele ei-
me, ewensel hukuk normlanru kendi norm-
lan gibi üsflenme, me$ruiyeti iQselleQtirme gi-
bi erdemlerle, sömürgeci resmi ideolojinin
Kürt ve demokratik kamuoyunca drqlarup izo-
le edilmesi ettik bir refleks ve ahlaki de$er ola-
rak benimsenmesl zorunludur.

I(sacasr millet lQln ma_nevi yerler, ma_nevi
galuslar, muclzevi kahramanlar, mitler, mitolo-
jiler, uh'iyetler, eq zamanh dawamqlar üzerinde
etkili olmaktadr ve milletleEmede önemli bir yer

ferleri tle buluqturabilmek de mümlnlndür.
Tehlikede olan topluluklar lqin yabancr ev-

lilikler hoq karqrlanmamah, ancak evlenenlere
qiddet uygulanmamah, ancak toplumdan tec.
rit ve izole edilmelidirler. Zira yabancr evlilik-
ler aile iQi Kürt yaQamrru sonla-ndrrmakta ve
yok etmektedir. Qünkü 5O Kürt'ün arasrna
Kürtge bilmeyen biri kangbSrnda tüm Kürtler
Kürtqeyi brrakarak egemen milletin dlli ile
sohbeti sürdürmektedir. Kürt dilinin gocukla-
ra ögretilmemesi iQin bu konuda iradi dawan-
maksrzrn dili korumak ve gocuk.lann dili hali-
ne getirmek mümkün görülrnemektedt. Bu
tehlikeli durum ortadan kalktrktan sonra ya-
bancrlar ile evlilikler hog karqrlanablltnir. lizi-
di ve Ermenilerin evlilikler konusundaki titiz-
li$ ve dawamqlarr örnek alnmahdrr. Mazlum
milletler aqrsmda dogru olan evlilikler; kendl
dillni konu$an, kendl kültürünü ve ahlakrm
ya$ayan ve qocuklanna da ögretilrnesi gere-
ken evlilikler projelendirilip benimsenmelidir.
Bunun, kendi kültür ve dilini konuqmayanla-
ra düqmanhk yaprnaya vardrnlmamasr igin de
e$itsel tedbirler ahnmahdr. Aynca baqka et-
nisitlerden Kürt genqleri ile evlenmek isteyen-
lerln öncelikle Kürt dil, kültür ve gelenekleri-
nin yaru slra bilinQ ve kawaSnq düzeylnde
KürUerle banqft bir psikolojiye sahip olmalan
ve Kürt dilini ailede konuqur olmasl gerekir.
Aksi halde kendilerinin mutsuz geleceEini
baqtan kabul etrneleri, yamlgrlanm asgariye
gekecektir.

Yan medeni olmak barbar olmaktan iyidir.
Kz derililerl beyazlarla qiftleqtirerek ortadan
kaldrrmak projeleri ispanya'da geqlci politik
projelerde yer almrqtrr. "BE blrbirimize kv aIry
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Millet, kendi iq pazarrnr ve ortak dilini yazrh olarak

olugturmaya galrgan burjuvaziye sahip olmaksrzrn,

sermayesini de milli sermaye olarak addetmek

mümkün degildir. Tarihsel agrdan ilk yerelliIi ve

kapalrlrgr krran srnf burjuvazidir, Aynr zamanda

hayali bir temel üzerinde dayanrqma kurmayr
. 
becerebilen srntftrr da. Ancak bu Kürtlerde oldukga* .::T*.o' .Lö'ltl crlrzdrr. Güney Kürdistan Tgpipi [iTcrinrlc "nn 

nn oh*"tzrn' sermavesi-
ile Kürtlerin milli ref-
leksterini gevQetme ytlda ctltz da olsa oluEmaya baEladt. rak addetmek müm-
politikalan boguna de- kün deÄildir. Tarihsel
gildir. Yani "ne kadar karr::a evlilik olursa asi-
nllasyon da o oranda gerQekle7if' mesajr ve-
rilmektedir. Gerqekte yaqananlar ise QeQitli
anketlerde ortaya qrktr. Okuyan Kürt kzlan
kendi milleti olmayan erkeklerle evlenirken,
okumuq ve iq sahibi olan Kürt erkekleri de Qo-

funlukla Kürt olmayan srradan ve vasat Ttirk
ve diger milllyet ya da millet kzlan ile evlen-
mektedirler. Kürt sorununa duyarh eqlerin
varh$r ise arbk yok denecek düzeye inmi$tir,
Bu nedenle allede mutluluk ve Kürtqe konu-
qan gocuklara rasfl anmamaktadrr.

Her gün dost, e$ ya da arkadaq dövülerek
iliqkileri götürmek, birlikteliSi devam ettlrmek
mümkün de{ildir. Trrrk devleli sürekli Kürt
varhf,rru inker eder, Kürtlere düqmanhk ya-
par, ancak Kürtlerin devlete ve Turk mllletine
saygtda kusur etmemesini de bekler. Hep dö-
vülen kiqi ve ya toplumdan beqeri iliqki bekle-
mek, bulamayrnca da daha fazla dörrmek, in-
sani ve gerQekQi bir beklenti degildir. Kürtlerin
bu siyasette netleqmeleri siyast birliktelikleri-
ne hizmet eder.

Asimilasyona ve dil krnmrna tabi tutulan
dlllerln kendilerini korumalan ve yeniden ge-

liqmeye yönelmesi iqin dilin linguistik düzeyde
ele ahnmasr ve altn Qagrrun yagatrlmast müm-
kün olmazsa, millet iQin gerekli eqzamanh ref-
leksi ortaya qtkarmak ve bozgunculardan ko-
rumak mümkün delildir.

Millet bilincinin geli$mesi iQin; Kürtee egi-
tim esash okul ve üniversiteler bir ölcü olmak
zorundadr.

Millet, kendi ig pazanm ve ortak dilini yaz r
olarak oluqturmaya galqan burjuvaziye sahtp

aqrdan ilk yerelliEi ve kapa.hlt$ kgan sruf bur-
Juvazidir. Ayru zarnanda hayali bir temel üzerin-
de dayamqma kurmayl becerebilen srmfhr da.
Ancak bu Kürtlerde oldukqa crl-tzdrr. Güney
Kürdistan zrminl üzerinde son on yrlda c rz da
oisa oluEmaya baqladr. Ancak o da hayali geliq-

tjmeye ve istikametinde ilerlemeye de{il, dt-
reksiyon lormaya müsait Güney, kendi iginde
slmrh ka.lmak ile yrZ ytiaedlr. Bu durumu göz-

den geQirmenin yeridir.
Tarif ettigimiz bu Millet olgulannln

karqrsrna bir de resmi mllllyetqilikleri koymak
gerekir. Zfa yukanda belirttilimiz Türk millet
oluqumunun tam iQinde Kürt siyasetqilerinin
kimlleri Türk liberalizminden ve Kema-
lizm'den derin darbeler alarak biling
krnlmasrna uframrS, Turk solu ile devletin bu
resmi milliyetQiliginden fazlasryla etkilenmlQ-
lerdir. Bu nedenle Sömürgeci resmi milliyetgi-
lik ile yok olmayla kargr karqrya kalan bir
hallo korumayr hayal edeni aym düzeyde
"trrmanan tehlike" olarak adlandrranlann ha-
yalleri -eger bilinqsizce de$ilse- sömürgeclle-
rin hülyalan ile örtü$mektedir. Bu agrdan da
reel olarak saflan Kürt ulusal varhlrmn yaru
defii, karqrsrndadrr.

$imdlye kadar yaqanan sosyalist ülkelerde-
ki egemen refleksin de esasta resmi milliyetqi-
likle örtüqmüq oidulunu Eric Hobswan da id-
di,a etmektedir. 1917'de gewe halklar kamusal
alanda RusQa'yr 1980'lerdeki kadar kullan-
madrlar. Ancak bugün BDT'nde devletler
baSrmsu olmalanna ra$men sosyalizm döne-
minde kullamldrpr iqin, kamusal iqler bugün
de Rus dili ile sürdürülrnektedir. Bu da orada
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gerek qar döneminde, gerekse de Sovyet döne-
minde resmi milliyetqili{in eseri de$ilse nedir?
Zira biz,irn pa)'rmua da düSmüStü ki, A[n is-
yanrnda Kürt özgürlük mücadelesi karqrsrnda
Turkiye ve iran ile eqzamanh hareket eden

Soryetler Birllgi Agn'da Kürt direnisinin yenil-
gisindeki rolü ile de yetinmemiq, " Kurdistana
So.r'' olarak tamnan Kalkas Kürtlerlne tarunan
otonoml hakloru da bertaraf ederek oradaki
Kürtleri Sibirya'ya kadar sürgün etmeye kadar
lQi vardumlQ ve Kafkasya Kurdistanl'nr
da$rtmrqbr. Almr uygulamaya T\rrkmen ve
Hemqinlileri da tabii tutuklan biltnlr.

Ttim resmi milliyetgilikler kendilerini önce-
leyen ve büyük ölqüde kendiliginden ortaya
qftan popüler rnillyetAlllk modelinden uyar-
lanmrg, gerici demesek bile. muhafazakär poli-
tika.lann eseri ve iqinde olmuqlardlr. Bu da ezi-

len milieUere karqr yöneldiginde imhacr ve in-
karcr bir özellik kazamr. Trpkr Tlirk milliyetQi-
llglndeld glbi ilhakqr m liyetQlllk tle anti-il-
hakgr milliyetgihli aym görmek, devlet politi-
kasr olarak uygulalal qlddet ile mazlumun
rkQl-faQist siyasete karqr koyuqunu a)mr or€rn-

da "hakstz ve tehkkelf'olarak görmek, istiklal
margmda dahi rrkg rlrru öven ile her duasrnda
önce tüm milletler sonra da kendisine dua
eden bir rnlleun milllyetQ lglnl aynl düzeyde
" rkq ve tehlikelf olarak addetmek, kurt ile
kuzunun " aynt oranda tehlikelf' görmek gibi
bir qeydir.

Yukanda mlllet ve mllllyetQiliklerln tema-
yülünü notlar qeklinde ortaya koymaya
gahqtrm. Umanm bu tartr$malar derinleQtlrl-
lir. tsizlerin nasrl trir topluluk özledilimiz ya
da "hayal" ettigimiz de anlaqrlrr.

Kürt milliyetqilifinin, yok edilmek lstenen
Kürt halkr ve milleti iQin gerekli oldu$u hatta
bagkasr igin mubah denllirse art niyetltlik ola-
rak addedllirse yennde olur. Aydtn olarak;
devlet sahibi ve resmi bir milliyetgiligin
yamnda degil, devletslz ve mazlum bir halkrn
milli dlrengenliäine tekabül eden bir milliyet-
giligi ve milli birligi benimsemek tam da Kürt
aydrn ve siyaset snfimn amacr olmahdrr. Bu,
neden yanhq olsun ki? Bu refleksi tehlikeli gö-

renlerin kendileri tehlikeli olmuyor mu?
Mücadelenin aqamalanm, kogullanru, dev-

letin gok yünlü politikalanm gözden kaqrma-
mak dileliyle tüm de\rrlmcl, demokrat ve

Marksistlerin: dünyayr uluslann, halklann ve

ezilenlerin dostlufu ve yaranna deliqtlrme
mücadelelerini yürekten selarr lyorum. Kürt
siyaset slrrfinm da özgürlüfü ugruna döktügü
ter ve kan gok fazladrr. Bunun de[erlni bilerek
Kürt politik hareketinin miUi birliginin ve mü-
cadeiesinin baqansr iqin didinmesi gerekir di-
yor ve her Kürt yurtseverini ve Kürt dostunu
selamhyorum,

" Kürtler nastl birlik olur7' sorusuna )ru-
kanda tammladlglmv milli refleksleri bilince
grkardrlr oranda cevap olur. Yoksa parqa-

lanmrq bir ülke, pargalanmr$ bir ulusal slya-
set, parQalanmr$ bir millet, " beyni ve iskeleti
pargalanmry, düpüncesi dumura ulraülmtp
bir halk gergekli$f ile bogugarak yerimizde
patinaj yapmak kendimizi aErndrrmaktan
bagka bir iSe yaramaz olaca$2. Bunu aqmak
iqin ulusal kurtuluqqu blr duruq sergilemek-
ten baSka dogru bir yol ve yöntem olmadrgrnr
gözlemlemekteyim.
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Birlik $orunu ue

$özüm Perspelililleri

Can Gälganogu

Kuzey Kürdishn'da 70'lerden itibaren dünyadakisrnfsal ve ulusal liavgalann estirdiüi özgürlük rüz-

gannrn da etkisiyle Kürt Ulusal Hareketi de ivme kaanmaya bagladr. 197S'lerden sonra da irili ufaklt birqok

Kürt örgütü/ partisi ortaya ErKr, Ancak bu 0rgtiVpaftiler güqlü bir arka plana ve viryon sahibi deneyimli kad-

rolara sahip olmadrklanndan dolayr, öngönnedikleri bir hzlr kitlesellegmeyle birliKe, sahip olduklan kitle

leri sevk ve idare edemez duruma qeldiler.

Bu sayrdaki dosyanrn ismi 'Kürdistan mesele-

si birllk sorunu ve göziun per.sp€ldifleri olmalda
birlikte ben daha qok genel hatlanyla birlik soru-
nu ve qözüm perspektiflerine degneceglrn.

Kuzey Kürdlstan'da 7o'lerden itibaren dün-
yadaki srmfsal ve ulusal kavgalann estlrdiEl
özgürlük rüzganrun da etkisiyle Kürt tJlusal
Hareketi de llTne kazanmaya baqladr.
1975'lerden sonra da irili ufa-kh bircok Kürt
örgütü/ partisi ortaya qrkü. Ancak bu Ör-
güt/partiler güQlü bir arka plana ve vizyon sa-
hibi deneyimli kadrolara sahip ol-
madrklanndan dolayr, öngörmedikleri bir luzh
kitleselleqmeyle birlikte, sahip olduklan kitle-
leri sevk ve idare edemez duruma geldiler.

Ufuksuzluk ve deneyimsizlfü öyle bir noktaya
varmrqtr ki, Türkiye ve Kürdistan' da hemen
her gün gelmekte olan darbe tarttqrhrken,
brrakrmz direnig örgütlemeyi bazr harekeflerin
merkezl kadrolan askerligini yaparken yaka-

lanmadan krl payr kurtuldular. 7O'1i ytllar bo-
yrnca Kürt örgüt/partileri (PKK d$mda) bir-
birleriyle (ufak tefek sürtügmeler hariq)

e atlqmamakta ve hatta yer yer birblrlerlyle
güq ve eylem birliSl yapmakla birlikte, kararh,
programh ve sürekli bir Ulusal Birlik Projesl
yaratma basiretini gösteremediler. Bunlardan
belki bahsedilmeyl hak eden tek deneyim
UDG ( Ulusal Demokratik GüqbirliSi) projesly-

di. Ama o da daha qok salrrnma refleksiyle
kurulmugtu demek pek haksrzhk salnlmaz.

Bunu iyi niyetli olmamakla aqrklamak yerine,
deneyimsizlik ve qapsrzhkla aq*lamak daha
yerinde olur kanrsmdayrm.

f2 Eyläüü Darbest, Acentacr Slyaset Ya Da
Bekbdf k C.elnedlnlz...

12 Eylü1 darbesine hazrrhksrz yakalanan
Kürt örgüt/partileri, merkezi kadroiannt a]a-
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15 Agustos 1984, Kuzey Kürdistan tarihi agrsrndan

bir milattrr. Bu tarihten itibaren Kuzey Kürdistan'da

yeni bir siyasal süreq baqlamrqtrr. Avrupa'ya giderek

derin bir mültecilegme sürecine giren

örgüt/partilerimiz baqlangrgta bu müdahalenin

önemini yeterince kavrayamadrlar. ittt

de[erlendirmeler Eruh-$emdinli müdahalesinln bir

rak, gerisini de he- attmltk barut, macera VS, yönündeydi, la do[ru orantrhdrr.
sapsEca geride brra- iglemeyen sorunlu
karak, Kürdistan'rn di$er parqalanna kagtrlar.
Geriye kalanlann bir krsmr zirrdarra, bir krsmr
illegal yagama tesllm edlldl, henüz devlet
kalrtlanna gegmeyenler ise terörize olmug bir
geldlde beklemeye baqladrlar.

Kürdistan'm diger parqalannda, kamplar-
da, örgüt evlerinde birikmeye baqlayan mer-
kezi, ileri ve orta dereceli kadrolar, aJmr me-
karu paylaqryor olmamn avantajt/dezavan-
tajtyla, birbirlerini daha yalondan tammaya,
birbirlerine vehmettikleri payelerin,
yakrgtrrmalann hiq de öyle olmadr[rm anla-
maya baglad ar. Bu durum eylemsizlik ve
ataletle birleqince glderek örgütlenmelerln hiq
de ideolojik (gösterilmeye eah$ drgr gibi) olma-
yan, kiglsel turslar, yorgunluk ve yrlgrn}ktan
kaynaklanan sebeplerle örgütsel parqalanma-
lara neden oldu.

Ilk etapta Kürdistan'rn diäer parQalafina
srSrnmrg örgüt/partilerimiz, geqitll birlik te-
qebbüsleriyle birbirlerini iyice hrrpaladrktan
sonra hangi sebepledir bilinmez, Alrupa'ya
rücu etmeye ve daha katmerli blr mültecileq-
me sürecine girdiler. Bu arada ülkede
brraktrklarr yoldaglanmn bir krsmr zindan-
lannda direnmeye gahqtrken, arkalannda sa-
dece crhz bir aile desteEi görebildiler.
Drqandakiler ise afabeylerlnin, önderlerinin
ged dönüp ülkeyi ve kendilerini kurtaraca[r
günü beklemeye baqladrlar. Tabii ki birlik de-
neyimlerl UDG ile srmrh deSildi, onlärca bir-
lik gabasr oldu bunlan kronoloJik olarak srra-
layrp, baglama ve daSrlma tarihlerini yazma-
mamrn nedenl, baqanh olamamalannrn ne-
denlerlnin ortak olmasrdrr. Birliklerin yürü-
yebilmenin yegane kogulu, onlan oluqturan
tek tek örgütlerin yaprlannrn saShkh oluquy-

örgütlerle oluqturulacak birlikler de elbette
yrrümeyecekti.

15 A$ustos 1984, Kuzey Kürdistan tarihi
acrsrndan blr mllatttr. Bu tarihten itibaren
Kuzey Kürdistan'da yeni blr siyasal süreq baq-
lamrqtrr. Awupa'ya giderek derin blr mülteci-
le$me süreclne giren örgüt/partilerimiz bae-
langrgta bu müdahalenin önemlnl yeterince
kawayamadrlar. ilk degerlendirmeler Eruh-
$emdinll müdahalesinin bir atrmlü barut,
macera vs. yönündeydi. Bu dönemde hakloru
teslim etmek anlamrnda, Kürdistan'rn öncü
kadrolanndan Zeki Adsrzln dönemin ruhunu
kawayan ve gelecekteki tehlikelerl haber ve-
ren anallzlerini anmak yerinde olur. Ne de-
miqü o zamanlar 7-ekJ Adsrz? "$u anda bu
müdahalenin yerli yersiz, zamanh zarnansv
oldu$unu tartlQmal< bir qey kazandrrmaz, e[er
sürece müdahale etmezsek, gelecekte Kürdls-
tan'da at izi it izine kan$r..." Vc aynen öyle ol-
du. Örgüt/partilerimiz inisiyatif geliQttrmeyin-
ce, giderek kan kaybetmeye istikrarsrzlaqma-
ya buna mukabil PKK ise me i koparmaya ve
glderek büyümeye baqladr. Bütün bunlar
olurken örgrit/partilerimD ülkeye kadro ak-
tarma].r, planh bir müdahaleyi gündeme ala-
cagrna, acenteci siyaset tarzrm sürdürdüler.
Bütün örgütlerin MK'lertntn o/o 9O'r, kimisinin
daha büyük bir losmr Avrupa'dan örgüt yö-
netmeye devam ettiler ve bunun ne kadar adil
ne kadar etik oldupunu bile düQünmediler.
Bu arada 8O'li yrllann iklncl yansrndan itiba-
ren, mültecileeen Kürt Hareketinin, ülkede
kalabilmeyi bagarmtg kadrolan, yeniden ör-
glrtsel mücadeleyi yeQertmek iqin qahqmalara
baglad ar. Ve 87'lerden itibaren.dergi ve der-
neklerin etra-finda kümelenmeye bagladrlar.
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Yeniden toparlanma sürecine kayrtsrz kalan,
kadro aktarmayr, risk alma5n akrllarrndan bi-
le gegirmeyen Kürt hareketinin yurtdrqrndaki
MK'leri iplerin yolunda gittigini görünce bu ör-
gütsel biriktme sahip grkmaya ve müdahale
etmeye baqladrlar. Bu müdahalelerle bu biri-
kimlerl de heba ettiler ve örgritsel bir direniq
gücüne dönüStüremediler. l99o'larrn baq,
lanndan itibaren azgrnlaqan devlet terörü
kar$ßrnda tutunamayan yeni dönemin kadro-
lan da muhaceret sürecine girdiler ve böylece
ikinci mültecileqme dalgasr yaqanmrq oldu.
Bu ikinci mültecilegme dalgasryla birlikte bu
örgüt/partiler yurtlqindeki son kadrolanru da
]'ltlrerek, birer tabela partisi haline geldiler. O
günden günümüze birgok dernek, legal parti
vs kurdularsa da halk iQinde vücut bula-
madllar ve giderek ma{inalle$tiler.

Qözüm Perspektlflert

Son üq dört ylldrr, ilk mültecilesme dal-
gaslyla ülkeyi terk eden siyasi kadrolar 30
yrhnr doldurduktan sonra, bir lüsml yavaq ya-
vaq geri dönmeye bagladrlar. Dönmesine dön-
düler de gok garip bir psikolojlyle, sanki Kür-
distan'da siyasal bir deprem yaqarrmamrq, si-
yasal dengeler degi$memig, Kürdistan'da iklli
bir ikudar yokmuq, kitleler donmuq bir qekil-
de onlan bekiiyormuqgasrna dawanmaya
baqlad ar. Bu yüzden her biri ömrü bir ylh
geQmeyen, birlikler padiler vs. kurmaya baq-
ladrlar. Yine garip bir Sekilde kendilerine rol-
ler biQlp, yukanda bir araya gelerek parti ku-
rabileceklerini ve kurduklan partilerin sahici
partiler olabilecefiini dügündüler, düqünüyor-
Iar... O halde Kürdistan'da verlll durumu res-
metmek farz oluyor.

Kürdlstan'da geyrek yü4rrldlr blr lQ savaq
hüküm sürmektedir.

Kürdistan, savaqan tarallar ta-rafrndan san-
tim santim (iktidar agmndan) parsellenmiqtir.

SavaEan tarallar iktidannr kimseyle pay-
laqmak niyetlnde de$ildir.

Kürdistan'da üaüncü bir kuwet olmak ls-
teyer er, gok ciddi, milltanca ve bir müminin
sabnyla mücadele etmek zorundadrlar.

Bu iki kuwet drqrnda kalan siyasi araytqlar
2OO-300 kiqilik bir kadro yaprsryla sürdürül-
mektedir. Bu kadrolarrn baEanh olmalan ken-
di aralannda kurduklan fasit dairenin
ag masryla mümkündür. Bu konformist kad-
rolarla, e{er gen$likie ve özellikle üniversiteli
genqlerle bulugamazsa, üQüncü bir kuu/et ya-
rat amaz ve sürece müdahale edilemez.

Toplumsal mücadele bir hegemonya soru-
nudur. Halk böyle bir etldlenmeye aqrk de$il-
dir. Zira ldtleler gözüyle harcket eder ve analiz-
öngörü yetenefinden yoksundur. Bu anlamtyla
da güce tapar. Dolayrstyla, aydm yaprsrndan
dola5n, söylenen gergekler grigsüz de olsa, etki-
lenmeye agrk tek toplumsal kesim, ilk etapta
üniversiteli genglik ve aydrnlardr.

Halen siyaset yapan Kürt siyaset smrfi cid-
di bir deformasyon süreci yaqamlStrr. Kendi-
siyle ciddl bir hesaplaqma süreci yaqa)'lp,
kendini rehabilite edemezse. ne inandtncr ola-
bilir ne de rnücadeleye katlu sunabilir.

Son olarak, aralnqr sürdürdüklen lddiasnda
bulunan bu kadrolann önemli bir kesimi dün-
yadaki politik dönüqümlerin bilg;isinden yok-
sundurlar. Analiz yapma yetisini de kaybetrni$-
lerdir. Hali hazrrdaki siyasi seviye emekli soh-
beUerlnl agan nitelikte de$ildir. Zaten qu anda-
ki halleriyle gündem yaratan degl, bagka-
lannn gündemini yommlayan'gazetecilere'
benzemektedirler. Yani sorun Kürt siyaset
srnrfirun düqündüSünden da-l.a derin ve daha
ctddldir. Ve bu ancak, donarumir, dünyal.rn ve
ülkenin durumunu do$ru okuyabilen, kendini
kendine göre tadf edebilecek, gündem oluQtu-
rabilecek donaruma sahlp, ciddi, mücadeleci,
'gemiyi yakmaya' cüret edebilen kadrolann mi-
litanca mücadelesile agrlabilir.
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HelwGstgirtina
lleteweyG Kurd

$ems€ün Irftü

Heke mirov bCJe ku diroka kurdan bi
tökoqin, $er, xweparastin, serhildan ü bi
berxwedanan dest pö kiriye ü hin ji didome
de ne qaS be. Li dinyaye tu netewe bi qasi
neteweyö kurd evqas di zemaneki diröj de

$ere azadiye nedomandlye ü tu netewe evqas
zöde seri ll serhildanan nedaye ü tu netewe
jl tro serxwebüna xwe ewqas berdClen giran
nedaye.

Ev e bist ü penc sal in ku v€ dawiyö nete-
wey€ kurd, ll dij dakirkeriy€, li dU zllm ü zor-
dariye, h dij siyaseta SST (Sistema Serweriya
Tlrk) ya inkar ü tunekirin€ ü Ji bo serweriya
xwe li welate xwe qereki böeman me$andiye ü
dlme$ine. Di vi qeri de neteweye kurd xwe ji tu
fedakariyö nedaye paq, bi canö xwe, bi qiz ü
xorten xwe, bi malö xwe, bl dilxwazi, bi bawe-
Ii ü bi merxasi rabüye ser piyan ü tene af-
manca wi ew büye ku xwe ji qeyd ü bendikön
bindestiyö rizgar bike.

BerdGla Ku Daye

Ev e [ßt ü pOnc sal in ku v0 dawiyO neteweye kurd, li dii dakirkeriyö, li

dij zilm ü zordariyO, li dij siyaseta SST ($stema $rweriya Tirk)yainkar 0

tunekirinö ü ji bo serweriya xwe liwelate xwe gereK ffiennn megndiye 0

dimq;ine.

Neteweye kurd di vi qerö malkambax de
bed€leke pir giran yeke nediti ü nebinayi da ü
hinJi dide. Bi hezaran xwina ewlad€n kurd ri-
jiya, nifSeke ciwan ya kurd ji bini ji navö rabü,
felaketOn zehf mezin: perisani, belengazi, bir-
qiti, tetayi, koQberi, hebs ü zindan, bombeba-
ran, jehribaran ü komkuji bi ser€ wi de hatin
ü hin Ji ev felaket li ber deri girantir dtbin.

Kurdistan di vi Qere malw€ran de bü kavil;
gund ü bajar li ser piyan neman, dar ü daris-
tan qewitandin, giya ü h€qinahi birihandtn,
€Ill ü qiqek ji navö neman, koka hemü heywa-
nan qelandln, keriy€n pezan ü garanen dewa-
ran hemü telef kirin, b€hna qewat ü barüte ji
qiyan bilind bün, deqt ü newal serüblno kirin
ü ava hemü kaniyan Qlkandin.

Neteweye kurd seri danerf, teslim nebü ü
dretke$iya xwe bi tundi ü bi mörani domand.
Ten€ armanca wi rizgari, serxwebün ü azadi
ye. Wi bi vi qere xwe yC teji bi qehremani bin-
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Di encama vö fedakarl 0 qehremaniy6 de li ser doza

Kurdistan0 niqaq0n b0seri0 bOberidom dike ü dige.

Le mixabin ez ji van niqag0n dawiy0 hem b0h0vi me

ü hem ji je ditirsim. BÖhävi me ji bo ku tu diyarde

tune ye an ez nabinim ku d0 ev niqaq ii bo kurdan

tigteki qö 0 bifOde bixwe re bine. Ditirsim ji bo ku ----destivC. stüxwaflve, '' ' .:. . nerin ü qavderlya min'

i.r,*ouu. ii ur'i ."a endigeya min heye ku d0 ev p0vajo lelaketeke ü gor tcgthistin ü zani-

kir u x*""t k, *"k ne- mezintir bine ber deriye neteweye kurd. na min, sistema Ser-

teweyCn din li ser axa weriya Tirk tenc siya-

xwe serwer ü az-ad bibe. Ü di ve dema iroyin
de Ji ew bi vi qer€ )(rlie serbilind e ü tu gav ji
pa$ve neaveüye, Di ser de ji hiQmendlya wi ya
neteweyi peqve Qüye ü helwestglrtlneke wi ya
birümet lt dU SST li meydanö Ye.

Di encama vö fedakari ü qehremaniyÖ de ll
ser doza Kurdistan€ niqa$en beseri ü beberi
dom dike ü diqe. t e mixabln ez ji valr niqa$en

dawiyö hem böhövi me ü hem ji jC dltlrclm.
Behevi me Ji bo ku tu diyarde tune ye an ez

nabinim ku dö ev niqaq Jl bo kurdan tigteki q€

ü biföde bi xrr'e re bine. Ditirsim ji bo ku endi-

Seya min heye ku dc ev pcvajo felaketeke me-

ztntlr bine ber deriye neteweye kurd. Ji ber qi

ez wiha difikirim. Em ji du ali ve, di du cep-

han de ii pirsgirCke m€ze bikin.

1- Cepheya Sstema S€rsertYa Tlrk

Gava ku e zarok büm, zivlstanan, dema
ku erd Lri berfc sergirti dibü, em bi yCnJt xwe
mezinur re diQüne neqira kewan. Me bi da-r ü
benan dafik Aedlklrln, em diqüne derveyi
gund, me erd dikola ü me dallkön xwe ll ser

'wan galön kolayi bi ci diidrin. Me li dor wan
dalikan ji ka ü qtrQün direqandin ü em li ben-
da kewan diman. Gava ku kewön reben y€n

birqi wan ka ü qlrQünan ji dür de diditin Qa di-
bün ü bask€n xwe li hev dixistln bi lez ü bez

qesta wan ka ü qireünan dikirin ü li ser da-
flk€n me xwe datanin ü diketne dafikan.

seta xwe ya inkare jl nü de ü li gor dil€-xwe se-

rerast dike. Di encama t€kogina tevgera aza-

diyö ya kurdan de, di mercen dinyaya biqük-
büyi de ü b1 deskeftiy€n ereni yÖn kurdan, bi
taybet bl avabüna Kudristana Federe ya li ba-
qür, SST €di nikare slyaseta xwe ya inkare ya

hov bimeqine, kettye tengasiye ü dor le qldiya-

ye. Ji bo ve ew tene dixwaze Qareseri ii ve ten-
gasi ü siyaseta xwe ya inkare re bibine.

Di hiqö w€ de ü di dil€ wö de ji bo neteweyÖ

kurd tu heq ü huqüqek tune ye. Bila tu kes ji
bo vö xewnan nebine ü Jl xwe re xeyalan q€ne-

ke. Ew d1 sistema xwe ya serwerlye de tu gu-

hertln q€nake, tam berevaciya vÖ, ew hewl di-
de ku xwe serkefti Ji v€ tengasiyC rtzgar bike ü
sistema xwe li gor qertCn iroyin bihÖzttr bike.

Ew tene dkwaze ku maqyaJekÖ ll rüyC xwe bi-
de ü xwe ji lometomeye raya giSti ya dlnyayö
bifilltine. Di türike w€ de bi hezaran fen ü fut
hene. Tecrübeya we ya Jl bo xapandina kur-
dan pir dewlemend e. Jl ber ku siyaseta wC ya
inkarö €di nameqe ü büye belayö sere we ü wC

lawaz dike, ew tene lC digere ku gareseri ji vÖ

lawaziya xwe re bibine ü ew € disa siyaseta
xwe ya inkarö bi awayeke din bimesine.

Qi gava ku ew bav€je, Qi guhertinen ku ew

di sistema xre de göbike d€ ew li gor siyaseta
xwe ya kontrol, asimilasyon, entegrasyon ü ii- -

navörakirin€ tevbigere. Plan, bername, cehd ü
xebata we Ji bo qareseriye ev e. Ji bo wÖ qare-

seri tunekirina kurdan e.

Ez c ya dl nav dilö xwe de li vir bejim ku
pisti Sistema Serweriya Tlrk pövajoya Vebüna 2- Cephqfa sfyaseta net€,crcye hürd
Wek ku her kes dizane Sistema Serweriya Ttrk
li ser bingeha inkar ü Jlnaverakirina neteweyC Di rastiye de ez di siyaseta kurdan de sefa-

kurd ava büye ü hebüna xwe dimeQine. Li gor let ü belengazi dibinlm. Ll ser niqa$en Qarese-
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DTP ji rOxistineke kurd ya heri girseyi ü berfireh e 0

kurd bi gigti pigtgiri didinö 0 di hitbiiartina

derbasbüyi de ji du milyonan z6detir deng€n kurdan

stand. Bist hep parlementerOn w0 di meclisa

Tirkiyey6 de hene 0 serokatiyön nehw6d 0 neh

garedariyan di dest6n w0 de ne. L€ mixabin dest 0
piyOn w0 gir0dayi ne, tu plan 0 projey0n w€ tune ne

rrya doza Kurdistand 0 irada W6 1i ne di deStfi W0 de ye, Bcguman di nav
bandora beQaretiye van her du rexistinan
xwe zedeür niqan dide. Siyaset xitimiye, rCQ

tevlihev büne ü armanc Ailü büye. Ez e helrl
bidim ku di gend xalan de v€ nezelali ü kaosö
qirove bikim.

A- Li mileki PKK heye ü pCsengiya $er€ aza-
diy€ kiriye ü dike, rCxistineke heri xurt ü berli-
reh e. Li her derö dinyaye rCxisün ü piqtgirön w€
hene. Dlböjin ku 4-5 hezar gerilayön w€ li serön
Qlyan hene. Gava ku dest bi gerö gekdari kir
avakirina Kurdistaneke azad armanca w€ bü.
Aniha Ji milet€ kurd bi vi awayi dizane ü ji bo vö
alika-ri did6. I,e aniha serok ü damezr€nere
PKKye di destö Sistema Serwertya Tirk de lt Gi-
rava Imraliyö hösir e. Piqti ku ew hösir ket ar-
manca PKKyC ji gav bi gav guhed. pKK ji dewe-
yi gotinen Ocalan tu tiStek nab€je ü nade p€q.
Aniha bi qasi ku em hin dibin armanc tene aza-
diya Ocalan bi xlye ye. Yani azadiya mileteki bi
azadiya tene hkekeselo ve haüye giredan ü her
tigt ll dor v€ armancö di.dvire.

F DTPJi rexistineke kurd ya heri girseyi ü
berflreh e ü kurd bi giqti piStgif didin€ ü di
hilbijaftina derbasbüyi de ji du milyonan
zedetir dengen kurdan stand. Bist hep parle-
menterCn wö di meclisa Tirkiyeyö de hene ü
serokatiyen nehw€d ü neh qaredariyan di
destön wö de ne. I.e mixabin dest ü piyen we
giredayi ne, tu plan ü projeyen we tune ne ü
irada we ji ne di dest€ w€ de ye. Ew ji tenC di-
kare navnigana gareseriy€ Girava Imraliy€ ni-
qan blde.

Ev her du rexistin tene tiqtön ku naxwazir-r
li dü hev rez dildn, di nav sisteme de qaqo ag-
ti ü diyalog dixwazin lö li ser doza Kurdistan€
gotineke wan tune ye. Iidigerin ku li ser bin-
geha turkiyebüyine ji di nav kurdan de kon-
sensüseke göbikln.

de xeteke neteweyi ü hiQmendiyeke Kurdista-
ni heye le ew heya niha Ji takekesan pCk te ü
ew xwedigotin nin in.

C- Hürik mürik, legal ü ilegal gend heb
röxistin€n kurd ü Kurdistani hene. Helbet ku
ev rö)clstin€n kurd bihOz ü bimecal bünaya d€
gotin ü ldrinen wan blwate ü giring bünaya.
l,awazbüna van rexistinan Ji bo doza azadi ü
serxwebünC kdmasiyeke mezin e. Ji ber vö
yekö pöwist e ku ev rexistin beri her tiqti ji bo
rfir/e, ji bb xweguherandine, ji bo xwejinüve,
avakirine ü ji bo xwexurtkfinö gareseri btbi-
nin. Bareke giran ü diroki li ser milön van
rexistinan e. Div€ ku ew di v€ pevajoyC de xwe
ji Sa$i ü Qe\Ä/tiyan paqij bikin ü li gor hewceyi-
ya vö dem€ gotin ü kirinen xwe sererast bikin.

D- Tebeqeyeke mezin jl takekes ü kesön
serbixwe ku bi tu rödstin€n kurd ve girCdayi
nin in, hene. Mirov li ser van takekesan pir
tiqt dikare bibeje. Le ez € li gor gavdöriya xwe
nerinen xwe yen h ser van kesan di gar xalan
de izah bikirn.

1- Hin kes li meydane digerin, dieln ü ten,
ji xwe re rewqenbir diböjin ü li ser navö kur-
dan diaxivin. I,e di rastiye de tu eleqeyek van
kesan bi kurdayetiye ve tune ye ü di tekiI, go-
tin ü kirlnen wan de Eik ü guman hene. He-
wece ye mirov bag hay jl van kesan hebe.

2- Hin kes hene ku di rasttyö de evindariya
kurd ü Kurdistane di dil ü mejiy€ wan de ci
girtiye lö ji ber bCrCxistinbüyin ü bexwediuye
ü di bin bandora SST de, dl hiq ü mejiy€ van
kesan de hiqmendiya Kurdistanbüyine slst ü
jar büye ü ew tene di nav sistemö de dikarin
bilikirin ü li Qaresertyan bigerin. Ev tebeqe mi-
rov ji baren giran direvin ü piri caranji derve-
tr zanln ü irada xwe gotin ü kfinen wan zerar
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Hin kes ji hene nOrinön wan, zanin 0 helwOstgirtin0n

wan yek bi yek Kurdistani ne l€ mixabin zeel 0

qelsiya wan di kar0n xwerexistinkirin0 de heye 0

p6wistiyeke neteweperperi ye ku ev camOr an

hirmeten han rojeke zütir xwe ji vö qelsiyö 0 ji

nexweEiy0n biqOk mig0k rizgar bikin, pasil neminin

didin tevgera azadiya 
ü bi profesyoneli li vi kari rabin Loma tene ev kes u' destö sST de ye ü

Kurdisranö. dikarin ji heq vi kari bOn der. ew vc peva1oye I gor

3- Hln ewladön dil ü armanca xwe be-

kurd y€n zana ü hcja hene ku ew )fiüe Ji siya-
seta kurd ya rCxisüni dür dlktn ü di vC peva-
joya giring de bedeng diminin ü tene ked ü
ene{tya xwe didin xebata gand, hüner ü zi-
man€. Bi ya min ne mafe wan kesan e ku ew

xwe Ji xebata siyasi ü rexistini didin a]i. Ew
argumanten ku ew didin pe9 belki ji bo kesön
ji neteweyen din rast bln l€ ji bo kurdan ev ne

rast e. Loma kurd qer€ man ü neman€ didin.
Disa hin kes hene ku qireten pir glranblha dt-
kin, analiz€n heja ecdlldn, goünen qerese

dibejin ü qala zehf tigtan dikin l€ bi xwe li
meydane naxwiyen. Bö guman zarfn ü gotin
plr heja ye lö kirin höjatir e.

4- Hin kes ji hene nerinön wan, zanin ü
helwestgirtinen wan yek bi yek Kurdistani ne
le mixabin zeef ü qelsiya wan di karen
xwerexistinkirinö de heye ü pewlsüyeke nete-
weperperi ye ku ev camör an hirmetön han ro-
jeke zütir xwe ji vö qelsiye ü ji nexweqiyön bi-
qük miqük rizgar bftln, pasif neminin ü bi
profesyoneli livi kari rabin. Loma tene ev kes

dikarin ji heq vi kari b€n der. Belki hejmaran
van kesan hlndlk be (bi ya min ne hindik in)
l€ heke ev kesön han bi profesyoneli li vt kari
rabin, ez bi bawer lm ku dö serkeftlneke ba$
bi dest keve.

Wek ku dixuy€ rewqa kurdan li ser bingehö
neteweperi ü welatpareziyc di qonaxeke baq
de nin e. Rexistineke kurdan ku bi rasti heq ü
huqüqö neteweyi bide p€9, berjewendiyön mi-
li Ii gor plan ü bernameyekC bipareze, di ve
pevajoya teng ü tali de pögengl bike, alaya
azadi ü serxwebünö bilind bfte, bl xurti li dij
fen ü fut ü plan€n sexte yen SST derkeve ü
deqifre bike, tune ye. Ji ber v€ yeke Ji kontrol

rali dike ü bi r€ ve dibe.

Vattni ü berplrslyarfen kurdan

Ji bo kurdan pir giring e ku rojeva xwe bi
xwe bia{irinin an rojeva ku göbüye li gor ar-
manca Tevgera Azadiya Kurdistane bi re ve bi-
bin ü bi kar binin. Ne rast e ku kurd blkevine
li dü plan ü projeyen SST ü berpirsiyar€n xwe
y€n sereke piEtguh bikin. Helbet her gavavöti-

nek giring e ü div€ kurd xwedi le derkevln, hel-
bet ne rast e ku nlrov gavavetinan red bike. I€
ev gavavetin ne gareseri ne, dibe ku ji bo qare-

seriyö bibin asteng Ji. Jl bo vö divö ku plan ü
bernamey€n kurdan bi rve hebin ü kurd ji tro

wan tCbikoqin. Ji bo ve ez ö di qend xalan de

vatini ü berpirsiyariyen kurdan ku di vc qo-

nax€ de pödivi p€ heye, li dü hev r€z bikim.
I- Hewceyi zi bi zi bi avakirin an xurtkiri-

na re)dsuneke neteweyi ü Kurdistani heye. iro
Cdi dema gotin ü Firoveycn bedawi ü dürudirej
nin e. Ew kesOn ku hestiyar in ü l1 hember
wijdana xwe, xwe perpirsiyar dibinin pev/ist e
ku ji bo wi kari bikevine tevgerek€. Bila her
kes bizanibe ku tenö pekanina vi kad giring ü
dlyarker e. Divö ku ew kesCn dilpak, semimi,
bik€r ü zana ji her gave zödetir mil€ir xwe bi-
din jore ü vi kari bldin pe$iya xwe. Be Sft he-
büna Tevkurd€ ji bo ve zerfnek e.

2- iro Jt her gave zedeur hewceyi bi xurtkiri-
na hiQmendiya neteweyi heye. Ji bo v0 divö ku
di nav kurdan de xebat ü galakiyön neteweper-
weriye be hdarxistin. Divö ku herkes bag t€bl-
gih€je ku dö Trrrkiyebüyin dawi li hebüna kur-
dan bine ü hebüna kurdan tenö bi ziman ü
axa wan ve giredayi ye. Ji bo ve pedivi ye ku
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Ez ji bo avakirina yekitiya neteweyri heb0na Tevkurd€

qanseki h6ja dibinim. Tecrübey0n Tevkurd0 pir biqi-

met in, bingehehek ava kiriye 0 ji bo pOkanina yekitiy0

gaven giring av0tiye. Qargoveyeke rast derxistiye mey-

dan6 0 kadroydn h0ja di navxwe de dihewine L0 mi-

xabin heya niha nekariye xwe ji niqaq€n model ü prob-

r"-4n navxweyixelas bike ü bibe navenda siyaset0. Bi ',,-^*_ ,. ..-kurd hlEeki hevbeg ya 'v"'v" "qr^wv'I ^u u'uv "qre"sq v!'qv-'-' -' digerin li ve projeye
siyasi ava bikln ü I rastikurd jil6xwediderneketin ü ew0n ku pirdiaxi- nebüne xwedi.
dorwibicifin. vin,pirdinivisin,pirqiretandikinü6nkuqa$oli ppka- Ez di pevajoya iro-

.. :- "t 
n1' c::" *1* 

nina yekiliyekc digerin li v0 projey€ nebone xwedi. f" .d" .'":t nabinim
tir hewcef p€ heye ku ku kurd ji bili Tev-
kurd SST (Sistema Serweriya Tirk) bag bina- kurde I yekitiyeke din ü cuda bigerin. Et dc
sin ü li gor u/e b lvin. Pir giring e ku kurd bi problemö girantir ü kürtir bike. L€ ez rast di-
her av/ayi xwe ji bin bandora SST rizgar bikin binim ku Tevkurd rojek zütlr clvina xwe ya
ü bi mejiyeke neteweyi billldrln. P€dhr'yeke se- giqti li dar bixe ü lö bigere ku pirsgir€kön xwe
reke ü diyarker e ku kurd ji nü de diroka xwe bipiqköve, xwe ji nü de terif bike, xwe bihöztir
di ber gavan re derbas bikin, ji tecrubey€n bike ku bikare li doza Kurdistane xwedl derbl-
xwe yön diroki istlfade bikln ü sedem€n neser- keve. Ji iro qünde ji divö ku ji bo vi kari dest
ketinön serhildanen xwe bi bir binin. bl amadeyiyan bike ü ji bo vö tikiliyön berfireh

4- Ji bo hu kurd blkarln Jl bo qareserlye ni- blde ber xwe ü bikeve d1 nav pöngaveke nü.
qaE€n bik€rhati bikin div€ ku di seri de van
karal bi ci binin. Ji bo p€kanina van karan ji Qareserl
zemin, bingeh, re ü rebaz, firsend ü imkan he-
ne. Helbet zehmeti, tengasi, astengi ü pirs- Dö bibe dubare l€ ez dixwazim ku careke
girek de hebin, l€ fedakari ü lstiqrar dö her din ji li bin xiz bikim ku mirov ji bo pirs-
problem€ bipiqköve. Helbet pökanina van ka- giröken heyi li eareseriyan digere üji bo we di-
ran d€ di reyeke teng, tari ü dir€j de derbas bi- keve nav xebat ü galakiyan. FirsgirÖk€n me ü
be l€ ji bo vö di nav kurdan de t€ra xwe rona- qäreseriyö wan bi gigti ü bi kurti li jor hatin 9i-
hi ü irade heye. Tenö div€ ku kurd pövajoyeke rovekirin. Pewist e ku em hewl bidin ku qare-
nü di bin kontrol ü insiyatifa xwe de bidin seriji van pirsgireken xwe re bibinin. Gava ku
dest p0 kirin ü ji xwe re deriyekl nü vebikin. em gareseri ji van pirsgirek€n xwe re nebinin

wC gave xeted heye ku em blbin wasete ji bo
Ycldttya Neteveryl ku SST gareseri Ji pirsgirök€n xwe re bibine.

BC güman dive ku em bi her tiqti eleqedar
Ez ji bo avakirina yekiüya neteu/eyi hebüna bibin ü Ii ser her tiqü niqaq bikin ü di her qo-

Twkurdö ganseki höja dibinim. Tecnlbey€n nax€ de li gor qert ü mercan berjewendiyön
TevkurdB pir biqimet in, bingehehek ava kiriye neteweye kurd bidin peq ü blparedn, le divÖ

ü ji bo pökanina yekitiye gaven giring avötiye. ku em dalikön li pöq xwe dadayi ji bibinin.
Qarqoveyeke rast derxistiye meydanö ü kad- Pewist e ku em ji bir nekin ku mlmkun e SST
royen h€ja di nav xwe de dihewine. tE mixabin her gav dikare dawi li v€ p€vajoyö bine ü bi
heya niha nekariye xwe ji niqaqen model ü helwesgirtineke tundwari disa bl ser kurdan
problemen na\xweyi xelas bike ü bibe naven- de bigire ü rojen hritir ü hoyen dijwartir dest
da siyaset€. Bi rasti kurd ji l€ xwedi derneke- pö bike. Bila kes nutuk nede ü nebeje ku
Un ü ew en ku pir diaxivin, pir dinivisin, pir Si- qerten dinyaye ji bo ve dest nade. Tam bereva-
retan dikin ü ön ku qaqo li pökanina yekiüyekö jiya ve ew le dixebite ku Ji bo vö gertan li gor
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dil€ xwe biediline. Ez ji hin kes ü nörin€n
xweQbini re metalmayi diminim ku gawa dika-
rin diroka kurdan ü SST ji bir bikin. SistemO

devji qere xwe bernedaye. Ew tene dkwaze ku
kurd devji Sere xwe yC azadiyE berdin ü ji sis-
teme re seri danln,

Bi ya min ji bo kurdan p€vajoyeke cudatlr
ü dijwartir dest p€ dike. Berpirsiyariyeke diro-
ki ye ku kurd Ji bo ve xwe amade biläin ü ji bo
v€ ji divB ku xwe biguherinin, xwe ji nü ve bi-
alirinin ü xwe ji nü ve reorganize bikin. Ev ji
tene ll ser xime stüna neteweperweri ü welat-
par€ziy€ p€kan e ku ava bibe. TenC reldstine-
ke netewe)ri ü berfireh dikare ji heq vi kari
b€te der. Anlha Jl bo vi kari Ji berendam tenö
Tevkurd e.

Bang

Ez dlxwazim ll \,'ir bangek li ewlad€n kurd
y€n xudanrümet ü xiretköS blktrn,

Hevalno, em nikarin destür bidin ku di
pe$eroJe de zarok ü neviyen me wek netewe li
ser rüy€ dinyayö wenda bibin. Trr malö me tu-
ne ye ku em mehniyan ji xwe re bibinin da ku

Jl berpirsiyariyen xwe yen neteweyi dev ber-
din. Ne layiqe me ye ku em guh bidÜr reheti,
sistayi, nexwesi, qelsi ü pirsgir€kön xwe yen
taybet, disa ne layiq e ku em kemasi ü Sa$iyen
heval€n xwe yön kurdperwer blldn hlncet ü Jt
bo avakirina eniyeke neteweyi bibin asteng.

Gerek e em J1 bir neldn ku di diroka nete-
weyan de m€rxasi, fedakari, dürbini, mezlnfl-
kirin, wefadari ü hezkirin bi k€r t€n ü diyar-
ker ln. Guneheld mezin e ku em ji bo tiqten
beredayi izin bidin ku keda me ü fedakariya
neteweye me berhewa bige. Em berpirsiyar in,
em Ji her tigti berpirsiyar in. Berpirsiyareke
vijdani ye ku em pödiviy€n berpirsiyarlyen
xwe bi ci binin.

Werln hevalno, werin em xewn ü xeyalen
xwe bikin yek ü ji bo cibicikirina wan bi hev re
dil bi dil ü mil bi mil bimeqin. Em hemü ji di-
zanin ku hewceyiya me bl hev heye ü em qenc
hay jö hene ku deriy€ rtzgariye ten€ bl yekitiya
me dikare li me vebe. R€ya avakirina yekiüye Ji
tenö ew e ku em lt clhC xwe nesekinin, bC qeyd
ü bendft, bi xwe, ber bi hiqmendiya yekitiy€ ve
gavan biavejin. Heke em biceribinin em C bibi-
nin ku pir hösan e ü serkeftln ya me ye.
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Kürdistan Meselesinde
Ulusal Birlik ve

$öziim..Tartrgmalarr
Uzerine

Meün Es€n

Kürdistan Ulusal Kurtulug mücadelesi hrihi boyunca sürekli hsallutluklar söz konusu oldu ve bu tasal-

Iutluk bugünde devam efneKedir. Dq müdahalelerin iq ihanetlerin sonucu olarak Kürdistan bölündrj, pa-

plandt, paylaqldr, bu bölünmeye, parplanmaya kargr geliqen siyasi mücadeleler bir türlü ulusal birligin

temel ö$esi onun dinamit lünyesi olan merkui bir yaprya ulaqanndr.

Son yüz yrlhk Ulusal batrmszhk sürecimiz
qok aSr ve kanh süregleri kapsryor. Bu yaqa-
nan süreQleri sorgulamadan tlerlye dogru
sa$hkh bir adlm atma imkämmz yoktur, bu
anlamryla Ulusal birlitin hangl temelde yük-
selece$i, bu yakrn tarihimizle yüzleqmekten
geQiyor. Seksen altr y hk Sömürgeci Ttirk
devletinin resmi ideolojisiyle sürdürülen ret
ve inkar'ln yarunda birde PKK'run baglattr$
1984 sorlrasl silahh kargaqa iqinde tahrlp
edllen ulusal deferlerimlz anlaqrlmadan Ulu-
sal birllglmizin önündeki engellerin agrlamasr
zordur. 1984 sonrasr süreQte Kuzey Kürdis-
tan'da ulusal bilingte bir krnlmanrn ya-
qandrgrnr görmek zorundaJnz, Kürt siyasal
kadrolanmn ve aydrnlannrn kolu kanadr
]ärnldr, Kürt hallrrmn beJmi parQalandr, bilin.
ci sulandrnldr. Kürt siyasal kadrolan ve
aydmlan, Tahsin Sever arkadaqrmrn da be-
lirttigi gibi: 1984 sonrasr Kuzey Kürdistan'da

baqlayan savaqr alkrqlarken, Kürt Harckeüni
var eden de[erlerin nasrl bo$azlandr[rm ya
görmediler ya da görmek istemediler.

Kürdistan Ulusal Kurtulug mücadelesi ta-
rihi boyunca sürekli tasallutluklar söz konu-
su oldu ve bu tasallutluk bugünde devam et-
mektedtr. Drq müdahalelerin ie ihanetlerin so-
nucu olarak Kürdistan bölündü, pargalandr,
paylaq dt, bu bölünmeye, pargalanmaya kargr
geliQen siyasi mücadeleler bir türlü ulusal bir-
Iigln temel ögesi onun dlnamit fünyesi olan
merkezi bir yaprya ulaqamadr. Merkezi yaprya
ulaqrlmamasmm önündekl engellerin en bü-
yü!ü drq kuqatma olsa da igyaprda her tarihi
dönem qrlv;r Qatr$malan göruruz.

Orta-Do[u tam bir ateq gemberi ve bu ateq
gemberlnln ortasrnda blr baqrna kalan Khrt
ulusu uluslar arasr merkezi plrqlerin grkaf
gatrqmalanndan ötürü sürekli yalmzlaqtr, bir-
de üstüne üstlük ülkesiyle bölündü, parga-
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Barzani hareketi srrlnt kadim Kürdistan daölartna

verirken, Kuzey Kürdistan da siyasal süreq ise

(19i0) daha larklr bir durumda geligti ve bu geliEen

sürece Marksist kadrolar yön verdi, Bu kadrolar

Kürdistan daflarrndan qok yüzlerini Ankara'nrn

vahgi duvarlanna dönük olarak dünya sosyalist

hareketinin politikasrna göre kendilerini
landr'. .Bir .t"'"l:i" biQimlendirdiler ve bu anlamryla olugturduklarr :i:'"i" , sivasi
Sovyet Rusya'nm illq- -' ---- '..,-,..-;j...-..'':--. ktptrdanmalara yol

raae oraugu suriye ve programlart ve hedefleri de bu "ithal Malt"na göre 
"*,,. Bu dönemde

Irak, öbür tarafta 0lu$tu/olugturu ldu.

ABD'nin iligkide oldu-

!u iran ve Ttrrklyel Bu iliqkiler a$r iqinde Kürt olsa
ulusunun ulus, Kürdistan'rn ise ba$rmsrz programa sahip defiildi, olmadt[r gibl daha

devlet olma haklo görmezlikten gelindi, yok gok Güney Kürdistan bölgesinin arka bahgesi

sayrldr. olma durumunda kaldr. Güney Kürdistan böl-

Bu koqullar albnda geliqen Kürdlstan'rn gesi siyasi hareketleri ise mücadeleyi kendi
her pargasndaki slyast örgüUenmeler (parti- bölgeleri ile srmrh tutmaya gahqtr ve Kürdis-
ler, örgütler, guruplar vs.) ulusal kayg ar so- tan'r bu bölgeyle strurlandrrdrlar. Diger parqa-

nucu olugmug programlara sahip olamadrlar. lan ise sömürgeci devletlerin bir le sorunu
Daha qok Orta-Doguda gellQen/geliEtirilen olarakgördüler.
denge politftalarina göre bigimlendirilirmi$ Barzani harekeü srrtrm kadim Kürdistan
"ithal" mah programlara uyarlanmrq örgütlen- da$larrna verirken, Kuzey Kürdistan da siya-

melerdir ve bu örgüUenmeler ülke bütünlü- sa.l süree ise (1970) daha farkh bir durumda

[ünden uzak pargalara srkrQmr$/ geliQu ve bu geliqen sürece Markslst kadrolar
srlirqtrnlmtqtrr. Birde üstüne üsflük ideolojik yön verdi. Bu kadrolar Kürdistan daflanndart
kaygllar ile donanmrqt[. Kürdistan rnesele- Qok yüzlerlni Ankara'nn vahqi duvarlanna
sinde ulusal birlik ve qözüm tartlqmalarmda dönük olarak dünya sosyalist hareketinin po-

ideolojik kaygflardan uzak durmak gerekiyor. litikaslna göre kendilerlni biqimlendirdiler ve

Her qeyden önce ulusal birlif,imizin önünde bu anlamryla oluqturduklan programlan ve

duran en büyük engel ideolojik kaygdardr; hedefleri de bu 'ithal Mah"na göre olu$-

ideolojik kaygrlanmrzrn sonucu olarak ulusal tu/oluqturuldu. Kl ne Bolqevikler, ne de di[er
blrllglmtzin önündeki engelleri agamtyoruz! sol partiler Kürt ulusal baqkaldm ve direniq-

ideolojik kaygrlarla donanmrq yaprlar ulu- lerine hiQbir zaman rasyonel yaklaqmad ar'
sal birlisi saglayamaz, sa$layamad{r gibi gö- aksine kendi devlet qrkarlanna göre hareket
zümde getiremez! ettiler, dolaysryla Sovyetlerln Kürt poliükast

Kuzey Kürdistan bötgesinde, 1938 Dersim gerek bölge sömürgeci devletlerin gerekse on-

bagkaldrnsrnm o a$r yenilgisinden sonra lann uluslar arasr lliqkide olduklan emperyal
l960'lara kadar olan dönem sessizlik dönemi- devletlerin Orta-Dogu da oluqturduklart sta-

dir. 1946 da Mehabad'da kurulan Kürdistan tükonun devammdan yana ve Kürdistan'rn
cumhuriyetln kuruluq ve yrkihg sürecinde bl- bölünüp pargalanmasrnda, Kürt ulusunun
le Kuzey Kürdistan bölgesinde derin bir bafrmszh$rndan yoksun kalmasrnda gok bü-
loprrdanma söz konusu delildir ancak 1958 yük katlalan ve destekleri oldu. Bu durum
de Mela Mustafa Barzani'n sürgünde kaldr$r higbir zaman sorgulanmadr, eleqtirilmedl sü-

Solyetlerden Irak'a dönüqüyle yentden ba$la- rekli görmemezlikten gellndl. Öte yandan Sov-

yan silaNr mücadele Kürdistan'rn dört par- yeflerln Kafkasya Kürtlerine karqt sürdürdü-

yurtsever kanat dedi-

$imlz T-KDP'I crlu da
örgütlenmeye baqladr, fakat ciddi bir
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Kürdistan ulusal kurtulug mücadelesi pargalardan

arrnarak merkezi bir düzeye gelmemesinin nedeni

Kürt siyasal kadrolarrnrn yürüttükleri yanlt$

politikalann sonucudur. Dernekqilik kalasryla ulusal

mücadelenin yürütülmeyecegi bir türlü

anlagrlamryor. ParEalardan arrnarak ülke bütünlüklü

natrg agrsrndan yoksun, ulusal siyaset zeminindefl ,.-,^-.._Aü pollttkasl korkunq liyoruz. Bunun
ve tahripkär oldu. (Bu kopmuE bir durumda nastl ulusal birligimizi yamnda sömürgeci
konuda Hejar€ $a- SaglayaCagt? devletler lle onlann
mil'in Diaspora Kürt- iliqkide oldu$u uluslar
leri adh kitabrna baloiabilinir.) Durumun an- arasl güglerln de destegiyle Kürdistanln bölü-
laqrlmasr tQin bir ömek vermek istiyorum ki- nen her pargasr Kürdistan ismi ile de[[, böl€le
taptan: Atalanmrn mezan Kürdlstan'da, ba- sömürgeci devletlerinin toprak pargasl ve ig
bamnki Azerbaycan'da, iki kardegim Erme- sorunu olarak elgr'lanmastru Kürt siyasi hare-
nistan'da gömülmüS, tek krz kardegimiz sür- ketleri olarak daha fazla derinleqtlrllmeslnl
gün vakü trende öldü, cenazeslni askerler aldr sa$ryor. Ömefin, (tarihini tam hatrrlamryo-
götürdü; hangi memleket oldu$unu bile bilmi- rum) KDP'nin üst düzey sorumlusu Sayrn
yomz; alrnem Krr$zistan'da vefat etti, o$um Fadrl Mirani kendisiyle yaprlan bir röportajda
Rusya da öldü; orada topraEa verdilen blz aynen qöyle diyordu: "Bu srmrlar Birinci Dün-
kendimlz Kazakistan'da. Bu yaqrma kadar ya Savaqr ndan sonra oluqmug ve biz bunlan
kimsenin mezanm ziyaret edemedlm, Bu zu- ytkamayrz. Gerqe$ görmeliyizi bütün ülkelerin
lüm de$il de nedir? (sayfa l2O) Kürtleri kendi ülkelerinin özeiliklerini ta$ryor.

Kürdistan ulusal kurtuluq mücadelesi par- Siyasi hatta kültürel aqrdan bile birbirimizden
qalardan annarak merkezi bir düzeye gelme- farklryrz. Düqünün, Silopi'yle Zaho arasrnda
mesinln nedeni Kürt siyasal kadrolannrn yü- bir Habur QaJn var. O qayln Silopi tara_finda pa-
rüttükleri yanhE politikalarrn sonucudur. muk yetiqiyor, Z.aho'da ise domates. Ekonomi-
Demekglllk kafasryla ulusal mücadelenin yü- ler bile aJm. Her ülkedeki Kürtlerin yönetimine
rütülmeyecegi bir türlü anlaqrlamryor, Parqa- o ülkenin karar vermesi lazm. Mesela biz hiq-
lardan annarak ülke bütünlüklü bakrg bir zaman iranh Kürtlerin ig meselelerine
aqrsrndan yoksun, ulusal slyaset zemininden kanqmayrz. Biz sadece iran devletiyle Kürtler
kopmuq bir durumda nas ulusal birlifimlzl arasrnda arabulucu olabiliriz, o kadar. Ama
sa$ayaca$z. Kuzey Kürdistan bölgesinde le- iran devletine kargl blr mücadeleye girmeleri-
gal olsun veya illegal olsun tüm siyasi Kürt ne destek olmayrz. " Bu anlayrq ne ulusal blrll-
örgüUenmelerin yüzü Ankara'ya dönüktür. ge ne de ülke bütünlüklü mücadeleye hizmet
Oysa yap masr gereken gey Kürt milli hareke- etmez, etrnedigi gibi de; gerek bölge sömürgeci
ti olarali aya$r kalkmasr, ulusun istem ve ta- devletleri ile onlann uluslar arasr iliqkide oldu-
leplerini ulusal b"E msrzltk politikast iginde $u emperyal devletlerin Orta-Dogu'da olu$tur-
yerine geurme mücadelesini yürütmesidir, duklan statükonun sürdürülmesinin daha da

Sömürgeci devletlerin Ulusal harekeflenme- derinleqtirilmesine hizmet eder.
leri baqka kanallara yöneltmek, igerl$inden Oysa Kürt ulusu iki yüz ]' dlr krnla dökri-
bogaltrnak iqin ideolojik kaygrlan derlniestlr- le, egile-büküle, sanc ana, sanc ala, kan
mek, yeni muhalefetJer yaratmak, siyasal kad- lqlnde Orta-Do$u'nun ortasrnda brQaklara tu-
rolann adalet duygulanrun geliqmesl yerlne tunarak yürüyor. Baqrndan trrnaflrna kadar
onu kangrene Qevlrmek gibi derin politika- cehennem zebanilerinin ölüm qa$nianyla ku-
lanm ya anlamryoruz ya da anlamazhktan ge- qatrlmrq olarak yürüyor, Drq kugatma ile iq
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thanetin büyüttüEü kanh pazarlftlar altrnda
baglmszhk ve özgürlük igin yürüyor. Slrur
boylanm gegtikge arkamrzda kurquna dizilmiq
blr ulusun nastl kana bofuldufunu görmek
znrttndap bugün! Yenilgilerimizin neder eri
ve kaynagl nerede? Blzler hangi sürecin kör
dügümünü tutuyoruz boynumuzda? Bilinci-
müi yaralayan, dllimizi pargalayan, deferlerl-
mizi inkär eden sadece sömürgeciler midir,
peki bizim kendi payrmrz nerede?

2OO9 bahannda Güney Kürdistal'da bir
Kürt konferansr yaprlma durumu vardl (l) ve
bu konferansta Kürtler figüran olarak görülü-
yordu, fakat ne olduysa gerqekleEmedi!
ABD'nin lrak i$galifle birlikte Güney Kürtleri
önemll mevziler elde ettiler, fakat bu ka-
zammlann giderek derinleemesinden rahatsz
olan Türk devleti her koqulda igyaprda lstik-
rarslzh$ Tlirkmen meseleslyle derinleqtirdi,
drg yaprda ise askeri kuqatmayla engellemeye
qahqtr ve büyük oranda da baqanh da oldu.
ÖrneSin Kürtgenln Kurmanci lehgesi üzerine
hazrrlanan alfabe pat diye ortadan kaldrnldr$
gibi okullarda egitim dili olmasr da yasak-
landl, ardrndan Kerkük sorunu yasal olarak
l4O,maddenin uygulanmasr adt alünda sü-
rüncemeye bralcldr. Bu günde Güneyli Kürt-
lerin daha nasrl iyi blr Irakh olabilir

QahQllmasr yürütülmektedtr. Arkasrndan An-
kara'da "Kürt aQrlml" sendromu baqladr der-
ken bu sendromdan gele gele "demokratik
agrhm"rna gelindi, gelinen bu agamada Kürt-
leri Kürtlerle vurma savaqrm yürüten sömür-
gecl Türk devletinin prograrru ve deneumi de-
hilinde yaprlan tarhsmalar i$i geürip götünip
Ttirkiye'nin demokratikleqme yaprsma kilitle-
di. Kürtlerln ulus olarak kendl kaderlerini
kendilerinin tayin etme hakkrna sahip ol-
madlklan bir yerde demokratlklesme olmaz.
Her qeyden önce Kürtler sömürgeci devletlerln
demokratikleqmesinden Qok kendi kaderlerini
tarhgmal ar bunun da yolu kendi evimize
dönmekten geQlyor...

Ulusal deterlerlmlzde hassas olmak duru-
mundayz Istesek te, istemesek te ideolojik
kayg ar ve gunrp, parti grkarlan temelinde
yap an her blrlik gaf,nlannm altmda yeniden
bölünmüq, parQalanmrQ yaprlarrn ortaya
Arkh$ru göruyoruz. Kuzey Kürdistan bölgesin-
de her birlik Qagnsr yeni btr ayrhg bagrnda
taqldl/taqlyor. Bu durumun aqümasuun ol-
mazsa olmaz koqulu yüzümiZ ülkeye dönük
olarak ulusal bir programa Q olmasl gereki-
yor, bununda yolu beq pargayr kapsayacak blr
Ulusal kongrenin yap masrdrr.
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$iddet $iddetsizlilr

Özglir A&oolla

Sömürgeler ulusal özgürlüklerine farklt direniq yöntemleriyle ulagtrlar; istisnai olarak giddetsiz di-

renig yöntemleri sömürge kurtuluglanna öncülük etti. Bu durum dünya genelinde giddetsiz hak

araytglarrnrn gündeme gelmesine neden oldu. Ayrrca gegtiflimiz yüzyl Fransz Devrimi'nin hemen

ardtndan ilk kullanrmrna tanrklrk edilen 'leröi' kavramr özellikle 70'li yrllar ve sonrasrnda eqemenre-

rin siyasi literatüründe tedavüle grffi,

20. W. öngörüldügü gibl savaSlar ve
devrlmler qa$r oldu. Sömürgelerdekl ulusal
direniqler sömürgecililin yeni trir modele
kavugmasryla sonuglandt. Tarthln gördü-
gün en kanh yüzytllardan biri olan bu
yüzyllda savaqlarda hayatlarlnl kaybeden-
lerin saytsr Hobsawm tarafindan 187 mil-
yon olarak verillr: "bu sayt, 191S'teki dün-
ya nüfusunun yüzde lo'undan daha faz-
lastna karp tk gelmektedir"

Sömürgeler ulusal özgürlüklerine farkh di-
reni$ yöntemleriyle ulaqtlar; istisnai olarak
Slddetsiz direnig yöntemlerl sömürge kurtu-
luqlanna öncülük ettl. Bu durum dünya gene-
linde $iddetsiz hak arayrqlanmn gündeme gel-
mesine neden oldu. Aynca geqtigimiz yüzpl
Fransrz Dewimi'nin hemen ardrndan ilk kul-
lammrna tarukhk edilen 'terör" kawamr özel-
likle 7o'li yllar ve sonrasrnda egemenlerin si-
yasi literatüründe tedavüle qrkb.

Pasif direnlg ve özelinde sivil itaatsizllfl
tartrqrrken temel olarak tartl$llan qiddet ve
qiddetsizllk konusudur. O yüzden glddet
kawamrnrn tartrqrlmasrmn yararh olacaSrm
düqünüyorum.

Weberyan sosyoloJlde devlet qiddet tekelini
elinde bulunduran kurum olarak tammlarur.
Foucault ve Arendt gibi isirnlerin karqrsrnda
durdufu bu tanrm qiddet tartrgmalannda o1-

dukqa etJrili oldu:
'Fiddet iktldann yüzüdür. Qiddet sayestn-

de lktldar bir dügünce ya da blr lmge olmak-
tan qrkank gerQek haJine gelir...

...$lddet yoluyla öldürrne yasapnt gigne-
mek iktidara meydan okumantn en köktenct
yoluna karEhk gelnektedlr"

iktidann qo{unlukla gizlenmeye, gözden
kaqrrrlmaya gahqrhn bu ntteligi, Qiddet
tartrqmalannda ortaya konulan "birincil qld-
det" unsuruyla eq olarak düSünulebilir.
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Devletin bu spesilik özelliIi kapitalizme,

sömürgeciliöe veya mevcut devlet yaplstna kargt

duranlarrn geqmi$ten günümüze iktidarl ele

geqirme aracr olarak giddeti düqünmeye sevk etti.

Marx " kuEkusuz eleEtirinin silaht, silahlartn

elegtirisinin yerini alamtyor; s0mut güq, ancak

Devret egemen 
",r,,r,r, 

sOflut güqle yenilebiliyor; ama teori o: l|i!:: "sömürgetikten
qrt ".l".r"r' korumak saraf safmaz SOmUt bif güq dufumuna geliyol' o,rra,,r- ak iatma sid-
iqin var olan iktidar derken, Mao "iktidar tülekten qkar" diyordu. det iseren bir olgudur.

aracrdrr, bu amacrnr Sömürqelikten kurtu-
sadece giddet yoluyla gergekleqtiremez. Bu /ug hangi bireysel ya da toplumsal düzeyde

nedenle aynr zamanda rrza imal etmek zo- incelenirse lncelensin karglag acak olan ol-

rundadrr. $iddetini dünyevi adalet iQin kul- gu, gok basitge, bir insan cinslnln diter bir in'
landr[rna, megru tek silahh kuwet oldufu- san "cinsi" ile deqlg rtImip o]mastdr."
na kitlelert ikna etmek zorundadtr. Ama Falon yalnzca sömürgeci ve sömürülen

baqvurulacak nihai silaht glddettir; arasrndaki qiddeti defil aym zamanda bu ilig-
'Toplumu kontrol etunek iQin kullanllan klnin dof,urdu[u sömürgenin iq qiddetini de

kupkustsz en esld ve en tehlikek arag frzLksel aqrklamaya girtqü. Ona göre sömürgenin ig

Slddettif. Modem demokrasttln nezaket kru;a/- qiddeti sömürgeciye gösterilemeyen qiddetin

lan gerqevesinden qlonadan yönetilen toplum- tezahürüdür;
tannda bile gtddet, gözümlenemez bir taft$na "Sömürge tüm gücüyle kab esel inükam da-

konusudur. Higbir devlet pohs p!1tcü ya da bu- valanna yönelerek, sömütgectll4ltt varlt$nu

na eEde{er silah)t btr güQ ollnadan var olamaz. unutrnaya, her gefin eskisi gibi sürdü{ttne, ta-

Bu nihai giddet srk stk kullanhnak zorunda rihln devam ettlEine kendini lnandtrmaya

de$Jdlr. $iddet uyglt amastnda, uyanlar w gal4tr. Tttm bu davtan1lar tehllke karitsnda-
lanama ceast gibi gok sayda apama bulunabi- kl ölüm refleksidirler, JnQaIn ve egemen)lä

lir. Ancak ttim bu uyar ar göz ardi edtJd$tnde, saflama alnmtg olan sömürgecinin bu lnsan-

trafrk cezast ödernek kadar baslt bir mesele- lann ahllarutn baElannda olmadtpn düpün-

de bile en sonunda karg karqtya gelinecek du- mesine neden olan lntlhar yäneligleridir.

nm, birkae poltsln kaprda kelerye ve polls ara- Gerqekgllikten uzak geqen y lardan sonra,

bast tle bel'Jmesidir. " en $ag-l;rficr kurgulara kapldtktan son.ra, sö-

Devletin bu spesifik özellisi kapitali/,Ixle, mürge elinde silahryla nlhayet varlt4l tehdlt

sömürgeclllge veya mevcut devlet yaprsrna eden tek güQ e sömürgecinin gücü ile karil
karqr durarrlann geqmiqten günümüze tkfi- kargyadtr...
dan ele geqirme aracr olarak Siddeti düqün- ...t1|üsalct siyasal pafüler htgbir zaman

meye sevk et . Marx " kuqkusuz ele$tlrlnin sL Erle kullantmt konusunda tsrarh oLmazlar, zi-

lahr, sllahlann ele$tirisinin yerini alamryor i ra onlarut amaglan sistemde köklü de$igiHik

somut güQ, ancak somut güQle yenllebtliyor; olugturmak degLldir. Banggl- yasalct, düzen

ama teori de yr$nlan sarar sannaz somut bir yandag olan bu siyasal fotmasyo ar sömür-

güq durumuna geliyor" derken, Mao 'tktidar geci bu4uvazlye, At4likle, kendiletl lQln temel

tüfekten grkar" diyordu. sartre'm 'Engels'ten . blr önem tasryan $u ga$n7t yaparlar: 'bize da-

bu yana tarihe ebelik eden öfeyi gün rqlglna ha qok iktldar verin."
grkaran ilk kiqi'olarak nitelendirdifi Frantz Sömürgenin $lddetl hakl nda yazanlar

Fanon sömürge mücadelesindekl giddeti te- arasrnda felsefesinde hümanizmln önemli bir
orlze etme gabasryla ilgi QekU. Ona göre: rol oynadrfr Jean Paul Sartre da vardr. Fa-
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Sivil itaatsizlik teriminin yarattctst Henry David

Thoreau Meksika ABD savaqlnrn finansmanrnda

kullanrlan kelle vergisini ödemeyi reddederek

kendisi adrna ilk sivil itaatsizlik eylemini

gergekleqtirdi. 20. yüzyrlda Gandhi'yle tanrnrr hale

gelen sivil itaatsizlik, Amerikalr zencilerin

mücadelesinde l\4artin Luther King tarafrndan

non'un 'Yeq^izünün benimsenefek geniq kitlelerce tantndt. -Arendt iQin €tddet
Lanetlilerl' kitabrna tkttdann anütezi oluD
yazd{r önsözde qöyle diyordu:

'Bu öIkeden kurtulmak ieh aralannda
ktymlara baEvurduklan da olur: A1iretler as
düqmana saldramadtklan i?in, birbirlerine
karg savagrlar ve bu ig eatt7malann sömür-
ge siyasetlnl teevtk edece4lnden emin olabili-
riz, kardeilne bryak qeken klgi, öldürme atzu-
sunu yerine getirmek iQin yapmryor bunu, ter-
sine, eylemlyle ortak rezilliklerinin, al-
gaklklanntn tiksindlrici tablosunu bütünüyle
ortadan kaldtrüfint dügünüyor, Arna bu gü-
nah kurbanlan karde7lerinln kana su-
samt€ltklan gideremlJrcr,"

"Köyl er silaha sanlüklannda eskt efsa-
neler sönecek, tabularsa pes pe1e ylfllacaktr.
Savaggrn-rn silahr, lnsanltgntn kantttdr.
Ayaklanmann llk dönemlerinde öldürmek ge-
rekiyor. Blr Avrupalryt ö\dürmek, bt ta1la iki
kugu vutmaya benzer, günkü aynt anda hem
zallm kigi, hem de basl<t altndaki kipi dünya-
dan defedilir. "Gerlye lse bir ceset ve btr de öz-
glrr insan kalr. Ya4ayan kt1t ilk kez ayak-
larutn altnda ulusal topra{ n varhpnt du-
yumsayacakür. O andan itibaren, arük ulusu
onu yaJnz, brakmayacakbr. "

"Dewimi tehlikeye düpürdükJert ama daha
önemlisl Qiddetl yanlr7 dügmana yöneltmek-
ten bagka lllevfiert olmadtklan iein a$tret kav-
galan durmaya baglayacak ve glderek yok ola-
cakür. Agiret kaugalan bütün geli7melere
karpn, -Kongo'da oldupu- gibi hile sürüyor-
sa, bu sadece sömürgeci dügmantn ajan et-
kinnklert ve ktgfurtmalan "nedeniyledir. "

$iddet ve iktidar iltqktsini yukandaki gibi
de$erlendirmeyen isimler arasrndaysa Arendt
ve Foucault qlbi isimler va.rdr.

siyasal alana ait bir eylem olmazken Foucault
iqin iktidar giddet aj,nm4 tarihsel bt dönüSü-
mün sonucu olarak modem toplumlarda gö-
rülen ve bu anlamda de$erlendlrthnesi gerc-
ken bir durumdur. Arendt qiddete nerdeyse
her kopulda karg gtkarken Foucatslt'nun güp-
hecil$i glzll ve üretken bir modem tktidar-
dansa aqtk bir QiddeI mi tercih edece{i soru-
sunu akla getirir."

"Iktldann yerine Eiddeti koymak zafer geti-
rebilir, ama bunun bedeli gok yüksektir. Zlra
bu bedeli yalnuca yenlJenler ödemez, muzaf-
fer olanlar da iktidarlanyla öder bu bedeli."

" Foucault'nun 'modernitenin egill' olarak
adlandr&p bio iktidann cezalandrma teknik-
lerinde niqln bedensel piddeti dryIaüfi ve onun
yerine hüktimlüyü ltaatkär ve üretken hale ge-
tirecek tslah edici ceza tekniklerinl tercih etti-
pi aEk. Qünkü blrew biyolojik yaeamt ve
onun yönetllmesi arük iktidar igin vnzgegihnez
bir unsurdur, iktidat bu ya€amtn sahip ddu-
Eu griglerl engellemek ve yok etmek yerine tep-
uik etntek, g;uglendirmek denetlemek en lyl €e-
kllde kullanmak ve örgütlemek zorundadr."

Marx ve Engels'in Komünist Mantfesto'yu
kaleme aldr$ yrl olan 1848 aym zamanda -yeni
krl"ada- Henry David Thoreau tarafindan "sivit
itaatsizlik" makalesinin kaleme ahndr{r yrldr.

Slvil itaatsizlik teriminln yaratrcrsr Henry
David Thoreau Meksika ABD savaqmrn fl-
nansmarunda kullan an kelle vergisini öde-
meyi reddederek kendisi adrna ilk sivll ltaat-
sizlik eylemini gerqeklegttrdi. 2O. yüzyilda
Gandhi'yle tarunlr hale gelen sivil ltaatsizlik,
Amertkah zencilerin mücadelesinde Martin
Luther King tarafindan benimsenerek geniq
kitlelerce tamndr.
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Sömürgeci Ingiltere aleyhine muazzam bir nüfus

üstünlü[üne sahip Hindistan'rn soguk savaq

aqamasrnda anargist kökenleri bulunan ve

Gandhi'ye, Nehrusanayileqme kargrtr

önderligindeki Hindistan'rn SSCB ile yakrnlagma

ihtimalinden dolayr müsamaha göstermek zorunda

2o' vüzvrlda "iül kaldrör ifade edilir.
itaatsizlik kawamrrun
dulmlmasrnda en önemli rolü oynayan Gandhi
ingiltere'de hukuk egitimi gördü, daha sonra
Güney Afrika'da geqirdEl uzun ydlar bolunca
Afrlka'da ya$ayan Hlntlilerin haklan igin
gahgan Gandhi, bu dönemde Güney Afrika'da-
ki sömürge yönetimine karQl yakla$üru gtnQttr:

"Güney Afrika'da gördüHeri ve yaqad rlan
Gandhi'nin ingilizlere yönelik tutumunda
önemll dell1lkllkter yapmadt. O hala ing EIe-
rin modem ve uygar bt dünya yaratna ug-
raqtnda oldu$una ttantyordu. Bu nedenle in-
gilb-Boer Savaginda gekinmeden ingilhlerin
yantnda yer aldt."

Daha sonra Hindistan'a geqen Gandhi Hin-
distan Ulusal Kongresi iqinde yer almrq, gid-
detsiz direniqi örgütlemeye gahqmrgtrr. Hint
Ulusal Kongresi igerisinde bulundurdutu qid-
det yanhsr ve bafrmsrzhk taraftan sosyalist
Nehru'nun önderliElndeki kitleyle qok taraflr
bir yapr halindedir:

"Kongre igindeki sosya-list kanadn lideri
Nehru yaytnladl4t bL[dlrllerde, Gandhi ve
onun giddet aleyhtan politikalanna kargt
g*arak, Hintlilert savagta "özgür bir halk ola-
rak var olmaya" ga$tnyordu. Ancak ingilEler
böyle bir anlagmaya asla yanagmadtlar.

Gandhi'nin yeniden tutuklanmas üzerine
giddet eylemleri gündeme geldl Bu eylemlerin
ardnda, kongre partlsi sallannda mücadele
eden sosya)istlerin örgüUedipi güQLü bir yer
altt harekeA vardt. Karakollar. hükümet blna-
)an yhldt. ingiliz memurlanna yönelik sui-
kastlar bagladt."

"Eylemlerin kitlesellegti4i ve radikalle?tipi
1928 yhnda, Kongre ile ortak-tavr alan si-
IahL ayak)anma yanlßr keslm de güQlenmeye

devam edivordu."

Sömürgeci Ingiltere
aleyhine muazzam bir

nüfus üstünlü[üne sahip Hindistanln sofuk
savaq aqarnasrnda anarQlst kökenleri bulunan
ve sanayileqme karqrtr Gandhi'ye, Nehru ön-
derlllindeki Hindistan'm SSCB ile yalonla;ma
ihtima.linden dolayr müsamaha göstermek zo-

runda kaldrgr ifade edilir.
"Radikal kesimin güQlenmesinden korkan

ingilE hükümett, Gandhl'nin sosyalist olma-
mastnrn ilert de oiast bir özerklik tarüFmasn-
da/SoryetJerin bölgedeki etkjnllgint hrablbnek
amactyla kulanabilece$ini dügünüyordu. "

'ingilV yönetimi de sorunlara barr€q.r Qö-
züm arayan, gerekti{inde eylemci kitlelT sa-
kinleetirebilen, glddet harekeflerini engdle-
meye qalqan Gandhi'nin bölgeden bölgeye do-
lapmaslna göz yumdu."

"Ey|emlerini Qiddetten uzak tutan ve savaq

esnastnda gelecekte ingilizlerin Hindistan'a
özerkJik verece{inin dü€ünerek, asker toplama
kampanyast ile hükümete destek olan Gandhi
terörden uzak kalabilmeyi becermigti. "

'Htnt hall<tnln tsgal kar€ttt eylemlerinde
giddet s;;l:nn apmaa ve silahh bir ayaklanma
iQin örgüllenmeye baglamast ttzertne IngtJE-
[er, havayt yumuEatabilmek ve sorunu, sonu
hula yakLapan savaetn ardtna ertelemek igln 6
Mays 1944 günü, Gandhi ve tutuklu diter
kongre üyelerini serbest brakmak zorunda
kalü."

Hannah Arendt Gandhi ve mücadelesi
hakkmda $öyle demekte:

"Fiddet ve iktidar arasndaki kafa kafaya bir
garptqmada ortaya Ekacak sonug pek kugku-
ya agtk depildir. Gandhi'nin muazzam bir ikti-
dar igeren baeanlt FiddetsE direni1i, farklt bir
dü€manla inglltere verine Stalin Rusya'st, Hlt-
)er Almanya'st, hatta savae öncesi Japonya
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ABD'de siyah hareketin geligimine baktrgrmzda

Hindistan'a benzer bir yaprnrn orada da yer ettigi

görülüyor. B[ tarafta qiddet kargü ve eqitlik yanlrsr

Martin Luther King'in taraftarlar ve di[er tarafta Elilah

Muhammed önderligindeki bagrmsrzhk yanhsr islam

ulusu organizasyonu ve Malcolm x, Black Panther ..Nast) o gün sadece

Party gibi sosyalist örgütler ve Black Power. il:: 
*.H:: ",;:f

kary kargrya olsaydt
sonuQ sömürgeciligin
sona ermesi depil, kat-
liam ve bown e$ig olurdu. Oysa Hindistan'da
ingiltere'nh ya da Cezaylr'de Fransa'nnt ken-
dilerini ksrUamak igin iyi nedenleri vardt"

A.EID'de ses getiren ilk büyük sivil itaatsiz-
lik eylemiyse 1955 yrhnda bir otobüste beyaz-
lann oturmasr igin ayaga kalkmasr istenen
Rosa Parks'n bunu reddetmeslyle baplayan
otobüs boykotu oldu. 1.96O'h pllarda lil otur-
ma eylemlerine önculük eden bu eylem, 1956
ydrnda Alabama yasalanrun anayasaya aykrn
oldufu karanyla baganya ulagtr.

ABD'de siyah hareketin geliqimine
baktr{rmnda Hindistan'a benzer bir yapmrn
orada da yer ettigi görülüyor. Bir tarafta qid-
det kar$lü ve e$ltllk yanhsr Martln Luther
King'in taraftarlar ve difer tarafta Elijah Mu-
hammed önderligindeki balrmszlk yanhsr Is-
lam ulusu organlzasyonu ve Malcolm x, Black
Panther Party gibi sosyalist örgütler ve Black
Power.

Maddi durumu iyi olan bir papazrn o$lu
olan Martin Luther King, Hrristiyanhgm erken
dönem pasilizrninden etkilenmiqti, sivil itaat-
sizlik eylemleriyle aynmclhgrn son bulaca$rnr
umuyordu. En büyük muhalifiyse bafrmszhk
yanhsr Malcolm Xtl. Malcolm X Martln Luther
King'i ve difer Hrristiyan liderleri ev kölesi-
tarla kölesi a].nmmdan hareketle 'Tom Amca"
diye nitelendiriyordu :

". ..Kansw dewim diye bir gey yoktur Kansz
olan tek dewim eeeitli, siyahi(nigger) dewimi-
dir Bu dewimin elde edece$i tek gey, yemek
salonlannda paylagtm, tiyatroda birliktelik,
rk aJmmuun olmad$t parkJar ve umunti tu-
valeLlerdir. Tuvalette bir beyazla yan yana
olabilmek Bu, dewim de4ildir."

laruldtysa, buglrtn de o eski efendinin zencileri
vat sahnede. Modern Tom Amca'dan ba6ka
bir pey de{iller. 2O. yüzyln Tom Amcalan, s|-
zi ve beni kontrol eden, yön veren, bizleri pa-
sif, banqsever ve Qiddet kar1ftt olarak uryt-
makla görevli Tom Amcalar."

Türk devleti srrurlan lQerisinde ilk sivil ita-
atslzlik eyleml TÖS'ün 1969 grevi olarak ka-
bul edilir. Bir dakika karanhk eylemi, cumar-
tesi anneleri. DTP qewesinin "sayrn Öcahn"
imza kampanyasr, Bergama direnlsleri slv
itaatsizlik eyler erinin örneklerini olugturdu.

Bu kadar genig alanlarda uygulanma ola-
na$r bulunan sivil itaatsizlik esasen nedir?

John Rawls sivil itaatsizligi qöyle
tarumhyor:

"siuil itaatszligL yasalann ya da hükümet
politikasnn de4l?tlrTlmeshl hedefleyen, ka-
muow önünde icra edilen (aleni), giddete da-
yanmayan, vicdani, ancak yasal olmayan po-
litik bir eylem olarak tantmlayarak baghyo-
rum. Bu tür eylemlerle toplumun qopunlupu-
nun adalet duygusuna hitap edilir ve onlara
enlne boryna düpündükten sonra, e€it ve öz-
gür insanlar arastndaki toplumsd ilbir/g.l il-
kelerlnin dikkate altnmadt$t sonucuna
vanldt$t mesal vertIt."

"... Bu teori sadece, arada blr clddi adalet-
sElikler yasansa da, genel anlamda adil olan
loplumlar iqin geqerlidir."

"...8u protesto bieimini militart davrantg ve
direnig bigimlei ile birlikte ele ahyorum, 9ü-
rümüg blr sisfemin depiitirilmesi ya da dewiJ-
mesinin taktiHerinden birisi olarak cle$l...

...Benin adadtpm bigimiyle sivil itaatsizlik
sorunu sadece Eu ya da bu ölqüde adil demok-
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Hindistan direniqini bagarrya ulaghran muazam

nüfus üstünlügü ve dünya devletlerinin qift kutuplu

yaprsrnrn getirdiIi deIerlerin sagladrgr frrsatr

saymazsak- ki Hindistan iqerisinde dahi Gandhi'nin

uzun süre radikal bir tutum almadrgr görülüyor-

sivil itaatsizligin azlnIk haklan drqrnda ulusal

özgürlüklere kavuqmada yeterli bir tarz olmadr[r

radk bir devletin ana- gÖfÜlÜyOf. genel anlamda adaletli
yasaln me6ru darak oldulu varsayrlrr. Bu
kabuL eden yuttaelan iQin ortala E)tnaktadr."

"siv ltaatsizlik bapka bir nedenle, yasaya
karg itaatsEli{i, stntrlan zorlama durumun-
da da olsa, yasaya sadakat stntrlan iginde ifa-
de etti$i iein de bal-Ilp dtr. Yasa ihlal edilir,
ancak yasaya batlthk eylemtn alen l$i, banggt
nite@ ve eylemcilerin eylemlerinin yasal so-
nuqlannt üstlenmeye hanr olmalan yoluyla
ifade edilir."

"...sivil itaatsizlik, yasaya ltaatln
stntrlannda yer aJan blr nonkonformizm bi-
eimdtr. Bu anlamtyla sivil itaatszlik ag& bt-
gimde militan eylemden ve engellemeden
farkLt, giddete dayah organEe dlreni7ten ise
tamamen uzaktr. Militan birey var olan pdi-
tik sistemle gok daha dertn bt kargftltk iqin-
dedlr ve sistemi adile yakn ya da belli ö19üde
adil olarak de{erlendinnez..

..,bu anlamda mllitan eylem, yasaya sada-
ka n sl";:;'lrlal: iQinde depldir ve megru düzene
temelden bir kar$ g nqun ifadesidir."

Yakup Cogar ise sivil itaatslzligln unsur-
lanm qöyle srralyor:

"Yasa dtg tk
/Jenilik, he s aplanabilirl ik
Politik ve hukuki sorumluluän üstlenilmesi

Flddetin reddedilmesi
Ortak adalet at ayqtna/kamu vicdanna

yöndik blr ga{n

Sistemin geneline de{il tekil haksrzhklara
kar$r ortak eylem: sivil itaatsizlik eylemi az ya
da gok adil olduSu varsay an toplumsal iligki-
ler slstemine karQl degil tek tek haksrzhldara
kargr yaprlrr. Yani sistemln tümüne yönelik
blr karqr Qrl S söz konusu de$ildir. Slstemln

anlamda sivil itaatsizlik ideoloiik birllkteltkle-
ri gerektirmez.

"Eylem ciddi hakstz-hklara karq yap tr ve

hakstzhkla makul bir iliqki ieindedir."
Sivil itaatsizllk eylemlerinin anayasal bir

düzene sadakat srnrrlan igerislndeki hak ta-
leplerine uygunlu$u, bu gerqevenin
srntrlanna yaprlan vurgu gözden kaqrnlma-
mah. Öncelikle sivil ltaatslzligin sistemin ge-

neline karqr kullanrlmayacaSr savr, yol ve he-
def arasrndaki uyumluluk aQlsmdan önemli.
Sivil itaatsizlik eylemlerinin sistem srnrrlan
iQerisinde, 'anayasayl megru olarak kabul
eden kiqilerce' kullammrmn uygunlufunun
gerekQesi nedir? Hindistan direniqini ba-
Sanya ulaqtrrarr muaz.zarn nüfus üstünlüfü
ve dünya devletierinin qtft kutuplu yaprsrmn
getirdigi de$erlerin sa{ladr$r firsatr sa}'rnaz-
sak- kl Hindistan iQerisinde dahi Gandhi'ntn
uzun süre radikal bir tutum almadlgt görü-
lüyor- sivil itaatsizligin azrnhk haklarr
drqrnda ulusal özgürlüklere kavuqmada ye-
terli bir tarz olmadrfi görülüyor. YoSun rrkgr
saldtrrlar altrnda Nelson Mandela'run stvil
itaatsizlikten vazgeeip, giddetli direniqe dö-
nüqü bu amaqla Umkhonto we Sizwe gibi si-
lahh örgütlenmeye yönelmesi gibi durumlar-
la kargrlaqrlabiliyor.

Burada karqrmrza Su soru qrkryor: Banqg
yollarla karqr taraftan vermeye razr oldu$un-
dan fazlasrm almak mümkün müdür? Delil-
se ilkesel olarak qiddetin reddl mümkün ol-
mayacaktrr.

Özellikle 9o'larrn sonunda 17 .547 faili
meghul dosyamn bulundugu bir ülkede bu
yöntem lQlevli olabilir rni? Bu aqamada kon-
jonktürün getirdigi AB demokrasisiyle bü-
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tünleQme Qabalan nedeniyle, sistemin bütü-
nünü tehlikeye sokmayacak araylslar sonu-
ca ulaqabilir.

Türkiye'de kurulu cezaevlerinin kapasitesi
90.558 iken ceza ve tevkif evleri genel müdür-
lügü istatistiklerine göre 3 I . 08 . 2OOg itibariyle
toplam I13.493 tutuklu ve hükümlü bulun-
makta, bu nedenle goSu cezaevi kapasitesi ye-
tersiz kahyor. 2009'un llk 8 ayenda tutuklu ve
hükümlü sa5nsrnda görülen IO.OOO kiqilik
arbq dtkkat gekici. Bu durumun sürdürülebi-
lir olmamasr kitlesel slvil ltaatsizlik eylemleri-
nin baqarrya ulaqma gansrm artrnyor. Birey-
sel sivil itaatslzlik eylemlerinin sa$lam bir de-
mokrasi gelene$ne sahip olmayan, kutup-

la$ml$ bir toplumda saglayabilecegi faydaysa
eylemin dofrudan yararlanna defil eylemci-
nin bulundugu kutup ile olan iliEkilere etkisi
agrsrndan def,erlendirilmell.

Hal böyleyken mücadelenin bugününü ve
yannrru eizerken Siddetlt veya $iddetsiz müca-
dele yollanndan yalmzca birini seQmeye zorla-
yan, birinin bugün ve ya-nn iqin reddini gerek-
tiren herhangi bir gerekge yoktur. Gücüntrze,
konjonktüre, taleplerinize, mevcut poliukaya
göre uygun bir yöntem qizebilir, buna göre yo-
lunuzu qekillendirebilirsiniz, ancak bu yön-
ternlerden herhargi birini en baqtan reddetme-
nin gerqekqi bir tutum oldufunu sarunryorum.

st_ozgiur@hotmaü.com
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Netewa Kurd 0

Siyaseta PergelririnG

FerA NamL

Siyasetmedar ü tafvan0n kurd dema behsa perqeb0na netewa kurd, an Kurdistan0 dikin, geleKuan

dihjin, Kurdistan cara yekem bi Peymana Oesrigrin (1639) hate per6kirin. Qi hikmet e, v0 peymana di

Liir, giOr 0 anebüna gelek siyasetmedar 0 tariraanOn kurd de, büye tarixek destpeka perqebüna Kurdishn0

va di nav du dewletan de.

Netewa kurd di prosesek direj de, bi hezar
salan li ser xaka Kurdistal€ di gelek proses ü
merheley€n etniki de derbas büye ü gihaye
merhelaya netewebüyinö. Netewe ü welat di v€
prosesa diröj de di sirusta xaka xwe de, bi
tekihyen civaki, siyasi, abori kulturi pek te ü
di sehna cihanö de ciy€ xwe digre.

Siyasetmedar ü tarixzanen kurd dema beh-
sa pergebüna netewa kurd, an Kurdistan€ di-
kin, geleki wan dibOjin, Kurdistan cara yekem
bl Pe)rynana QesriEirin (1639) hate pergekirin.
Qi hilcnet e, ve peyrnana di bir, Siür .i zane-
büna gelek siyasetmedar ü tari:<zanön kurd
de, büye tarixek destp€ka pergebüna Kurdis-
tanö ya di nav du dewletan de. Mirov mecbür
dibe, bipirse: gelo kurd di dema hakimiyeta
partan, roman, bizansi ü sasaniyan (di wan
deman de ji gelek peymenen pergekirin€ hati-
ne imzeklrln) de li ser }iijan xake dUiyan: etnik

ü siyasi statuya KurdistanC eawa bü? Gelo
rewqa siyasi ya Kurdlstane di dema xelifeyön
ereban, selquki ü akkoyunliyan de, gawa bü?

Pirs karin bön z€dekirin: gelo gelen h ser xa-
ka ji Kalkasyay€ heta Tengava Basraye dijiyan,
cara taliye kengl dewletek serbixwe avakirine?
Mirov dikarö dewleten bi nav€ Mitani. Urarlu.
Huri, Asuri, Babili, Medl, bijmere. Hemü ji
k€mani 25OO sa.l berö hatine damezirandin.
Gelek grub€n etnik yen demek€ li ser ve xake
dijlyan, di nav hev de heltyan ü 1i ser heman
xak€ belki bi strukturek etniki ya nuh ü bi na-
veki nuh wek: gurc, kurd, ermeni, taliq, aseti-
ni, abxazl, ühw hebüna xwe berdewam kirine.

HCja ye milov bipirse: Gelo ji bo Ql gelen ü
ser v€ xaka mezin, di tarixeke werö diröj de, ni-
karibün dewletek serbixwe avabikln? Bi röranC
ku di bin serdestiya imparatoriyen mezin de
qiraliyet an Ji xanedanti damezirandtne ü di
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Teorisyen0 pirsgiräka "Rojhilat-Rojava" filosofO

yunani lsokrat (436-338 beri zayin6) bi helwestek

tund kulturOn Asyay0 ü Ewropayd wek du her0m0n

kultur0n wan di ast0n c0da de dinirxand. Hemü

gel0n Asyay0 bigük didit 0 ew barbar dihesiband.

lsokrat dewlemendiya asyayiyan, ji bo heleniyan

wek germ 0 b€adaleti dinirxand ü digot: Li

nav xwe de otonom Yunanistan6 nufOsek mirovan ya z€de heye ü xaka din. Medi wek gmbek
büne, l€ hertim hözek wan t€ra hemü kesi nake. etnik ji ortC rabün. Di-
ü b€tirin caran du yar e, kurd pi$U van
h€zen mezln en Ji derveyi ve her€m€ de hatine,
herem dagirkirine ü bi sedan salan huküm ki-
rine. Wek nimüne: Farlsan, cara yekem wek
h€zek begane, ya ji rojhilat€ ve hercme impa-
ratoriya Medya tök birine; heröm dagirkfirtn
ü desthilatiyek merkezi damezirandine.

TeorisyenC pirsgireka "Rojhilat-Rojava" filo-
sofö yunani isokrat (436-338 beri zayinö), bi
helwestek tund kultur€n Asyaye ü Ewropay€
wek du her€m€n kultur€n wal di astOn cüda
de dinirxand. Hemü gelen Asyayö biqük didit
ü ew barbar dihesiband. isokrat dewlemendi-
ya asyayiyan, ji bo heleniyan wek Serm ü
böadaleti dinirxand ü dlgot: Li Yunanistane
nufüsek mirovan ya zöde heye ü xaka wan
t€ra hemü kesi nake. isokrat, qareseriye di bi-
cih ü war kirina varl kes€n zöde li ser xaka As-
yayC didtt ü digot: divc Ii we derc bajaran ava-
bikin ü ji bo li diji barbaran rawestin keley€n
Rojhilat avabildn.

Planö isokrat, ji teref iskender€ Mekkedoni
ve hate tedbiqkirin. iskender Imparatoriya Fa-
ris tök bir ü herem dagir kir (331 bz). Isken-
der bi leqkerön xwe ve li herömö bicih bün ü
blxwe bün asyayi. Pl$ti mirina iskender impa-
ratoriya Heleni perqe bü. Komutanö iskender,
Selefk di heröm€ de dewleta Selefkidi damezi-
rand ü demek direj f ve herOmö (312-64 bz)

hikum kir.r
Heleni, di her€mö de ta)üibaten mezin ki-

rin. Bi taybeti di war€ oli, kulturi ü etniki de
texribaten heri dijwar kirin. Gelek anmen dl-
ni, yen zerdu$tlye hatin kustin; ibadetxane
hatin xerakirin ü kitöbön dini hatin sewitan-

te:<ribatan derketln ser sahna tarixe. Miroven
ji ola zerdugti bawer bün, iskender jiber van
kiryar€n wi, di reza za.limön wek Dahaq ü Fa-
rasiyag€ turani tawanbar dikirin. Mirov dika-
re bibCje kiryarön heleniyan, gelön li ser vö

xakö dijiyan ji taqet ü desthilat xist: rö ü der-
fet Ji bo h€zen begane yen dagirker, €n ji Ro-

hilat ü ji Rojava re vekir.
Pigti tökqüna heleniyan, her€ma navenda

we Jl xaka Kurdistane pök dihat, heta dema
xelifetiya ereban, ji teref dü hÖzen mezin hatl-
ye perqeldrina. Hertirn du hezön mezin li ser
vC heremö gihane hev, lC ti hezö bi serö xwe

nikaribüye höza hember tek bibe. Mirov dika-
re böje vö her€ma di nava du hez€n begane
yön Rojhilati ü Rojavayi, yen li ser v€ xak€,
heza wan gihaye balanseke; idin nikarin qere

hev bikin. Her€m demek direj bi tixüben siya-
si perge büye ü ji bona h€zön begane büye
herömek parvekiri-buffor (buffor zon). BuIIor
gotinek ingilizi ye ü wäteya wc: herema ku $i-
deta nakokiy€n du terefan sivik ü lawaz dike.
Ango li vC her€m€ ba-lalsek hezan di nav dew-
letCn dagtrker de eCdlbe.

Di destp€kö de v€ balansa hözan, di nava
Part (li bakur-roJhllatö iran€) ü Roman (roja-

va) de p€k tö. Tarircras dinivisinin ku Impara-
torlya Part ne merkezi bü, gelen dl wC de dUl-
yan otonom bün. Wek nimüne: di vö dem€ de
kurd wek grubek etnik derbas dibe ü behsa
qah€ kurd Madik (medyayi) t€ kirin.'!

Pertyoda duyem ya balansa hezan h ser vö
herömö di dema Sasaniyan de (240 pz) p€k tö.

Sasani wek bedile Dartan berö bün cirancn Ro-

l) AN. qanhev. Kuß lektsli po drewey i srednevekoviy filo- 2) Knlga deyanty Arda$ira sina Papak (Kitäba qalakiyen Kure
sofll. S.11. moskva.lggl Papak Ardesir F.N.) Moskva 1987. S. 72.
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Kurdistan di sedsalOn X-XVä de dibe jeopolitik

merkezek nuh ji bo h0z0n tirk ü mogol. V6 prosesa bi

hatina selq0kiyan destpO dike ü heta dema

akkoyunliyan berdewam dike, Kurdistan di v0 dem0

de ne wek salOn l-Vll de, di nav du h€z0n mezin de

perge büye. Dema h0z0n tirk dihatin Kurdistan0 li

man ü pasö yö Bizan- hemberi wan hezek mezin a karibe wan rawestine Mrov dikare boje li
,aniyan. Her giqwas tinebO. EEiron tirkan ji tunebüna hezeke merkezi, gor agahiyen der heqö
car ftran di nav van karibün her€me dagir bikin ü hikmö XWe daynin, ve deme de hene, xa-

nedanen kurd ii bode',vletan de ger derke- nedanön ku
tibe ji, balansa di nava hözan de re nedaye xwe bikin yek; dewleteke merkezi damezirinin
herÖm xusüsiyeta xwe ya bulior zon wenda bike. ü xwe li hemberl muhtemel xetera ji derve de

Roman ü bizansiyan hewildan demografiya (öriq€n tirkan) blparezin, ti haziri ü hevka-
hereme biguherln. PlQti qebülldrtna ola )füsti- riyen wan tinebün. geddadi lt herema Azer-
yaniy€, roman, gelek xiristiyan€n li baqür€ beycane ü Merwani li bakur€ Kurdistane li di-
Iraqe ü Suriyeye anin li Kurdistan€ bi cih ki- ji CriECn selgükiyan Qer ldrlne, lö di encam€ de
rin. Ji bo heman armance ü kar€n idaf ü leQ- tök qüne. Alpaslan€ selqüki, heta heröma ser-
keri, gelek.ermeni li bakur€ Kurdistan€ bi cih hedö dagir neldr ü kurdön w0 deverö böhikum
ldrin. Ermenlstan wek yekineyek idari bü nekir, nikaribü $ere blzansiyan bike. idiayön
navO her€ma ji baEür€ Kafkasyayö heta Surl- Alpaslan bi kurda re tifaq daniye ü bihewe
yeyö. Mixabin, anha ji nasyonalist€n ermeni $ere bizansiyan kirine, bö esas in; nerin ü id-
ve büyere ji xwe re dikln blngeh ü doza "Erme- diayön werö gemarikirtna zanebün ü qiüra ta-
nistana Mezin" dikin. rixö, ya gele kurd e.

Desthilatdar€n xelifetiya ereban, di prosesa Kurdistan dl sedsal€n X-XVC de dibe jeopo-
kriza oli ü siyasi ya Sasaniyan ü kriza desthl- litik merkezek nuh ji bo höz€n tirk ü mogol.
latiya slyasi ya bizansiyan de derfet ditin bi Vö prosesa bl hatina selgükiyan destp€ dike ü
navö islam€ di herem€ de nifüza xwe flreh bi- heta dema akkoyunliyan berdewam dike.
kin. Desthilatiya xelifetiyö, balansa di nav Kurdistan di v€ demö de ne wek salön I-VI-
hezen herCm€ de tök bir O tahaküma xwe li te- I de, di nav du hezen mezin de perge büye. De-
vaya hereme hakim kir. Piqtl kriza siyasi ya di ma h€z€n tirk dihatin Kurdistane li hemberi
heman demö de li cem Abbasiyan ü Bizansi- wan hözek mezin a karibe wan rawestine tlne-
yan rü da, derfet Jl bo damezirandina dew- bü. Egir€n Urkan Ji tunebüna hözeke merkezi,
let€n xanedantiye qebü. Bizansi ü Abbasl wek karibün hereme dagir bikin ü hLikme xwe day-
carekö din venegerin heröm€, nufüza xwe ya nin. I,e nikaribün wek dewletek merkezi te-
siyasi-idari wenda kirin. Di vC deme de xane- mene xwe diröj bikin ü ptQU demeke kin, per-
danlyen kurd, dewleta Merwaniyan, geddadi- qe dibün. Bi kurtayi mirov dikare bCJe: CriqCn
yan, Hasnewi ü Annaztyan damezirandin." eqir€n tirk (jt bakur) ön hatine ser Kurdistane,
Temene van dewletan nözil<i sed sali dewam wek seferön xelifey€n ereban fli baqür), balan-
kirin. L€ kurd karibün heta demekÖ deshilati- sa quweta-buffor zona peyda bibü, t€k birin.
ya li ser xaka xwe biparastana. Kriza siyasi Kurdistal bi rewqa xwe ya jeostratejik, je-
(Abbasi ü Bizans) ya rü dabü, di heröm€ de, oekonomik ü Jeopolitik hertim di bala hözön
derfet ü qert€n avakirina dewleta serbixwe mezin de büye. Jiber ku kijan höza siyasi
peyda kiribü. xwestibe nifüza xwe ber bi rojava an ji rojhilat

3t wadie Jwardeh, Kurt Mirtyercrüglnrn Tarlhr kokenleri ve :/.e 
lir:l bike divabü Kurdistane dihesab dsta'

getiqimi. Ileti*tm yayinlart 1999 Hemü hCzen mezin (part, r6m, bizansi, sasani
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Bi rexm€ hakimiyeta osmani ü selewiyan li her0ma

Kurdistanä 0 hebüna tixOb0n siyasi, gel0 kurd di

tOk?liy€n nav xwe de, y€n idari, civaki, iqtisadi,

ticari, koqeri ü kulturi de ti astengi nedilin. Mirov

dikare b0je Kurdistan bi tixüb€n siyasi di nav selewi

0 osmaniyan de hatibü perqekirin, l6 di praktik0

(fiili)de bi yekineyOn wek hikümet, mirekti, xaneti

üwd) ji were kirine. Owd li ser xaka xwe desthilat bÜn 0 di hemO iüfaqen nuh geriyan.

Kurdistan ji bo hczen t6kTliyän di nav XWe de (kurdOn rojhilat 0 rojavay0 Di wö dem ü qartan de

mezin deriyeki strate- 6rt61r12n€) aZad bgn, berjewendiy€n r€vebi-
jik di nava Rojava , rin kurdan ye di QerO li
(Ewropa) ü Rojhllat (Asya) de bü. Nufusa diji sefewiyan de ew gihandln hev. Kurd ji bo

Kurd, aboriya wö, guzergehön reyen tlcarete ü welatÖ xwe ji iggala sefewiyan rizgar bikin ü li
dewlemendiyen siruqta Kurdistanö ehemiyeta ser xaka xwe desthilatiya xwe berdewam bl-
we z€detir dikir. kin, bi revebiriya ldrisC Bedlisi de bi osmani-

Dl destpeka sedsal ) /Ie de gelö kurd li gel yan re tifaq danin. Osmani ji dixwestin nifüza
hemü van faktoran, di war€ triröxistibüna ci- xwe ber bi rojhilat fireh bildn. Ji bo karibin
vali ü siyasileqkeri de, gihabü asteka di kontrolö ll ser reya ticarete ya di ser sahilön
herömö de hesab jä re dlhate kirin. Höza kurd, behra Hindö re derbas dibün daynin, divabü
dikaribü di her€m6 de balansa quweta ya di xwe gihandibana ArabistanC. Osmani, herwe-
nav du hOz€n mezin de biguhere. Kurd bl kl- ha firehbüna nifüza mezhebö qietiyö ya di nav
jan höze re Ufaql danina, d€ h€zadin€ t€k bi- tirk€n osmani de, ji xwe xeter diditin. Ew ji
güya. faktoreki giring bü ku nakokiya di nav Osma-

Sedsala XVIO di tarixa netewa kurd e bü ni ü sefewiyan de kür dikir ü wan ü sefewi di
destp€ka prosesek nuh. Di ve deme de sefe- qer€ li her€ma galdiranö de [1514) anin hem-
wiy€n iran€ ü tirken osmarf, du quwetön me- beri hev.
zin bün ü nifüza xwe li der dora xwe fireh di- Di encam€ qer de sefewi gikestin. Balansa
kirin. Kurdistan di interese alana herdu nav hezan a quwetön osmani ü sefewiyan a di
hözan de bü. Bi taybeti sefewi h€za dinamik her€m€ de ket rewqa berö ya dema beri xeli-
bün: tevgerek dini- sofi ya mezhebö qie bO ü feyön ereb werin her€mö. Di prosesek zödeyi
dixwest bi propogandaya dini ü bi seferön leq- sedsali de, di Sere nav osmani ü sefewiyan de,

keri nifüza >nve ber bi rojava de lireh bike. Her her€m ya nav€nda wC Kurdistan, ji KaIkas-
weha sefewi, jl aloziyen desthilatiya akkoyun- yayö heta Tengava Basrayö, bi peymana Qes-
liya ya herOma Kurdistan€ ji agahdar bün. ri $irin careke din di nav aktorön nuh (sefewi

Hedefa sefewiyan tt. 1.tr6 6"girkirina Kurdis- ü osmani) de bi tixüben siyasi hate perQekirin.
tane bü. Wan haziriya Eer€ dewleta Osmani- Li heman heröm€, buffor zonek nuh p€k hat.
yan dlkir ü Ji bo we ji xwesün li d|i wan ittifa- Bi rercne hakimiyeta osmani ü sefewiyan li
qen navdewleti, bi italiyan re qökin. heröma Kurdistane ü hebüna tixüben slyasi,

Sefewi li itifaqen navneteweyi digeriyan, lC gele kurd di t€kiüyen nav xwe de, yön idari, ci-
h€za kurd rast ne nirxandin ü Kurdistan da- vaki, iqtisadi, Ucari, koQeri ü kulturi de ti as-
gir kirin, mir ü beg€n kurdan ön ji dema dew- tengi neditin. Mirov dikare b€je Kurdistan bi
leta eyübiyande yekiniyen idari damezirandi- tixübön siyasi di nav sefewi ü osmaniyan de
bün ü gihabün asteke di heröma xwe de dest- hatibü perqekain, 10 di praktikö [füli) de bi ye-
hilat bin, girtin ü zindan kirin. Van kiryarön ldney€n wek hikümet, rfrekti, xaneti üwd 11

sefevriyan nikaribü kurd bigkanda. Ll hembe- ser xaka xwe desthilat bün ü di hemü tökiliy€n
ri van kiryarön sefewiyan kurd ji ji xwe re li di nav xwe de (kurdön rojhllat ü rojavayÖ Kur-
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Di arifeya $er0 Cihan€ ya Yekem de konjuktura siyasi

zemin ji aktorön navneteweyiyOn wekingiliz, Frensa 0

Rüsya re hazir kir ku xaka di bin hukm0 dewleta

0smani di nav hev de parve bikin. L0 di roleva van

aktoran de garserkirina pirsgireka neteweyi kurdi

h rno[ff. $s16yssi [erjewendiy€n wan li ser pergekirina
distane) azad bün. - [urolsrane tök blrln,
heman prosesc ae Kurdistan0 di nav xwe de gihab0 hev. Kurdlstan Ji nuh de ig-
eqiren tlrkan ön li Kur- gal kirin; heza legkeri,

dßtane bl cih bibün, mecbür bün barbikin;
qün Azerbeycan€ ü navgen Anatoliyayö. Kur-
distan di warc demografik de vegerlya rew$a
beri hatina selqükiyan.

Prosesa li ser balansa du h€zen mezln (os-

mani-sefewi) pek hatibü heta destp€ka sedsa-
la XD(ö dewam kir. Rusya ji bakur de ü Ingi-
liz ji baqür de, nifüza xwe li ser siyasi tixübön
osmani ü iranr'yan flreh dtklrln. Osmani ü ira-
ni, idin ne du aktorön sereke, y€n herömö
bün. EwJi ketibün bln bandora slyasi yen ak-
torön nuh, rus ü ingilizan.

Sedsala )(IXö bü prosesa destpeka tekoFina
tevgera neteweyi ya kurd. Xanedan ü miren
kurdan bi qiürek neteweyi li diji dagirkeran
(Osmani ü iran) dest bi QerC rizgariya welatÖ
xwe klrln. Dl hemü derfeten karlbin v/elatc
xwe rizgar bikin serihildan. Hewildan€n wan
yön ji bo pöwendiyan bi faktore dewe (dew-

let€n mezin) re da].nin ü alikariya wan bisti-
nin, bi ser neket. Ji ber kü siyasi aktor€n w€
deme bixwe gelek welat dagirkiribün, ne dlx-
westin tevgere neteweyi aktuel bibe ü serkefti
be. Jl bo wö Ji, van aktorana ne tene pi$t€liri-
ya kurdan nekirin, herweha bi daqirkeren
Kurdistanö re, helwest stendin. Tevgera nete-
weyi $lkest, l€ gelö kurd seri danani ü tekoQi
na rizgariye berdewam kir. Di pesevaniya Hi-
seyin Bedirxan Beg 0878) ü $Cx Übeyduuax
(f88O) de ji bo rizgariya Kurdistan€ serhil-
danen mezin pek hatin.

Ve rewsa nuh istiqameta balans ü nakoki-
yan ji rojava- rojhilat, ber bi bakur-baqur de gu-
hert; siyaseta balanse, ya I KurdlstanC tek blr.
Osmani ü lrani lihevkiri ü bi a.likariya dewletön
D*'ropi hemü hlkümet ü yekiru'yen idad yen

dezge ü saziyön dagirkeft[r,<vre Ii Kurdistanö
bicih hrin. Gel€ kurd, li ser xaka ) /e ne tenö bi
hebüna tixüben siyasi, her weha bi hebüna
h€zön daglirkeran re hat hemberi hev.

Osmani ll Rojavayö Kurdistane Alay€n He-
midiyö ü iran€ li Rojhilat alayCn ermeniyan
damezirandin. Kurd bi kurd (kurd€n derv€
Ahyen Hamidiye, kurden ezidi ü alewi) ü kurd
ü ermeni bi hev dan qirkirin, struktura wel€t
ya civaki serübin kirin. V0 rewag aloz ya li
Kurdlstanö, reya l$gala welCt ji heza dagglrke-

ran re hösatir kir. Vö prosesa heta dema $erö
Cihan€ Yekem dewam kir.

Di arifeya $erö Cihanö ya Yekem de kon-
juktura siyasi zemin ji aktoren navneteweyi
y€n wek ingiliz, Frensa ü Rüsya re hazlr kir
ku xaka di bin hukme dewleta Osmani di nav
hev de parve blkin. I€ di rojeva van aktoran
de Qarserkirlna pfsgreka neteweyi kurdi tu-
nebü. Berovaci be{ewendiy€n wan li ser per-
qeklrina Kurdistanö di nav xwe de glhabü hev.
PeJrmana Sykes- Picot (19f6) di nava van ak-
torön lihevkiri de hate imzekirin. Bakur€ Kur-
dlstanöji rüsan re ü ba$ürjiJi frensiyan re di-
ma. Prosesa qer (goreqa Oktobr€ 1917), kon-
juktura siyasi ü isüqameta stratejiya aktoren
navdewleti yen hteresen wan ll ser Kurdis-
tanö hebün, guhert. Mirov dikare ji bo qi kurd
nebün subJektö vö prosese sedemö faktor€
subjektif, ye nete\Ä/a kurd, di vö prosesö de li
ser xaka xwe ne xwedi rexistinek neteweyi
bihez bfr, beJe. Jiber ku di dema qer de yekJi
netewey€n gelek zahmeti ü azar kigandiye ü
bedel daye kurd in. Bi s€dhazaran gencen

kurda di Ser d€ ü di r€y€n kogberiyö de hatin
ku$ttn. Bajar ü gund hatin wCrankirin. W€lat
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Dagirker€n Kurdistan€ bipeyman€n eqkere 0 dizi,

bi yekitiyän wek CENTO 0 Pakta Bexdayö ü bi

hevkariyOn eqkere 0 dizi Kurdistan b0 statu kirin,

netewa kurd inkar kirin; bi yasa 0 qan0n0n siyasi

hemO maf€n neteweyi qedexe kirin 0 li diti hemü

hewildan 0 serhildanOn netewa kurd en ti bo mafe

neteweyi, bi helwest, plan ü siyasetCn hevbe$di bin lingen leqker€n
dewleten daglrker:
rüs, ingiliz, frensi ü

rawestiyan,

osmani de hate serübin kirln. Ew ji ne diyar
e, heger kurd blr€dstinbana dö giqwasi tesir li
prosesö kiribana.

Peyrnana Sewre {10.08.1920) dl encame
konjuktura siyasi ya nuh de p€k hat ü wek
planö aktor€n navneteweyi (ingiliz Fransa ü
Italya) ji bo tekbirina desthtlauya bolgewikan
hate hazirkirin. Pirsgireka neteweyi-kurdi wek
objekteke vi plani bü. Serkeftina bolqewikan li
ser her€ma Kafkasyay€, plan€ dewletön hev-
pe)'rnan tek bir. Herweha bi ve rewqa nuh re,
plana gareseriya pirsgiröka nete$'eyi-kurdi ji
hate Jibir krln. Di nav aktoran naweteweyi de
konjukturek siyasi nuh peyda bü. Di diny€ de
ü li heröma Rojhilata Navin di nav aktorön si-
yasi navneteweJn de balansa quwetan a nav
höz€n siyasi pök hat. Ve rew$a nuh r€ li pey-

mana Lozan€ veklr. Peymana Lozant ya di
24C temmuz€ 1923C de hate imzekirin, Kur-
distan bi tixübön siyasi, di nav Qar dewletan
(tirk, faris, dewlet€n mandater ingil? ü frensi)
de perqekir. Plgti demek€ ingiliz Jl Iraqö ü
frensi ji Süriyeyö vekEij-an. Dewletön ereb,
Iraqe ü Sürlyeye rnirasa wan dewir girtin.

Tevgera neteweyi perqebüna Kurdistanö
qebül nekir ü bi helwestek neteweyi li diji bir-
yarön Peymana lozanC derket, .Li hemü per-
geyCn Kurdistan€ serhildanön ji bo rizgariya
Kurdistan€ dest pökir. Tevgera neteweyi, li
RoJhilat bi serokatiya isamil Axayö Qikaki, li
BaEür bi serokaüya $ex Mahmüde Berzenci ü
li Bakur bi r€vebiriya Tevgera Azadi, ji bo riz-
garkirina Kurdistane, dest bi tekogine kirin.
Komita. Erzirome (Azadi) di nameya
(20.12.1522) xwe ya Jt dlplomaten Sowyetiyan
re Qandibün pergebüna Kurdistanö qebül ne-

diklr ü helwesta xwe
wer€ ni$an dida: "Kur-
distan, li Tirliiye, ji wl-

layeten Erzirom, Wan, Müsil, Bedlis, Diyarbe-
kir, Xerpöt, be$e rojavaye w ayeta Suriye ü li
iranO, Kermangax, Sine, Sakiz, Mahabat, Ur-
miye ü Selmas pek tC. Li wan wilayetan ewC

Kurdistaneke serbixwe b0 avakirin. - Vö hel-
westa neteweyi ya rövebirön netewa kurd, ne
rastlya idiayen kurd peymana Lozanö li gel

tirkan pejirandine ispat dike. Kurdön peyma-
na Lozanö pejirandin, ne rövebirö neteweyi'
bün, ew nokerö dewleta dagirker bün.

Dagirkerön Kurdistan€ bi peyman€n eqke-
re ü dizi, bl yeki yen wek CENTO ü Pakta
Bexday€ ü bi hevkariy€n e$kere ü dizi Kurdis-
tan be statu kirin, netewa kurd inkar kirin; bi
yasa ü qanünön siyasi hemü mafön neteweyi
qedexe kirln ü li diji hemü hervtldan ü serhll-
danön netewa kurd €n ji bo rnafö neteweyi, bi
helwest, plan ü slyaseten hevbes rawestiyan.

Peymana l,ozan€, bi siyasi pergekirina Kur-
distan€ nufrisa netewa kurd perqekir ü her
perqeyek we xist bin kontrola dewletek dagir-
ker. Dl encamc parvekirina xaka Kurdistanö
de, di nava van dewletan de balansek ü istiqra-
rek siyasi p€k hat. Xaka Kurdistanö ji hemü-
yan re bü herömek tampon a dorber€ wC bi tl-
xüb ü leqkerön dagrrkeran ve hate kontrolkirin.
DewletÖn dagirker ji bo v€ balansö ü istiqrara
di nava wan de peyda büye biparözin ü netewa
kurd tÖk bibin, hemü nakokiy€n nav xwe dane
aliki. Be{ewendiy€n hemüyan di asta heri bi-
lind de, li ser statukoya Kurdistanek parvekiri-
bCstatu ü tekbirlna netewa kurd dlgiha hev.

Berjev/endiyen hevbeq derfet da dagirke-
ran, di warö neteweyi, siyasi, civah abori-Uca-

4) A\? RFF. 0132. Opls: 6- Pop N. 288. Lt 212 215.

a2 TEVKURD - Hejmar 3

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Hem0 tevger0n neteweyi, ji bo maf€n neteweyi dest

bi kar6 rOxistini kirin. Bi idealOn xwe, xwe pergeyOn

netewa Kurd qebüldikirin, l0 bi r6xistin program ü

galakiy6n xwe her0mi tev digeriyan, Tevgera bag0r

bi rOxistinbOn, tekoEin ü aktuelbOna w0 ya di raya

kurdi 0 navneteweyi de, ji teref röxistin0n perQey0n
ri, kulturi-manewi de ya tevgera baqür kirin.
tökiliyen netewa kurd din wek navendek dihate qebOl kirin. Tekoqina revgera
jl hev bibirin. Tixübön bapüre Kurdistan€ ya
siyasi malbat, eqir, gund, zevi, bexge, zozan Ji
hev pergekirin; tevgera gele kurd di hemü
ware JlyanC de serü bin kirin,bi diwar€n gum-
rukö, rö li tlcaret ü reyen we girün. Damar€n
netewa kurd yOn böhin stendin€, bi qerekolön
legkeri, telön bi süri , erde mayinkiri ü hemü
r€baz ü tedbirön hovane girtin. Bi van tlxüban
ü kiryar ü tedbiren izolekirin€, netewa kurd
xistin bin kontrola xwe. ji bo we bi temami ji
ortö rakin, jenosidek dewami b€navbir a gelek

ali meqandin. Siyaseta asimilasyone (dibistan,
masmedya, dezge ü saziyen dewlete ühw) sis-
tematik ü bönavbir hate meEandin. ideolojlk-
kulturi bomberdumanön nijadperest di hemü
warö jiyan€ de hatin barandln. KuQtin, girtin,
talan, kogberi, feqiri ü b€rümetkirina kurdbü-
yln€, bü siyaseta rojan€ ya dagirkeran li ser
gel€ kurd dimeqandin ü heta nuha dimeginin.

L€ netewa kurd seri ji van kiryarön dagir-
keran re danani, teslimiyet ü tekqün qebül
nekir; li hemü perqey€n Kurdistanö, bi serhil-
danan llberxwe da. Ji bo tekoqina mafö nete-
weyi heta salön 1946€ bl yekdengi ü helwesta
hevbeq li diji dagirkeran rawestiya. Piqti $erC
Cihane ya Duyem, konjuktura siyasi, balansa
h€za di nava aktor€n narmeteweyi de ü bl tay-
beti siyaseta dijwar a dewlet€n dagirker tevge-
ra neteweyi-kurdi ]i hemü perQeyan heta de-
mekö b€deng kir. Ji sala 1958ö de heta sal€n
19750 tevgera netewe)'i ya bi r€veberiya Mele
Mustafa Barzani, l1 ba$üre Kurdistanö bü na-
venda tevgera neteweyi-kurdi ya tevaya Kur-
distän€. Wö bandorek mezin li ser kurdön per-
geyen din hiSt ku ew ji, ji bo tekoqina maf€n
neteweyi aa-lak bibin. Kurdön her gar perge-
yan bi rexistini ü hemü imkan€n xwe pi$tgiri-

li diji dagirker€n Iraqi, ji bo kurdön perqön din
bü Qavkaniya peqketina Slüra neteweyi ü xwe
ji nuh de birexistinkirine. Hemü tevgeren ne-
teweyi, ji bo mafön neteweyi dest bi karö
röEstini ktrln. Bl idealön xwe, xwe perqeyen
netewa Kurd qebül dikirin, Ie bi rexistin, prog-
ram ü galaklyen xwe heremi tev digeriyan.
Tevgera ba$ür bi röxistinbün, tekoqin ü aktu-
elbüna w€ ya di raya kurdi ü navrreteweyi de,

Ji teref rexistinen perQeyen din wek navendek
dihate qebül kirin. L€, ne tevgera baqür ne ji
yen pergeyen din, ji bo di astek neteweyi ü
Kurdistani de bihewe b€n temsilkirin ü tevg-
bigerin, hewil nedan dezge ü saziyen netewe-
yi-Kurdistani damezirinin.

Di ve prosesC de, konjuktura siyasi ya dinyö,
r€ nedida tevgera neteweyi bi serkeve. Berje-
wendiyen aktor€n siyasi-narmeteweyi, bi yen
dewletön daglrker re (Sistema sosyalist-lraq,
Suriye ü sistema emperya-list-Turkiye, iran) li-
hevdtkir. Cirantiya Souö/ete bi dewleta Tirkiye
ü iranö re ji faktoreki gfing bü ku pigtgui ne
dida pirsgireka neteweyi-kurdi bibe subjektek
aktuel a nal'netewe),'i. Di varr qertan de tevgera
bagür jiber sedemön dl $erde bün; twgera ne-
teweyi ]i perqeyen din lawaz bü ü herweha töld-
liy€n bi dewletön dagirker ü aktor€n navnete-
weyi re, derfet ü imkan ne dlda wC pegevadye
ji bo damezirandtna dezge ü saziyen neteweyi -

Kurdistani, Cn netewa kurd di war€ siyasine-
teweyi de bighine hev, darnezirine.

Tevgera neteweyi, li pergey€n din jl kad-
roy€n xwedi tecrübeyen siyasirexistini Hpar
bün; di ware rexistini de lawaz bün; dibin
bandora cereyan€n siyasi-ideolojik y€n narrne-
teweyi de bün. Siyaseta asimilasyone ya bi de-
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Dewlet0n dagirker, hertim siyaseta netewa kurd 0

tevgera w0 perqekirin€ meqandiye, Ji bo netewa

kurd di war0 siyasi-neteweyi de negiheje hev 0

yekiti 0 hevkariy0n neteweyi pOk nine tixäbön siyasi

zexim kirine. Mirov dikare v0 fOm bike 0 b€je: ew

dagirker in 0 li gor berlewendiy0n xwe tevdigerin.

Jibona netewa kurd felaketa heri mezin, ew e ku

:a ":la]t :ll1': revebirön siyasi ü rexistinen nereweyi v0 siyaser€ 
o1lt: u:'o -ii bo tr-

tane hatibu meEan- ^ , ., ^ : ^ ' Xüben siyasi beta.l bi-
din, birübaweri ü qiü- me$rü bibinin 0 li gor w0 tevbigerin. kin ü nifüza xwe dl
ra neteweyi blrin klrl- her€mön din yen Kur-
bü. Helwesta aktor€n navneteweyi y€n der-
heqe ptrsgireka neteweyi-kurdi ya neyini tesir
li ser zanin ü giüra neteweyi kiribü. Jlber he-
mü van sedeman tevgera p€rQeyen din Ji bi
program ü hedef€n xwe ve, bl karaktereke
heremi tevdigeriyan. Reldsünen neteweyi yen
beq€n Kurdistane, bihevre hevkari ü qala-
ldy€n bedewendiyen neteweyi dipar€zin; nete-
wa kurd siyasi-neteweyi dlghine hev ü pirs-
gireka neteweyi di raya gi$ti ya navnetewe)ri
de aktuel dlke, nei<irln. Ji deba we, hevkaf ü
Qalakiyen xwe bi muxalefeta dewleten dagker
re kirin. Bi kurtayi mirov dikare beJe, niyeta di
dile revebir€n tevgera neteweyi de Qi dib€ bila
bibe, lö xebata di praktikö de hate kirin, nete-
wa kurd di asta siyasi-neteweyi de, ne gihand
hev. Berovaci ji hev dür xist: di her€m€n xwe
de glrti man ü birübawerly€n perqebüne meq-
rü klrln.

Dewletön dagirker, hertlm siyaseta netewa
kurd ü tevgera w€ pergekirinö megandiye. Ji
bo netewa kurd di warö siyasi-neteweyi de ne-
gihöje hev ü yekiti ü hevkariy€n neteweyi pek
nine tixübön slyasi ze>dm kirine. Mirov dikare
vö fem bike ü beje: ew dagirker ln ü li gor ber-
jewendiy€n xwe tevdigerin. Jibona. netewa
kurd felaketa heri mezln, ew e ku revebten si-
yasi ü r€)dstlnen neteü/eyi ve siyasete megrü
bibinjn ü li gor w€ tevblgertn. Bi taybeti di 2O

sal€n taliy€ de siyaseta dewleta daglrker ya
perQebünC mitleq dike: siyaseta aslmilasyon,
inkar ü naveroka qiüra netewi vala dlke, li ser
rövebir ü siyasetmedarön rexistinen, "netewe-
yi" yön kurd€n bakur bandorek mezln hlgtiye.

Di prosesa hikümet, mir ü begüye de, röve-

distane de üreh bikin Sere hev dlkirin. Parti ü
rö$stinen legal y€n piqti sal€n 1990ö li ba-
kure Kurdlstan€ hatine damezirandin, bl
program, hedefü galakiyön xwe, sinoren siya-
si ü perQebünC meqrü dibinlu naveroka plrs-
g;ir€ka neteweyi valaldrlne_ ü Qareseriye di hin
mafön kulturi de dibinin. Ango, plrsgfeke ü
Qareserlya w€ di gergova tirldyeyi bünö de dl-
nirxinin. Li gel hemü zahmeti ü astengiyen ti-
xübön siyasi, y€n li hemberi yekitiya netewi
derdl)dn, Jl vö helwest ü birübaweriya van
rexistinan ne xetertlr e. Xetera mezin ew e: ga-
va rCHstln ü siyasetmedarCn kurd bl helwest
ü xebata xwe ya slyasi, li gel tixüben dagirke-
ran diwar€n perqebüna netewa kurd bilind df
kin ü wö diparezh e. Ew, tesbit ü talebCn xwe
yön siyasi ne li gor rastiya Kurdistanö ü ber-
jewendiyCn neteweyi derdixin pöq. Ew bötirin
caran ji bo parastin ü ptgtrastkirina helwesta
tirldyeyibünö siyasete diallrinin ü dlme$inin.
Mixabin, gawa dl dema me de gelek de ü
bavön kurd büne wesiteyen slyaseta asimilas-
yonö ü bi awayeke heri efektif ü belaE zarok€n
xwe föri tirki dikin, di male de ü li derve bi tir-
ki diaxivln, slyasetmedar ü rCxisünön me Jt si-
yaseta tixübön siyasi dlpejirinin ü bi helwesta
xwe diwaren perqekirinö bilin dllrrin.

Nimüneyek heri bakeq: Dewlet€n drgirker
Ji bo pirsgireka neteweyi di raya navneteweyi
de aktuel nebe ü wek pirsgirekek lokal blmine
hemü re ü r€baz€n siyasi ü diplomatik btkar
tinin. PfsgirCka neteweyi kurdi, pirsgtökek
nar.neteweyi ye ü di interes ü bala gelek ak-
tor€n herömi ü navneteweyi de ye. Hemü pirs-
glir€k ü nakokiy€n wek w€, yön heri bicük ji bi
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mudaxele ü alikartya aktoren navneteweyi Qa-
reser dibin. Bi taybeu subjekte di pirsgireke
de maxdür büye, pi$tgiriya aktoren nalTrete-
weyi ji bo xwe garantor dibine. Ji bo begdart-
ya hözön narrreteweyi, ew b€tir qalak e. Bö
mudaxele ü pi$tgiriya aktoren navneteweyi bl-
be, qareseriya pirsgirek€ li gor be{ewendiyön
subjekta maxdür, ne minkin e. Qi hikmet e

gelek slyasetrnedar ü röxistinen legal yön kur-
di ü PKKji di nav de, li diji siruqta vö prosesö
radiwestin ü pirsgireka neteweyi v/ek pirs-
girökek lokal ya hundure Tirkiyö dinerxinin ü
piStgiriya aktoren mezin en navneteweyi red
dlkln. Berovaci aqilmendiyö ji dewletön re di-
kin ü dibejin heger em "pirsgirekC" blhewe qa-

reser neldn, de aktoren narrneteweyi mudaxil
bln. Blrübaweri ü helwestOn werö ne Kurdis-
tani ne, berjewendiyen netawa kurd na-
parezin.

Desthllatdaren kurdön baqür ji Saddarn
rizgar büne, le di birübav/eri ü helwesta xwe
de ji dewleta Iraqe rizgar nebüne. Di tökiliyen
kurden perQeyön dln de, ne xwedi siyaset ü
helwestek neteweyi-Kurdistani ne. Siyaseta
heta nuha meqandlne, ifadeya berjewendiy€n
heremi ne. Tökiily€n wan, yön bi dewletön da-
girkeren Kurdistanö re ü helwesta wan a der-
heqÖ qareseriya pirsgirCka neteweyi ya per-

eeyCn din, ne Kurdistani-neteweyi ye. Ew ji
pirsgireke wek fenomenek nalxweyi ya dew-
leten dagirker dinerxinin ü dl nava xwe ü
kurd€n pergeyön din de diwaren tlxüben slya-
si blllnd dikin. Ve helwesta hanö kurd€n per-

eeyCn din ji wan bi dür dlxe. Birübaweri ü hel-
westa dive, ew ji tene ji bo beqö xwe tevbigertn
xurt dike. Di encam de hemü dibin mahkümö
siyaseta perqeklrlna netewa kurd ü diwar€n
slyasi yen dagirkeran li dor >(rl/e zexim dikin.

Pergekirina netewa kurd faktoreld slyasi
ye, ji derve irada netewa kurd bi dar€ zor€ ü
tixüben siyasi pök haüye. Ew Qawa bl bir-
yaren siyasi hatin danin ü gawa bi dever€n
mayinkiri, bi hezaran leqker ü tölen bl sltlri

ühw ten parastin, rojeke ji dö bi tekoqina ne-
tewa kurd ya Ji bo mafö neteweyi van tixüben
siyasi rabin. Xaka netewa kurd gawa beri tl-
xüben siyasi bön danin ü bi zore tän parastin
yekgirti bü, piEti rakirina wan ji de her yekgir-
ti be.

Siyaseta dewlet€n dagirker ya inkar ü asi-
milasyon€, helwesta aktoren navneteweyi
[fDA, YE, ü dezge ü saziyön narmeteweyi)
tekihyen redsünön neteweyi-kurdi bi dew-
let€n dagirker re, bün sedem€n glring Cn birü-
bawef ü helwesta pergebünö di nav siyaset-
medar ü rexisünen kurdi de xurt kirin. Van
nerinön werö encamö be{iewendiyan e ü sub-
jektif ü begane ne. Tesira wan a li ser gelek si-
yasetmedaren kurd, wer€ ldriye idin ew bixwe
pöqevaniy€ ji birürayön werö re dikin ü hewil
didin tarifön xwe y€n derheqa pirsgir€ka nete-
weyi de, dl ve QerQoveye de ifade dikin ü li gor
wC tevdigerin. Kurdistan ti deme ne büye xwe-
diye kutleyek were mezin ya "siyasetmedar",
"ronakbir" ü "xwendevan" yOn heyvanö birü-
bawed ü helwesta xwe ji derv€ rastiya netewa
kurd ü Kurdistane stendibin.

Birübaweri ü helwesta perQebüne qebül ki-
rin, ne fenomenek daimi, mitleq ü ne ji qede-

ra netewä kurd e. Ew bi bandora faktorön
subjektif yen begane di nav me de hatiye gan-
din. TenC bi r€xistin ü tekogina neteweyi, ce-

reyanen wer€, gawa derketine, d0 werö ji t€k
biqin.

Konjuktura siyasi ya narmeteweyi, berjewen-
diyCn aktorön narrneteweyi-slyasi ü deskeftiyön
li baqüre Kurdistanö statukoya bi dehan sa]an,
ya dl nav dewletön dagirker de pök hatibü, tök
bir. Derfetek meztn Jl bo pirsgilCka neteweyi-
kurdi di raya navneteweyi. de aktuel blbe rü da-
ye. Tevgera neteweyi ya hemü beEen Kurdislänö
pöwist e hewil bide, tixüb€n siyasi €n pergebünö
gav bike ü di asteke neteweyi Kurdistani de ye-
kitiya neteweyi- siyasi pök bine.

hegfr- 1@hotmatl. com
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ErdnTganya (Gografya)
KurdistanG

Bastüra erd€ Kurdistan0 retv$a xlve ya daniin di dema sOyem (tersi-

yer) de, hefi pir bi tevgerOn tewangi (oropnft) stendrye. Paq0 litevger6n

hilweqin ü bilindbüne (epirojenft), tevgerOn volloni ü ma$ina Ceman

bandorek mezin li bastOra erdö Kurdistanö kirine.

N€ziki bist sali ye hewl didlm ku erdnigad-
ya Kurdistane binivisinim. Di destp€ke de
kemasi an tunebüna ferhenga erdnigari ya
Kurdi astenga heri mezin bü. t,ewra mirl Ji
amadekirina ferhenge dest pö kir. .d'cir, salek
berö ferhenga min hat wegandln.'

Aniha Ji min dest bi nivisandina erdnigad-
ya Kurdistanö kiriye. Min ji Bakur dest pö kir,
hek Serd ü merc hebin ü ez kariblm ez e per-
gey€n Kurdistane y€n din Ji binivisinim.

Dl nivisandina vö pirtükö de astenga min
ya heli mezln nav in; naven kevn yen giya, be-
ri, degt, qem ü hwd. Iewra h€vi ü daxwaz di-
kim ku heval€n ku vC ntvise dixwinin, li navan
baq miqate bin ü hek gewti, kömasi an Eaqi
hebin, min agahdar bikin.

1) AMurrahman O'j,en, Ferhenga Er-dnigariyi, Weganön
Doze, ib., 2ooa. Stenbol.

Hek revebiren Kovara TEVKUDö ji blpejiri-
nin ü maqül blbinin, ev nivis ö wek rezenivis
bidome.

Basttlr O Dlrfven (gtklCn) Erde

Bastüra erd€ Kurdistane rewsa xwe ya da-
win di dema s€yem (tersiyer) de, heri pir bi tev-
geren tewangi (orojenik) stendiye. pa$C ji tev-
gerön hllweqin ü bilindbüne (epirojenik), tev-
geren volkarf ü ma$ina geman bandorek me-
zin l1 bastüra erdö Kurdistane kirine.

Di nav dirüv€n erd€ Kurdistane de, qiyayen
tewangi yen bi awayeki rojava-rojhilat dirCj di-
bin, pir ü gidngür cih digdn.

Piraya erdö KurdistanÖ, beri dema sOyem

ltersiyer) derya fbahr) büye. Ev Deryaya Tetis€
bi qor€n tort (tortul) tije büye. Regahiyön (bej)

Erebistan ü Rüsyayö jt baqür ü bakur, wek

E\rdhehnatr Onen
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Li Roihilata Navin, welatO xwedierde heri bilind ü bi

her awayi tevlihev 0 dewlemend Kurdistan e, Ji

BeOa Merdine heta Oers ü Erdexanö, ji Melel0 heta

Gola Wan0 0 heta Gola Ürmiy€ erdnigariyek pir

dewlemend heye; beri, deqt, zozan, qiya, best,

bestik, qem, geli, newal, gol, gir girik 0 hwd. Hem0

mengeneyek€ uando- dirOvOn erd0 li p0hevr0zdibin. Kurdan de bandora gi-
rek pir mezin li van ya pir zöde ye.
qoren tort kirine. Ji ber vC bandore, ev qoren
tort yen nerm wek Qiyayön tewan$ bilind bü-
ne. Yön hiqk ji qikestine, aliyeki erdö qikestr
wek Qiya bilind büne, aliyek jI wek newalan
hilweqiyane. Ji ber ku gelek dever€n erd€ qi-
kestine, bi sedan heta bi hezaran teqinen vol-
kanl ü erdhej (zelzele) pök hatine. kwra li
Kurdistane gir ü giyay€n volkani ü xetön erd-
heje pir in.

Li Rojhilata Navin, lrelate xwedi erdc heri
bilind ü bi her awayi tevlihev ü dewlemend
Kurdistan e. Ji Beriya Mördin€ heta Qers ü
Erdexan€, Ji Melete heta Gola WanC ü heta
Gola Ürmiyö erdnigariyek pir dewlemend he-
ye; beri, de$t, zozan, Qiya, best, bestik, Qem,
geli, newal, gol, gir, girik ü hwd. Hemü di-
rüvön erd€ li p€ hev röz dibin. Wek minak, ji
baqür ber bi bakur ve: Beriya M€rdinö, qiyaye

Mazi, DeEta Diyarbekir€, Qem€ Dicle, Qiyay€
Torose, QemC Mürade, Qiyay€ $erefdinö, Qi-
yayö Ereze, Avareg, Beriya Pasine (Drzlrom),

Qemö Erez€, Qiyay€ Elahuekber, Gola Qildirö,
Qemö Qüra Ii p€ hev rez dibin. Di nav ü li der-
dora wan bi sedan gem, geli, beri, deqt, zozan,

Qiya, gol ü hwd hene.
Erde Kurdistane bilind ü Qiyayi ye. Averaja

(nivayt) bilindayiya erd€ Kurdistan€ l50O
metre ye, piraya wö.ji 2OOO metreyan derbas
dike. lrwra erdnigartnase Alman C. Ritter,
Kurdistan wek "giravek ji qiya" bi nav kiriye."
William Eagleton ji wisa gouye; "welate eemen
bi co$, ge[yen teng ü kür ü pirön darvekiri.""
Di hemü taybetiyön (eand, dirok, kermeqopi,..)

2) Hüseytn SaraQoglu, HerCma Enetoly4a Ro/rilat, Mllü Egt-
Um BaLar lS YaFnlan, Istanbul, 19a9.

3) Mehrdad R. izadi, Kurd, We$anxaneya Doze. 2oo7-9 pa
duvem. Stenbol,

Bi sedan gem ava xwe ji Qiyayen Kurdistanö
distinin. Ev Qem ber bi her aliyan ve diherikin,
Avareq ü Qemö Mürad€ ji rojhilat ber bi roja-
va, Aras ü Qüra ji rojava ber bi rojhilat, Ferat,
Dicle ü Z€yi Gewre (Zap) ji bakur ber bi baqür
ve diherikin. qemen ji bakur ber bi baqür ve

diherikin bi avek pir ü bi coq eiya ü zinaran
diblrln, erde dikolin, dtmaQinln ü Jl xwe re co-
yan vedikin; geliy€n kür ü teng, lat ü newal€n
wisa g€dikin ku mAov ditirse ku neziltr wan
bibe.

Ev hezar hezar sal in ku hemü neyaren
Kurdan, hOzön ku qav berdane Kurdistane
xwestine ü hewl dane ku Qiyayen Kurdistanö
bi dest >dnin, lö tu caran Qiyayen KurdistanÖ
b1 tevayi neketiye destön van hezan. Li dij her
zor i zihna zordaran Kurdan piqta xwe dane

Qiyayen xwe, derketine van giyayan. Hin ji ge-

lek newal, lat, qot, slnsll, pal, berpal ü Sl-
keft€n di nav van qiyay€n Kurdistan€ de, ji le-
hengÖn azadiye re mahzübantiyö dikin. Hin ji
ji de\ületen dagirker re hesret e ku a]a xwe li
hemü qoten van qiyayan darve bikin.

Qiyayen Kurdistane, tene li hemberi hezekC

neear maye: Qemön Kurdistan€. Van geman li
hemü deveran ji xrÄ/e re reyek di nav van Qiya-
yan de velidrine; bi hezaran geli, newal, kort,
kortal, lat gökirine ü hedkine; nehlqUne ku Qiya
rö Ii ber azadiya herikina wan bigre ü bi vi awa-
yi erdniga-riya Kurdistanö dewlemend kirine.

Qryay€n Kurdistane yen ku ji rojhilat ber bi
rojava ve diröj dibin, Kurdistanö wek sö beqan
ji hev vediqeünin:

1- Reze$5rayen Bakur: Qiyay€n Sor (Qizil-
dax), G€rcanis-Zrvkar (Refahiye) Qimen, Qop,
Mescid, Elahüekber ü Yalnizgam€ wek diwa-
reki seranser pöQiya bandoren Deryaya Spi di-
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birin, nah€Iin taybetiyön deryayi xwe bigiheji-
nin nav Kurdistane. Ev rözeqiya Ji bakure
Söwas€ dest pö dike; Erzingan, Erzirom, Qeme
Avareq ü Arasö li baqüre xwe dlh€le ü di ser

Qers ü Erdexanö re xwe digihejine Qiyayen
Qafqas€.

2- R€@yayen Navin: Qiyay€n Münzür,
Avareq, Aras, $erefdin ü Bingole. Ev rezeQiya

di navbera giyayen bakur ü baqür ü di navbe-
ra Avareq ü Qem€ Mürade de, li bakure Gola
Wane digiheje ser Qiyäy€ A4;1ri.

digiheje ser Qiyayen Za:crose. Ev qiya re I ber
bayön ji heh baQür yCn Jl qolen Süri ü Erebis-
tane ten digre. L€wra di demsala havine de

bay€n germ y€n bi toz, qüm ü'eri, plrtüin lt
Ben'ya MCrdin ü Ruhay€ ü li Desta Diyarbekirc
bi bandor in. BaFüre qiyayen Torosö hemü
deqt ü beri ye, di nav re Qiyaye Mazi ü Qerec-
dax wek bilindayiyön ne pir bilind cih distinin.

Di nav van qiyayan de gelek beri ü de$t he-
ne ku qemCn mezin di nav re dertras dibin: Be-

riya Mördin€ ü Ruhayei Deqta Diyarbehre;

Qiyay€ Agiri fArarat)

3- Reze$5nyen Bagfir (Q:yayen Toros€):
Wek diwareki seranser, ji rojava bi Qiyaye
Arnanose dest p€ dike, piqti bedyen Gurgum
(Mereq) ü ElbistanC bi Qiyay€n Engizek ü Nür-
haqO (Mereq-Gurgum) billnd dlbe ü bö navbir

Beriya Mü$, Qewlik [Bingol, Qolik, Qebaxgür)
Eleziz (Xaryet) Meletä ü Mereqe; Benla Ter-
can, Erzingan, Tortlrn, Tatos (Tekman), Erzi-
rom ü idire...

aonenSo@hohall.com
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Di Doza Kurdistan De

NTqa$Gn $aresenyG ü
Pirsa Yelritiya Neteweyi

Piqti belavb0na lmparatoßya Osnnni li guna we bi &han netew-dew-

letön nuh avab0n, ya rast geleke wan hatin avakirin. Mixabin ku miqabiliv0

yeke Kurdishn ji nuh ve hate perqe kirin. Ber€ di nav lmparatofya Osmani

0 Per$ de 0 v0 car0 1T 
perge bin ldan 0smani di nav sö dewletan flirkiye,

Fransa/Süri Britanya/lraq) de fnte paykirin.

Sabahattx KGkmaz
fBerdevke Tevkurd-cl

DesQ€k;
Bi nifüsa xwe ya "4O" milyoni, bi zman ü

kultura xwe ya dewlemend, bi tarixa xwe ya
tekoqer, bt dewlemendiya sererdi ü binerdiya
wehte xwe, Kurd yek ji neteweyen cihane yen
mezl:ltrin in ku heta nuha nebüne dewlet.
Bel€ iro ji, hebüna xwe li ser axa \ryelat€ x\i/e
tri xurti diparezin ü didorninin.

Pigfi belavbüna Imparaton'ya Osmani, li
quna we bi dehan netew-dewletön nuh ava-
bün, ya rast geleke wan hatin avakirin. Mixa-
bin ku miqabili v€ yek€ Kurdistan ji nuh ve
hate perqe kirh. Berö dl nav imparatoriya Os-
mani ü Persi de ü vö carC ji perqe bin idara
Osmarri, di nav s€ dewletan (Tirkiye, Fran-
sa/Süri, Britanya/Iraq) de hate paykirin.

Di tevahiya sedsala qüyin de kurdan (li her
Qar perQeyan ji) zulm ü zordariyeki pir mezin
ditin. Di v€ sedsala "modemitö" de gelö kurd,

bi hemi süc€n diji mirovahiye ü jenosidan re
rübirü ma! Ji asirnilasyone bigre, heta kogki-
rin, komkuji, weran ldrlna gund, bajar.ü Sa-
ristaniyan.., tu xerabi nema ku bi serö gele

kurd ve nehat.
Li hemberö v€ yek€ ev 150 sal e ku gelö

kurd, bOnavbir t€diko$e; qerö hebün ü azadi-
ya xwe ya neteweyi ü mafen xwe yen insani di-
deldimeqin e...

Di encamö de kurd bi gigti negihiqtibin ar-
manc ü hedef€n xwe, nebübln dewlet Ji, bele
hebüna xwe ya Ilziki, ziman, qand, idrak ü te-
fekura xwe ya neteweyi bi xurtj parastin ü iro
ji didominin.

Li gor van tesbiten sosyo-politik, diroki ü
civatnasi; doza Kurd-Kurdlstan, doza welateki
ü mileteki pergebüyi; doza heqi, edalet ü wek-
heviy€, doza wijdan, bext ü ehlaqe mifovatiye,
doza nefsul-qiyasa navbera maf€ gelal ü ii se-
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Ev 86 sal e ku dewleta tirk bi hemü hez 0 imkanan

qerO helandin, guhartin 0 tunekirina kurda dide. Her

weha kurd ji, bi her away? li ber xwe didin ü doza

maf0 xwe dikin.

Dewleta Tirk, di konsepta xwe ya red, inkar ü
tunekirina kurdan de bi serneket. Ji nuha ü p0de di

v6 konseptd de israr kirin, helwesteke beyxüde,o"":tt 
.1"n11t" 

N]^ 
kareki düri aqil 0 wijdane mirovahiyö ye. erc-dan Fahma de-

verast pejirandlna male mokrasiye ü di nava
Qarenüsiya netewa kurd e! demokrasiy€ de gareserkirina pirsgrökan her

Weke paradlgma, weke felsefa heq ü edaletö, ku dige li cihan€ pöqdikeve. Ji \a'e bonö, pCwis-
weke ehlaqö mirovatiye pewiste ku doza Kurd- tiya Qareserktrina k€qey€n sedsala güyin, bi
Kurdlstan l.i ser vö rastiy€ were ditin ü tarif ki- taybeti yön her€mi derketine holä. Ev pövajo-
rin. Sedem ql dlbi:r bila bibin, welew ku ji he- yeke nuh e, lrina tam li qüna xwe rüneniqti ye,
zari yek ihtimala bi cih anina ve pradigmay€ bel€ ber€ dinyay€ (mirovatiy€) ber bi vö ci-
nin be ji, gotin ü parastina v€ rastiya tarixi, cl- hanö: cihana aqüyane, aram, adil ü "srfir" na-
vati ü siyasi ji bo herkesi erkeke eh.laqi ü qertö koki ve ye. Weki din Qare ji rfn e; mlrovati ne
yekemin ye durustbüna entelelrtueli ye. layiqi vC rewqa xerab e. iro an sib€, ila, dibö

edalet ü aqlti li seranser€ dinyayö serwer bibe!
s['aseta r€d, lnkar ü b[rekhtr€ tts€meketl Qareserkirina doza Kurdistan iro ll her

demö z€detir ketiye rojeva civata navnetev/e)ri.
Ji ah'yeki de bandora vö civat€, Ji aliyö din de
fenomena Kurdistana Federe ü asta tekoqina
azadiya netewi, dewleta tirk mecbür dike/kir-
ye ku konsepta xwe ya li ser red, inkar ü tu-
nekirina mafö kurda biguh€re.

Dewleta Tirk iro nebe sib€, bi xwegi an nex-
weqi mecbürö guhartine ye. Riheti, selameti ü
pCAeroja gelC Urk ji di ve guhartinC de ye. He-
ta ku milet€ kurd azad nebe, heta ku zilma
dewleta tirk li ser gel€ kurd bl dome, miletC
tirk ji azad nabe! Ne ji aliyC maf ü azadr'yan
de, ne jl ji aliy€ abori ü aramiye de, tu menfie-
ta gele tirk di qerO kurdan de, dl red ü inkara
mafön kurdan de tune. Aliy€ tirk, dive rojeki
zütir tCbigihije ü li diji zilma dewleta xwe ya
red, inkar ü theldrina kurda derkeve.

Piqti dawiya qerö yekemin ü Peymana Lo-
zane, tevgera tirk ya damezrener (ku heta w€
qaxe weke dost ü mutefike kurda dihat ditin ü
qebül kirin), li parQeye mezin, pevajoya red,
inkar ü tunekirina kurda ya bi zor€ da
destp€kirin. Di heman v/exte de nerazibün ü
seri rakirlnön kurda ji destp€kir.

Ev 86 sal e ku dewleta ttrk bi hemü h€z ü
imkanan $erÖ helandin, guharLin ü tuneklrlna
kurda dide. Her weha kurd ji, bi her awayi li
ber xwe didin ü doza maf€ xwe dlkin,

Dewleta Tlrk, di konsepta xwe ya red, inkar
ü tuneklrina kurdan de bi semeket. Ji nuha ü
pede di vö konsepte de israr kirin, helwesteke
beyxüde, kareki düri aqll ü wijdane mirova-
hiv€ ve.

Iro dinya guhedye ü bi lez diguhere. Ji a_li

siyasi ü abori de dinya (mirovati; kCSe ü dax- Statrko urC blguhere le g€xra?
wazen mirovaüyC) globa_lize dibe. Serweriya
dinyayö, berjewendi ü peqeroja xwe ne dl siya- weke li jor Ji hate bahs ldrin, edi dl siyaseta
seta Qer, qerö "sar" ü duJminahiya navtrera gel red ü inkarc de israr kirin, di gert ü merc€n din-
ü dewletan de; di dewlemendi, arami ü hevka- ya iro de nemumkün e. Nuha hukumeta Erdo-
ri ya clhani de dibin e. Berjewendiy€n din- gan (dewlet) behsa "vebünan" 'Vebüna demok-
yayö, bl taybeti y€n abori ü peve gfedayi y€n raük", ango "Qafesefya" pirsa kurd djke. Sem-
siyasi, zede ketine nava hev ü bi hewe hatine bollk bin ji, (ku sembolik ln) hin mesaiön birati
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Rast e, pirsa kurd-Kurdistan w0 di nav sistema v€

dinyay0 de 0 bi muxatab0n heyi re were muzakere

kirin 0 gareser bibe. Ji w0 bonO siyaseta kurd, di

pOvajoya pratizekirina gareseriya mal 0 azadiyOn

xwe de, dive azami rasyonel, siyasi ü "pragmatik"

be. Bel€ hafiza m0j0 0 karekter6 tevgera kurd,

rrziqs [g wexti ji pirensib0n edalet 0 ehlaqib0n€ dOr .^,,._,^.^ .^ ^.ü aQiüyö t€ne dayin. Pi- '"'""" vvu'u'lu uiirsYrvui'- -"' teweyan tC qareser ki-
qük bin ji, hin gavan nekeve. Lewra ku doza Kurdistan, doza heq; doza .irr. Netewa tirk ü hemi
dav€jin. Qiqas sembolik edalet, azadi ü Wekheviyä ye, neteweyen cihanö qiqas

ü pteük dibin bila bi- xwedi mafln, milete
bin, niyet ei dibe bila bibe (welew ku nlyet xerab
ü xapandina kurda be ji- ji ber ku armanc ü en-
cam hergav weki hev demakevin-) , di encamö de
ezber€n dewlet€ y€n red ü inkar€ püg dibin, re-
alite ber bi qebul ü naskirina mafön kurda ve

rasyonalize dibe, doza Kurd-Kurdlstan "megrü"

ü "legalize" dibe, rö ü qenalön siyaseta legd ü
demokratik pöqdikevin. Ji wö bon€, p€wiste ku
ji vö p€vajoy€ azami isffade were kirln.

Ji aliye din de, her giqas gotin ü niqaqön

Qareserläirina pirsa kurd zöde zede ketibin
holö ü tevi vö hewaya psikolojik ya 'pozitif' ji,
mirov nikare beje, lrada damezröner ya red ü
tnkare ya diji aqil ü ehlaq guhed ye. Naxer,
irada damezröner ya "yek dewlet, yek al, yek
zman, yek mileti", ya jakoben neguheri ye; te-
vi hin gav-gotin€n sembolik Ji, ev konsept bi
hemü damüdezgeyan xwe ve li ser hukme,
desthilatdar e ü yekdest e.

L€ hatiye fahm kirin ku ve pradigfnayö
miada xwe tije kirye, li ber guhartin an qikes-
tinö ye. Ya ku nuha Ji ali dewlete ve tC xwes-
tin ü kirin, tri malryaj ü hin 'reformen" piQük
cardin parastin ü restorasyona ve paradig-
may€ ye.

Div€ herkes bizanibe ku, pirsa Kurd pirse-
ke neteweyi, pirsa kurd ü Kurdistan e! Pirsa
parqekirina welat ü miieteki 4O milyon e. Plr-
sa kolonyalizm€ ya asirnilasyone, nijadperesti,
koQkirin, qirkirin ü ji dest girtina hemü maf€n
netewa kurd yön netewi ü insani ye. Bi gotine-
ld din pirsa kurd; pirsa aqil, ehlaq, edalet ü
wijdane mirovauye bi xwe ye.

Pirsa Kurd-Kurdistan, ancax di Qergeva malö
qarenüsl de ü li ser Ser'iyeta wekhevl'ya mafö ne-

kurd ji, ne k€m ne zöde hewqas xwedi maf e.

Gotin, proje an pegniyaren ku ve Ser'lyete nape-
jirin in, an pigt4;uh dikin (qi kurd ü ei weki djn),
beri her tigti ew beehlaqiye dikin!

Rast e, pirsa kurd-Kurdistan wC dl nav sis-
tema vC dinyay€ de ü bi muxatabön heyi re
were muzakere kirin ü qareser bibe. Ji wö
bonö siyaseta kurd, di pevaJoya pratizeklrina

Gafeseriya maf ü azadiyen xwe de, div€ azami
rasyonel, siyasi ü "pragmatik'be. Bele haliza,
möjü ü karekterC tevgera kurd, lazlme tu wex-
ti ji pirensiben edaiet ü ehlaqibün€ dür neke-
ve. Lewra ku doza Kurdistan, doza heq; doza
edalet, azadi ü wekheviyö ye. Me$rüiyet, ma-
sümiyet, cesaret. bext ü namüs, xeml ü mer-
tala v€ doz€ ya heri gfng ü stratejik e!

Helbet fikr, ray ü tercihön civate dikarin cu-
dabin. Herkes dive bl azadt, bi "husnüniyet"
gotina xwe bCje ü pC$niyara xwe blke. Belö do-
za heq ü edalet€, bi hile, tirsoneld, menfietpe-
resti ü manrlulasyonan naye parastin. Wexta
bahsa maf€n kurda yön netewi te kirin, hinek
derdlkevin b0 qerm ü heya dib€n, 'di v€ sed-
salö de netew-dewletbüyin kermeperesti ye,

pirsa netewi ü netew-dewletiyö paradigma sed-
saia 19-20 bü, Di sedsaLa 2l-al de crvata nav-
neteweyi rö ü imkanan nade ku sinorön heyi
böne guhartin." Ev tez, bi tenö Ji bo daxwazön
netewa kurd ü mafön nedew-dewlet büna kur-
da tene gotin. Jibo dewleta Tirk, 22 dewlet€
ereban ü zedeyi 2OO dewletön cihanö kes tiqte-
ki nabCje. Ev fikr ü tez ne bi rastiya ve dinyayö
re O ne ji bi ehlaqC entelektueli re lihevkiri ne.

Bele rast e netew-dewleti, paradigrna sedsa-
la l9-2o-an e, l€ di v€ sedsalö de ii, hebüna
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Di doza azadiya netewi de, pirsgr0ka me ya heri

zahmet, pirsa yekitiya netewi 0 temsila w0 ya siyasi

ye. Ji yeKtlya kurda ya netewi em (rOberiyOn siyasi,

civati) yekser berpirsiyar in, Tevri hemi dezawantaj ü

sedem6n objektif yOn gert 0 mercOn m0tingehiy6 ji,

heger heta nuha yekitiya neteweyi p0knehatibe, ev bi
xwe bi xurti didomin e. kes dikare temeni ü
iro dinya ji ati netew- tenÖ k€mayi 0 qis0ra me ya rOberiya siyasi ye. Div0 peqniyaren xwe beje.
dewletan ü sistemen siyasetakurdbi cidiyetv0berpirsiyariyehilgire, Bel€ du tiQt hene ku
netew-dewletan y€n fi- weke berpirsiyariya
reali de t€ idare kirin. (Di vir de hinek dikarln
b€jin; "gelo dinya baq te idare kirin?"Belö rast
e, nakoki, neheqi ü nerazibün j€ heye, l€ nuha
alternatifeki din ji, nin e.) Di vi gend sal€n da-
wi de gelek netew-dewlet€n nuh avabün/hatin
avakfln. Dlnya medeni, destek ü piFtgdye da
wan. Li KosovayC duwernin netew-dewleta ar-
nat'ida avabü, Li Osetyaye 10O hezar oseti
mal€ dewletbün€ dtxwazin. Li Qibrisö 150 he-
zar tirk, bi federasyon€ Ji qayil nabln. Li köle-
ka 22 dewletön ereba, avakirina dewleta Filis-
tinC ji ali tu kesi de naye niqa$kirin. Li Iraqö
kurd (beqek Kurdistan), bün her€mek n€ze
konfederal. Biryara Konseya Yekitiya Miletan
ya di derbarö parastlna kurda ji Oriq€n Iraqö
yen hewayi ü statu girtina Her€ma Kurdlstan
ya xweser, gfng ü balkeq e. Weki din ji, di hi-
qüq, wtjdan (ehlaq), meltallte ü demokraslya
welat€n pöqketi de (bln€rin li Konvansiyon€n
Yekitiya Miletan ü Peymana Cenewre, Pelrna-
na MaIö Mirovan ya E\rmpa ü biryar€n Mah-
kema Ma-fe Mirovan ya Ewrüpa), mafö cuda-
büne misoger büye. Heger Baski, Katalani bix-
wazln dika-rin bi riya referandümC clhe bibin.
Elmani, Flemani btxwazin dikarin ji Belgiqay€
veqetin. Ji xwe yekiti ü'btratiya" bi zore ne
meqru, ne mantiqü ü ne ji heta dawlye mum-
kün e.

Hinek kes dikarin ji bo xwe yan Ji li ser
nave xwe tiqteld nexwazin. Kesek dikare der-
keve beje, "Ez kurd im, belö kurditi, zmanö
kurdi, kultur rl romantizrna kurdi ji bo min
tigteki ifade nake. Ez li ser nave xwe ne fede-
rasyon, ne konfederasyon hele Kurdistana
serblxe hiq naxwazirn." Yan ji, li gora xwe her-

wijdani ü ehlaqi heqö tu kesi tune ku wana
gaq nigan bidln ü bigewsinin tune: Yek jö tes-
bit ü tarifa meselö ya rasttya diroki, civatnasi
ü siyasi ye. Wexta ku ji kurda re "tirken Qiya-
yi" an beqek ji netewa tirk (weke tarifa make-
zagona tirk) be gotin ü mesele bl navö xwe
neye zarldrin (weke ku ji Kurdistan re tC goun
"Dogu-Guneydogu", yan Ji, Ji Kurdistana iraqe
re dibCjin "Baküre Iraq€"), a duduya, parasti-
na maf€ Qarenüsiya miletö kurd e. Ehlaqen
her netew xwedi ql mafan e, ew mafji bo kur-
dan Ji rewa neyö ditin. Ev herdü tiSt div€
neyen gotin ü kirln. Weki din herkes dikare
fikra xwe, terciha xwe ü pe$nlyaren xwe bi ri-
heti beje ü heger sedem€n xwe maqül bin, mi-
rove ji, ji wana süde b1gre.

B€ yelfitya netewEryi Kurdrstan azad naful

Di doza azadlya netewi de, pircgröka me ya
heri zahmet, pirsa yekitiya netewi ü temsila w€
ya siyasi ye. Ji yekitiya kurda ya netewi em
(reberiyen siyasi, civati) yekser berpirsiya-r in.
Tevi hemi dezawantaj ü sedemön objektif yen

$ert ü mercen metingehiye ji, heger heta nuha
yekitlya netew€yi pöknehatibe, ev bi tenö köma-
yt ü qisüm me ya reberlya siyasi ye. Dlve siya-
seta kurd bi cidiyet v€ berplrslyariyC hilgir e.

Ji yekitiya netewi qest ü raya me ne paras-
tlna wekhev fikrandlna (ldeolojik-politik) he-
mü kurda ye ü ne ji parastl:ra rexistineke
merkezl ya hiyerargik e. Naxer, cudabüna
fikr, baweri ü ideolojiyan ü pluralita rexisti-
nan em weke sigorta dewlemendiya sivilizas-
yon ü demokratizebüna crvatö dlbinin.
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Heger dewlet ü hukumeta tirk bi dilsozi 0 bi metod0n

medenT dixwaze v0 meselO gareser bike, beri her ti$i

dive $ert 0 merc€n azadiya fiki 0 riya ku kurd bi

nasnama xwe siyaset0 bikin, were vekirin. AgTi, birati

0 edalet ancax bi niyeta qenc ü paqij p6kt0.

Qareserkirina pirsa Kurd-Kurdistan hatiye rojev€. Ji

Belc prrsa netewi b0 gareseriya sivi'l-demokratft, $ert 0 mercen der 0 sareser kirin (di vö
pirsa beqeki, grübeki 

hUndUr ji her WeXt6 Z6detir deStdayi ne. U..tt"U9 de_ tecrübey€n
an sinifeki nin e, pirsa gelek dewiemend he-
temame netewe ye. Ji wö bon€, pirsön netewi,
ancax bi hemözkirina temamö netewe dikare
gareser bibe. Ev ji ancax bi irada hevrnugterek
ya temsila siyasi dikare pökwer e. Li welat€n
paqdemayi-koloni, ji ber ku civat heta huc-
reyen xwe perQe ü katagorize büye, ancax bl
perspektifa r€xistin€n bereyi dikare komi ser
hev bibe. Li Efrika Baqür (bereya yekgirti), li
Balkanan (eniya anu-faqist), ll Hindistanc
(kongra netewi), li Filistin€, li Baqürö Kurdis-
tane ü h sera-nsere dinyaye, qere rizgariyen
netewi, ancax ü her bi rexistinen yekiüye ris-
gar büne.

Ll Kurdlstan deh qati van welatan ihtlyac
bi yekitiya netewi ya siyasi ü hermuqterek he-
ye. Ji ber ku, ji hemü aliyan de em hatine per-

Qe ü belav kirin.
Jl we bone, ji bo temsila netewi, yekitiya

netewi elzem e. L€ mixabin, slyaseta kurd we-
ki gelek xusüslyeten din, J1 idraq ü berplrslya-
riya ve stratejiye ji bCagah e.

Bi qenaeta rnln wexta ku kurd yekitiya r<rve

p€kbinin ü li ser r€yeke rast (peyva 'rasf' hel-
bet pelweke relatif /iz.aß. ye. gesta min jl ve
peyve mantelita aqlö selim ü rasyonalite büne.
Ew ji "hineki" bi dinyay€ re "lihevkiri" bün e)

tebikoqin; yani wexta ku kurd yekbin, bi hev
re blbln muhacir Ji, $er Ji bikln, tekevin hllbi-
jartinan an bi riya referandüman ji, wC zütir
xelas bibin. Bervajiy€ vö perspektifö ji, rigrai-
ya kurda gelek zahmet, heta nemumküne ji..

Gotlna daqf;

Doza Kurd-Kurdistan dozeke neteweyi ye, li
seranser€ dinyaye doz€n netewi gewa hatine

ne), div€ doza Kurd-Kurdistan ji bi w€ pers-
pekti€ were gareser kirin. Li ser irada netewa
kurd ya azad bazafi kirln ü ipotek danin, xu-
süsiyeteke b'öehlaqi ye.

Di meselön netewi de s€ model€n qarese-

riyO derdikevin p€q; federasyon, konfederas-
yon ü cudabün. Li gora qert, merc {di vir de

pergebüna Kurdlstan Ji faktoreki bakeqiye ye)

ü irada gel ya azad her sö model ji rewa ü
mumkün in. Niqa$ ü muzakere div€ di ve ger-

qevö de ü bi dilsozi werin kirin.
Heger dewlet ü hukumeta tlrk bl dtlsozi ü

bl metoden medeni dlxwaze ve mesele careser
bike, beri her tigti div€ qert ü mercen azadiya
flkri ü riya ku kurd bi nasnama xwe siyasete

blkln, were veklrln. AAiti, blrati ü edalet ancax
bi niyeta qenc ü paqij pOkte. Qareserkirina
pirsa Kurd-Kurdistan hatiye rojev€. Ji bo ga-

reserlya sivil-demokratik, $ert ü mercen der ü
hundur jl her wexte z€detir destdayi ne.

Herkes dlkare gotina )(vre b€je, l€ mafö kesi
ku xwe t€ke güna irada gel ü li ser vC irade
alet€ hile ü manipulasyonan tune. Herkes an-
cax bi nave xwe ü Ji afrye :arrre de dlkare qirole
ü peqnlyariyan bike. Ku ew roj hat, irada gel

azad bü, netewa kurd w€ qedera xwe bi xwe
tayin bike, I.azi'Jl e ji vC "destüre" re, Jl nuha
de ihtiram were nigandan.

Di p€vajoyö Qareserklrlna pirsa Kurd-Kur-
distan de (pirsa muxatab girttn ü muzakere-
yan de), pirseke heri $ing ü stratejik pAsa
temsila yekitlya netewi ya hevmusterek e, ku
heta nuha nehatiye hel kirin. Siyaseta kurd
lazim e bi cidlyet li ser vC pirse bisekin e ü ro-
jeki zütir were Qareser kirin.
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Kahcr $özümün Anahtan:

Ulusal Demolffatik Birlik

tlasan nrat
(Partiya I(omunist a Kurdistan-KKP)

TC tarihinde ilk kez Kür1 ulusal soru-

nu 'lözüm" diliyle tartqrlmaya baqlandr.

Qözüm taftqmalannrn hiqbir olumlu so-

nuq vermemesi halinde bile, gelinen dü-

zey küqümsenemu. Qünkü artrk Kürt

ulusal sorunu yeniden krrma gizgilerin

iqine sokulamaz. "Kürt yok"a, "kart-

kurt"a dönülemez, Kürtlerin, en azndan

halk olaak varlrflr inkar edilemez. "Kürt

dili diye bir dil yok" gibi ucube yalanlar

kamuoyu gündeminde eskisi gibiyer bulamaz. Kürtqe konuqnraksözcük hesabryaprlarak cealandrnlamaz

ve Küftqe artk yasaklanamaz.

Bundan böyle Mustafa Mu$ahlar, Jitemcl-
ler, Ergenekoncular, orducular, özel hare-
katg ar vd. gftrp Kürt halkrna karqr hesapsz-
kitapsu giddet uygulayamazlar. inkärcr, tekgi,
asimllasyoncu ve qiddeti ulusal taleplerin
bastrnlmastnda tek arag olarak gören Tc'nin
devlet anlayrgl, "Qözüm" tartrqmalarryla
olugan qatlaklanm yeniden kapatrp eski gun-
lerine dönemez. Kürt siyasetQilerine siyaset
yapma kaprlan eskiden olduÄu gibi kolay ko-
lay kapat amaz. Kürt hallq sürü yerine kona.
maz; kazandrgr bilinq düze).t görmezlikten, bil-
mezlikten gelinemez.

"Eskisi gibi olmaz"lan qoEa-ltabilirjz. Ama
gerek yok. Biliniyor.

Kendi sorununa duyarh her Kürdün kendi-
sine veya baqkalanna, son dörL aydan beri
sordufu y, alm soruyla devam edelim: "Ne
qftar? Bu qözüm tartrgmalan nereye varrt'?"

Sorunun yanttrndan önce üzerinde durul-
masr gereken bazr noktalar var: Bilinlyor, ama
tekrarlayahm: "Qözüm" tarbqmasmrn baqla-
masr ileri bir agamadr. Bu noktaya geliqin
alünda yatan gergeklerden biri ve en bagta ge-
leni PKK'nin 25 ytldrr sürdürdü!ü, üstelik gok
zor, esitsiz koqullarda sürdürdüÄü mücadele-
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AKP Hükümeti'nin ve Bagbakan Erdo[an'rn bir

Eözüm isledigi kesindir. Ama bu Kürt sorununun

gözümü mü yoksa Kürt ulusal hareketinin qözülmesi

hedefi mi? Ciddi bir ön hazrrhgrn ardrndan kamuoyu

önüne qrkmadrklan da kesindir, Daha sorunun adrnr

bile koyamamaktadrrlar, Her Genelkurmay

agrklamasrnrn ardrndan geri adrm atmalarr, söylem

dir; bu mücadeleye dÜzeyinde dillendirdiklerini bile rötuqlamalarr, dört su göttirür. eözüme
Kürt_ haikrnm önemll 2y6Xn beri kamUOyUna bir qöZüm plant ulaqmak lQln baqla-

:i:-:-'::t" u"digi 
sunamamalar da gösteriyor ki, hükümet ve iT gerekir' Qözüm

oesteKur. ,., ; : .. tartlqmalan bir ba+-
ikincisi; obama ile baqbakan kendi istedikleri qerqevede bile qözümde ÄÄror. 

-O"r.un, 
*.u

birlikte ArlD'nin böl- karar| bir siyasi iradeye sahip de[ildirler. ileri, qok düzeyll ve
gesel politikalannda hatta kendi icinde bel-
yaphgr rütuqlar gereEi önce Bayan Clin-
ton'run, ardrndan Obama'nrn Turkiye zlyareti
ile TC'ye yap"F önerilerdir (siz dayatmalar di-
ye okul.rrn).

Ügüncüsü; Kürt copra$rasrni kana bulayan
silahlara, savaq uygulama ve önlernlerine
TC'nin bugüne kadar ayrrdr[r harcama kale-
minin -ki bunun 5OO milyar dolar civannda
oldufiu agüqa söyleniyor- dünya kapitalizmi-
nin kriz ortamrnda eskisi gibi sürdürulemez
oluEudur.

Dördüncüsü; AEID'nin yenl OrtadoSu ve
Kafkasya politikalan gerefii Türkiye'ye btqtisi
rolle birlikte sunulan ekonomik olanaklann -
petrol boru hatlan baqta olmak üzere- cazibe-
sidir. Dördüncü gftka ba[h olarak, uluslara-
rasl sermayenin güvenlikli ortam istegi ve bu-
nun iQI:r 25 yrldr süren savaqrn durdurul-
masr, PKK'nin sllahlan brrakmasr ve Güney
Kürdlstan Federe Devleti ile TC'ntn iliqkileri-
nin normallegtirilmesi dayatmasr var.

Beqinci olarak, TC dwlet yaprsrnr oluqtu-
ran güglerin ve bu güglerin arkasrnda duran
serrnaye gruplanmn qrkarlannrn birbirlyle
gatrqmasr sa)' abi.lir.

Saydrklanmz ve eklenebileceklerin top-
lamrndan olmak üzere Kürt ulusal sorunu eö-
züm düzleminde ve tlk kez kamuoyu günde-
minde tartrqrhyor. Gelinen noktamn önemli,
hem de gok önemli oldu{unu vurguladrk. An-
cak, göatm kaprda deBl. Bunun böyle oldu-
Sunu her Kürt btlmelldlr, Bu hamur daha gok

li bir kararl rgr da iqermediEi, tarh$malann
baqlamasrndan hemen sonra agrEa qrkmrqtrr.
AKP Hükümeti'nin ve Bagbakan Erdofan'rn
bir gözüm istedlEi kesindir. Ama bu Kürt so-
rununun Qözümü mü yoksa Kürt ulusal hare-
keunin cözülrnesi hedefi mi? Ciddl btr ön
hazrrh$rn ardrndan kamuoyu önüne
qtkmad dan da kesindir. Daha sorunun adrnr
blle koyamamaktadrrlar. Her Genelkurmay
agrklamasrnrn ardrndan geri adlm atmalan,
söylem düzeyinde dillendirdiklerinl bile rötuq-
lamalan, dört aydan beri kamuoyuna bir gö-

zürn plam sunamamalan da gösteriyor ki, hü-
kümet ve bagbakan kendl istedlkleri QerQeve-
de bile gözümde kararh bir siyasi iradeye sa-
hip de$ildirler. Direnme odaklan karqrsrnda
kararh ve güqlü bir siyasi irade olmadan, ol-
dukqa kapsamh bir sorun olan Kürt ulusal
sorununun kahcr gözümü blr yana, PKK'nin
silahlan brakmasr, sermayenin istedigi gü-
venlikli ortamn saglanmasr ve Ttirkiye'de de-
mokrasinin asgari düzeyde kurumsal-
laqtrnlmasr blle olanaldr de$ildir.

Anca-k, bagtan belirttlgimiz nedenler top-
lamrndan olmak üzere bu konunun MGK'da
ele almd{m ve trir gergevenin qtzlldi$ni de
kamuoyu biliyor. MGK plalrmn iqeriginde ne-
lerin oldugu ise hala gizlentyor. Baqbakan'rn
agzrndan agr$a r.rrrulan ve Kürt kamuoyunun
beklentileriyle asgari düzeyde blle örtüqmeyen
hükümet yönell$i, "önce yönetmelilderde, orta
vadede yasalarda, uzun vadede anayasada
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Asrl soruya ve en alt düzeyde bile olsa kalrcr

gözüme gelince... 0özüm masanrn Kürt

tarafndadrr. TC Devleti kabul etmese de Kürt

ulusal sorununun tartrgrldrgr masanrn bir yanrnda

oturanlar -direkt veya dolayh- Kürtlerdir, Kürt

halkrnrn temsilcileridir. Di[er yanrnda da yalnz TC

temsilcileri yoktur; direkt veya dolaylr olarak ABD,

defiqiklikler yap- AB, lran, lrak, Suriye
ma"drr. Cenelkur- temsilCileri de Var.
may'rn ve onun gevTe-

sindekt güQlerin (CHP, MHP, ulusalcr sol gtbl)

ise asrl arnaglan -üzerlerindeki uluslararasr
bash-lar nedeniyle- PKK'yi silahsrzlandrrmak,
"halkrmran bir losmr KürtQe konuQuyonnug"u
kabuilenmek ve devlet katmda-ki güQlerini
sarsmayacak kimi lasmi yasal düzenlemelere
göz yurnmak olarak özeUenebilir.

Meqhur bir askeri dqrimda: Ahvere, dalave-
re Kurt Memet nobete! Bu alavere dalavere]'l ve
Osmanh'da oyunun qoklu$unu Kürt hall<r tari-
hi tecrübeleriyle iyi bilir. Bu tecrübeye bu gün-
brde gok fazlasryla ihüyae r. Bu tarihi tecrü-
beyi ayata kaldrrma\rz. 25 yrlrn a$r savaq ko-
qullanrun a$rl$ altmda yersiz umutlara
kapdry ihuyatr elden brralanamarnrz gereken

b1r zaman diliminden gegiyoruz. En azndan
bugüm trulunulan noktadan geriye düqüAe yol
agacak geli$meler engellenmelidir. "Gel
banqalxn, silahlan susturalm" diye Erzincan'a
qa$nlan Seyit Rua'run yaQamrnrn ElazE bu!-
day pazan meydanrnda ve daraSacurda son-
Una$ru, ardrndan Dersim'in ugaklarla hara-
beye gewildt$ni ve yaklagrk 3O yrl Kürtlerin ad-
liannm ve seslerinin tarih sahnesinden silindi-

Sini hatrlatalur. E{er 25 yrlllk mücadele Ge-
nelkurma,y'rn temsil etti$i irade do$ultusunda
sonlanrsa -h biz buna inanrruyor ve lnanmak
istemiyonrz- Kurt ulusal sorununun üzerinln
betonlandEl gür ere gert dönrileceSinden kim-
senin Süph€si olmasrn.

Baqbakan'm önce yönetrnelik, sonra yasa,
daha sorra da anayasa def,iqiklilderi bigiminde
ti@etledlgr dü$tmcesine olumsuz yaklaqrp, soru-
nu strrece yaFyor, diri Kürt dinamigini aürut-
rneyi arnaghyor, bu bir taküktir diye yon"rmla-
masal< bile, Ttrrkiye devlet geleneginde yasa-

ve daha baqkalaftntn bnn ciddi bir garanti
olmad{xl hepimiz ya-
qayarak biliyonz. Bili-

yoruz h, higbir yasada i$kence serbesttir, dex/-

letin silahh güqleri istedigi Kilrdü öldürebilir,
isfs.ligi kö]tu jakar, istediSi kadar insam yerin-
den lrrrdundan göe etürir diye yazrruyor. Tersi-
ne igkence yasaktr, insan öldürmek suqtur dl-
ye yaayor. Uygulamada'yasalann lge yara-
madr$ru ise sa$r sultan bile biliyor.

Masa$n ttr tarafoida Kürtler rrarür

As soruya ve en alt düzeyde bile olsa
kahcr gözüme gelince,,. Qözüm masarun Kürt
tarafindadu. TC Devleti kabul etmese de, Kürt
ulusal sorunum-m tarbg dl$ masamn bir
yamnda oturanlar -direkt veya dolayh- Kürt-
lerdir, Kürt halkrmn temsilcileridir. Di[er
yamnda da yalruz TC temsilcileri yoktur; di-
rekt veya dolayh olarak ABD, AB. iran, lrak.
Suriye ve daha bapkalanrun temsilcileri de
var. $imdilik basrnda, toplanblarda, ayak üs-
tü sohbetlerde ve özetle yaqamrn her alarunda
tartrqrlan bu konu eninde sonunda diplomasi
masasrna da gelecektir. Ve masadal herkes
g3icü oramnda birEeyler almrE olarak, tersin-
den birqeyler de vermi$ olarak kalkacaktrr.
Sonuqsuz kalkrq olas rStn unutmamak gerek

elbette. Tam da burada ve masanrn öbür
yarundakilerin de duymasr pahasrna agrkqa
söyleyelim ve belirtelim ki; masaya oturacak
Kürt delegasyonunun eli yeterince güAlü ol-
mayacaktr. $u an görünen gerqeklik bu. ile-
riki günler, aylar ve yrllann neleri getirecegi,

Kürt elinin nasrl güglenecegi ise asll üzerinde
durulmasr gereken konudur.

Kürt delegasyonunun eli yeterince güQlü

de$il dedik. Neden? Bu güAsüziügün tarihsel
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fi/evcut gözüm tartrgmalarrnda Kürt tarafinrn qltasr

sfir noktasrnrn gok az üstünde seyrediyor. 25 yrllrk

savagrn yol aqtrgr ekonomik, toplumsal ve siyasal

yaralarrn sarrlarak bangrn saflanmasr istegini ayrr

tutarsak, ulusal istemler baflamrnda Kürt halkrnrn

varlr!rnrn kabulü, Kürt dili üzerindeki yasaklarrn

kaldrrrlmasr (konuEma, basrn-yayrn, üniversitelerde

nedenteri, sosyotoJrk bölüm aqmak gibi) ve yerel yönetimlerin 6--tu- saglanmasr is-
boyutlarr ve Kürtler güglendirilmesi diye özetleyebiliriz Qttantn teglnr ayn tutarsak,
dqtndakl belirleyenle- yükSekli[ini. ulusal istemler ba$la-
ri üzerinde durmak bu mrnda Kürt hallarun
yazrrun smrlanru qok gok a$ar, $lmdlki za-
man dillmine yarrsryarrlan ana baghklanyla
srralamakla yetinileceglnl pe$inen belirtelim.

Tekrar pahasma ve giriq anlamrnda: Kürt
somnu ulusal dahasr bir halkrn ve ütkinin so-
rundur. Ulusal sorun -burjuva demokrasisi
anlamrnda- demokratik bir sorundur. Sorunun
özü, bagkalan tarafindan yönetilen olmaktan
kurtulmakhr. Kendi yönetsel erklnl kazanmak
ve kendi ellerine almaktrr. Ya da tarlhsel
bahmdan gectkmig/gecilftirihniq bir ha.klon
kazarumrdr. Ulusal iktidar olmarun blqinini iA

ve drq kogullann, öznel ve nesnel nedenlerin
toplamr belirlemektedir. Efer Kürt ulusu ve
onun temsilcileri tartrEmaya yer brakrnayacak
kadar griqlü ve belirleyici olabilselerdi, hig
kuqkusuz qözüm masasrna ba$rmsz yada fe-
daratlf bir Kürdistan devleti Eianyla oturacak-
lardr. Kabulün formalttelerini resmileqtirip ma-
sadan kalkacaldardr, Hig Qüpheslz, ortaksv ik-
tidarlanna tilkelerin ve uluslann birlif,ini de
ekleyeceklerdi. Belki de, o masaya oturar arla
grkarlan geregl eqit ortakhfa (federasyon, kon-
federasyon gibi) imza atacaklardr. Ve son
6lasrhF kabullenmeleri halinde, kabullerinin
alhna qu gerhi düqeceklerdi: Karan özgür lra-
desif e referandumda hallomrz verecektir.

$imdilik bu ütopyarnzl gerqekleqtirecek gü9,

ütopyamzla do$ru orantrh bir dtrzeyde degil.
Bu bilinen gerQekleri neden tekrar pahasrna
seslendiflyoruz?

Mevcut qözüm tarhsmalannda Kürt ta-
rafirun grtasr srfir noktasrmn gok az üstünde
seyrediyor. 25 yrlhk savaeln yol aQüS ekono-
mft, toplumsal ve siyasal yaralann sanlarak

varh$rrun kabulü, Kürt dili üzertndekl yasak-
lann kaldnlmasr (konuqma, basrn-ya1an, üni-
versitelerde bölüm agmak glbi) ve yerel yöne-
timlerin güQlendirilrnesi diye özetleyebiliriz

Qltarun yüksekligini.
Istekler qrtasmrn, mevcut kogullar eerqeve-

sinde biraz daha yükseltilmesi gerekiyor. Ve

bu yükseltmenin toplumsal ve siyasal zemin-
Ierinin güglendirilrnesi de bir o kadar elzem.
Toplumsal ve siyasal gSrqle, uluslararasr des-
tekle örtüqmeyen ve gergekleqme olan"9 9u
anda yüzde bir bile olmayan önermelerle Kürt
halkrm oyalarnarun bir anlaml olmadrSrna
inanryon-rz. Bu inancrmzdan dolayr bugünkü
süreqte gok ileri önermelerde bulunmalr da
doSru bulmuyoruz. Ancak masaya oturacal<
Kürt delegasyonu ya da konuyla ilgili söz söy-
leyen her Kürt ve Kürt siyaseti as ütopyasrnr
dosta-dügmana haykrrmaldrr. Bu bir. ikinci
olarak, konunun özünü yanl as hedefle-
dlSimiz iktidar biQimini Qözüm tartlsmalanmn
yap dr$r gündeme, qlmdtllk kaydryla yazmryo-
ruz, Qözüm tartrqmalan bir süreetir.

Süreci adrm adlm lktidarlaqma olarak ad-
landrrmak mevcut koqullara en uygun
dü$enidir. Detaylanna girmeden belirtelim ki,
iktidarlasma ÖZERKLIK, KISMi ÖzERfiLiK.
EYALET SISTEMi ve sözcügün gerqek an-
lamrnda güqlendirilmiq YEREL YÖNETiM-
LERden birinln altr lyi doldurularak
baglat abilinir.

Son iki paragrafi okur qöyle okumahdr: Bi-
zlrn siyasi @züm önerimiz federasJiondur. Fede-
rasyon önerisinin gerqeidegme olas r$ elde o1-

mayan nedenlerle devre drqr kal:rsa, özerldiSin
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biQimi tart$ abilinir. Ama tartr$amayaca$rrnz,
tartrqsak bile aksini kabul edemeyeceSimiz
"l(rrrrua qlz€Ilerirnlz"in de.bilinmesi gerekir:

- Kürtler Kürttür (vurgu iqin), dilieri Kürtqe-
dir, ülkelerinin adr Kürdistan'dlr; Kürt dili
ve kültürünün gelistirilip yaFat masl siya-
setin de{il dofanm blr yasasrdrr.

- Kürtlerln agrk ve meqru siyaset yapma-
lanrun önündeki türn krsrtlayrcr yasa ve ön-
lemlere derhal son verilmesi kesin bir zo-

runluluktur.

- f)rrkiye'nin yasal/idari ve hukulid yazgsr
ba$tan a$agl bu gergeklikler rqr$tnda yeni-
den düzenlenmeli ve düzenleme Kürt
halkrm tatmin edici düzeyde olrnahdrr.

- Uzlagrlacak Qözüm paketi mutlaka ve mut-
laka uluslararasr kayda ve garantörlüle
ahnmahdr.

- Federe Kürt Devleti'ne yönelik higbir
düqmanca politika kabullenilemez.

- PKK'nln baqlm Qektigt ve hallümrzn önem-
li bir kesiminin aktif destek verdigi müca-
delenin kazammlanndan (siyasi ve toplum-
sal örgütlenme, tv, basrn, belediyecilik vd.)
vazgegllerßez.
As kaynag TC'nin l92o'lerden bu yana

sürdürdütü inkar, imha ve asimilasyon poli-

tikalan olan son 25 ytlhk Kürt direniginin be-

delleri genel olarak a{r olrnu$tur. Savagrn
afr yükünü ve alr bedellerini as o]arak
Kürt halkr eekmi$tir ve ödemiqtir. Kürt
halkrrun srtrndan bu alr yük blr an önce

kaldrnlmahdrr. ilk elden silahlar kesin olarak
susmah ve tartrsma ortarm özgürleStirilmell-
dir. Hemen arkasrndan da savaqrn yarattgr
yaralann sanlmasrna baqlanmahdrn

$üphesiz TC'nin Siddeune karqr silahh mü-
cadeleyl baQlatän PKK'dir. Silahlan brralcp
brralcnayacafirna, brrakacaksa hangi koqul-
larda brrakacaprna karar verecek olan da
PKK'dlr. PKK üst düzey kadrolanmn ve PKK

silahh gücünün sonraki süreqte nasrl konum-
lanaca$r karanru da onlar verecektlr. Blzim
önerimtz, saÄIam ya da sa#ama yakrn garan-

Ulerin gerekli ve zorunlu oldugudui Kürt
halkrrun onurunun qignetllrnemesidlr. Silah-
lartn susturulmasr ve "banq" ortamrnrn
satlanmasr, sava$ln yarattrgr diger sonuQlann
ortadan kaldrnlmasr bütünlüklü blr paket
olarak ele ahnmah ve yaprcr bir sonuca
ulaqtrnlmahdrr. Bunun iQin:

- Kogulsuz btr genel af yasasr grkanlma}drr.

- Ordunun Kürdistan'daki operasvonlan
durdurulmahdrr.
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Küresellegme ue

Yeni Bölgesel Yapllanma
Sürecinde Kürdistan $orununa

$özüm Araylglan

Güney Kürdishn'r da kapsayan lraKa yönelik iggal harekat ile baqlayan gelig-

meler, bölge ülkelerine n$men Inlda olupn marcut Anayasal yapt (gevqek fr
derasyon), yeni bölgesel duzenlemelerde uluslar aras sistemin etkin ve belirl*'

yici gücünü göslermi$tir Dolaysryla Kürdistan'n özellikle güney, güney-batlve

kuzey parplanndaki sorunlara yönelik qözÜm arayglanntn da, lrak, Türkiye ve

Suriye iqin küresellegme politikalannda öngörÜlen bölgesel düzenlemelerle pa-

ralel yürütüldü[üne[rürütülmek istendi$ine dair qüglÜ emareler mevcutur'
$€mus Ulek

ftevkurd Yürfitm€ Kurulu ÜYesl)

Gegen yü4dm baqrnda Kürdistan'rn parga-

lanma serüveni ile baqlayan Kürdistan soru-
nunun görünür aktörleri sömürgeci bölge ül-
keleri olsa da; bölgede sorunu yaratan asrl

düzenleylci faktör, baqta Britanya olmak üze-

re o günkü uluslararast sistemin etkin güqle-

ri olmustur. Bunun gibi günümüzde yoäun
olarak tarttgrlmaya baqlanan Kürdistan soru-
nunun qözümüne yönelik araleqlann da yine

almr uluslar arasr sistem tarafindan yönetildi-
gini gözlemlemekteyiz. Nttekim Güney Kürdis-
tan'r da kapsayan Irak'a yönelik tqgal harekatl
lle baqlayan geliqmeler, bölge ülkelerine ra!-
men irak'ta oluqan mevcut Anayasal yapr
(gevqek federasyon), yeni bölgesel düzenleme-
lerde uluslar arasr sistemin etkin ve belirleyi-
ci gücünü gösterrnistir. Dolayrsryla Kürdis-
tan'rn özelllkle güney, güney-batr ve kuzey
pargalanndaki sorunlara yöneilk gözüm

arayrqlanmn da, Irak, Türkiye ve Suriye iqin
küreselleQme politikalannda öngörülen bölge-

sel düzenlemelerle paralei yürütüldügü-
nelyürütülmek istendi$ine dalr gtiqlü emare-

ler mevcuttur.
Ortadofu'da yeni düzenlemeleri öngören

planlamalann tarihi, soguk savag sonraslna,

doksanh yrllara kadar gftmektedir. So$uk sa-

vaq sonrastnda NATO, yeni konseptini radikal
islam tehdidi üzerine insa ediyordu. Yine bu
dönemde baqlayan küresellegme dalgasl ile,

ulus devlet modelinin miadlnl doldurdu$u
ilan ediliyordu. Küreselleqme dalgasrna karqr

Balkanlarda ortaya qrkan direniq setJeri NA-

TO'ya bagh askeri güQler tarafindan birer bi-
rer 1.rkrldr, da[rüldr. So$uk savaq dönemlnde

caydncrhk üzerine kurulal stratejilere sahip

NATO, özeltikle ff Eylül sonrasrnda erken
müdahale ve güg kullanlmrna yer veren politi-
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Bölgesel bir savunma örgütü olarak kurulmug

olan NATO, günümüzde evrensel bir askeri güq

olma yolundadtr. Bugün yirmi altr üye devletin

drgrnda bölgesel 0rtakltk, Akdeniz Diyalogu,

istanbul iqbirligi Giriqimi gibi organizasyonlar

üzerinden altmrqtan fazla devlet NAT0 ile

karan esas alan yeni baglanttltdtr Bu da dünyadaki askeri gücün yenid.n yaprranma-
stratejiler benlmse- yaklaqtk dörtte üqüne tekabül etmektedir. srrun NATS taratindan
miqtir. Bölgesel bir sa- gergeklegtirilmesiydi.
vunma örgütü olara_k kurulmu$ olan NATO,
günümüzde ewensel btr askeri güQ olma yo-
lundadrr. Bugün yirmi altr üye devletin
drqmda bölgesel ortakhk, Akdentz Diyalogu,
istanbul iqbirligi Girigimt gibi organizasyonlar
üzerinden altmrqtan fazla devlet NATO ile ba$-
lantrhdrr. Bu da dünyadaki askeri gücün yak-
laqrk dörtte ügüne tekabül etmektedir.

Saddam'rn Baasist rejimi, doksanh lrllann
baqrnda Ortadogu'da küreselle$meyi tehdit
eden bir unsur olarak belfmeye bagladr. iran
ile sekiz yrl devam eden savaEtan küresel güq-
lerin destegini de arkasrna alarak hsmen za-
ferle grkan Irak, Ortado{u'da liderllge soyuna-
rak bölge ulkelerini tehdlt ve iqgale yeltendi.
Saddam rejirninin güQ kullanlmr yoluyla tasfi-
yesi, bölgede diler küreselleqme karqrtr ülke-
ler iqin de ders olacak: bu ülkeler de yeni stra-
tejilere uygun pozisyon alacaklardr. Küresel
güq unsurlan bu firsatr kagrrmadr ve Saddam
rejiminin tasfiyesi iqin harekete gegtiler.

Ancak küresel gügler lrak'tan önce bekle-
medlkleri bir ülkede, Turkiye'de direnigle
karqdaqtrlar. Türkiye'de sistemln derinlikleri-
ne nüfuz'etmig olan itühatgr/ulusalcl güQler,
bir krsrm islamcmn da destegini alarak 1

Mart tezkeresinin geemesini engelledl: koalis-
yon güglerinln planlanna Qomak soktu; TIir-
kiye'nln tarihinde htQbir zaman görülmemls
derecede anu Amerikan blr havafln etkin ol-
masrm sa$ladr. Nltekim NATO Antlaqmasrmn
5. maddesi gerqevesinde NATO g;uqlerinin 19-
gal sonrasr Irak'ta rol almasrna, Amerika ve
ingiltere'nln tüm qabalanna ra{men ordu iQe-
rislnde de güq]ü olan bu qewelerin baskrsr ile
Türkiye onay vermedi. Oysa planlanan, Irak'm

Hem de Blrleqmiq Milletler adrna olacaktr bu
yaprlanma.

Sonuqta ne oldu? iqgat güAlenne maliyeti
biraz artmrq da olsa Saddam rejimi tasfiye
edildi. Irak'ta Blrleqmiq Milletlerin güvencesi
altrnda federal bir anayasal sistem oluqturul-
du. Anti Kürd ve anti Amerlkan politikalanru
örtülü operasyonlar qeklinde Güney Kürdis-
tan'a tagrmaya yeltenen bir grup itti-
hatgr/ulusalcr Thrk Subayrrun bagrna guval
geelrildi. Ttrrk ordusunun 2OO8 yih Ocak
ayrnda Güney Kürdlstan'a yönelik bir haftalk
iqgal opsla.t.u fiyasko lle sonuqlandr. Böl-
gedeld kimi lurmrzrglzgiler morararak ortadan
kalkb. Ttirk Devletinin l97O yrhndan beri
Irak'a karqr savag sebebi saydr{r "Federe Kür-
distan", Ttirkiye tarafindan da tanrndt.

Ya Dömügec€kl€r, Ya Da Täsgrc Olacaklar...

Irak'ta ortaya grkan yeni yaprlanma ile bir-
likte halen belirsizliginl sürdüren iran
drqmdaki diger bölge ülkeleri kendllerini dö-
nüqtürmeye baqladrlar. Türkiye'de I99O'h
yrllann ortalanndan itibaren gündeme giren,
yenidünya düzenine kargr bir savunma cep-
hesl olarak düqünülen Awasyacl stratejlleri
salrrnanlar önce siyasetten, sonra yöK ve or-
du glbi kurumlardan tasfiye edlldiler. Irak iq-
galinden sonra Turk ordusunda siyasal ikü-
dara karql planlanan üq-beq darbe deqlfre edi-
lerek engellenmi$tir. Tlrrk Devletine medenl-
yetler itti:falo eqbaqkanhfr verilerek bölgesäl
roller yüklenmiSür.

Haürlanaca$r üzere Türk Baqbakanr Recep
Tayip ERDOCAN, 20OS yrhnda Kürd soru-
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Uluslararasr sistem, sorunlarrn qözümünde giddeti

geri plana iterek; diplomasi uzlaqma ve diyalogu öne

qkarmrgtrr. Önceleri iran'a müdahaleyi her frrsatta

dillendiren ABD bu ülke ile görüqmeler yapryor. lsrail

Filistinliler ile banEa zorlanmaktadrr. Gaze saldrrrsr

strastnda lsrail'in Filistinlilere yönelik sava! suEU

nundan söz etmiQ ve igledifine dair rapor BM insan Haklart Konseyinde rüqmeler, kimlrk veril-
ultllalct - güQlerden 

oy birligi ile kabul edildi.
ciddi tepki almrstr. Bu
tepkilei yatrqtrmak iqin gittigi her yerde 'tek
millet, tek bayrak, tek vatan" tekerlemelerini
dilinden dü$ürmemi$t 2009 ph ortalanna ka-
dar da bir daha "Kürd sorunu" ifadesini kul-
lanmamrqtr. Ylne 2OO5 ve 20O6 yrllannda
Hristiyan din adamlan ve Ermeni aydrnlara
kargt planh suikastlar gerQekleqtrilmiqti. Oy-
sa bugün Kürd ve Ermeni agrlrmlan ko-
nuguluyor, Ttrrkiye ile Ermenistan arasrnda
dlplomaük iliqki kurularak protokoller lmza-
lanryor. T\rm bu aq mlar, ancak Ergenekon
op€rasyonu ile Ittihatgr/ulusalcl güglerln sis-
tem lQerisindeki etkinliklerinin krnlmasr, di-
renq merkezlerinin baskrlanmasr sonucu ger-
qekleqtirilebilmiqtir. Dolayrsryla Ergenekon
operasyonu, Türk Devlet sistemindell dö-
nüEümde kllit öneme sahlptlr, Bundan sonra-
ki süreqte de gok önemli iqlevler görmeye de-
vam edecektlr.

Turk Cumhurbagkanr Abdullah GÜL'ün
iran ziyareti srrasrnda "iyi Feyler olacak" diye-
rek baqlatü{t ve "Kürd agrhmr" diye ad-
landrnlan süreq, uluslar arasl slstemin teda-
vüle koydu[u yeni bölgesel yaprlanma gerge-

vesinde Ttirk Devletlne dayatrlan bir projedlr.
Türk Devletinln birinci derecedeki temsllclsl
konumunda bulunan Cumhurbaqkanr GÜL, I
Ekim 2OO9 tarihinde mecllstn agrhgrnda
yapugr konuqmada "biz qözmezsek blrileri ge-

lir gözer" diyerek sorunun uluslar arasr boyrr-
tuna dikkat gekrniqtir. Birilerinin ne qekilde
qözdüf,ünü de Turk Devlet yetldulerl lyl biuyor
olsa gerek.

Irak isgali sonrasrnda dikkatlerin qewildi{t
Suriye de yavag olsa da dönügüm sürecine
girmi$ bulunuyor. israil ile yürütülen gö-

meyen, vatandaqhk ve

mülk edinme haklan
krsrtlanan Kürd nüfusun sorunlanrun gözü-
mü yönünde adrmlann atrlmaya baglanmasr
Suriye'de yeni agrhmlann iqareti olarak deSer-

lendlrllmektedlr. Tlirkiye - Suriye görüQmele-

rinde PKK'ye katrlmrg olan Güney-Batr Kür-
distanh gerillalann silahszlandrrlmalan ve

ülkeye dönüglerine lllgkln planlar konuqul-
maktadrr. Dolayrsryla Suriye de Turldye üze-
rinden sürece dahil edilmektedir.

Uluslararasr slstem, sorunlann Qözümün-
de Eiddeti geri plana iterek; diplomasi, uz-
lagma ve diyalogu öne Qlkarmrstrr. Önceleri
iran'a müdahale]'t her firsatta dlllendiren
ABD bu ülke ile görüqmeler yapryor. Israil Fi-
llstlnlller lle banqa zorlanmaktadr. Gazze

saldrnsr srrasrnda Israll'trt F lstinlllere yöne-
lik savag sugu iqledi$ne dair rapor BM insan
Haklan Kons€yinde oy birll$i ile kabul edildi.
"One minute" grlcqr, israil savag uqaklanmn
da kat dr$ tatbikatm uluslar arasr bölümü-
nün iptall glbl Sahln grlärqlar geniq perspektif-
le de$erlendirilmezse yamltrcr olab lr. I{rsa bir
süre önce BM toplant an iein Nev/york'a gi-
den Ttfrk Basbakaru, Yahudi lobisinin tam
destegini alarak Türkiye'ye döndü. Bu üp
qil<rqlann, Israil'deki gahinlerln Türkiye üze-
rinden terbiye edllmesl veya Ttrrkiye'nin yük-
lendifi yeni bölgesel rolün gereli olmasr kuv-
vetle muhtemeldlr.

Tffi Devtetffit Iffrd ngha lUdSrc UoaeU'

Kürdistan sorunu, MGK'dan baqlayarak
devletln tüm yönetlrn organlannda, medyada,
akademik gewelerde, tüm toplumsal kestnler-
de "Kürd Aq rmr" adr altrnda yo$un olarak
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Konuqulanlan, yaprlanlan veya yaprlmak istenenleri

önemsizleqtirmeden; ancak gereginden lazla önem

de atletmeden Türk Devlet yetkilileri tarafrndan

tarlrqma sürecinde srkhkla dile getirilen iki hususa

deginmeyi zaruri görüyorum. Biri gözüm modeli

olarak dillendirilen "Türkiye Modeli', diferi ise

tartrqrlmaktadrr. O"rr_ verilen mesajlarda stkltkla Vurgu yaptlan "kardeqlik"

letin drq iliqkilerinde, 0IQLJSLJ.

partilerin siyasal faali-
yetlerlnde de a$rhkh gündem maddesi bu so-
rundur. Do{ru - yanhq, eksik - fazla ancak
hlgbir srmrlama olmakszrn sorunun serbestqe
konuguldufunu söylemek mümkündür. Do-
layrsryla as aqrhmn sorunun konuqutabiliyor
olmasrna iliqkin oldufunu ifade edebiliriz.

Konugulanlan, yaprlanlan vgya yaprlmak is-
tener eri önemsizleqtirmeden; ancak geregin.
den fazla önem de atfetrneden Tirrk Devlet yet-
kilileri tarallndan tartlsma sürecinde stkhkla
dile getirilen iki hususa deginmeyi zaruri görü-
yorum. Biri qözüm modeli olarak dillendirilen
'Ttirkiye Modeli", digeri ise verilen mesajlarda
stldftla urrgu yap an "kardeqlik" olgusu.

TartrQma sürecinde zaman zaman dün-
yanm de$iqik bölgelerinde benzer sorunlann
gözümü iQin geliQtirilen projelere atfen Bask,
Katalan, IRA gibi modeller dillendlrilmektedir.
Buna karqrhk gerek aq rmla ilgili koordinatör
Bakan olan Trirk iqigleri Bakanl gerekse
Baqbakan, kendilerinln öngördükleri projentn
'Trrrkiye Modeli" olacafina lllgkin agrklama
yaptrlar. itt< batüqta her toplumun ve copraf-
yanm öznel koqullan olacaSl gerqefinden ha-
rekefle bu niteleme normal karqrlanabillr. An-
cak muhatap Ttirk Devieti lse nitelemenin bu
qekilde masumane olmayaca$r; iqln iqinde
muflaka kimi hinliklerln/cinliklerin olaca{r
ihtimali göz ardr edilmemelidir.

Zira 'Ttirkiye Modeli" tfadesi, hemen blze
Türk Devletinin bagka özelliklerini
Qagngurmaktadff. Örnelin Demokrasi, Lalk-
lik, Hukuk devleti gibi kawamiar qaSdaq dün-
yada tarurnlanmr$, asgarl standartlan belir-
lenrniq ve bunlafi öne grkaran ülkelerde de
a;agl yukan benzer uyg;ulamalan olan kav-

ramlardrr. Ancak bun-
lann Ttirkiye'deki uy-
gulamalart kendine

özgüdür. Turk laiklt{l "militan laiktik", de-
mokraslsl 'Vesayetgi"dir. Hukuk devleti ise stk
srk rutin drqrna qrkabilen, Ergenekon, Susur-
luk, $emdinli gibi yaptlanmalann cirit attr{r:
sistemde bazen görünür olan, bazen de gö-
rünmezliSe bürünen Jitem gibi kurumlara sa-
htp bir devlettir. Dolayrsryla Ttirk Devletintn
Kürd ag rmr iqin öngördüÄti "Türkiye Modeli"
de bunlar gibl sorunlu olacakhr.

Oysa insan haklan, kolektif haklar, ulusal
haklar evrenseldir. Bu haklara iliqkin olarak
tüm dünyada tanunlanm4, genel kabul gören
asgari standartlar belirlenmiqtir. Lliuslar arast
hukuk bunlan güvence albna almaktadri. So-
runun qözümünde esas alnacak temel kriterler
de bunlardrr. Bu nedenle 'Tttrkiye Modeli" nite-
lemesi hukuktan, adaletten kaqrqtr. Aynca
unutulmamasr gereken diger bir husus da Kür-
distan sorununun Qözümünün Tirrk Devletinin
insafina brakrlamayacaflt: zlra bu devletin
soykmm dahjl Kri'rdlere kargr tqlenmig qok
sayrda insanlk sugunun faili oldugu gerQegidir.

Banp, "Kardeglk" Temellnde Depl;
Adalet, Eeltlk, Hukr:k Tenreltnde Gel$tr...

Özellikle Ttrrk Cumhurbagkanr GüL,
Baqbakan ERDOÖAN, Baqbakan yrd. ARINe
baqta olmak üzere devlet yetkililerinin agrhma
iliqkin agtklamalannda srkhkla "kardeqlik-
ten", bin yrlhk beraberlikten söz etüklerine
taruk oluyoruz. Bu ifadelerde}il kardeglik söy-
lemi de Kürdler ile Ttirklerin aynr dini inanca
sahip olmalan esastna dayandrnlmaktadrr.
Bagbakan ERDOÖAN, 12 Ekim 2OO9 tarihtn-
de 4. Din $urasmn agrhqtnda yaptr[r ko-
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gelmelidir. Gergek ve kallcr bir barrq da ancak

adalet, egitlik ve hukuk temelinde filizlenip

getiriyordu: "Ollunu, geliqebilir,
her ne sebeple olursa
olsun kaybeden annelerin, oiullanrun cena-
zesi ba$nda aynr Yasin'i okuduk)annt, almt
Fatiha'yr okuduklannt, aynt duayt ettiklerlnl
ve cemaatin aynt fubleye yöneldiSini ifade edi-
yorum. Benim bu üne4tnt, gok tipik bir ref-
leksle karE ayanlar, ahgtlmtp tepkl verenler
oldu..'Batbakan deirr'okrldk aqhfl, dln üze-
flndert ml gerpklep/ftTcek' Qeklinde fikir yü-
rütenler etktr. Dinin istismart ne kadar
yanlrysa, dlnln tophtnsal prcblffilerl Afue-
de oynayabllu@ wyal rclü görmezden gel-
mek de o denli yanlrytr.'^

Recep Tayip ERDOÖAN kiqisel olarak bu
düqüncesini ifade ederse Süphesiz buna saygr
duyulabilir. Ayrrca ERDOöAN bu yak-
laqrmrnda kigisel olarak samimi de olabilir.
Ancak bu sözler laik Kemalist devletin ba$ba-
kam sfatr ile ve devlet adna söylenirse bura-
da hile, aldatma ve dlnln araqsallaqtrnlmasr
vardrr. Qünkü BaEbakan ERDOCAN'm T.C.
rejlminde hiqbir toplumsal sorunun gözü-
münde dini kurallann referans ahnamaya-
caglru biliyor olmasr gerekir. Kaldr ki sahip ol-
dugu siyasi gelenegin dört siyasi partisi bu se-
beple kapatrlmrq, kurucu genel baqkaru ol-
du[u mevcut partisi de kapatrlmanrn egifin-
den dönmüQtür.

Bu söylem yeni degildir. Kürdler, Cumhuri-
yetin llk yrllannda bu söyleme inandr ve al-
dat d ar. Bunun bedellni de qok afrr ödediler
ve halen ödemeye devam etmektedirler. Ancak
bug;tin, ikinci kez almr delikten rsrnlmayacak
kadar siyasl blltnce sahipurler. 1925 Dire-
niqinin önderi geyh Said, Tthrk Devletlnln fel-
sefi/ideoloJlk qlzgisi belirginle$tiginde 85 yrl
önce Kürdün rotasrm beiirlemiqtir. 6 Ocak

I I hl Lp: //www.habervakU.com/?page=newsÖdetatls&ld=
17023

Türk Devleti aErhm projelerinde samimi ise

Kürdlere "kardeElik' söylemi ile deöil; hak, hukuk,

adalet, egitlik temelinde geliEtirilmit proielerle

nuqmada bu söylemi-
ne qu qekilde aqrkhk

1925'te $eyh Sald,
Kürd ileri gelenleri ile
Tekman'a balh olan
Krnkan köyünde dü-

zenlenen toplantrda qunlan söylüyordu: "BEl
TErklerle b|fik b'lan gulat ve hllafetfl, Türk-
Ier gerlaü yok sa1ry bllafet kaldndtklarun gö-
rc arük bIä bfiblrturze Aadryan htpbür W
kalnatnrgür: Dolaysryla blzler Kürtlerln
I:apm t-hk hakbn yann htg blr fuse üle

farüqma konusu yapmayefu. fraln adalet,
uhnlararas futktth vlcdan ve lnsaahk onuru
da bunu ffireri'er. $lmdl btr /frffi Derded hy
rulmahdtf

Bu nedenle Turk Devletl aqrhm projelerlnde
samimi ise Kürdlere "kardeglik" söylemi ile
deSil; hak, hukuk, adalet, eqitlik temelinde
geliqtfilmiQ projelerle gelmelldir. Gergek ve
kahct bir banq da ancak adalet, eEitlik ve hu-
kuk temellnde filizlenip geliqebilir.

Kärdler Ulusal Blrltk Tbmeütde Blr Ulusal
Sfyaset Geüflürme[dlr,..

Yukanda yer yer de$inmeye galqtrSrmrz
Küreselleqme politikalanmn Ortadolu iqin
öngördügü bölgesel yaprlanma projeleri iQeri-
sinde ana eksenlerden birinl Kürdistan co[-
ra8rasr teqkil etmektedir. Obama yönetlml lle
blrlikte bölgede öne qrkmaya baqlayan, sorun-
lann gözümünde $iddetl drqlayan, diyalog ve
uzlaqmayr esas alan yeni stratejller iQerislnde
Fllistin ve Ermenistan ile birlikte temel sorun
alanlanndan blrl de Kürdistan'drr. Dolayrsryla
Kürdistan sorunu arhk böleesel ve uluslar
arasr bir sorundur.

Kürdlstan'm g;uney parqasnda Kürdler, be-
iirleyici temel aktörlerden birl olmayl ba-
qarmr$tr. Iyi yöneternediklerini düqündüSümüz
Kerkük krizini ayn tutarsak, Güney Kürdistan

2) Prof.Dr. Ümtt YAj4ICIOÖLU I

http: //www.beroj.com,/h.asp?k=49a7{s=t
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parQasndaki Kilrdlerin bu süregte genel olarak
etkin ve baqanlt blr siyaset yürüttüklerini ifade
etrnek mümkündür. Nitektm Kürdler, Federal
Irak'rn blr pargasr olan Özgür Kürdistän'da ege-
men olmuq; Araplar anayasanm 14O. maddesi-
ni uygulamamakta rsrar ederlerse sürecin
ba$rmszhÄa doSu ewilmesi de kaqullmazdr.
Ancal{ Kürdistan'rn diSer parqalannda izlenen
siyaset iQln maalesef ayn baqandan söz edelrri-
yon:2. Mesela Kuzey Kürdtstan'da gündemleEen
'Kürd aq rmr" projesinde Kürd siyaseünin po-
zisyonu, etkinltgl, a[r$r nedü?

Süphesiz 25 yrldrr silahh mücadele veren
PKK ve onun siyasi uzantrsr diyebilece$imlz
DTP, bu süregte bir rol oynamaya qah$ryor.
Hatta PKK, 1999 yrhnda oldugu glbi "banq
grubu" adr alünda belirli kadrolannr ülkeye
göndererek inisiyatif almaya da gahEryor.
Türk devleti bu rolden memnun oldu[u gibi
teQvik de ediyor. Ancak halen trütünüyle bellr-
glnleqmemekle birlikte bu projede Kürd ulu-
sal hedeflerini gözeten bir emareye rastla-
magrmvr rahathkla ifade edebiliriz. Akslne
Kürdlerin uluslaqmasrru sa$ayacak unsurla-
ra kapryr bütünüyle kapatan, Turk devleünln
kiml yaplsa-l niteliklerinin tartrgma drqrnda tu-
tulduf,una tank oluyoruz.

Buna somut bir örnek vermek gerekirse,
tartrqmalarda Türk devletinin "ünlter"

yaprsrna pek dokunulmadrgrnl görüyoruz.
Devletln kuruluq felsefesinde üniterllk 'tek
merkezden yöneulen, ÜLKESi VE MiLLE"Ii
iLE BÖLÜNMEZ BiR BüTüN" olarak belirlen-
miqtir. Bunu esas alan bir projede Kürd ulu-
sunun yerinin olamayacalr agrktr. Qünkü
ulusu oluQturan temel unsurlardan biri olan
Kürdün ülkesl bu projede yer aimamaktadr,
Kürdün varhf,r kabul edllse bile Kürdistansrz
Kürd, bu projede en fazla azuly'rtk statüsü ka-
zanabilir. Oysa en baslt haliyle ifade etmek
gerekirse Kürdün ülkesi Kürdlstan'r ve Kürd
dilinin her düzeyde kullanrmrnr kabul etme-
mek, bunlan tartlqmaya aema-k, Kürdlere yö-
nellk lnkar ve asimilasyon polltlkalannda
rsra.r etmekle esdegerdir. ,

Sonuq olarak Kürdistan özgürlük mücade-
lesi bugün yagamsal öneme sahip tarthi bir
dönemegten geQiyor, Bu nedenle legal-illegal,
büyük-küqük Kürdistanh tüm cemaat, örgüt
ve partller, kanaat önderleri, aydrnlar, sosyal
gruplar; krsaca tüm ulusal gügler ulusal
qftarlar temelinde gereekleqtirilecek bir ulu-
sal birllk hedefine kilitlenmelidir, Her kesirn,
diler ulusal güglerle dtyalog ve dayamqma
iQerishde olmal, dar örgritsel grkarlar bir ya-
na brralalarak ulusal grkarlan önceleyen bir
pollük tutum ta-lnnrlmahdrr.
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Ziman

qra Zanitxe
(Qirokek ji Mir Celadet Bedlrxan)

Ll wext€ bere m etek hebü, miletek mör ü
ciwanrnÖr. l€ nezan. Ew milet ketibün bln
desten miletine din. Milet€n serdest zilm ü si-
temkari l€ dikirin. Miletc bindest ji heyina xwe
b€xber, di bin nir€ miletön serdest de hero be-
lengaztir dibü. te miletö jl her tl$ti bÖhay, bi
belengaziya xwe Ji nedlhesiya.

Rojeke, pirek Jl nav wi milet€ bindest rabü.
Pir li hal€ miletö xwe temaea kir; li ser nexwe-

Siya wi vebü. Ka.l rabü, elfabeyek Qekir ü milet
da xwendln. Wi piri li xelq€ xwe pend ü Firet
dikirin ü digot:

'- Zarono, li zimanö x$/e miqate bin, pih€t
pC bigirln, hini xwendin ü nivisandinö bibin;
qedre zimane xwe bizanin. Mileteki dil yö ko
zimane xwe winda nekiriye dimine wi hepstyö
ko mifta zindana wi di destö wi de ye.

$emse{tu ldldl

Zorkeran di tariyO de li wi dixistin, milet go nedidit. Le gava za-

nin0 hawir bi roni kir, milet qoy0 zilmO di ser xwe re dit, ew girt 0

ew $k0nand; berö xwe da deriye zindan€ ü j0 derket. Ji ber ko, her-

weki pir gotib0, mifte pC re b0.

Belö, zimanö me heyina me ye. Hon bi tene

bi zimane xwe Jl rntleUne din tene ferq kirin, ü
rojeke honC xöra wi ji h€siriyö xelas bibin.'

Milet Ji ya pir kir, hini xwendln ü nivisan-
dinO bü. Xera zanine h her Uqten dinyay€ hiq-
yar bü; bi heyina xwe hesiya.

Bel€, milet zani ko heta hinge di zindana
nezanlye a tari de püyan dibü. Qira zanine do-

ra milet bi roni kir. Milet her tiqt ditin.
Tnrkerart di tariyö de li wi dDdsün, milet go

nedldit. Ii gava zanin€ hawir bi roni kir, milet
goy€ zilm€ di ser xwe re dit, ew g$rt ü ew
qk€nand; be€ xwe da derly€ zindanö üJ0 der-

ket. Ji ber ko, herweki pir gotibü, mifte pö re bü.
Weyl ji wi miletö re ko zimane xwe winda

kiiriye.

Helrc*;olAtun, ROI{AIII,
hefuar 28, Adar 1945
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Tevkurd imkaneke destkefti ye. L0 heya niha li ser

v0 pirs0 bi giringi nesekiniye. Tu qik tune ye ku

Tevkurd ne saziyeke akademik e, L0 Tevkurd nikare

v0 pirsgir€k0 piqtguh bike 0 dikare ji bo

seroberiyek0 mekanizmayan ava bike. Jixwe di

nivis, daxuyani 0 kovara Tevkurd6 de ji ali

slandart0 ve tevlihevi 0 serg€ji heye. Her niviskar li

- Yc 91t""" nt*o oor zanina xwe reziken rezimani nairlevAn ku slyasetmedarcn
Tevkurdi hay ji giringi- :"._, -"_" " ,:.: l:'l '" '*'::'".': kurd bi bahaneya ku
ya ziman *.r. m ri ;-or rastnivisinC 0 bikaranina peyvan di nivisOn xwe de 

"*"r* ^, 
r.sdn wan

Mir Celadet Bedirxan pek tine, Ev hem zerar dide ziman ü gaqiyan ycn bi kurdi nayen
gotiye, ji bo neteweye berbelav dike ü hem ji tegihigtinö zehmet dike ü ji lcmldrin, ji t'er wö bl
kurd hene Jixle li ber v6 jidi xwendevanan de dibe sedem6 sersariy6. tirki dla>dv.rn an dinivi-
biryara kongreye zi- '' '-' sin. Gelo Qareseri ev e?
man€ Tevkurd€ y€ se- Bö quman di bika-
reke, kurdi ye. Tevkurdö dl blkaranina ziman€
kurdi de Ji girani ü helwestgirtinekö aru'ye pC.

Le helbet ev ne bes e. Tekoqin ji bo bikaranina
ziman de bidome ü r€yeke dln Ji Ji bo me tune
ye. Bikaranina zlman ne ten€ heyina me ü mlf-
teya azadiye ye ew dl hemal deme de t'ret ü
namüsa me ye. Li ser me ferz e ku em xwedi lö
derkevin ü di her wari de bi kar binin.

Le pirsgir€kek heye ku siyasetmedar€n
kurd bl hlnceta ku muara ziman müareke
akademik e serö xwe Ii ser naöEinin. U di ser
de ji bahaneyön ku baq nayön lEmklrin an ni-
karin xwe baq ifade blldn, xwe ji bikaranina
zimanö kurdi didin ali. Ferzeke heste mirova-
tiye ye ü berpirsiyartyeke neteweyi ye ku siya-
setmedaren kurd xwe ji van SaQiyan dür bi-
kin. Ev/ siyasetmedar gava ku bi tirki diaxivin
an dinivisin ji akademtsyenen tirk qetir ü
bequsürtir zimane tirki bi kar tinin. l,e gava
ku muar t€ li ser bikaranina ziman€ kurdi di
heman demö de bersiv amade ye, dtböjin ku
ev mesele meseleyeke akademik e ü xwe Ji
navö dür dlkin.

Wezifeyeke siyasetmedaren kurd ji ew e ku
zimanö kurdi b€ tewiz ü bi israr bikür zimal€
siyaset€. Car heye ku siyasetmedareki/€ tenö
bi serC xwe dikare bi qasi saziyeke ziman bi
keri ziman were, bikaranina ziman berbelav bi-
ke, hezklrina ji ziman bihez bike, peywendiya
bi ziman re geq blke ü ji bo pesvexistina zlman
gaven mezin biav€je. Malweraniyeke mezin e

ranina zimane kurdi de, nexaslm di nav siya-
seta kurd de böstandartiyek heye ü ev cuda-
tlyen cihe cihe bi taybet dl wari nivisin€ de xwe
niEan dide. Ü ev ji ji bo baq hinbün ü tCgihi$-
tine asteng ü sergejiyek e. Ji bo röxweqkirtn ü
hesani<irine seroberiyek p€wist e. Di rastiye de
di zimanö kurdi de seroberi ü standart heye.
Loma gelek lnsanen heja ü kedkaren zimane
kurdi xebitine, emek dane ü sere xwe eqandl-
ne. Em ji bo wan sipasdar ü minetdar in. L€
div€ ku ev standart Ji ali herkesi ve be zamn,
parvekirin ü blkaranin.

Ji bo vC ji Tevkurd imkaneke destkefti ye,
I€ heya niha Il ser v0 pirse bi girineF nesekini-
ye. Tu qik tune ye ku Tevkurd ne saziyeke aka-
demik e. L€ Tevkurd nikare vö pirsgireke pi$t-
guh bike ü dftare ji bo seroberiyekö mekaniz-
mayan ava bike. Jixwe dl nivis, daxuyani ü ko-
vara Tevkurd€ de, ji ali standartC ve tevlihevi ü
sergeji heye. Her niviskar li gor zanina xwe
röaik€n rezlmani, qaidey€n rastnivisine ü bika-
ranina peyvan dl nivis€n xwe de pök tine. Ev
hem zerar dide ziman ü Qagiyan berbelav dike
ü hem ji tegihi$tine zehmet dike ü ji ber vö ji di
xwendevanan de dibe sedemö sersa.riye.

Ji bo ku em btkarin ziman€ xwe ba$ hin bi-
bin ü qenc hin bikin, ji bo ku em bikarin dt zi-
mane xwe de seroberiyekö ava blkln, ji bo ku
em bikarln zimane xwe Qetlr bt kar binin, ji bo
ku em bikarin xwe ji $a$i, tevlihevi ü sergeji-
yan dür bikin, ez ba$ dlbinim ü pCsniyar di-
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kim ku em quncikekÖ di kovar€ deJi bo ziman
veqetinin. Di v0 quncik€ de em € du karan bi-
kin. Yek; li ser glrlngi ü pewtstiya bikaranina
ziman em ö bisekinin. Didu; em € rözikön
rastnlvisine yen ku bi giSti ji bal zilJrallzalrall
ve hatine pejirandin ü tCn bikaranin, rCz bi-
kin. Ü em ö ji her kesi bixwazin ku li gor wan
rezikan binivisin ü div€ ku em nMsön Tev-
kurde ji h gor wan rezikan redekte blkin.

Li gor hewceyiye em ö r€zikin rastnivisinö
wek rezenlvis di her hejmarö de biweqinin. Ez
0 li vir wek destp€k ü nimüne gend heban l1

dü hev r€z bikim. Li vir armanc ne gengeqiya
pirsgirekan e, lC hewarkirin ü gihi$Una hev-
muEterekiyan e. Ez hövidar im ku de pispor ü
zlmanzanen me ji bi hewara me ve bön. Ne
tenC ji bo alikariya bikaranina ziman, ji bo
tevllbüna wan ya di siyasete de ji.

Htn Jl €zften rastllnfsf,ne:
L€kera'bün'ö (-lm/me, -yili, -elye, -inlne)

piqü navder, rengd€r ü hokeran cuda t€ nivi-
sin. Bo nimüne: Ev peqniyarek e. Ew camere-
ki höja l/e. Gotin pir tn. Altemauf zede ne. Ew
dl civine de bün. Ez ne li wir büm. Xwestina
min ew e ku tu blzanibi,
- Heke löker wek rengderki b€ bikaranin di-

sa lökera 'bün'€ cuda te nivisin. Bo nimü-
ne: Ew mlroveld keti ye. Ev türik diriyayi
ne. Ev/ deli dadayi ye. Ev darön Sikesti ne.
Ew razayl b'un.

- Li vir keü, drtrayi, dadayi, stkesf ü razryi
ne löker in, rengder in.

- L€ gava ku li dü l€kereke din ve bö hergav
bi hev ve ten nivisin. Min ew :rwendlbfi. wi
ew dlzanlbü.
Di eyni peyve de beri tipa y yC 'i'nay€ bi-

karanin li qüna w€ 'l ' tö bikaranin. Wek ni-
müne: Derz$a min winda büye. DerfB hewqö
veklri ye.

l€ gava ku di eyni peyve de nebln 'i ' tC bika-
ranin. Derrye hewqö vekiri ye. Ew kaleki kef ye.

Dagek bi timi ji peyven din cuda tön nivi-
sin. Bo nimüne: Ew ll mal€ ye. Ew tt tlrki dl-
axivö. Ez C I bajer herim.

Heke ll gel van daQeken bingehin paqdaqek
ji hebinf ve, re, de) ew ji cuda ten nivisin. Bo
nimüne. Dl vö meseleye de ew gag e. EwI dür
rrc dixuye. Ew bl mlr rc diaxive.

Heke komdagek Ji Qend peyvan pCk ben ew
ji ji hev cuda t€n nivisin. Bo nimüne: Ew ber
trt gund rrc dlQe. Ez 6 wan hemü ll ser hev bi-
nirxinim. He dt ser de ji ew eniri.

L€ heke peqdagek tune be ü paqdaqek bi
hokerekö ve bC bikaraninin, we demC daqek ü
hoker bi hev ve dizeliqin. Bo nimüne: Welatö
me bl her awayi pagde maye. Ew hergav pag-
ve dimine. Tu here, ez € d{ire b€m,

Gava ku l€ker€n hevedüdani ü lökerön
biw€j bi lökerki b€n bikaranin, ew ji hev cuda
t€n nMsin. Bo nimüne: Ew sazlyekö ana dl-
kln. Ez hewl dtdlm ku herim. Em li ser vö me-
seleye nlqa$ drlrlrt. P€u/ist e ku em bi baldari
tevbigerin da ku em tek negln. Em di ve peva-
joyO de bl ser ketln. Em e ji nü de dest p€ bl-
lrln. Div€ ku em r€zlkan baq bi kar bnln.

Le gava ku em lökerön hevedüdani an
lOkerön biw€j navd€rki bi kar binin, wö demö
em wan bl hev ve dinivisin. Wek nimüne: Ava-
klrlna saziyekö pil zehmet e. Hewldana m1n a

Jl bo Qünö beredayi Qü. Li ser vC probleme nl-
qa€llrlna me bö wec e. Sedem€ töheegüna me
bi baldariya me ve giredayi bü. Bls€rkeflna me
dlle me xwe$ kir. Destp€lOrtna me ji gaveke gi-
ring e. Blkararfna peflran bi awayeld rast plr
giring e.

Gava ku em löker€n hevedüdani an lökerön
biwej di hevok€n pasif (tebati) de bi kar binin,
wC deme em wan bi hev ve dinivisin. Wek ni-
müne: Pöwist e ku peyv rast b€n blkarantn.
Div€ ku ev sazi neye xerahrln. Mixabin tecrü-
bey€n diroki zü ten Jftflrklrh. Bila civin dereng
bC destp€klrtn. Blla ev hevok be Jfb€rldrtn.
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Destära Teugera

Yelfltiya Neteweyi ya Kud

Pövajoya Grüba Xebatö a Netewel'l ü De-
mokrafk a Kurd ya ku bi civina Enqerey€ ya
di 4e ilona 2OO5an de destp€lidribü o bi ci-
vin€n l7-l8y€ Qileya P€qin a 2OO5an a li Di-
yarbeläirö glhiqtibü asteke bllind, Jl bo yekiti-
ya hemü h€zön neteweyi ü demolaat yön li ser
esase mafc Qarenüsi Qareserkirina plrsa Kurd
dipejirinin ji nuha ü p€ ve ew€ bi nav€ Tevge-
ra Yeldtiva Netewevi a Kurd were bi biranin

l(al l: Nav, navend ü kurtenav
Navö yekitiy€, Tevgera Yeld-fya Neteweli a

Kurd, navend Diyarbekir, kurtenav TEVKURD e.

)ial 2: Karekter
Tevgera Yekitiya Neteweyi a Kurd; ji kesön

. ku ji parti, hewldan, grüb, insiyatif ü saziyan
ten ü Qexsiyeten siyasi yen ku xwedl perspek-
tifa yekitiya neteweyi ne ü wek hemü miletön
medeni li ser xaka xwe bi azadi ü serefrazi Ji-
yana neteweya Kurd diparezin pök tC.

TEVKURD di xebata xwe de: rewati (meq-

rüiyet), tevgir€dana demokratik, pluraliti, beq-

dari ü eqkerebüne dipejirine.

Xal 3: Amanc
Tevgerä Yekiüya Kurd, Ji bo ku hevbeqiy€n

tökoqina fi'zgariya neteweyi derfne holö ü van
hevmustereldyan bl pe$xine ü bi gei blde qebül
kidn; ji bo ku hemü fikir, baweri ü hezön nete-
weyi, demokrat y€n cudareng li gor perspekti-
fa yekitiya daw ü doze n€ziki hevüdu bike; ji bo
ku qanda yekitiye peQ bixe ü hemü h€z€n we-
Iatperwer 11 gor hedefa bemameya yekitiye texe

nava xebat ü tevgerö, erk ü wedfe hildigre.
Tevgera Yeldtiya Neteweyi a Kurd, di avaki-

rlna yekiuya neteweyi de hevqebülkirin, rez ü
ihtirama li hember hemü flktr ü hezen nete-
weyi esas digre. Avakirina Kongreya Neteweyi
ya ku iradeya nete\Ä/eya Kurd a hwbeq temsil
blke armanc datine.
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Xal 4: Organen v€
KONGRSTAYEKTINd (KY)

I{Ye, organa bilindtirin a TEVKURDö ye.

I(YC, ji damezrener€n Yekitiyö, endamön Mec-
lisa Yekitr'ye, delegeyen hilbijarti dn Kon-
greyen Heremi, nüneren parti/hawirdorön si-
yasi ü pc$engen siyasi/flkri yen ku Jl ah'ye

Meclisa Yeldtiy€ ve ji sisiya diduy€ (2/3) den-
gan böne hllbijartin, p€k te.

Ctvandha I(Vd
a. I(Ye, bl asayi sale carekö dicive. Ev dern

heri zede heta du sa.lan dlkare were pa$dexistin.
Cih, roJ ü rojeva Kongreye, kemtirin beri me-
hekö Jl aliyö Meclisa Yekitiy€ ve MY) t€ tespit ki-
rln, Jl UniteyCn Herömi (UH) re t€ p€qk€q kirin.

b. Pöqniyarön biryaran yen ku jl ah'ye MY€
an Komiteya Revebir ve (KR) hatine amade iri-
rin, divö beriya 30 roji Jl UH re wertn qandln.

c. Kömtirin beriya 2O rojan, listeya dele-
geyön ku beqdari KYö dibin t€ amade kirin.

d. IffC, jl praniya nüneran (i nivi yek z€de)
pek te.

e, Hejmara hllbUartlna delegeyen KY€, gi li
Kurdistan gi li metropolan be, bajaren ku nl-
füsa wan heta 3OO hezari be heri zede l5 ü
yön ku nifüsa wan ji 3OO hezari zedetir be 3O

kes in. Nüner€n derveyi wel€t bi €bazeke cu-
da tön diyar kirin.

f, MYö, wexta ku p€wist bibine dive beriya
meheki nünerön parti ü aliy€n siyasi ü gexsi-
yeten nlviskar, rewsenbir, hünermend üwd.
weke delege daweti KYe d1ke. HeJmara van de-
legeyan Jt garyeka (r/4) delegeycn hilbijarti
z€detir nabe. MY6 ji bo parti, grub ü alr'yen si-
yasi weke sazi tevli Yekitiy€ bibin ü bibin en-
dam d€ r€bazeke taybet amade bike.

CMna Arvarte
I(Ye ya awarte, ii ser banga ji qara yek€

(l/4) delegeyan yan Ji bi biryara ji sisiya di-
duye (2/3) hemü endam€n MYe te civandin.

Reveb'Il
a KYc, ji aliy€ Berdevkö Yekitiyö ve, heger

berdevk amade nebe ji KR endam€ ku cigidya

wi/wö dike, ev ji nebe bi biryara MY€ enda-
mek vedike.

b. Diwana KYe, Jt aliye serok, du cigir ü bi
qasi ku hewce dike katiban ve p€k t€. Diwan
bi deng€n veldri t€ hilbijartin. Heger di hej-
martina dengan de zehmeti/pirsgirek derke-
ve, KYö dikare än bi xwendina navan an jl bi
dengdana ve$arti Diwane h bij€r e.

c. Diwan, dlve ii gori pivanCn hfqüqa giAU,

demokratiyetö ü prensibön Yekitiy€ kar ü xe-
bata kongrey€ bir€ve bibe.

d, K€mtlrin bi pöqnr'yara Ji dehan yek€
(l/lO) endam€n KY€ mijarek cuda kane di ro-
jevö de cih bigre. Peqniyar€n di derheqe guher-

tinen destür ü reznarne de, ancax bi peqniyara

J1 penca yek (l/5) nüner€n ku di KYC de ama-
de ne, bftevin mjevÖ. Piqti axa-ftina 3 kesen leh-
dar ü 3 kes€n ll hember, bl dengdana vekifi
biryar tC gfrtin. Ptqti dengdana erekirine, peqni-
yar di komisyonc de wek raporek€ rc arnade kl-
nn ü dt I(yC de li ser gengeQi te kirin.

e, Ew kes€n kuJi bo o€anan trerendam in,
dema ku di derheq€ endametiya wan de, an Ji ji
bo berendameu'ya wan nerazibünek q€bibe, be-

riya hilbijartinan päwist e Diwan biryarek€ bide.

SAat$etaan
a. I(Ye, siyaset ü pivanen tevgera Yekifye

diyar dlkei pedtvr'yan bl re dlxe, armanc ü he-
defan datine,

b. I{Yö, Meclisa Yekitiy€ hildiböjere.
c. Raporten xebat ü rewga mali ya MY€ yön

dema bori gengegi dike ü di derbar€n wan de

biryar dide.
d. KY€, dlkare blryara xwe feslhktflne an ji

bi tevgereke din re yekbüyin€ bigre. Biryaren
di van mijaran de alcax bi besdariya Ji sisiya
duduye (2/3) tevayiya deng€n KYö tene girtin.

e. Pegniyaren dl derbaren guhertinen des-
tür, r€zname ü siyasetön bingehin y€n Yeki-
tiy€ de ancax bi irrzaJi dehan yek (1,/ f O) C de-

legeyön KYö tCn kirin.
f, Biryaren KYc, hemü organcn YekitiyC ü

endaman gir€ dide. Ev biryar ji raya giqti ü en-
daman re tene diyar kirin.
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g. Di I(Ye de, guhertinen di derbarö destür
ü rezname de bi blryardayina ji sisiya duduy€
(2/3) dengen nüneran pök tö.

IECIISAYEKITiYE (MY)

Piqti KYC organa heri blllrnd e. Ji 35 kes€n
ku Jl ah'ye KY€ ve hatine hilbijartin ü nünerCn
saziyan y€n ku di naböna du kongreyan de bi
biryara ji sisiya duduy€ (2/3) MYC ve hatine
qebülklrin pek tö. Hejmara van kesan Jt l0 ke-
san z€detir nabe.

IIilbrJarün
MY€, pöwist e li goli tCgih ü giyana Yekitiyö

p€kwer e. Weke prensib div€ hemü aliy€n cuda-
reng; €xistin ü ge)isiyet rc de bene temsilkirin;

a. KY€, hilbüartina MY€ bi dengen veqarti,
hejmartina vekiri ü domdar p€k tine.

b. Delegeyön KYö, kanin li pisülay€n den-
gan yen ku li ber Div/ane ne nav€n beren-
damen ku pistgiriya wan dikin binivisine, an
ji pisülayen bl awayeki din hatine amadekirin
(fotokopi ühwd.) ku Ji aliy€ Diwan€ hattne tes-
diqkirin bi kar bine.

c. Dl pisülayCn dengdanö de, hejmara be-
rendamen lvrye heri köm l8 ü hef pir 35 kes
tön diyar kirin. Dema ku ji van köm ü zOdetir
navön berendamen MYC be nivisandin, ev pi-
sülaya dengdane naye pejlrandin,

d. Dema ku kes€n berendamön MYC wek
hevüdu deng blgrin, naven wan bi dor€ t€n ki-
qandin ü ji KYö re tö diyar kirin.

Ctyandtn
a- MY€, heri dereng Ji s0 (3) mehan carekö

dicive. Rojeva MYe, ü gor h-lzr ü peqniyaren
Komita Revebir, Jl ali Berdevkö Yekitiyö t0
amade klrin ü 7 roj beri civine Jl endamen
MYö re tö $andln. Hek reSnivis, belge, proJe ü
nlvisar€n bön tetkik kirln hebin ji, dö ew ji be-
ri civinö bl 7 rojan ji endam€n MY€ re were
Eandtn.

b. Li ser daxwaza Ji pOnca yek (l/5) enda-
man, mijarek dikare bikeve rojeva MYe.

c. KR, ji penca yeke (l/5) endamön MYe,
Berdevk€ Yekitiy€ an endameki kuJi aliyö KRC

ve hatibe wezifedar kirin, dlkare bi rojeva di-
yarkiri MY€ bangi cMna awarte bike.

d. MYe, Ji bo agahdari ü tegihiQtin berlireh
bibe, dikare kes ü aliyön cihö daweti cMnön
xwe bike. DaweWan dikarin fikr ü reman€n xwe
binin zlman, le nikarin beqdari dengdanö bibln.

e, Endameki ku di salek€ de du caran bö
sedem beqdaf civin€n MYö nebe, bi biryara
MYö dawi li endamtl'ya wi tö.

Away,ren Blrjraday{nö
vIYe, di pevajoya biryar stendinö de realita

pirdengi ü pirengtya Yekitiy€ ü cudahiyön flk-
ri, rödstü:f li berqav digre ü her li konsensuse
dlgere. Bi beqdafya ji sisiya duduyö (2/3) den-
gan biryaran digre. MYC, beri ku biryaran big-
re heta ku mumkün be d1 nav organan de fikr
ü n€rinan niqa$ dtke ü nerinen nMski distine.

D€stldlatdafyCn MYC
a. MYC, Ji programldrln ü bicihanina bir-

yaren ku di KYC de hatine gtrtin berpirsiyar e.

b. MYC, ji bo ku sazi ü ggüben siyasi beqda-
ri Yekitiy€ bibin, biryaran dlgre. Pirsgreken di
navbera aliyan ü Yekitiye de gareser dike.

c. MYC, ji wan kar ü mijaren ku di navbera
herdü kongreyan de derdikevin holö ü naker.ln
nav desthilatdanlra kongreye, berpirsiyar e.

d. Bangi KYö dike, rojeve amade dlke. Ra-
porten mali ü xebat€ amade dike. Jl bo guher-
Unön rezname ü destüra Yekit'ye resnivisan
amade dike ü peqkeqi KYC dike.

e. Jl bo Kongrey€n Unlteyen Heremi ruH)
wextname amade dike ü pCvajoya meqandina
kongreyan diyar dike.

f IVIYC, ji bo mijat€n pevaist rebazan amade dike.

KOIUTIEYA RSVEBIR
a. KR, li gor pivan€n kerhatibün, berhem-

darbün, lihevbün ü temsila meylan Ji y zde
(I I) kesan p€k te.

b. Iß, ji mehö carek€ dicive.
c, KR, di nav xwe de Berdevk. Sekreter.

Sayman hildibijere.
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d, Dema ku endameki KR k€m bibe, IvfYc Ji
nav endam€n xwe wi ciy€ vala dadigre.

e. Heger endameki KR du caran li ser hev ü
di salek€ de 4 caral besdari civinen KR nebe,
bi beqdariya ekseriyeta endamön KR Jl en-
damtiyö te avetin.

f. Rojeva KR ji aliyc Berdevk€ Yekitl'ye ve I
gor pesniyaren endam€n KR t€ amade kirin ü
ji endam€n KR re tC qandin. Dema ku ji sisiya
yeke (I/Se) endamön KR daxwaz bike, dikare
civina awarte pek bC.

g. KR, ji pekanina xebatön navendi, kordi-
nasyona karübarön Yekitiy€ ü ji biclhanina
biryaren organan berplrsiyar e.

b- KR, ji bo ku prensib ü biryaren YekitiyÖ
werin cih ü girseyi bibin, xebat€ dike.

l. KR, biryar€n MYC diqopine ü p€k tine.
i. KR, UH yen nü ava dlke ü derxistina we-

qanan organize dike.

J. KR, ji bo p€g$stina kar ü xebaten cuda-
reng komisyonan ava dlke.

k Li goli prensib€n destür ü rezname ü
biryaren organan xebata Yekineyön Her€mi
organize ü kontrol dike.

L KR, hejmar ü vatiniyen qadroyCn idari yen
ku 11 navendö bön wezifadarkirin tespit dike,

UNTIEYEN}ßREMI TT.'H)

UH, ji aliye MYe ü KR ve ten ava kirin.

Kongr€yen Unft€lt€n Hff€mi (KUf0
a Sal€ carekö, di gargeva biryara MYö de:

di roj, cih ü rojeva ku ji aliye UH ve hatiye tes-
pit kirin de dlcive.

b. Bi beqdariya kes ü alr'yön herömi yön ku
destür ü reznameya Yekitiye dipejirinin, dicive.

c. Röveberiya UH hlldlbtJ€r e.

d. Di hereme de ew kes ü ah'y€n ku hatine
vexwendin, weki hilbijör tene qebül kirin. Di
komcivinö de weki ku di reznameye de hatiye
destnigankirin delegey€n KYe tene hllbiJarun.

R€\reberfya Unit€yen Heremf {RfrH)
a Reveberiya UH kemtlrin 5, z€detirin ji 15

kesal oök tö.

b. RUH, J1 nav xwe berdevkeld hildibij6r e.

c" RUH, ji 3O roji carek€ dicive. Rojeva cl-
vine ji aiiye berdevk ve te amade klrin. Bi tek-
lifa ji sisiya yek€ (1/3) endamön hazir xal0n
nü dikevin rojevö ü tene niqaq kirin.

d. Dema ku berdevk di civinö de ne amade

be, w€ demö endameki ji ahye RUH ve hatiye
hilbijartin, berpirsiyari'ya berdevk pek tine.

e, Berdevk€ RUH, xebat€n UH organize ü
koordine dike.

f. Biryar€n RUH, Ji slsiya diduyö (2/3)
dengen tevahiya endamen RUH tön girtin.
RUH, xebaten Yekitiyö gori rezname, destür ü
biryar€n KR ü MYe bi insiyatif dimesine. Di ve

garqoveyö de dema ku hewcedari derkeve

holö, siyaseta herömi p€ktine ü bi rC ve dlbe.
g. RUH, rojeva kongreya xwe, rapora xebat

ü bütqeya xwe amade dike.
h. RUH, li gor xebata Yekitiye ü pedß{yen

herömi Grüb€n Xebatc ava ü organize dike.

Xal 5: Awayön Cltrandfna Organan ti Blr-
yarglrune

Hemü organ bi piraniya endaman dicive. Di
organan de Jl sße diduyön (2/3) endam€n
beqdar biryar ten girtin.

Xal 6:
Reaksiyonön dijberi prensibön YekitiyO ü

mekanizma navxwe, ji aüye MYC ve ten nir-
xandin ü qareserkirin.

1(ar7:
Sistema endamti ü alikariyö Ji ali MYc ve te

tesbit ü täyinkirin.

Xalen Muwaqet
1- Ev Rezname pl$ti kongra damezröner a

Tevgera Yekitiya Netev/eyi (27 Gulan 2OO7l dl-
keve jiyane.

2r Ev rgzname, pi$ti pejirandinC hemü or-
ganen Yekiuye giredide ü hemü berpirsiyar ji
wC berDirsivar in.
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ZimanG Me Hebän 0 Rämeta Me Ye!
Geli Milet€ Kurd!
Dayikno, Bavno, Xwiqkno, Birano!
Xwendevanno, Rew$enbirno!
Karkerno, Zehmetk€gno, Dewlemendnol
Kurmancno, Kirdno!
Li ruye dinyaye tu insan b€ aidiyet, be esil, b€ kok, be dC ü bav nln e. Her weha herkesek

xwedi koka xwe, navö xwe ü nasnama xwe ve. Nasnama mirov, koka mirov, esil ü esaleta mi-
rov e!

Ll tu dera dinyaye ü di tu dewra tarixe de nav, hebün, zlman ü nasnama insana nehatlye
inkarkirin ü ji wan nehatiye girtin.

Asirflasyon sücö dli mirovatiye ye ü 'Jenosayda spi" ye!

Bele, ev 85 sal e ll TfkiyC hebüna Kurda te inkarldrln, ziman ü nasnama Kurdi hatiye qe-

dexekirin. ziman ü kultura Kurda bi zorö t€ asimilekirin!
insan bi maf€n xwe insan et

Zimane insen, nasnama insen, aidiyeta insCn hebün ü rümeta insen e! Seref ü heysiyeta
ins€n el

Em Kurd miletek in; zimane me, kultura me, welate me heye!
Tegihi$tin, Siür, idrak, baweri ü t€kogina me ya sedan sala heye!
Em ji dixwazin weke her mileteki medeni li ser av ü axa bav ü kal€ xwe, li welatö xwe; bi zi-

manö xwe, bl nasnama xwe, bl aidiyeta xve, azad, serefraz ü dilrlhet btJin!
Ev heqö me ye tabü, rewa ü weke qir€ dayika me helal e!

Ji nasnama xvye re xvedi derkeun, bl zlrnane daylka xwe xeberdan, dUi asimilasyone, diji
koqberiyÖ, diJi zulm0 derketin, beri her tiqti erk ü wezifayek insani ye ü deynö stuyö her kesi yel

Eslö xwe inkarkirin, heramzadeyi ye ü Ji tu kesi re feyde nayne!
Hebün ü tunebüna mileteki bi ziman€ wi destp€dike!
Zimanö Kurdi hebün ü rümeta me ye!
ZimanO Kurdi zimareki lirik e, qörin e ü dewlemend ei zimanC edebiyatö, ilim ü irfan€ ye!

Zimanö Ehmede XanC, Mehye Ceziri, Mele Ehmedö Xasi ye...
Zimanö Mem ü än€, Mewlüda Nebi, Diwana Mela ye..,!
Hef e ku ev ziman wenda bibel
Eyb ü germeke mezin e ku em li hemberö vi zimani xemsarbin ü bi Kurdi xebemedln!
Werln em bi hev re "seferberiya" zimane Kurdi llan bikin!
Ji aliyeki de, ll her qad€, li mal€, 11 kar, I1 kolanan, 11 bazar€ bi Kurdi xeberbidin, Kurdi axaf-

üne teqwiq bikin, bi Kurdi billkirin, bixwinin ü bijinl
Ji aliye dtn de doza perwerde ya bl zimane Kurdi li dewlete btkin ü bala saziyen navnetewe-

yi ü wldane mirovatiye bikqinin ser trajediya zman€ Kurdi!
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