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Ji TEVKURD-e 

Heyeta Weşane ya Kovara 
TEVKURD-e 

Geli xwişk il birayan! 
Em bi bejmara Kovara Tevkurd-e ya çare

mın bi we re ne. Weke ku te zanin, di her hejmare

ke Tevkurd-e de em li ser mijareke taybet radiwes

tin il ji fikr ı1 rayen cudareng dosyayeke pekttnin. 

Mijara dosya me ya ve hejmare "Li dinyaye mo

delen çar escriya p irsen netewi" ye. Ji do heta 

uo, meselen netewt li seransere dinyaye bi kljan 

re, rebaz ı1 modelan hatine çareserkirin, bi taybeti 

pevajoyen çareseriye di çi merhaleyan re Ci çawa 

derbaz bilne, modelen ku hene çiqas dikarin bibin 

em al ji bo çareseriya pirsa Kurd O Kurdlstane; 

nezlkayl O durbuna wan çi ne, çi nin in? Li ser ve 

mijare hune fikr O rayen hin niviskar u terefen si

yasi bi şopinin. Weki din ji, ji proje-xebaten TEV

KURD-e hin belgenivis de di ve hejmare de bene 

weşandin. 

Xwişk O birayan! Te gotin O "qebfil" kirin ku, 

li Tirkiye pirsa Kurd O Kurdistane ji radeya red u 
inkare derketiye O ketiye rojeva "çareseriye." Aliye 

dewlete, bi tayben hukumeta Ak Partiye dive "Ez e 

ve mesele çareser bikirn." Ji aliye psikolojik de he

wayek xweşbin (opttmist) belav dibe. Bele em bi 

guman in! Helbet pirsa çareseriye bersivek standart 

run e. Ji herdO aliyan ji; ji aliye Tirk jl, ji aliye Kurd 

ji di mesela "çareseriye" de fı.kir O peşniyar ji hev 

cuda ne. Herkes ji "çareseriye" weki hev O hernan 

encaman fahm nake. Em aliye Tirk yen statukopa

rez deynin aliyeki, yen beri "pozttif' wexta bahsa 

çareseriye dikin, bi taybetl qedandina "tero

re"/PKK-e O peve giredayi balısa xwe ji ve "bela

ye", belaya pirsgreka Kurd xelaskirine fahm dikin. 

Ev ji ne falıma çareseriyeke adilOmayinde ye. 

Ji we bone; her çiqas hin gav O mesajen 

sembolik batibin avetin j!, em ji dilpakt O samimi

yeta dewlet/hukumeta Tirk, bi guman in! Ji aliye 

me de şerte asgari ye çareseriye, dilpaki O niyeta 

qenc e. 
Ji aliye din de, mesela Kurd O Kurdistane be 

Kurdan çareser nabe O heta ku Kurd nebine kirde

aktore pevajoye, mesela Kurd d!sa çareser nabe. 

Kurd, weke neteweyeke yekgirti O aktif, de çawa 

bibin kirde-aktore pevajoye O qedera xwe bi xwe 

tayin bikin? Ji aliye me de berpirsiyariya beri gi

r!ng bersiva ve pirse ye. 
Mixabin! Siyaseta Kurd, bi gişti ji ve idraq 

O berpirsiyariye dur e! Rewş O pozisyona siyaseta 

Kurd, ne weke kirde-aktorekl terefe mesele, weke 

perçeyeki siyaseta navxwe ya Tirkiyeyi ye. Ev ji 

di dengeya siyasete de pozisyona Kurda qels dike. 

Ji ve bone ye ku mesela Kurd, be Kurda te '·muza

kere" kirin. 
Ji aliye me de mesOliyet a gava hert stratejik, 

pirsa yelcı"tiya neteweyi ya siyasi ye. Beri her ti şti 

dive siyaseta Kurd, bere xwe bide yekitiya netewe

yi ya muşterek, di çerçeveya mafe çarenOsi de heza 

xwe bike yek O temsila yekitiya neteweyi ya siyasi 

pekbine. Şerte asgari ye çareseriya pirsa Kurd O 

Kurdistane ji all me de ..ev e. Ev nebe, pekneye, me

sela Kurd O Kurrustane tu cari çareser nabe. 

Pirsen netewi di esase xwe de pirsen netew

dewletbOne ne. Pirsa Kurd O KurdYstane ji pirseke 

neteweyi ye O pirsa netew-dewletbOne ye. Welew 

ku ji hezari yek ihtimala serkeftina ve daxwaze 

hebe ji, weki maf O bildana asta bireweriya 

netewi, pewist e ku ev paradigma were paraslin. 

Her wcha heger di navbera gelan de birayeti, wek

hev! O edalet hebe, bi hev re jlyan ji dikare bibe al

ternatlfeke teqdirane. 
Heta hejmareke din birninin di nav xer O 

xweşiye de. 
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Niçin federasyon? 

Aziz Mahmut AK (MESOP) 

K ürt halkının en büyük talihsizliklerinden 
biri de, kendisini sömürgeleştiemiş re

jimlerin ve bu rejimierin egemen hale getirdiği 
halklann toplumsal gelecek tasarımları bakınırndan 

kendisinden daha geride olmalarıdır. Televizyon ka
nalları Diyarbakır diye sadece Çarşiya Şewiti, köy 
diye en geri kalmış köylerimizden görüntüleri Türk 
izleyiciye yansıtmaya devarn ededursun, bug_ünkü 

halleriyle ne egemen devletlerin ne de egemen 

halkların geleceğe dair sosyal tasarunları , Kürtlerin 

geniş politize kesimlerinin tasarımlarından daha ile
ri veya daha insani değildir. Gandhi'nin, sömürgeci
lik sistemine karşı mücadele ettiği ama saygı duy
duğunu söylemekten çekinınediği bir İngiliz burju

va kültürüyle muhatap değiliz yani. Baksanıza; 

Kürt sorununun çözümünde egemen devletleri aş
manın zorlukları bir yana, egemen halkın/halkların 
bu kaçınılmaz çözüme nasıl 'ikna' edileceği sorunu 
daha çok önem kazanmaya başladı. 

Biraz da bu nedenle olacak ki, konjonktürün 
Kürt sorununun çözümü için elverişli hale geldiği, 

Türk Devleti 'nin de 'baş belası ' bu sorundan kurtul
mak için çırpındığı bugünlerde bile, sorunun barış
çıl çözümü için gerekli olan fedakarlık, taviz, em
patİ, sabır, olgunluk vb. insani hasletlerin neredeyse 

tamamı Kürtlerden beklenmektedir. Bu beklentinin 

esası , rejimin üstünlüğü elde tutarak olabildiğince 
ucuz çözümlere ulaşma hevesidir. Kullanılmaya son 
derece elverişli hale gelmiş olan halkın geniş ke
simlerirıin 1rkçılıkla yoğrulmuş geriliği ise, kendile
ri için hem laytkıyla adım atmamanın bir mazereti 
hem de mağdur durumdaki Kürtler üzerinde bir teh
dit unsuru olmaktadlf. 

Çok garip! Dünyada ender rastlanabilecek 
telkinlerle haşır neşir oluyoruz. İnsanlık kültürünün 
yakaladığı düzeyin bir harikası olan "empati" kav-

Kürt/Kürdistan sorununda 
özgürlükçü prensiplerini pek 
sulandırmamış bir avuç Türk 
sosyalisti ile tutarlı demok.ratLm 
dışında tutarsak, bu ortalama 
seviyeye sağından soluna, mü
mininden liberaline tüm kesim
leri sığdırmak mümkündür. Di
ğer toplumsal meselelerde bir
birlerinjn 'kozmik oda' I arına 

baskınlar düzenıeyecek kadar 
farklılaşanlar, sıra Küıt sorunu
na gelince benzer refieksler 
gösteriyorlar, benzer davranı
yorlar. 

ramı da Türk elitlerinin elinde rezil olacak gibi gö
rünüyor! İnsanlık bu kavramı , zalimin mazlumu , 
yönetenin yönetileni, varsılın yoksulu, gaddarın 

mağduru, güçlünün zayıfı bir parça anlaması için 
üretmişti. Ama Türkiye'de şimdi bu kavram baş 

aşağı edilerek tersinden işletilmeye çahşılıyor. Kürt 
örgütlü güçlerinin tasfiyesini ' açılım' adlı yönelimi
nin esası haline getiren Türk iktidarı, mağdur Kürt 

halkının siyasal güçlerinden, Türk siyasal kuruluş

larının durumuna empati yapmasını istiyor. Yani 

CHP ve MHP gibi şoven partiler başta olmak üzere, 
çözüm süreçlerine takoz olan kesimlerin statükoyu 
muhafaza etmeye yönelik feveranlannı anlamamı
zı(!) istiyor. 
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Sadece iktidar mı? Kendilerini banş havarile
ri ve/veya aydın olarak gören kesimlerden de ben
zer telkinler yükseliyor. Onlar da, rejimin talim-ter
biyesi marifetiyle ırkçılık ve linç kültürüyle büyü
tülmüş sosyal kesimlerin statükoda gösterelikleri di
rence, yol açabilecekleri korkunçluğa işaret ederek, 
mazlumun zalime empati yapmasını istiyorlar. 
Kürtlerin en masum taleplerini bile tırpanlamaları
nı, aksi takdirde bu işin olamayacağını söylüyorlar. 

Peki, diyelim ki iş başa düştü; empatiyi de biz 
yaptık. Bu, Kürtler için ne anlama gelir? Veya soru
nun çözüm sürecinde bu empatinin pratikteki karşı
lığı ne olacak? Bizden, ırkçı zihniyetle biçimlenmiş 
yeminli Kürt düşmanianna empati yapmamız isten
diğine göre, bu durumda bizim devletten ciddi hiçbir 
adım atmasını istemememiz gerekecek. Bu, reel 
davranma kaygısıyla çıtayı en alt lirnite düşürdüğü
müz ulusal taleplerimizden bile vazgeçmemiz anla
mına gelecek. Çünkü, bırakalım 38 ve öncesi isyan
ları, 60'lı yıllarla birlikte yerıiden hız kazanan ve 
son 25 yıllık savaşla doruğwm yakalayan mücadele
nin muhataplarımız ı getirdiği en iyi nokta dahi, 
·'Kürt yoktur" yalanından kısmen vazgeçmekten 
öteye gidememiştir. Bir Türk klasiğine dönüşmüş 
olan ·'milli birlik ve bütünlük" aşın vurgusunun ar
dından gelen "Müziğinizi serbest ettik, Kürtçe konu
şam da aıtık tutuklamıyoıuz, daha ne istiyorsunuz!" 
yaklaşımı , muhataplarımızın Kürt sorununa yaklaşı
mmın ortalama seviyesini yansıtmaktadır. 

Ulusal mese lelerin çözü
münde dünyada genel geçer çö
züm şablonları yoktur. Ayrıca, 

çözüm biçimlerine ad yapılmış 
kavramların içeriğini, yani dolu
luk oranını da ülkelerin özgün 
koşullan ve ezilen uluslarm pa
zarlık güçleri belirlemektedir. 
Günümüzde "bağımsız" olarak 
tanıdığımız birÇok ulus, emper
yalist devletlere ekonomik ba
ğırnlılıklarından dolayı, bazı fe
dere cumhuriyetler kadar özgür 
olamayabilmekte; tamnmış hak
lar bakımından bazı "federe böl
ge"ler de, "bölgesel özerklik" 
statüsüne sahip kimi yerlerden 
daha geride olabilmektedir. 

Kürt/Kürdistan sorununda özgürlükçü pren
siplerini pek sulandırmarrıış bir avuç Türk sosyali sti 
ile tutarlı demokratını dışında tutarsak, bu ortalama 
seviyeye sağından soluna, mümininden liberaline 
tüm kesimleri sığdırmak mümkündür. Diğer top
lumsal meselelerde birbirlerinin 'kozmik oda'larına 
baskınlar düzenieyecek kadar farkhlaşanlar, sua 
Kürt sorununa gelince benzer refleksler gösteriyor
lar, benzer davranıyorlar. Mesele Kürtler olunca, ne 
çenedeki keçi salcal yüzleri aydınlatıyor, ne başlar
daki takke ve türban beyiniere merhamet iletiyor, 
ne kravatlının ' muasır medeniyet ' ülküsü diriliyor, 
ne havaya kalkan sol yumrukların enerjisi bir parça 
ezilen ulusa akıyor, ne de yeşile aşık çevrecinin aşkı 
kalıyor ... Taşıdıklan sıfat ve argümanlan farklı olsa 
da, Kürt sorunu deyince akıllarına ilk gelen, "bu be
layı başınııza dış güçler sardı" oluyor. Çözüm aklı 
olarak da "basurma" ve "kandırma" önerileri ilk sı
ralardan inmiyor. "Bastırmak"tan umudu keserek, 
"birkaç 'kırıntı 'yla kandırma" çizgisine kayanlara 
bile 'çoğunluk ' iyi gözle bakmıyor. 

O halde bu empati işini fazla abartmamarrıız, 
taleplerirnizde insanlığın ulusal sorunun çözümün
de yakaladığı genel geçer standartları esas almamız 
lazım. Bu standartlar, Fransız Devrimi 'yle kapita
lizmin ulus-devlet süreçlerini başlatmasından bu 
yana yaşanan tarihsel deneylerden darnıulmış stan
dartlardır. Bağımsızlık, federalizm, konfederalizrn, 
bölgesel özerklik ( otonomi) olarak açığa çıkan bu 
çözüm biçimlerinden bizim realitemize en uygun 
düşenini tercih edip, -deyim yerindeyse- fazla su
landırmadan savunmamız gerekiyor. 

Güneelde boğulmamak gerek 

Ülkelerin özgün koşullarına göre uygulama
da kısmi farklılıklar taşıması doğal olan bu stan
dartlardan biri öne çıkarılıp talep edilirken, bu stan
darda erişimin yol haritasında uğranılması zorunlu 
kavşakların varlığı, çoğu zaman bir amaç bulanıklı 

ğına ve zihinsel dağınıklığa yol açabilmektedir. Bu 
noktada, iktidarı ikna etme adına , yol haritasında 
adımlanması gereken kavşaklann her birini nihai 
amaç gibi göstererek teorize etmek doğru bir yakla
şım değildir. Uzaklığını bir açmazırrıız haline getir
mememiz gereken gerçek çözüm adresini (standar
dı) saklamaksızın , yol haritasında ilk erişilebilir çö
zümleri realize etmek en doğrusudur. Yani dönem
sel politik hedeflerde boğularak , büyük özgürlük 
hayalimizi hapsetmemeliyiz. Kaldı ki, stratejik çö
züm önerirniz ve beklentilerimiz, Türkiye hariç gü
nümüz dünya ölçülerinde bir hayal değil, ulaşı labi

lir/gerçekçi beklentilerdir. 
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Ne demek istediğimizi biraz daha açalım. Ör
neğin, kapsamlı çözümü "eşit ikl cumhuriyetti fede

rasyon"da görüyorsak; buna ulaşacak yolda Kürt 
kimliğinin anayasada yer alması, anadilde eğitim, 

kültürel özerklik vb. adımların atılmasının doğrulu
ğu konusunda hiç tereddüt göstermemeliyiz. Ancak, 

bu dönemsel adımların her birinde asıl çözüm bede
timizi dillendirmekten de vazgeçmemeliyiz. Gü

neyli Kürt siyasetçilerin Güney Kürdistan'ın mev

cut durumu için dile getirdikleri "şimdilik bu kada

nna erişebildik" söylemi, hem günümüz bölge re
alitesinl dikkate alan politikalarına onaylarını, hem 

de bağımsızlık rüyasını görmeye devam edecekleri

ni göstermektedir. Ulusun geleceğini kurmaya yö

nelik politikada bu tarz, doğru bir tarzdır. Rüyaları

rnıza ambargo koyan egemenlerin bile, şeklisiz ge
lecek senaryolanyla kendilerini ikna etmeye çalışan 

politik yaklaşıınlardansa, bu tarzı daha saygın bula
cakları söylenebilir. 

Kavramın doluluk oranı 

Ulusal meselelerin çözümünde dünyada ge
ne l geçer çözüm şablonları yoktur. Ayrıca, çözüm 

biçimlerine ad yapılmış kavramların içeriğini , yani 
doluluk oranını da ülkelerin özgün koşulları ve ezi

len ulusların pazarlık güçleri belirlemektedir. Günü

müzde "bağımsız" olarak tanıdığımız birçok ulus, 

emperyalist devletlere ekonomik bağımlılıklarından 

dolayı, bazı federe cumhuriyetler kadar özgür ola

mayabilmekte; tanınmış haklar bakırnından bazı 
"federe bölge"ler de, "bölgesel özerkllk" statüsüne 

sahip kimi yerlerden daha geride olabilmektedir. 
Öte yandan, aynı yönetsel kavramların farklı 

ülkelerdeki farklı uygulama biçimlerine de tanık ol
maktayız. Örneğin; eyaletlere dayalı ABD'deki fe

deral sistem, yerele dair içerdiği haklar bakımından 
eski Sovyetler Birliği federalizmine çok uzak. Yıkı

lışının ardından çok şey söyleyerek bir kazma da 

biz vurmaya çalıştık ama ulusal özgürlükler ve di
ğer yerel haklar bakımından SSCB 'nin tarihsel hak

kını teslim etmek lazım. Sistemin yıkılışını hazırla
yan çok neden vardı, ancak bu nedenler arasında 

ulusal haks ızlıklar sözü edilecek kadar yoktu, ya da 
illa söz konusu edilecekse en son sıralarda gelmek

teydi . Dahası, yarı feodalizm koşullarında uluslaş

ma süreçlerini bile tamamlayamarmş Kafkas halkla

rına Ekim Devrimi ' nin tanıdığı "federe cumhuri
yet" hakkı lük:, bulunmuş, "ulusçuluğu teşvik edi

yor" diye tersinden eleştirilere maruz kalmıştı. Bun
dandır ki, reel sosyalizmin yıkılışının ardından peş 

peşe ulusal bağımsızlıklarını ilan eden 15 ulusun 

devletleşme zeminleri her ~eyiyle zaten hazırdı. 
Devlet tecrübesi konusunda pek sıkıntı yaşamadıJar. 

Ayrıldılar diye savaşlara, katliamlara da maruz kal
madılar. Bu farka inanmamaya kendilerini şartlan

dırmış veya Amerikan demokrasisinin üstünlüğüne 
inanmış olanlar, bir an için, ABD'de -birkaçının de

ğil- yalnızca bir eyaletin bugün bağımsızlığıru ilan 
ettiğini varsaysınlar. Hiç şansı yok; kan gövdeyi gö

türür! Teksas 'ta daha rüşeym hallndekibir örgütlen

meye bile tahammül edilmedi; öncülük edenlerden 
dördü kısa zamanda federal polisçe yargısız infaz 

edildi. 
Dolayısıyla aynı kavramın farklı uygulamala

rının yaşandığı günümüz dünyasında, muhatap ikti
darla çözüm biçimi konusunda bir kavram üzerinde 

anlaşmaktan daha önemli olan şey, anlaşmanın ulu

sal özgürlüğü sağlayacak haklar açısından doluluk 

oranı dır. 

Keza aynı kavrarnların kısmen farklı sorunla

no çözümünde, farklı uygulama sahalarında kulla

nıldığını da görmekteyiz. Örneğin; merkezi iktida
rın yükünü hafifletmek için "yerele bir kısım yetki

lerio aktarımı" amacıyla kurulmuş ve ulus-devletin 

kendi ulusundan idari bölgeler oluşturarak kurduğu 
federasyon ile farklı ulusların varlığı üzerinde inşa 

edilen federasyonun tek benzerliği, yetld paylaşımı

dır. Ancak birinde (örneğin Almanya'da) bu payla

şım aym ulusun mensupları arasındaki idari payla

şım iken; bir diğerirıde (örneğin eski SSCB , eski 
Yugoslavya veya günümüz İsviçre 'sinde) ise farklı 

ulusal toplulukların iktidarı paylaşmasının bir biçi
mi olarak uygulanmaktadır. Yani merkezi iktidar il

kinde kendi soydaşıyla, ikincisinde ise farklı ulus

larla/halklarla yetkiyi paylaşmaktadır. 

Çözümü belirleyen özgünlükler 

Söz konusu çözüm biçimlerinden hangisinin 

seçenek olarak öne çıkacağını, sorunu yaşayan ülke

nin özgün koşulları belirlemektedir. Bu özgünlüğü 

belirleyen faktörler ise; ezilen veya sömürge ulusun 

tarihsel kurumlaşma ve iktidarlaşma seviyesi, coğrafi 
konum, demografık yapı, ezen ulusla tarihsel bağlar 

ve küresel ya da bölgesel konjonktürdür. 
Özellikle son bir asırdır hep Kürtlerin aley

hine işletildiği içirı "tarihsel bağlar"m pek bir öne
ml kalmadı. Evet, bu bağlar güçlü olarak var, ama 

artık çok sorunlu. Türk yetkililerin halen revaçtaki 
"kız alıp kız vermişiz" söylemlni, hem bir kandır
ma yönteminde kullanıldığı içirı hem de bir cinsi

yeti " mal" gibi yansıttığı için dikkate alacak hali
miz yok. Dahası, asırlarca yan yana hatta bir arada 
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yaşamış halklardan kesin üstünlüğü ele geçirenin, 
yeri geldiğinde trkçı şefierin bir işaretiyle nasıl bi
rer canavara dönüşüp komşularını boğazlarlığına 

tarih defalarca tanıklık ettiği için, resmi statü ta
leplerinde bu bağlar çoğu zaman önemli olmaktan 
çıkıyor. Bu bağlar, ulusal olarak ezen-ezilen ilişki
sine dayalı mevcut içeriğine neşter vurulup "eşit
lik" ve "kardeşlik" kültürüyle donatılabilirse an
cak ilerletici olabilir. Bu hevesi Kürtler yıllardırı 
sloganlaştırdılar. Ancak bu konuda asıl müdahaleci 
olması gereken iktidarın, "kardeşliği" bile mevcut 
ezen-ezilen ilişkisi üzerine tesis etmeye çalıştığı
na, yani "sahtekar kardeş" rolüne soyunduğuna ta
nık olmaktayız. Bu nedenle "tarihsel bağlar" şim
dililc bir kenarda dursun. Günahları ve sevaplarıyla 
bu bağlar başlı başına bir başka yazı konusu olabi
lir deyip, geçelim. 

"Konjonktür" faktörüne ise, önemi ve nere
deyse tüm faktörlere etkisi dolayısıyla, diğer faktör
lere yayılmış biçimde değineceğiz. Dolayısıyla bu 
özgünlük faktörlerinden esas olarak, "tarihsel ku
rumlaşma seviyesi", "coğrafi konum" ve "demogra
fik yapı" üzerinde duracağız. 

19. yy sonları ile 20. yy başlarında daha ulus
Iaşma aşamasında ulusal birliği parçalanmış, komşu 
dört devletin ilhak edip statüsünü sıfırlayarak sö
mürge hale getirdiği Kürdistan sorununun çözümü
ne bu özgünlükler çerçevesinde yaklaştığımızda, 
çok kısa olarak şunlar söylenebilir. 

Tarihsel kurumlaşma seviyesi 

Ulus, toplumların gelişim diyalektiğinde uğ
ramlması zorunlu tarihsel bir kategoridir. Her insani 
aidiyet gibi ulus aidiyeti de kıvarnında, özgürce ve 
dolu dolu yaşanmadan, insanlığın uzak geleceği 
olarak öngörülen ulussuzluğa, yani ulusal sınırların 
silineceği dünya ortamına geçilemez. Bu aidiyeti 
kıvamında yaşayabilmek ise, ulusun iktidarlaşma 
seviyesiyle doğru orantılıdır. Nasıl ki, toplumbili
min öngördüğü sınıfsız topluma, ilkin ezilen sınıfın 
iktidarından; aile kurumunun ortadan kalkmasına, 
ilkin çekirdek aile gibi sıkı bir kurumlaşmadan; 
devletsiz topluma, ilkin bıktırıcı hiyerarşisiyle dev
letleşme basamağından geçilecekse, ulusal sınırla
rın ortadan kalkacağı dünyaya da ulusal iktidarlar
dan geçilecektir. Yani ulus ötesi kurumlaşmaya var
mak için, önce bir ulusal iktidan layıkıyla yaşamak 
gerekiyor. 

Dünyada ulus devletler halen tüm azametle
riyle yaşıyorlarken, hiçbir ideoloji adına Kürtlere 
"devletleşmenin günahları" anlatılamaz. Devlet de
nilen mekanizmanın olanca çıplaklığıyla açığa çık-

mış insan doğasına aykın özelliklerine rağmen, daha 
ileri değerler adına bugün Kürtlere devletleşmenin 
zararlarını anlatmaya kalkışmak:, genel bir doğruyu 
Kürtlere zehir olarak yedirmekten başka bir anlama 
gelmez. Bu ~den ~e~er, yastak:i Kürt evine gidip 
"Gözünüz aydın!" demeye benzer. Tek Arap ulusun

dan 22 ciA~~~ vai;l~ğını ·sürdürüyorken "ümmetçilik" 
adına, dünyada;ılus,~vl_etler hala güçlenme peşin
deyken "komün ıdİlt.!i'ru." adına Kürtleri günümüzde 
"devletsizliğin, giieellik1~rl;'ne ilcıla etmeye kalkış
mak, sömürgec\Jw~~~y~uf~V~flPlalarına katkı 
yapmaktan başka bi~J!!:Yq yaı:am,az. 

40 milyonu bulaq nüfus oranıyla dünyada 
kendi devletini kuramamış tek halk, ulusal özgürlü
ğü için mücadeleye devam etmek zorunda kalan 
birkaç halktan biri olan Kürtler, söz konusu iktidar
ıaşmaya parça parça ulaşma gerçeğiyle yüz yü~e 
kalmış durumdalar. Statüyü sıftrlayan her egemen 
ülkenin koşullarının farklı oluşunun yanı stra ·İng i
!iz-Fransız yapımı' aradaki sıntrlar, yakın amaç or
taklığını ve birlikte mücadeleyi engellediği gibi, 
"Birleşik Kürdistan" amacını da uzun vadeli bir 
amaç haline getirmektedir. Şayet "bağımsızlık" se
çeneğini öne çıkarabilecek yepyeni bir konjonktür 
oluşmazsa, ülkemizin mevcut parçalı halinden dola
yı her parçanın ayn iktidarlaşma/devletleşme müca
deleleri sürecektir. Mücadelede doğal mecra budur. 
Ve bu mecradaki yakın stratejik hedef, farklı biçim
leriyle birlik iktidarlarıdtr. "Birleşik Kürdistan" he
defi ise, şimdilik her parçadaki Kürtlerin uzun va
deli büyük hedefi olmaya devam edecektir. 

1946'da kurulan ve kısa süre içinde yıkılan 
Mehabad Kürt Cumhuriyeti ile ABD'nin Irak işga
linin yarattığı ortamda adım adım kurularak bugüne 
gelen Federe Kürt Hükümeti, astrlık bir sürecin iki 
kurumlaşma adımı olarak belirmektedir. Bu iki 
adım hariç, asn aşkın sürecin neredeyse tamamı, bir 
yandan u luslaşma ama ağırlıklı yanıyla da ulusal 
dokuda tahribat sürecidir. Diğer üç parçada ama 
özellikle de Kuzey Kürdistan' da gerçekleştirilen bu 
tahribat, sıradan bazı çözüm adımlarıyla giderilecek 
cinsten değildir. Türk Devleti 'nin derin ve yaygın 
asimilasyon politikasının, yıkım düzeyindeki şiddet 
uygulamalarının, dönem dönem hız verdiği göç et
tirmelerin yaratığı tahribatın boyutu, uzunca bir sü
re -moda deyimle- "pozitif ayrımcılık" düzeyinde 
bir tamiratı gerektirmektedir. Aksi takdirde eşitlik 
adına verilecek haklar bile yanıltıcı "mutlak eşitlik" 
olmaktan öteye gidemeyecek; güncel olanda ulusla
n eşitlesek bile, tarihsel olanda 'eski egemen ulus' 
hep "daha eşit" olarak kalacaktır. 

Gerçektiğimize dair bu kısa izahaltan sonra, 
gündemimizin esası olan Kuzey Kürdistan sorununa 
ilişkin çözüm önerimizi seslendiı·meye başlayarak 
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devam edebiliriz ... Elbette tarihteki bütün haksızlık

lan geri alma ve hesap sorma şansımız yoktur. Çok 

uzak geçmişleri hesap sorma konusu yapmanın çö

zümleyici bir yanı olmadığı gibi, ciddi bir yararı da 

yok zaten. Ancak söz konusu olan bir ulusal sorunsa 

ve bugün bu sorunu çözmek hala mümkünse, besbel

li ki bu çözüm, ulusumuzu diğer uluslarla eşitleme 

çabası olarak şekillenecektir. Dolayıs ıyla bu eşitle

rneyi sağlayacak, dahası yüzeysel eşitlik düzeyinden 

de kurtaracak çözüm önerilerine sahip olmak zorun

dayız. Yaşadığı asırlık tahribatın hızla onarım ihtiya

cı da dikkate alındığında, Kürt ulusunu Türk ulusuy

la eşitleme kapasitesine sahip iki çözüm görünmekte

dir: Bağımsızlık veya iki curnhuriyetli federasyon. 

Bu çözümü bugün istiyoruz. Bugürıkü bölgesel kon

jonktür ise bağımsızlığı gerçekleşebilir bir çözüm ol

maktan uzaklaştınna.ktadır. Dolayısıyla uluslan eşit

lernede yine fonksiyonel bir çözüm olan "iki cumhu

riyetli federasyon" öne çıkmaktadır. 

Federasyon seçeneğini tercih etmede konjonk

türe yüklediğimiz rol abartılı gibi görünebilir. Ancak 

federasyontaşmanın doğasında bu vardır. Federal 

devlet seçeneğine iki nedenle gidilir. Ya birlikte sö

mürgeci egemenliğe son veren halkların ortak sosya

list gelecek kurgusunun bir mekanizması olarak gö

nüllülük temelinde yapılanır; ya da bağımsızlık için 

yererli güce sahip olarnamaktan kaynaklı olarak, ba

ğımsızlığın getireceği haklara en yakın statü diye ter

cih edilir. İkinci gidiş zeminirıde zorunluluğun rolü 

gönüllülükten fazladır. Ve açıktır ki, günümüz Türki

ye'sinde bir sosyalist devrim gündemde olmadığına 

göre, federasyon savunumuzu şimdilik daha çok 

ikinci zemin biçimlendirmektedir. 
Peki, federasyonu öne çıkarmamızı gerekti

ren sadece acil kurumlaşma ihtiyacının yakıcılığı ve 

konjonktür müdür? Hayır. Bu çözüm önerisini re

alist kılan başka etkenler de var. Onlara da bakalım. 

Coğrafi konum 

Ezen ülkenin ezilen ülkeye göre coğrafi ko

numu, çözüm önerilerini geliştirmede, daha doğru

su bu önecilerin doğru bir mantığa oturtulmasında 

ciddi bir role sahiptir. Söz gel imi; deniz aşırı sö

mürge lerde federasyon temelli çözüm önerileri ge

Iiştiremezsirıiz. Ya da böylesi bir hedefın, sömürge

ci ülke halkı yla aradaki uzak mesafeden dolayı 

gerçekleşme şansı son derece zayıftır. Bundan do

layıdır ki, aradaki ihtilafın sömürge ülkenin lehine 

çözümlenmesi durumunda, şayet egemen ülke ikti

darı her şeye rağmen ilişkiyi koparmak istemiyor

sa, bağımsız hale gelen ülkeyle 'yeni sömürgecilik' 

metotları çerçevesinde ekonomik ilişkilere girer. 

Beyhude bir çaba olarak federasyon tarzı önerilerle 

B ugün için, 26 yıllık sava
şın yaralarını sarmaya ve Türki
ye 'nin demokratikleşmesine yö
nelik adımların yanı sıra, Kürt 
kimliğinin anayasada yer alma-

. . 
sı, anad,i1de eğitim hakkı, Kürt 
kültürünün kurumsaJ kimlik ka
zanması. Kurt. bası.n-yayın ala
nının özgürleştirilınesi, yerel 
yönetimlere bir kısun yetki ak
tarımı gibi hedefler uğruna mü
cadelede elde edeceğimiz kaza
nımlar, esas çözümün kapısını 
aralaya bilir. 

kendini yormaz. Fransız, İngiliz ve İspanyol sö

mürgeciliğinin, halen belli düzeylerde hükümranlık 

altında tuttukları komşu halklar için bağımsızlığın 

dışında çözümler üretirken, bağımsızlıklarını er ve

ya geç tanıdıklan eski deniz aşırı sömürgeleriyle 

daha çok ekonomik sömürü üzerinden ilişkilenme

lerinin esas sebebi coğrafi konumdur. Başka bir de

yimle, mesafenirı güç ilişkileri üzerindeki artırıcı 

veya zayıftatıcı etkisidir. Galler, İrlanda, Katalan

ya, Korsika sorunu gibi etnik sorunların halen tam 

çözülemeyişinin altında önemli oranda bu etki yat

maktadır. 

Kürtlerin dört egemeni de bitişik komşuları

dır. Egemen devletlerin, bölgesel güç denkleminin 

emperyalist aktörleriyle uzlaşmacı il-işkilere hep 

açık olmaları, Kürtlerin konjonktürden istifade et

melerini çoğu zaman engellemektedir. Buna bir de 

asırlık ezilmişliğin getirdiği güçsüzlük ve egemen 

devletlerin erki sürdürmelerinde güçlerini aşmayan 

bir mesafede olmaları da eklenince, Kürt halkının 

bağımsızlık önerisini gerçekçi göreceği günler -ha

liyle- bölgesel yeni güç denklemlerine, bazı alt üst 

oluşlara kalıyor. Kürtler için bağımsızlık seçeneğini 

realist kJlacak çok temel bir ihtimal daha var ki, ya

kın vadede karşımıza çıkması beklenmeyen bu ihti

mal, devreye girdiğinde, bağımsızlığın gerekli olup 

olmadığını tartıştıracak ölçüde bir etkiye sahiptir. 

Nedir o? Kuzey parçamızdaki çözümü konuşuyo

ruz, tasavvuru da şimdilik burayla sınırlandıralım: 

Türk halkının demokratik veya sosyalist bir kültüre 

erişip Kürtlerin ayrılma hakkını içselleştirmesi. 

Böyle bir durumda güç ilişkileri temelinde değil, 

gönüllülük temelinde bir federasyonun gündeme 

gelme ihtimali yüksektir. 
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Yakın komşuluk, bölge konjonktürü, egemen 
devletle karşıJıklı güç ilişkileri bileşkesinin ulusal 
sorunda gerçekçi politik hedefler adına bizi getirdi
ği nokta, eşit haklara sahip iki cumhuriyetli bir fe
derasyondur. 

Demografik yapı 

Tarih önümüze Monako, Nauru, Tuvalu , San 
Marino, Lihtenştayn, Marshall Adaları, Maldivler 
ve son olarak Karadağ gibi, bazılan bir köyümüz, 
bazıları bir ilçcmiz, bazılan da bir ilimiz nüfusuna 
sahip bağımsız devletler çıkardıktan sonra, bu fak-

c 
tördeki "nüfusun büyüklüğü" yani "insan sayısı" 
kısmı artık anlams ız hale gelmiş bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bizim daha çok "nüfus yoğunluğu", 
"nüfusun dağılımı" ve/veya bulunduğu alanlarda di
ğer etnik topluluklara göre "nüfusun oranı" üzerin
de durmamız lazım. 

Kürdistan ' m kuzeydeki parçasmda Kürtler, 
80 y ı ldır devredeki göç ettirme uygulamalarına rağ

men kendi topraklan üzerinde halen kesin çoğunluk 
durumundalar. Dolayısıyla kendi topraklan üzerin
de bir iktidarlaşma talebi için gerekli olan "nüfus 
yoğunluğu " açısından bir sorun yoktur. 

Sınır illerindeki asimilasyonun büyüklüğü , 

ulusa salıipieniş ve siyasal yönelimler bakımından 
Kürt kitlesinden uzak bir nüfus ortaya çıkarmışsa 
da, güçler konumlanmasında Türk Devleti'yle bir 
dengenin yakalanması durumunda bu yapının Kürt 
nüfus lehine değişeceği düşünülebilir. Ama bundan 
daha ciddi bir gerçeğimiz var ki, üzerinde her Kürt 
siyasetçisinin çok hesap yapmasına değer; istatistik
ler Kürdistan· daki Kürt nüfustan daha fazlasının 
Türkiye illerine dağılmış durumda olduğunu göste
riyor. Daha önemlisi, son 20 yılda az çok politize 
olmuş kesimlerin savaş nedeniyle göç ettikleri ve 
Türkiye'deki Kürt nüfusun Kürdistan'daki Kürt nü
fusa göre artmasında bu son göç dalgasının çok et
kili olduğu düşünüldüğünde, bu acı gerçeğin her 
hesap içinde önemli bir yere konulmasının gerekli
liği tartışmasız hale geliyor. 

Nüfus tablomuz bu. Ve batı illerinde yuva 
kurmuş, iş-güç sahibi olmuş Kürt nüfusu "ulusal 
dava" uğruna Kürdistan topraklarına geri getirtıne
ye çalışmak sosyoloji açısmdan gerçekçi olmayaca
ğma göre, o nüfusu orada kalıcı kabul ederek bir 
hesap yapmak zorundayız. Bu nüfusa yaşamın ger
çeklerini zorlayan yapay önermelerde bulunmarım 
bir yararı yok. Çünkü, bırakalım Adana'da yaşayan 
sıradan Kürdü, Avrupa'ya kaçan 'öncü' siyaset kad
rol arını bile doğdukları topraklara bir türlü geri ge
tirtemedik. 

Geliştireceğirniz stratejik çözüm önerisi Tür
kiye ' deki Kürt nüfusu dikkate almak zorundadır. 
Hem artık kaçınılmaz hale gelen çözümün nimetle
rinden yararlandırma, hem de olası çözümün Kür
distan topraklarıyla sınırlı bir uygulamaya sahip ol
ması durumunda bu büyük nüfusun as imilasyon 
çarkında öğütülmesine nza göstermeme hassasiyeti, 
bu dikkati zorunlu hale getiriyor. 

Bu tablo dolayısıyla "Kürdistan 'a federe ik
tidar, Türkiye'deki Kürtlere azınlık statüsü" tasarı

mı daha gerçekçi hale gelmektedir. "Kürt Federe 
Yönetimi' ni sürekli gözeterek hareket eden Türki
ye'deki Kürt azınlık" kurgusu, çok da uzak olma
yan bir vadede ulaşı labilir bir stratejik kurgu ola
rak hesaplanabilir. 

İki eş it federe iktidarın ortaklaşa şekillendire
ceği federasyon, Türkiye'deki Kürt ve diğer azın
lıklar kadar, Kürdistan'daki Türk, Arap, Süryani vb. 
azınlıkların etnik haklarının da ciddi bir güvencesi 
olacaktır. 

Çözüme kapıyı aralamak 

Ulusal iktidarlaşma projemizin ana hatları 
"eşit iki cumhuriyetl.i federasyon" üzerine kuruluy
ken; günümüz toplumsal ilerleme trendi, bu hedefe 
bir sıçramayla ya da ani bir toplumsal alt üst oluşla 
ulaşma ihtimalini nispeten zayıftatmış durumdadır. 

Stratejik toplumsal kurguya adım adım güncel ka
zanım birikimleriyle ulaşma pratiği, şimdilik daha 
gerçekçi görünüyor. Buna, stratejik hedef kulvarın
da acil talepleri başa alan mücadele etaplarıyla so
nuca ulaşma da diyebiliriz. 

Dolayısıyla, Kürt siyaset kadroları üzerinde 
sopanın kalkmasını sağlayıcı, Kürt halkının asimi
lasyon çarkında erimesini az veya çok önleyici giri
şimlerde bulunmak, bu türden girişimleri destekle
mek gerekiyor. Bu tarz mücadeleleri .küçümseme 
gibi dar yaklaşırnların Kürt halkına bir yararı yok. 
Güncel talepler mücadelesine küçümseyici yakla
şımların, "hayalleriyle baş başa yaşayan" ve kitlele
rin günlük yaşamından kopuk dar kadro örgütlen
mesini ortaya çıkarma tehlikesi de vardır ki, bu tar
zın söylernde stratejik hedefe yakınlığının pratik bir 
karşılığı da yoktur. 

Bugün için, 26 yı l lık savaşın yaralarını sar
maya ve Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik 
adımların yanı sıra , Kürt kimliğinin anayasada yer 
alması, anad.ilde eğitim hakkı, Kürt kültürünün ku
rumsal kimlik kazanması, Kürt basın-yayın alaru
nın özgürleştirilmesi, yerel yönetimlere bir kısım 
yetki aktanını gibi hedefler uğruna mücadelede el
de edeceğimiz kazanımlar, esas çözümün kapısını 

aralayabil ir. 
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Agirbest U çekbardana 
Şervanen irlandi -IRA 

Baran Rizgar 

I RA kuruya Irish Republican Army (Arteşa 
Komari ya İrlande) ye. Beri we lrish Vo

lunteers (Dilxwaı~n hlandi, 19 ı 9) hebO. Pişti şe
ren giran bi Ingil'.~ ."}re ku dj l92lan de bi Peyma

na Anglo-hlanu) oı dawi bu O wek encam Dewleta 

Azad a İrlandi hat damezirandin, le her weha li go

ra ve peymane 6 parezgehen (wilayet) Bakure İr
lande di nav Kraliyeta Yekbuyi de man, ev arteş bO 

du qetan; en li dijl peymane Q yen li gel peymane. 

Şereki navxweyi ye dijwar pek hata di encame de 

beşa li gel peymane bi ser ket, le hele beşa li diji 

pt' ynıane disa ji hebOna xwe wek IRA domand O ne 

Dewleta Azad a İrlandi, ne ji Bakure lrlande nas 

kir; her du ji wek afirandinen lmperyalizma Bdtani 

bi nav k.irin. 
Ve rexi c;tine heta bi l969an bebOna xwe do

mand, le bele edi wek tevgereke qediyayi dihat he

sibandin. Le di wan salan de li Bakure İrlande Pro

testanen pirani li hemberi Katoliken hlndikahl cuda

karl u çewisandin dikirin. Ve yeke IRA'ya niv tefi

yayi ji nuh de tev rakir, le li ser awayen bersivdane 

DJ... .. <.wGr. rt11 51artt ;-&n JL4.JJi,.__W{'IJ 
d!XIf~~d5 

O mijaren ideolojik 
li hev nekirin O ji 
ber ve yeke di nav 
xwe de bun du be
şan, dOre ji wan ji 
frakslyonen din 
derketin; le bele ji 
van herdu beşan, 

Provisional (Miwe
qet) IRA je O pey ve 
bO rexistina sereke 
ya şeren çekdar en 
li diji perçebOna İr
lande O hebuna Bri
tanyaye li girava İr
lande. 

Di seri de stratejiya IRA ew bO ku bi dare 

zore birevebiriya Bakure İrlande hilweşine O he

zen Eritani ewqas bieşine ku raya gişt1 ya Bdtani 

zore bide bitrumeta xwe ku ji İrlande vekişe. Li 

gora ve politikaye we dilxwaz bidana hev o li diji 

leşkeriya Britanl O armancen ekonomik eriş saz bi

kirina. 
Pişti gelek ertş O sabotajan, di 1975an de 

agirbestek qebOl kir ku bi qasi saleke dom kir; piş

ti saleke IRA bi sedema ku Brltani beyi ku tu ga

rantiyen bi armancen we re tekildar bide, wan di

kişine nav slyasetan il heviya serfiraziyeke bi lez 

kem dibe, agirbest bi dawi ani. Şerd o mercen ve 

agirbeste ew bOn ku IRA ye erişen xwe yen li dijt 

hezen Bdtani rawestandina; li hemberi we jt Bdta

niyan li beşen netewperwer en Belfaste ofisen 

Sinn Fein (baske siyase ye IRA) finanse dikirin. 

Beitaniyan bi ve belweste hevi dikir ku li bemberi 

baske leşkeri, baske siyasi ye tevgera Komarparez 

xurt bikin. 
Le hele komiken paranliliter en Ioyalistan 

(Protestanen ku piştgiriya mayina Bakure İrlande di 

nav Kraliyeta YekbGyi de dikin) tirsiyan ku lihevki

rineke dizi di navbera IRA u Eritaniyan de pek te il 

ji bo ku we pfiç bikin, ertşen xwe yen Ii ser sivilen 

Katolik zede kirin; di navbera 1974-1976an de beti

rt 300 kes kuştin. Ji aliyeki ve j! istixbarata Britani 

ji agirbeste istifade dildr ku ji nav refen IRA muxb1-

ran peyde bike. IRA hem agİrbest betal kir, hem ji 

di nav xwe de reorgan'izasyonek pek ani O bi strate

jiyeke nuh ku wek "Şere Dudirej" hat binavkirin, 

disa dest bi şer kir. Li gora we stratejiye, wan e ji 

aliyekl ve li dijl Eritaniyan şere bezarkirine birlo

manda O ji aliyekive jt bireya S inn Fein betir gira

ni bida çalaklyen siyasi. 
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Tekoşina di Girtigehan de O 
Bandora we li Xebata Siyasi 

Li girtlgehan ji aliyeki ve eriş li ser girtiyen 
ji dozen paramiliteri hebt1n , ji aliyeki ve ji statuya 
siyasi nedidan wan O "Penc Daxwaz"en wan qebOI 
nedikirin (Mafe lixwenekirina uniforme girtigehe; 
mafe nelcirina kare girtigehe; mafe tekildariya ser
best bi girtiyen din re t1 çalaklyen perwerdeyi O 
dem bihurini; mafe her hefte serdanek, nameyek O 
paketeke; şt1nvedayina mafen ku di dema protesto
yan de ji wan hatibOn sitedin). Wek encam di 
1980an de cara yekem heft girtiyan dest bi grewa 
birçibOne kir O 53 rojan domand. Le ya beri bi 
bandor ya dO we bO, di 1981an de disa dest pe ki
rin, ve care pir deng da o veguheri bo raberkiTina 
hez O iradeye di navbera Margaret Thatchera Se
rokwezira Krallyeta YekbOyi O girtiyan de. Yek ji 
grewvanen birçibOne Bobby Sands bO ku di dema 
grewe de wek parlamenter hatibO hilbijartin O li 
seransere dinye bala medyaye, raya gişti O azadix
waz O şoreşgeran dikişand. Grewe heta ku Boby 
Sands ji di nav de 10 girti te de mirin dom kir; 
100.000 mirov tev li merasima cenazeya wi bOn. 
Van grewan siyaseta netewperweran radikaltir kir, 
piştgiriyeke girseyi bi dest xist O re da ku Sinn Fe
in bibe partiya siyasi ya sereke. 

Stratejiya Armalit O sindoqa 
dengdayine 

Piştl ku bi baye grewen birçibOne piştgiri
yen girseyi bidest xistin, IRA'ya ku heta we deme 
tene ji deve tivinge bawer dikir, bi ve stratejiya 
nuh hewl da ku di navbera tivinge O xebata siyasi 
de mezineke pek bine. Lewra beşeke ve stratejiye 
'Armalite' anku tivinga AR-18 O beşa din ji sindo
qa dengan bO. Edi Sinn Fein hem li Komara İrlan
de o hem ji li Bakure İrlande di karObare siyasi de 

' bObO xwedi idia. Gotina Danny Morrisone organi
zatare S inn Fein di kongreya partiye ya 198 1 an de 
cih di nav rupelen diroke de girt: Ma kiji yen li ve 
dere bi rast! bawer dike ku em dikanin bi hilbijar
tinan bi ser kevin? Le heke di desteki me de kaxe
ta dengdane O di desteki din de ji Armallt hebe t1 
em li Irlande werin ser hikum, keseki li ve dere we 
itiraz bike? 

Çalaklyen çekdar O teqindar en IRA her ku 
diçt1n bi bandor O sofistike dibOn. Di 1984an de 
avahlya konferansa Partiya Muhafezakar a ku we 
gave di bin serokatiya M. Thateber de H ser hikum 

bO, bombe kirin ; çar 
kes hatin kuştin , le tişt 
bi Serokwezir M. 
Thateber nehat. Thatc
her ji aliyeki ve sekıle
ke bazan ji raya gişti 
re diyar dikir, ji aliye
ki ve ji didit ku cih li 
wan teng dibe O ber
dela Bakure İrlande 
her ku diçe girantir di
be; lewra di 1985an de 
bi Serokwezire Korna

ra İdande re peyma- ii"Wıv,~.._:ı.twsqt,.s'"......ı. tuii .. .....u 
nek imze kir ku di ta- S.o~lfl. •ıvlltil""-ıt'M.Utta~flpilyi>'l~ 

yinkirina istiqbala Ba-
~,..,~,.....M~ IIliMC ~ ~ 

kure İrlande de betir heqe gotine dida Komara İr
lande. Je O pey ve edi pevajo bi allye bi zext, alika
ri O teşwika Desthilatiya Krallyeta YekbOyi O ya 
Komara İrlande lihevkirina her du aliyan (Katolik O 
Protestan) t1 rawestandina çalaklyen çekdar ve diçO. 

Di 1990an de Wezire Bakure Irlande di axaf
tineke xwe de ji bo teşwika civinen seali qala bi re
ya devolusyone avakirina desthilatiya heremi li Ba
kure İrlande kir. "Di 199lan de IRA bi topa hawane 
xwe gihand avahiya serokwezirtiye. Heman. sale bi 
serkeşiya Wezire Bakure Irlande civinen her du ali
yan dest pe kirin O rexisıinen çekdar en Protestanan 
daxuya.nl kirin ku we di dema gotObejan de çalakl
yen çekdar rawestinin. Le ev gotObej bi ser neketin 
O tundOtOji di 1992an de giran bO. 

Self Determinasyon~a Mafe 
TevlebOna Komara lrlande 

Di 1993an de Serokwezir John Major O Se
rokwezire Komara İrlande bi deklarasyoneke ma
fe bi xwe biryardane (self deterrninasyon) ye Ba
kure İrlande tesdiq kir; ew dihat we wateye ku he
ke Bakure Irlande bi pirantya dengan bixwesta, di
kani' tev li Komara İrlande ji bibOya; agirbesta ma
yinde ya IRA we li dO we daxuyanlye bihata; hat 
ji. Di 1994an de IRA agirbest ilan kir. Hema pişti 
we ji Hezen Çekdar en Loyalist (Protestan). Cara 
yekem bO ku rayedaren Sinn Fein O hikOmete hev
dltin pek dianin. Le bele beçekkirin (tasfiyekirina 
çekan) hina ji bi pirsgirek bO. Ji ber ku Partiya 
Muhafezakar a li ser hikum ji bo tevlekirina Sinn 
Fein bo gotubejen aştiye , beçekkirina IRA wek 
şerd derdixist peş, O IRA ji ev yek qebOI nedikir. 
Lewra Sinn Fein ma li derve gotObejan O IRA ji 
disa dest bi teqinan kir. 
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Dewrana Partiya Kar 
(Labour Party) 

Di l997an de li Br1tanyaye bi serokatiya 

Tony Blair, PartiyaKar ku bi kevneşopiya xwe parti

yeke çepgir e, hat ser hikum. Blair şerde muhafeza

karan e ku ji bo tevlebOna Sinn Fein bo pevajoya aş

tiye dive IRA beçek bibe, da aüyeki O ji dewsa we te

ne şerde agirbeste dani ber wan. Her weha Arnetika

ye jt dest bi piştgiriyeke çalak a pevajoya aştiye kir. 

Li ser van peşveçOnan, IRA disa agirbest ilan kir a 
Sinn Fein tev li gott1bejan bO; le ev yek bO sedema 

veqetyana fraksiyoneke ku li diji agirbeste O gotObe

jan bO. Bi nave Real IRA- IRA'ya Rasti (RIRA) da

xuyant kirin ku de şer bidomlnin a him di pevajoya 

gotubejan de, him ji pişti lihevkirine bin teqin pek 

an1n O bOn sedema gelek kuştiyan. Le bindikahi bOn, 

lewra agirbesta beşa sereke ya IRA dom kir. 

Peymana lniya Rind 

Di I 998an de wek encama gotObejan Peyma

na İniya Rind an ji Peymana Belfast pek hat. Li go

ra ve peymane we li Bakure Irlande hik:Ometeke ji 

berna aliyan pek bihata, hikOmeta Kraliyeta YekbO

yi bi reya devolusyone binek desthilatiyen xwe 

dewri ve hikfimete bikirina; destOra Komara Irlande 

ku doza hemO girave dikir bihata guherandin. Bi vi 

awayi, Tony Blair di Mijdara 1998an de bO Serok

weztre yekem e Beitani ku li Parlamenta Bakure İr

lande axaftine bike O bi we axaftina wi ya hestyar, 

din ya pe hesiya ku dayika wi bi xwe ji İrlandi bfiye. 

Beçekkirina IRA 

Partiyen Protestan icar ji digotin heta ku IRA 

xwe beçek neke, em qebOl nakin ku Sinn Fein tev li 
birevebiriye bibe O IRAji him li ser awaye beçekki

rine O him ji dema we bi wan re li hev nedikir. U 

Tony Blair israr dikir ku pevajo bidome, lewra da

wiye bi şerde ku beçekkirina IRA dfire pek were, di 

1999an de di hikOmete de cih dan S inn Fein. U dO

re pekhatina beçekkirine bi derengi diket O bO se

dem ku di Sibata 2000an de parlament be betalkirin 

(fesihkirin). Pişti gelek tekiidariyan di Gulane de 

disa ve bO. Di 200 lan de korniteyeke navnetewi saz 

bO ku çavderiya beçekkirina IRA bike. Di Tebaxe 

de seroke ve korniteye teyit kir ku IRA ji bo beçek

kirine planek saz kiriye. Le ji aliyekive plan dereng 

dirneşiya, ji aüyeki din ve ji Protestanan idia dikir 

ku IRA li parlamente şebekeyeke sixuran (casOs) 

bireve dibe. 

"Ez, S.inn Fein u hemu 
komarparezen allgire pevajo
ya aşıiye li diji ve kuştine 
ne ... De ni s Donaldson ji bo 
Şaxe Taybeti dixebitl; wan ew 
bi awayeki be wicdan ji bo 
xistina hikümeteke hilbijart1 
ya demokratik bikar ani. Sala 
çfiyl ji wan dikir ew teşhlr bi
kira, da ku pevajoya aştiye be 
istikrar bikin. M uhtemelen 
!sal ji ji bo ji re derxistina 
peşveçuna siyasi kuştina wl 
arınane kirin . .. " 

Di Gulana 2003an de Tony Blair. hilbijartinen 

Parlamenta Bakure İrlande taloq kirin, ji ber ku rew

şa çeken IRA Q ku çiqasi dixwazin dev ji tekoştna 

çekdar berdin, ne zelal bO. Di Cotmeha 2003an de 

seroke komi'teya navnetewi ya çavdeıiya beçekbOne 

bele kir ku IRA heta we gave piraniya çeken xwe 

tasfiye kirine. Le li gel ve ji, Protestan qane nebOn O 

xwestin delile beçekbOne bibinin, doz dikicin ku tas

fiyekirina çekan bi fotografan be ispatkirin. IRA ev 

daxwaz red kir O di 2004an de gott1bejen di navbera 

partiyen her du civatan de hilweşiyan. 

Di 28 T'ırmeh 2005an de IRA daxuyani kir ku 

dev ji tekoşina xwe ya çekdar a 36-sall berdide O 

beri dide siyasete. Bi daxuyaniyeke dtroki ferman 

da berna yekineyen xwe ji ku çeken xwe berdin a 
allkariya avakirina pevajoya demokratik bikin. Di 

25 İlon 2005an de seroke korniteya navnetewi ya 

çavderiya beçekbOne daxuyani da ku bi bawerlya 

wl çeken IRA edi nikanin ben bikaranin. Le ji xendi 

korniteya çavder kesi tucart ne dit a ne ji bihist ku 

IRA çi bi çeken xwe kirine, çawa beçek bOye, çek 

çawa tasfiye bOne. Cameran gotin va ye şahid O go

tina me ji sened e, yen ma yi ji li w an dikeve ku ba

wer bikin. 

Hilbijartina 2007an, Meclis O 
HikOmeta Heremi 

Pişti hilbijartinen 2007an, Kraliyeta YekbOyi 

statuya medisa Bakure İrlande le iade kir; anku bi 

reya devolusyone hejmarek desthilati dewri parla-
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menta heremi kirin; partiyen siyasi yen her du civa
kan (Katollk O Protestan, an ji Koroarparez u Krali
yetparez) desthilati di nav xwe de parkirinG bi ko
alisyoneke hikGmeta hereınl saz kirin. 

Sistema Sixurtiya li Bakura 
irianda O Sixura Super di 

Nav Komarparazan de 

Li Bakure İrlande, 
hezen paramlllter dilsozi
ya doza xwe ji malbat O 
berna tişten din giringtir 
dibinin. Lewra heke yek 
dev ji di lsoztya xwe ya ji 
bo gele xwe berde O bibe 
sixur (ajan) an muxbire 
polls, ev yek wek sfice he
ri giran te ditin. IRA sixur 

OWt<~$ı.ırfUıilfı*~w O ixbarkar tucari be ceza 
~Y~~~~~#II nedihiştin. Le disa ji sixur 

O muxbir di makina ist!xbarate de çerxeke giring bu 
O MIS (saziya istixbarata Britani) bi şarezabGna 
xwe ya di ware sixurtiye de tera xwe navdar e. 

Di 2002an de siyasetmedaren Protestan gill O 
gazin kirin ku şebekeyeke sixuren komarparez di 
nav hikümete de hene o ji ber we yeke edi nikanin 
bawen"ye bi Sinn Fein binin, lewra we hikOmete bi 
wan re parve nekin; li ser ve peşveçO.ne pollsan le
pirsin dan destpekirin o se kes hatin girtin ku yek ji 
wan jl Denis Donaidsone birevebire sereke ye Sinn 
Fein li parlamente bO; piştre di 2005an de dozgeran 
(sawct) got ku "ji bo berjewendiyen gel" em hemü 
dozan betal dikin. Her keseki bi pirsen Bakure lr
lande re eleqedar bi ve nOçeye matrnayi bO. Gava 
ku pişti demeke Denis Donaldson mikur hat (itiraf 
kir) ku sixurekt duali bOye O ji bo Eritaniyan sixurti 
kiriye, komarparezen İrlandi gişt şok bün. 

"Di salen 1980an de, di demeke hesas a jiya
na xwe de min tawiz da O wan ez istihdam kirim. Je 
O vir de ez ji Istixbarata Bri:tant O Şaxe Taybeti re 
xebitime. Pir poşman im ... " wisa digot Denis Do
naldson; di ruveka salen 1960an de tev li IRA bO
bO, di 1970an de di parasıina dereke de li hemberi 
erişa loyaJistan şereki baş kiribO O li hererne bObü 
leheng; ketibO girtigehe, bi saJan tede mabO O li wir 
bi Boby Sands re hevalti kiribU; di 198lan de li 
Fransaye hatibQ girtin; di 1983an de namzede sinn 
Fein e Belfaste bu; di salen dawi yen 1980an de li 
ser nave IRA çfibı1 Lubnane u bi millsen Bizbullah 
O Emel re gotObej saz kiribOn, da ku rehineyekllr-

landi serbest bike; heta li Amerik:aye ji Sinn Fein 
temsil kiribO; di dawiya salen 1 980an de bO bO sero
ke koma Sinn Fein a li parlamente; di nav IRA O 
Sinn Fein de ewqas dilsoz O giredayi doze dihat di
tİn ku, teva ku wan salen dawi difikirin ku sixureld 
MIS di nav wan de heye, şik diçO ser gelek giregi
ran, le tucarl şik nedibirin ser wl. 

Pişti ku mikur hat, ji Sinn Fein hat qewiran
din, deste xwe ji her tişti kişand O çu li holikeke 
(qulube) be elektrik O beav bi tena xwe li bejalıiye 
jiya; di 2006an de li wir hat kuştin. B(salan keseki 
negot min kuştiye, dawiye di 2009an de Real IRA 
(RlRA), fraksiyona li diji lihevkirine O veqetyayl, 
bi daxuyaniyeke da zanln ku teva ku tu tekiliya wi 
bi wan re, O tu zirara wi li wan çenebOye ji, tene ji 
ber prenslpe ew kuştine. 

Tucari diyar nekir ku hesasiyeta rewşa wl çi 
bO ı1 çima ew tawiz da. Bersiva ve tuneye, le yen 
eleqedar dizanin ku wek hemO saztyen istlxbarate, 
ya Britanl ji ji bo ku elemanan istihdam b ike meto
den xistina dahfike, alikarl'ya dozen krimmal, beru
len diravln, xapandin O heta şantaje ji bikar tine. Le 
bele ya giring ev pirs e, çima dikanin 22 salan be 
pirsgirek bikar bihanina, le di dema ku Bakure İr
lande ber bi çaresen"ya siyasi ya aştiyane ve gaven 
giring avetin, di nav geremola di navbera hezen ew
lekariye O istixbarate de bi awakl re dan ku teşxir 
bibe? Dibe ku bersiv di nav gotinen Gerry Adamse 
seroke Sinn Fein de be: 

"Ez, Sinn Fein O hemO komarparezen allgire 
pevajoya aştiye li diji ve kuştine ne ... Denis Do
naldson ji bo Şaxe Taybeti dixebitt; w an ew bi awa
yekl be wicdan ji bo xistina hikOmeteke hilbijarti ya 
demokratik bikar ant. Sala çOyi ji wan dikir ew teş
hir bikira, da ku pevajoya aştiye be istikrar bikin. 
Muhtemelen isal ji ji bo ji re derxistina peşveçfina 
siyasi kuştina w i arınane kirin ... " 

Jı alf}·A. çep4 v~: MliTlln McGtıtnness, IJ~ı.l!i 
Il<mal~on ii GınyA.dcms di lmnforansqk;Q 
ljape»tf!r::l'llyB t:ie:. 
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Medelen Britani Yen 
Çareserkirana Pirsgireken Netewi 

Baran Rizgar 

B i rast! model an awayen çareserkirina 
pirsgireken netewi, rasterası bi şerd u 

mercen diroki, civa.ki, aborl, birevebiri u hwd en 

netewen serdest O yen bindest, O her weha tekildari

ya her du netewan ve giredayi ne. Lewra meriv ni

kane tene wek modeleke teknik!, yan formulekirl li 

rnijare binere; dive meriv ji piştgehe (background) 

ve le binere O bizanibe ku çi model ji çi şerd O mer
can derhatine. Ji ber ve yeke, di ve nivise de em e 

bere li ser piştgeha diroki ya mijaren netewl yen 

Bdtarli rawestin. 

iMPERATORiYA SRiTANi Ü KOLONiZASYON 
(KOLONiKIRIN) 

İmperaLoriya Britani, bi gotineke navdar, 
' fmperatoriya ku roj li ser naçe ava'. Rastiya ve 

gotine ew e ku imperatori ewqas fireh bOye, bOye 

global ku roj her tim beşeke xaka we roni dike, an

ku heke li dereke bObe şev ji, li derekedin a xaka 

we disa ji roj c. Bi vi awayl her tim li beşeke xaka 

we roj heye. Ev gotin, bere, di sedsala 16an de ji 

bo İmeperatoriya Spani dihat bikaranin; le bele ji 

sedsala 19an O pey ve, bitaybeti di dewrana Vik

toryan de, ew betir ji bo İmperatoriya Brltani hat 

bikaran.ln. Her çiqas di sedsala 18an de piştl Şoreş 

O Şere SerxwebOne ye Amerikaye, koloniyen we 
hererne ji bill Kanadaye gişt ji dest xwe berdan ji, 

İmperatorlya Beitani di salen peşi yen 1900an de 

hikum li neziki 21 milyon krn2 dikir, ku betiri 

%20e xaka dinye ye O 458 milyon mirov le dijl

yan, ku ve hejmare jl nezikl l/4e nifOsa dinye ya 
we deme pek dihani. 

Pişti Şere Dinye ye Yekem, bi tekçOna Al

manyaye O hilweşina İmperatodya Osmani re, ge

lek xaken di bin hikume wan de ji bi dest xistin O 

bi vi awayl gihaşt bandeva (z!rwe) xwe; wek Filis

tin, Transjoedan (Urdun), İraq O hinek xaken li Af

rika O Asyaye ku bere di deste Almanyaye de bOn. 

Analist bi gelemperi li hev dikin ku hikume Brita

nl ye li ser deryayan, serdestiya bazirganiya (tica

ret) navnetewi O vezelokbOna (fleksibillte, elasti

kiyet) birevebiriya Britani, himen ve berfirehi O 

domdariya demdirej bOn. 
Be guman her wek hemO imperatoriyan ew 

ji heta bi heta nikanibU li bandeve birnaya O pişti 

gihaştina bandeve, demek zede neajot ku dest bi 

serberjer çOyine bike. Meriv çav li welaten sereke 

yen ku we deme di nav Imperatoriya Britani de 

bOn bigerine, meriv seruber, bez O hikume ve im
peratoriya qerase çetir dibine: Kanada, Jamaika, 

Hindistan, Pakistan, AwOstralya, Misir, Kenya, İr

landa, SOrlnam, Afganistan, Normandiya, Ameri

ka, Hong-Kong, Zelanda Nuh, BGrma, Nepal, Bll

ze, Balıama O Grenada. Wek ku me li jor got, ve 

dawiye Filistin, Transjordan (Urdun), İraq O hinek 

xaken li Afrika O Asyaye ku bere di deste Alman

yaye de bfin ji le zede bOn. 
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Di ve nexşeya dinye ya jerin de, xaken ku 
lmperatoriya Britani bi awayek1 hilcum le kirine, bi 
sor hatine rengkirin, da ku em bikanibin berfırelll O 
belavbı1na we ya Li dinye biblnin. 

Gelek caran meriv dibine ku ev welat berna 
di bin kategoriyeke de wek kolont (metingeh, rnus
temleke) ten qalkirin. Le bi rasti koloni bi xwe ji 
awayen clhereng hebOn O gişt ne di kategoriyeke de 
bOn. J i van awayan pencen sereke ev bOn: 

Hilcume Şirikeye (kornpani, şirket, hevpari): 
Kompaniyen xisOsi yen Britani ji bo teşebusen xi
sOsi yen ticari li welaten din bi xwe koloni ava diki
rin; li gel Krallyete qeydkiri bOn O ji aliye we ve di
hatin teşwikkirin a parastin. Li cihe ku bi şirlkeyan 
giran dibat, edi nedikanin wi bari bilgirin, koloru 
dewri İmperatoriye dikirin. 

Koloni: Ew heremen ku yekser ji aliye wali
yeki ve li ser nave HikOrneta Britani bi ternsila kra
liyete dihatin birevebirin. Wali bi Ofisa Koloniyan a 
Ii Londone ve giredayt bOn; le bele pire caran ew bi 
xwe ji xwedtye gelek desthilatiyan bOn. Awaye heri 
belav e kontrola koloruyan ev bO. 

Protektorat: Xaken wisa bOn ku desthilatda
ren heremi dikanin di qada navxweyi de hikum bi
kirana, le bele karObaren derve O parastini yen hikı1-
meta xwe ji Bdtaniyan re dihiştin. Li hemberi we , 
Eritaniyan ji wan re rez digirt O ew ji gef O tehditen 
derve O hundir diparastin. Wek rnmak Aden , Bah
reyn O Kuweyt wisa bOn. 

Dominyon: Koloruyen wisa bOn ku azadiyek 
berbiçav O giring a xwe birevebirine hebOn. Koloru
yen koçkinyan bi vi tewri bOn, wek rninak, AwOst
ralya O Afrika Başar. 

Mandat: Ev awa pişti Şere Dinye ye Yekem 
hat bikaranin, da ku koloruyen kevn en Alman O 
Osmaniyan li ser nave Liga Netewan derbast Bri
tanya O Fransaye bibin, heta ku ji bo xwe birevebi
rine arnade bibin. Pişti Şere Duyem, Netewen Yek
bOyi binek mandaten din ji dan. 

Her çiqas ev penc kategoriyen koloniyan he
bfin ji, xakek dikani di nav pevajoye de ji kategori
yeke derbasi yeka din bibfiya. Li gora guherina şerd 
ı1 mercan, mezina hezan, Eritaniyan awaye bireve
birine diguherandin, da ku bersiva peşveçOn O gu
hertinan bidin. Aliye wan e vezelokbOna birevebiri
ne di vir de zede diyar dibO. Wek minak, Kenya di 
1888an de ket bin hikume şirik:eye, di L895an de bO 
protektorat, di 1920an de koloru O di 1963an de ser
bixwe. Gelek xak heta bi serxwebOne di pevajo fi 
pengaven bi vi rengi re derbas bOn; piraniya wan ji 
bi hikume şirikeye dest pe kir, ku ew ji te fahmki
rin, ji ber ku teşebusen kompaniyen xisOsi di dest
peka kolonyalizrna Britani de bi peyman O rezna
meyen xwe bi Kraliyete ve giredayi bOn O ji aliye 
we ve dihatin teşwikkirin o parastin. 

iNGILiSTAN- BRiTANYA- BRiTANYA MEZIN
KRALiYETA YEKBÜYi 

Li jor me bi kuru İmperatoriya Britani rave 
kir. Le bele pirs O pirsgireken netewi ne tene di çar
çova irnperatoriye de, le her weha di çarçova Bri
tanyaye bi xwe de ji hebOn O ji bo wan ji awayen 
çareseriye hatine peşdexistin. Lewra dive em bi 
kurtibe ji piştgeha Brltanyaye bi xwe ji bidin, da ku 
bernaneo dirokl, civaki, xakl o hwd en "modelen ça
reserkirina pirsgireken netewi yen ve çarçove ji çe
neki roni bikin. 

Gelek caran em dibinin ku peyv an naven In
gillstan (England), Britanya (Britain), Britanya Me
zin (Great Britain) O Kraliyeta Yekbfiyt (United 
Kingdom - UK) wek ku yek tişt bin, ji dewsa hev 
ten bikaranin. Le bi rastine w isa ye. Lewra ji bo çe
tir tegihaştina rnijara me, ew e çetir be ku em bere 
ve mijare zelal bikin. 

ingilistan (England) 

İngilistana ku Piraniya xaka Girava Britanya 
dihewine ı1 ku 43 sal pişti zayine (Milade) ji aliye 
Roman hat dagirkirin O heta sedsala San ji aliye 
wan ve hat birevebirin, pişti vekişiyana wan rObin}-
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yi dagirkinna Angio-Sakson bO., k.ll se eşiren bi na

ve Angles, Sakson u Jute ji gelen Germanik bun; 

peyven wek Engüz, İngiliz, Sakson, Angio-sakson 

Cı hwd ji vir ten. Wan li we dere hejmarek kraliyet 

ava kirin. Ev kraliyet dawiye bfin yek O. eti sedsala 

ı Oan de Kraliye ta İngilistane hat avakirin. 

Wales (Weylz, Galler) : Li başfire rojavaye 

girava Britanya, hevsinore Ingilistane ye. 

Skotland (iskoçya): Xaka we 1/3e Girava 

Britanya ye u li bakure girave cm ctigire. 

Bakure irıande (İrlanda Bakur): Li bakure 

rojhilate Girava İrlande cih distine, beşa girave ya 

mayi wek Komara irlande dewleteke serbixwe ye. 
Britanya (Britain): Ingilistan O. Wales (Gal

ler) bi hev re Britanyaye pek tinin. 
Britanya Mezin (Great Britain): İngillstan, 

Wales u Skotland bi hev re Bı:ltanya Mezin pek tlnin. 

Kraliyeta Yekbuyi - KY (United K ingdom 

- UK): Ingilistan, Wales, Skotland O Bakure irlande 

bi hev re Krallyeta Yekbuyi pek tlnin. 

MODELEN SRiTANi YEN ÇARESERKJRINA 
PIRSGIREKEN NETEWi 

Wek ku j i ve piştgeha ku heta nuha me hewl 

da ku em bi kurti rave bikin xuya dibe, İmperatori
ya Britani glhaştibil berfırehi, nifilz O hezeke zire

ceb O hejmareke yekcar mezin welat xistibiln bin 

hikume xwe. Her weha hikume we ye li ser wan jl 
ne tenebi awayekl le bi gelek awayan dihat biclhki

rin. Ji ber ve yeke ji, tene modeleke çareserkirina 

pirsgireken netewi tera we nedikir; li gora şerd O 

mercan, teki ldariya xwe ya bi wan re O mezina he

zan model dihatin peşdexistin Q bidhkirin; modele

kc edi nekanibuya bersiva pirsgirekan bidaya, ew 

xak derbasi modeleke din dikirin. 
Meriv dikane bi gelempeô du kategoriyan bi

bine. Ev kategon ji duredi nav xwe de bi jerkatego

rlyan parve dibin. Her du kategoriyen sereke dika

nin wisa ben ravekirin: 
ı ) Pirsgireken netewt yen ji ber hikume li ser 

welaten ji deryaye wede (overseas, her çiqas ji dew

sa dcrve welet te bikaraılln ji, ji ber ku Britanya gi

rav e, di navbera we il van welatan de derya hene O 

tegin bi we wateye peşde ketiye). Evana bi her penc 

kategoriyen xwe koloni ne. Lewra ravekirin Q nas

kirina modelen çareserkirina van pirsgirekan zelal

kiTin Q ravekirina dekolonizasyon yan tasfiyekirina 

koloniyan , şerd (i mercen pewlstkirin ı1 redana ve 

pevajoye pewist dike. 
2) Pirsgireken netewi yen welaten di nav 

Kraliyeta Yekbuyi de; an ku Skotland, Wales O. Ba-

kure Irlandaye. Evana ji ber ku wek koloniyen ji 

deryayan wede nebatine hesibandin, ketine katego

riyeke din O modelen ji bo wan koloruyan pekbati li 
wir nebatine bikaraılln. 

1) PIRSGIREKEN NETEWi YEN Jl DERYAYE WEDE 

Tengasiyen Pişti Şeren Dinye ku Re Da 
Dekolonizasyone 

Ji Şere Yekem O pey ve, İmperatorlya Britani 

em bi pirsgireken giring re rObira dibil. Hinek baza

ren giring en li derve imperatoriye ji dest çfin; kriza 

l929an kir ku ekonomiya Br1tanyaye ji ya serbest 

derbasi ya parasti bibe; her çiqas di dawiya Şere 

Duyem de yek ji dewleten serketi buji, bandaren 

şer girarı bOn, piraniya Ewropaye weran bObG O. me

zina hezan guheribG; Britanya ber bi topavetine (if

lase) ve diçO O di nav koloniyen we de tevgeren ne

tewl seri hildidan; bi ser de ji Şere Sar dest pe dikir. 

Ji ber ku ekonomiya wan di dewreke dijwar 

re derhas dibO, pewist dibO ku koloni betir bi lez 

peşde bikevin; ji xwe di dema şer de industriya 

wan ji peşde ketibO, lewra edi betir serxwebOnx

waz O bi şiOr bOn. Her weha Britanya ku bere deyn 

dida xelke, nuha bi xwe bObO deyndar O Şere Sar 

betir sertkirinen li parastina leşkeri pewist dikirin. 

Britanyaye biryar da ku koloniyen xwe ji al:iye 

ekonomik ve betir bi bandor bike; ev öihat wateya 

siyaseten nuh ku xwarina erzan ji wan bigire O 

herhemen x w e bifiroşe w an; ji ve siyasete re bi ge

lemperi 'imperyalizma nuh'dihat gotin. Li hember 

we ji betir ramana serbixwe li koloniyan O dijder

ketina raya gişti ya Britani li hemberi imperyaliz

me hemanen nuh bOn. 

Helbet wek ku me li jor ji got, bi hejmareke 

mezin koloru hebOn u yek bi yek şirovekirina he

mOyan di çarçova niviseke sinarkiri de ne mirnkun 

e. Lewra em e li vir ji wan li ser yeke tene O çenekl 

bi hfirgill, le disa ji bi kurti rawestin. 

Çareseriya Pirsgireka Netewi li 
Hindistane 

Heke em di ve çarçove de li Hlndistane bine

rio, em dibinin ku di l918'an de deynekl mezin e 

Britanyaye li Hindistane heye Q di navbera herdu 

şeran de siyaseta Britani ew e ku di budçeya Hin-
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distane de zedebOnek çebibe, da ku bikanibin deyne 
xwe bidin; lewra industriya teksula wan hat paras
tin. u dijwari pekhatina di 193ıan de bi karnpan
yake malen Britanl boykot kirin. Pişti depresyone 
bu u bac (vergi) hatibun rakirin, Hindiyan hevi diki
rin ku pişti ku 1 .5 milyon leşkeren wan di ber Biita
niyan de şer kir, we li hemberi wan minetdar bin Q 
statuyeke çetir a xwe birevebirina bi awaye damin
yon bidin wan. 

Di ı 9 ı 9an de ten e otonomiyeke perwerde Q 
tendurustiye li gel parlamenteke bi berpirsiyen si
norkiri dabOn wan. Ev yek bubu sedema protesto
yen girseyi, grewen gişti pek hatibOn. Yek ji sero
ken Kongreye Gandi bO O wi banga protestoyen 
aştiyane Q karnpanyeke beiteatiya sivil kiribO. Di 
1 928an de serokeki din e Kongreye, Nehn1, dax
waza yekser serxwebune dilcir, we deme Gandi di 
daxwazen xwe de hin vezelok bO O di nav saleke 
de statuya dominyon dixwest. Le Eritaniyan ev 
daxwaz baş bersiv nedikirin, lewra beiteatiya sivil 
a girseyi hat sazkirin; bac nehatin dayin, malen 
Britani hatin boykotkirin, ji leşkeriye gelek kesan 
firar kir, x w en dekar neçOn xwendegehan O hwd. Ji 
ber van çalakiyan, Gandi ı1 Nehru hatin girtin. 
Piştre hinek gubertinen betir desthilatiya hik:Ometa 
Hindistane pek hatin O di ı 930an de bi raporeke bi 
nave Rapora Sirnon soz dan ku ber bi statuya Do
minyon ve guhertinan pek binin. U berdu seroken 
sereke bin ji di girtigehe de bı1n O her bi 1931 an ve 
edi Gandi ji wek NehrO neziki doza serxwebı1ne 
dibO. Di Qanuna Hindistaneya ı935an de xwe-hi
kumiya eyaleti peşkeş kirin. Le Hindistan! bi ve 
ter nebOn, ji bcr ku disa ji destbilatiyen giring en 
wek mijaren karObaren derve li ba Waliye Gişti di
man. 

Di 1939an de Şer dest pe kir O di demeke 
kurt de Fransa ket; pewistiya Britanyaye pir bi tev
Jebfina Hidistane ya şer hebO: le Kongreye red dikir, 
digot, ' bun jimere dibejin tev li şere ji bo demok
rasiye bibin , le azadiya me misoger nakin, ev ne li 
gora mantiq e .' Churchill peşniyar kir ku pişti ku 
şer qed1ya, statuya dominyon bide wan, le ev qebOl 
nekirin Q beiteatiya sivil domandin. 

Seroke Kongreye, Subhas Chandra Bose, 
bcrxwedana be tundOtOji red kir, Arteşa Netewi ya 
Hindistane li gel Japonyaye li dijt Britanyaye xist 
şer O li Singapfire hikfimeteke Hindistana Azad saz 
kir. Ji aliye din ve, dema ku seroken Kongreye girtl 
bUn, Liga Muslimanan a reqlba wan xurt bO. Wan ji 
dewsa dewleteke Hindistaneya yekbOyi, dewleteke 
cuda a Muslimanan li heremen ku te de pirani pek 
dianin doz dikirin. Bi ser van dijwariyan de enflas
yon, kembOna xwarine O xelaya 1943-44an (nebı1na 

xurekan) hat. Edi Biitaniyan nlk:anibO Hindistan bi
reve bibira, wan ev yek didlt. Ji ali'ye ekonomik ve 
jt, industribOyina Hindistane pozisyona karsazen di 
nav Partiya Kongre de xurt dikir; gihaşt we qonaxe 
ku edi Hindistane deyn dida Britanyaye. 

Dawiye Kongreye d i mijara dewleta uniter 
de tawiz (kompromts) da Liga Muslimanan; di 
1946an de li ser çareseriyeke federal li hev kirin; 
le nemeşiya O Kongreye daxwaza Pakistana ser
wer li heremen bi piranlya Musliman en bakure 
rojava O bakure rojhilatc H]ndistane qebul kir; le 
bele ew ji nebO, ji ber ku hikOmeta Kongreya Liga 
Musliman a demi hilweşiya O serhildanen giring 
pek hatin. Wavell, Waliye Gişti ji welet derket O 
Lord Mountbatten cihe wl girt. Li gora formula wl 
ya kurtebir u hesan: Britanya ye heta 1 948an ji 
Hindistane vekişiya; li ser hi'me ku kljan eyaleta 
bixwaze dikane tev li Pakisıane yan Hindistane bi
be, parvebOn e pek bihata. Dawiye wlsa bu, le li 
heremen tevlihev bawermenden her du o lan bi 
tundi pev ketin; koçberiye n girseyi çebQn a bi me
han hevdu kuştin. Ew ji ne bes e, Gandlye ku ew
qas bi xurti li diji dijberiyen oli radiwestiya ji bi 
deste fanatikeki dini hat kuştin. 

Li Britanyaye li diji tasfiyekirina koloni'bGna 
Htndistane zede dijberi çenebu; wek her tim rasyo
nallzma Britani derket peş: edi ji aliye ekonomik ve 
ne jiyani (heyati) bO, malen xwe difirotin Britanya
ye yen wan nedikirin, berdela domandina we yek
car zede bı1b0 a hwd. 

2) PIRSGIREKEN NETEWi YEN DI ÇARÇOVA 
KRALiYETA YEKBÜYi DE 

Kraliyeta Yekbı1yl ji çar netew/welatan pek 
te. Ji aliye erdnigari ve me li jor bi alikariya nexşe
yeke rave kirin; lngilistan, Galler (Wales), Skotland 
o Bakure İrlande. 

İcar dema ku em dibejin pirsgireken netewl 
yen Kraliyeta Yekbüyi em rObirOyt şer, pevketin, 
dakirg irin, serhildan, ilhaqkirin a lihevkirinen di 
navbera van her çar netewan de dibin ku dirokeke 
dOrOdirej a 1-1.5 hezar salan pek tinin. Lewra em e 
bi kum qoziyen dtroke yen tekiliyen di navbera van 
çar netewan de bidin O pede pede werin ser formu! 
a formulasyonen nı1jen ku ve gave ev tekilili gora 
wan bireve diçin. 

Wales (Galler) 

Galler di sedsala 13an de ji aliye Edward le 
Krale İngilistane ve hat dagir o ilhaq.kirin. Je a pey 
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ve wek mirttyeke (prensi) statu sitend Q bi kevne

şop! lawe beri mezin e Kral/KraJlçe dibe Prense 
Wales. Piştt ve dagirkirine bi Qanunen YekbOne 

yen 1536an o 1543an bingeh o çarçova ve rewşe ya 
hiquqt hat danin . Li gora ve qanG.ne, hileuroder bi 

kurt! digot ku ji we deme o pey ve hem(} qanfin, rez 

O reziken ku li Ingilistane derhas dibOn we li Wales 
ji bihatina bicihkirin. Her çiqas ve hiquqe ji aliye 

birevebirine ve cudatiyen hereınl qebOl nedikir O 
lewra re li ber zimane wan digirt O li ye Ingilizi ve
dikir jl, re li ber giregiren (malmezin) Gallere vedi
bO ku ji aliye abori ve, maf O azad!yen xwe hebin O 

parastı bin. Le bele hernan tişt ji bo zimane wan Q 

çinen jerın en ku nedikanin bi Ingillzl karen ferınl 
bilcin derbas nedibO; wek minak daxwazname (er
zOhal) ji di nav de hemO karabaren fermi divya bi 

Ingiltzi bOna. Bi ve yeke arlstokraten Galleri dest 

bi pevajoya veguherina bo artstolcraten Ingilizi yan 

Bdtani kirin O edi ji kirase xwe derdiketin, ji ber 

ku je O pey ve ji serkeşiya tevgeren serxwebfine 

dGr disekinin; çin O tebeqeyen Gallere ji hev bi dur 

diketin; çma jorin bi BdtanibOne nezlki çma ser
dest a Ingilizan dibı1; zirnan ketibO xetereke mezin. 
Te nirxandin ku heke ne wergerandina pirtOka pi
roz bo zimane Galleri (Welş) bfiya (1588), zirnan e 

nikanibOya birnaya roja iro. Ev pevajo ji bo Galle
riyan pevajoya alırandina nasnameya nuh a bi nave 

Brltanl bı1. 

Skotland {iskoçya) 

Diroka dılrfidirej a SkotJande tije tundOtfiji G 
trajedl ye. Ev welate tije kele O xirbe (xcrabe), sit
ran O efsaneyen bebejrnar xwedi dirokeke 6000 sa

lan e. Romen ku beşen mayi yen Britanyaye gişt 

dagir kirin, nikanibOn teketina Skotlande. El O eşi
ren ku we.kl din ji bo her tişu şere hev dikirin, dema 

ku Rom dihatin, bi bev re şere Roman dikirin. Da
wtye Roman dev ji dagirkirine berdan O ji bo ku 
xwe ji wan hiparezin di navbera wan O dawlya mayl 

ya Britanyaye de dlwarek ava kirin. Pişti ku Rom ji 

Britanyaye vekişiyan, lcar j! ji jor de şeren wan O 

Vikingen Norweçt O ji jer ve ji yen wan O Ingilizan 
dest pe kirin. Nişteclben we ji çar gelan pek dibatin; 
P"ıkt, Skot, Briton G Angil. Be guman her gelek ji 

hejmarek eşiran O ew jl ji mal G binemalan pek di

halin. Di 843an de, Kenneth MacAlpine Krale Sko
tan ye.kltiya Skot O Plktan pek ani G li beşeke Skot
lande kraliyeteke bi nave Skotya ava kir. Di sedsala 

ll an de Duncan I xaken mayt ji li ve Kraliyete zede 

kirin ı1 xwe wek krale tevaya Skotlande ilan kir. 

Di 1 997an de li Skotland 
u Gallere, u di I 998an de j! li 
her du beşen İrlande referen
dum pek hatin ü li gora van re
feranduman, parlamenta Krall
yeta Yekbfiy! rezeyek desthila
t!yen xwe transferi parlament 
an tnec11sen van netewan kirin. 
Parlamenta Skotlande, Mecllsa 
Netewi ya Gallere u Mecl1sa 
Bakure lrlande hatin avakirin u 
di 1999an de kontrol xistin 
deste xwe. Devolusyona Baku
re lrlande di 2002an de hat be
talkirin, le di 2007 an de d 'isa 
hat bic1hkirin. 

Di 1 Gulan 1707 an de, Kraliye ta Ingilistane 

(Galler ji di nav de) O Kraliyeta Skotlande, bi nave 

Kraliyeta Yekb0y1 ya Britanya Mezin yekbGneke si
yasi pek ant. Parlarneoten Ingilistan G Skotlande li 

ser şerd O mercen we li hev kirin Q ew bi nave Pey

ınana Yekitiye lmze kirin. Hikumdara yekem a Kra
liyeta YekbOyl ya Britanya Mezin Kraüçe Anne e. 

QanGna YekbGne bi awayeki misoger dawi li lcrali
yeten Skotland Q İngiltstane ani. Edi her se netew di 

nav Britanya Mezin de bôbOn yek. 

Bakure irlande 

Girava İrlande ji wek xaken din en hererne ji 

gelek el G eşiran O çend kraltyetan pek dihat, O sere 

we her tım bi erişen ji derve di bela ye de bO; eriş G 

dagirkirinen Ytldng, Dantınarki G ji sedsala 12an u 
pey ve Ingilizan li du xwe dirokeke dOr fi direj a 

şer, pevketin, dagirkirin, berxwedan O serhildanan 

hişt. Ji sedsala 12an heta ya 14an gelek kesan ji İn
gilistane koç kirin bo İralande O li derdora Dubltne 

biclh bu n. Her weha di I 560an de, piştl ku serhil
daneke li Ulstere (Bakure İrlande) hat tefandin, 

Kraliçe Elizabet dest dani ser hemGerdan O li wila

yete İngiliz bicih kirin. Di dewra James 1 de ( 1603-
1625), xwendegehen katollk hatin girtin Ci zarok li 

saziyen Protestan hatin perwerdekirin. Pişti deıne

ke kurt, cudatiyen wek lrlandi, Angio-Iriandi fi İn
giliz clhen xwe dan cudatiya Katolik O Protestanan. 

Di 1798an de serhildaneke girseyi pek hat O re li 
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ber gelek bOyeran vekir, ku wek encam di ı Çileye 
Paştn 180Ian de, bi Peymana Yekiuye ya 1800an 
Kraliyeta Britanya Mezin O Krallyeta İrlande bfuı 
yek ı1 Kraliyeta YekbOyi ya Britanya Mezin O İr
lande pek hat. 

Be guman, ev yekiti O ya beri we berna wisa 
bi hesani pek nehatin. Encamen bOyeren diroki yen 
sedsalan bOn, ku di nav wan de gelek dagirtin, ser
bildan ı1 şeren serxwebOne hebOn. Ve yekitlye par
lamenten cthe yen Britanya Mezin O İrlande betal 
kirin, O yeka yekgirtl, Parlamenta Kraliyeta YekbO
yi afirand. 

Le di sedsala 19an O destpeka sedsala 20an 
de netewperwerlya İrlandi bi taybett di nav İrlan
diyen Katollk de xurt bO, gelek tevger u kampanya 
pek hatin, heta di 19 1 2an de qanOneke xwe bire
verbirine di beşa geleri ya Parlamente re derhas ji 
kirin, le bele li Beşa Lardan hat redkirin. Di 
1916an de li Dubltne Komara Irlande yekali hat 
daxuyanikirin. Ve yeke re li ber Şere Angio-İrlan
dt vekir, O şer heta ku di 1921an de bi Peymana 
Anglo-İrlandi, Dewleta Azad a İrlandi hat damezi
randin dom kir. Li gora ve peymane 6 parezgehen 
(wilayet) Bakure İrlande di nav Kraliyeta YekbOyi 
de man. Lewra di 1927an de nave Kraliyeta Yek
buyi guheri, bO Kraliyeta YekbOyi ya Britanya 
Mezin u Bakure İrlande. 

3. HIQÜQA KRALiYETA YEKBÜYi 

Kraliyeta YekbO.yi ji çar beşan pek te; İngilis
tan, Wales (Galler), Skotland (Iskoçya) a Bakure İr
lande. Her yek ji wan xwedi qanOn O sistema xwe 
ya hiqOqi ne. Li Kraliyeta YekbOyi demokrasiya 
parlam en teri heye O dewlet ji aliye parlamente ve te 
birevebirin, endamen parlamente ji aliye gel ve ten 
hilbijartin; le hele qanı1na bingehln (destOr) cth dide 
kral/krallçeyeke ji. Lewra seroke dewlete kral an 
kraliçeyek e O serokwezirek ji dibe seroke hikOme
te. Desthilatiyen Kraliçeye her ku çOye kem bOne; ji 
x w e nuha jl bi firehi fonksiyonen seremonik, sem
bolik, damandina kevneşopiyan O hwd bicth ttne. 

Parlamant 

Du beşen Parlamenta Krallyeta YekbOyi he
ne; beşa geleri ya hilbijarti bi nave House of Com
mons (Meclisa Avam) O beşa Lordan bi nave House 
of Lords (Meclisa Lordan). Beşa Geleri ji 646 nO
neren gel en hilbijarti pek te; 529 ji lngilistane, 40 ji 

Gallere, 59 ji Skotlande o 18 ji Bakure İrlande. Be
şa Lordan ji Lorden Ruhani (mezinen oli) O Larden 
Temporal (ne ruhani) pek te, ı1 çavderi, şewirdari, 
lepirstn O lekoltna mijaran O siyasetan dike. Di sed
sala 20an de, Beşa Lordan her ku çu, serdestlya Be
şa Hilbijarti betir nas kir. 

Hikumeta Uniter O Devolusyon 

HikOmeta Kraliyeta Yekbı1yi li ser sistema 
uruter ava bfiye, le bele binek desthilatiyen xwe ji 
dewr! parlarneoten Skotland, Galler O Bakure İr
lande kirine; ji ve parkirina deshilauye, yan ji na
vende bo hereman dewirkirina desthilatiye re de
volusyon te gotin; ji xwe wateya peyva devolus
yon ji dewir, neqil, transfer e; di ve mijare de me
best dewirkirina desthilatiyan e. Li Skotland, Gal
ler O Bakure İrlande binek siyaseten hikfimete u 
xizmeten geleri ji yen İngilistane cuda ne. HikO
meta navendi binek desthilatiyen xwe dane van hi
kOmetan, da ku bikanibin li ser mijaren herema 
xwe bi xwe biryaran bidin. Dive her weha be not
kirio ku parlament an mecliseke İngilistane tune
ye, lewra di wan mijaren ku ji bo hereman hatine 
dewirkirin de, ji bo İngilistane desthilati disa ya 
parlamenta navendi ye. 

Di 1997an de li Skotland G Gallere, O di 
1998an de ji li her du beşen İrlande referendum 
pek hatin O li gora van referandOman, parlamenta 
Krallyeta YekbOyi rezeyek desthilatiyen xwe 
transferi parlament an meclisen van netewan kirin. 
Parlamenta Skotlande, Mecltsa Netewi ya Gallere 
O Meclisa Bakure İrlande hatin avakirin O di 
1999an ?e kontrol xistin deste xwe. Devolusyona 
Bakure Irlande di 2002an de hat betalkirin, le di 
2007an de disa hat bicthkirin. Li her se hereman li 
gora dirok O bastOren birevebiriya wan tenztmen 
cuda hene. 

Parlamenta navendi, karObaren derve, paras
tin, ewlehiya civaki, birevebirina ekonomiya makro 
O bazirganiye di nav de, ji hemO mijaren siyaseta 
netewi berpirs e; her weha li Ingilistane ji bo wan 
mjjaren ku ji bo parlamenten heremi hatine trans
ferkirin ji berpirs e. Parlamenta Krallyeta Yekbuyi 
dtsa ji dikane ji bo her beşeke KY qanGnan saz bi
ke, le di pratike de tene heke hikOmeten veqetyayl 
(heremi) qebOl bikin , bi mijaren di bin kontrola wan 
de mijOl dibe. Ew le dinere ku devolusyon be ke
masi bixebite u ji bo çareserkirina nakoklyan alika
riye dike. 
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Parlamenten Skotland~ 
Galler u Bakure lrlande 

Ji devolusyone O vir de li van welatan hinek 
siyaset O xizmet cihe ten birevebirin. Her yek xwedi 
parlamenteke ji nuneren hilbijarti ne. Ev parlament 
rnijaran gotı1bej dilin u li ser mijaren ji navende ve
qetandi (ku piraniya karubaren rojane di nav de ne) 
qanunan saz dikin; hikUmeten xwe ava dikin O çav
der1ya xebat ı1 siyaseten wan dikin. Ev hikt1met ji 
gelek rnijaren wek tendurusti (sihet), perwerde, dad 
(edalet), avakariya abori, çand, hawirdor, karubaren 
bejalıiye u veguhastine (neqliyat) berpirs in. 

Federalizm u Devolusyon 

Di devolusyone de binek desthilati ji hikUmeta 
navendi ya dewleteke serwer dewri hikı1meteke asta 
jer dibe; wek hikUmeteke asta heremi, deveri yan 
eyaleti. Cudatlya we O federallzme ew e ku desthila
uya dewirkiri dikane demi (rniweqet) be o dawiye cü
sa vegere navende. Bi vi awayi dewleta navendi dlsa 
jl 'de jure' (dejure, meşru, li gora hiquqe), uniter di
mine. E" xal giring e, ji ber ku ü Tirklye mijara uni
ter, ji bo ku ü diji Kurden Bakur be bikaranin, ji kira
se we te derxislin; bi awayekl w isa dejenerekiri te bi
karaııin ku heke 2 Kurd bi hev re doza mafekl pir si
vik u xwezayi ji bikin, dibejin, Hawho! Hun dixwa
zin uruterbuna me hilweşinin. Her weha nebuna uru
terbOne jl wek dawlya dinye, rabuna qiyamete didin 
empozekirin. Wek minak dewleteke uruter dikane cü
sa j! bi reya devolusyone mafe perwerde bide here
meke. Her weha di rewşa devolusyone de ji aliye fer
ml yan hiqt1q1 ve, parlamenteke veqetandi dikane ji 
aliye parlamenta navendi ve be betalk:irin (iptalkirin). 
Di slstemen federal de ev rewş çenabe, ji ber ku ew 
dewlet yan hikumeta eyalete bi qanuna bingehin 
(destfue) garanti.kiri ye. Wek minak AwOstralya, Ka
nada O Dewleten YekbOyi yen Amerikaye, Iraq o 
hwd. Dibe ku ev niqte ji bala hinek kesan bikiştne, 
en ku xeyal dikin ku bey! guherandina destı1re, bi ve 
destura heyi ya Tirkiye mafen misoger ji bo gele 
Kurd bi dest bi.kevin. 

Be guman her xaleke ve nivise bi sere xwe 
dikane bibe rnijara niv!seke, heta pirtukeke j!. Her 
weha fonksiyon, berpirsi u erken parlarneoten here
mi O ya navendi ji dikanin ji aliye hiqfiqnasiye ve 
betir bi hurgill O kitkit ben ravekirin. Le ev tene ni
visek e, lewra dive di ta'ma xwe de bimtne. Di mo
dela Bdtani de xaJen giring ew in ku her netewek Ji 
gel dlrok, çan d, zirnan u welate x w e te naskirin; di 
karabaren xwe yen heremi de xwedi deslhilati ye; li 
gel we ji li gora rejeya (nisbet) xwe di parlament o 
hrkuıneta navendl de temsll dibe; li gel yekbilnxwa-

zan, serxwebunxwaz O cihexwaz jl bi serbest! karG
baren siyasi dikin; dema ku bi hez dibin, doza refe
randOma serxwebOne dikin O ev referenduın j1 wek 
ınlnak li Skotlande pek hatiye, le piranlya Skotlan
diyan tercih kiriye ku di nav Kraliyeta Yekbuyi de 
biminin. Her weha bi Peymana 1993an Kraltyeta 
YekbOyi ji bo Bakure İdande mafe xwe-biryardayi
ne (self determinasyon) nas kir o ev yek te we wa
teye ku heke piraniya Bakure Irlande ·bixwaze, di
kane ji Kraliyeta YekbGyi veqete il tev li Kornaı·a lı
lande bibe. 

Disa mijareke din ji heye ku heja ye meriv 
bale bik:işine ser; li Tirkiye her gava ku Kurd an 
piştgiren rnafen Kurdan dozamafen kolektiv bikin, 
bi taybeti yen ku bive neve welate Kurdan, an bila 
bi gotina wan be, herem an cografya Kurdan wek 
referans te de derbas dibin, an ji dik:anin dawiye 
werin ser we referanse, O Kurdistane binin bira 
Kurdan; penOskeşen Tirkan di cih de dibejin 'Gure 
Manco ye were! '; şablona xwe ya ku heke Kurdis
tan ava bibe, we gave xaka mayi ji we bibe Tirkls
tan O hernil Kurden li beşen din en Tirklye we yan 
ben telefkirin yan ji bi dare zore koçkirin. Li gora Vl 
mantiqe sefsete heke Kurdistan hebe, dive Tirklstan 
ji be avakirin o libek Kurd ji le neye hiştin. Ve yeke 
ji wek ku ne terciha wan be, le buyer e bive neve 
weha biberikin li mejtyen tevizandi ferz dikin. Le 
ne durist in, bi rasti ya dile xwe dibejin, G. bang li 
'Gure Manco' dikin ku çave Kurdan bitirsinin. Bi 
awayeki devolusyoni, federall yan ji serxwebGni, 
misogerkirina mafen bingehin en Kurdan li Bakure 
Kurdistan€, itim (ilehlm) naye we wateye ku dive bi 
milyonan Kurden li derve Kurdistane ben telefkirin, 
an ji bi dare zore koçberkirin O ku her Kurdek li ku
dera ku Tirk le hene be rutin, di cih de be ünçkirin. 

Wek rninak li Ingilistane di 200lan de 
674.786lıJandiyen ku li wir hatine dinye hebOn. Ev 
hejmar dike %1.4e nifilsa İngilistane G %12.le ni
fılsa gişAt bi hev re girava İrlande (5.6 milyon). Pirs
gireka Irlandaye ji bi du awayan (beşek serbixwe, 
beşek bi parlamenta devolusyonkiri) hat çareserki
rin. Le disa ji qelemşoren Ingillzan, ji· netewperes
tan heta bi faşistan, nabejin em wek bersiv, bi mil
yonan frıaııdiyen Ii Ingilistane rubirilyl tevkujiyan, 
an ji koçberi'ya bi dare zore bikin; wan linç bikin O 
hwd. We gave, ev ji sefseteyeke din a penGskeşen 
nijadperest en Tirk e, Kurdistan ji Tirklstan ji O ge
lek - istan'en din ji dikanin hebin, O disa ji kes ne
yen qirkirin, kes j! ji cihen xwe neyen rak.irin. A 
rast! mafen wan kesan bi h iqilqa navnetewl parastı 
ne. Le heke qirkirin ji xwe arınanca te be, ji ber ku 
Kurdbfin O rasteqiniya sazQmana te dijberen hev 
bin, Kurdistan hebe jt tunebe ji, tu ye hencetaı1 (be
hane) bibini O hewl bidi ku qir biki; ji ber ku ar
rnanca te ya sereke jenosid e, çi sipi çi sor. 
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Li Rusyaye Pirsgireka 
Neteweyi O Şeweyen Çareseriye 

Fewzi Namli 
hegin-l@hoımail.com 

Tarixa pirsgireka neteweyi kevin e. Şewe
yen çareseriya ve pirsgireke nehesa bO

ye. Model O rebazen ji bo çareseriya we di gelek 
proses O qonaxen aloz en guherti de derbas bOye. 
Di jiyana neteweyan de gelek derd O elemen mezin 
o birinen kOr en di ware siyasi, abori, civaki, kultur! 
O ruhi de hiştiye. 

Destpeka tek oş ina ji bo pirsgireka neteweyi ji 
sedsala l6e de dest pe dike. Pirsgireka neteweyi di 
ve deme de ji bo rizgariya neteweyi o şerten baş en 
ji bo peşketina civakt pek ben ji teref netew O gelen 
we deme ve hatiye destpekiriye. Ideotogen burju
wazi (sedsalen 16-19) yen li Ewropa O li koloniyen 
Emerikaye serkeşiya tevgera neteweyt dikirin, doza 
ınafe neteweyl dikirin, ango di her halukari de diva
bOn dewleta neteweyi damezirandina: Neteweyek 
dewletek. Le prinsipa neteweyetiye tene ji bo xwe 
"neteweyen medeni" meşru did.itin. 

Dewleten Ingiliz, Frensi, Rus , Itali, Ispani, 
Portekizi O Hollendi damezirandine çend nimOne
yen dewleten neteweyi ne. Dewleten ji teref van ne
teweyan de hatin damezirandin xwe bi tixOben ne
tewa xwe mahdOt nekirin. Xaka netew O gelen der
dora x w e bi zore dagir kirin, hebfuıa w an ya nete
w e yi inkar kirin. Siyaseta zore O asiınilasyone li ser 
wan ferz kirin. Gelek ji van dewletan pişti istiqrara 
xwe ya siyasi di hundure xwe de saxlem kirin, dest 
bi seferen dagirkeriya welaten li Asya, Afrika O 
Emerika Başar kirin. Welat dagirkirin, siyaseta ko
loniyalizme li ser gelen wan deveran ferz kirin; he
mu mafen wan en neteweyi qedexe kirin; siyaseta 
inkara asimilasyone meşandin; abori O dewlemen
diya wan talan kirin. Bi şeweyeke gişti peşi li peş
ketina wan ya siyasi, civaki, abori, kultur! a nete
weyi girtin. Mirov di maden O karxaneyen sermi
yandaran de wek kolan hatin şixulandin, her weha 

miroven ji Efrikaye di bazaren dewleten kolonyalist 
wek kolan hatin fırotin. Dişere parvekirina koloni
yan, ye di nav dewleten imperyalist de miroven van 
welatan wek leşker hatin seferber kirin. 

Di encame prosesa damezirandina dewleten 
neteweyi yen "neteweyen medeni" a parvekirina 
dinye di nav wan de, pirsgireka neteweyi kete mer
heleyek nuh. Pirsgirek ji pirsgireka hundure dewle
te ya navxweyi derket, bO pirsgirekek navneteweyi 
ya dinyaye. Ango pirsgireka neteweyi ji aliyeki de 
bO pirsgireka dewleten serbixwe O gelek netew ı1 

gruben etnik yen bi dare zore di nav tixOben xwe de 
mahküm kirine a herweha pirsgireka neteweyi ya 
gel O neteweyen li koloniyan. 

Di rewş O pewendiyek weha de mirov dikare 
pirsgireka neteweyi bi çend rezan formu le bike. 
Pirsgireka neteweyi, pirsgireka ternama ıniroven we 
neteweye ya xaka we dagir bOye ye. Siruşt, ekoloji 
o hernil tişten li ser we ji ve pirsgireke heta radeyek 
mezin muteesir dibin. Dema welatek ji teref hezeke, 
neteweyeke, anji dewleteke begane be dagirkirin, di 
encame de peşketina welat O neteweya li ser ve xa
ke diji, di hema waren j iyane de (siyasi-rexistini, 
civaki, abori, kulturl-rnanewi Oh w.) ji teref heza da
girker de, bi dare zore te rawestandin, dewlernendi
ya we te talan k:irin. Ji ber van sedeman pirsgireka 
neteweyi dibe fakteke di tekiliyen di nav M za da
girker O netewa bindest de. Tekiliyek were, ya bi 
dare zore a li ser esase işgale hatiye avakirin, dibe 
sederne bingehin e nakokiya di navbera dewleta da
girker O netewa mahkOrni di bin nire dagirkeriye de 
biji. 

Li welaten pirsgireka neteweyi mewcOd e, bi 
xebata rexistini ya tevgera neteweyi O bi kok girtin 
O rehberdana şiOra neteweyi di civake de; helwest 
O çalak.iyen li diji sistema dagirkeriye, dikare pirs-
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gireka neteweyi ya atil aktuel bike O ji bo çareseriye 

texe rojeva tekiliyen navneteweyi. Her weha bi rex

me li welate dagirbfiyl tevgereke netewey1 xurt tu

nebe ji, faktore derve, ango dewlet an hezen di we 

hererne de xwedi berjewendi O nifılz bi piştgiri O 

mudaxeleyen siyasi-leşkert dikarin tevgera netewe
yi ak-ıli bikin. 

Li Piraya Dewleten gelek netew de du 
formen dewlete: Uniter Cı Federasyon 

Pirsgireka neteweyi a bi tayben rebaz O mo

delen çareseriya pirsgireke li piraya dewleten gelek 

netew O gruben etnik te de mewcfid in, bi du for

men dewlete ten idare kirin: Vniter O federasyon. 

Dewleten uniter rnekanizmaya xwe ya dewlete O 

hemu sazi O dezgeyen we li ser esase serweriya ne

teweyeke a inkara netew O grfiben neteweyi yen 

din, en di hundure we dewlete de dijin ava dike. Si

yaseta asimilasyone (sitila etniki) a "mafe hemwe

latiye" ji bo inkara pirsgireka neteweyi Q bilandina 

gruben neteweyi, te meşandin. 

Dewleten te de gelek netew dijin ji derve ve

qetandina Norweçe ji Swede O damezirandina dew

leta kantonan ya Swisra ye, be micadela gelen bin

dest Q şeren dOdirej, xwe neziki çareseriya pirsgire

ka neteweyi nekiriye. Ji bo we ji, di van dewletan 

de çareseriya pirsgireke di du altemativan de maye; 

ya neteweyen din we seri ji netewa serdest-desthilat 

re dayne O di deme de bibe grubek marjinal, an ji 

dive daxwaza veqetandin O dewleta xwe ya serbix

we bik:e. Li gelek dewleten Ewropaye altemativa 

yeke te biserketiye, le pirsgirek çareser nebOye. 

Wek te gotin: "Pirsgirek hedika dixuluqe, le geleki 

zO mezin dibe. 
Forma duwem federasyon e. Federasyon di 

naveroka x w e de forrnek damezirandina dewlete ye. 
"Piraya federasyona di encame peyman an j! Iiliev

kirina di nav hulcfuneten serwer de ji bo yekitiyeke 

hatine damezirandin. Hevbeşiya berjewendiyan O 

damezirandina hukOmeteke hevbeş şert e. Fonksi

yon Ci selahiyeten hukfuneta merkezi O ya heremi ji 

teref endamen serwer en federasyone ten tesbit ki

rio O di makezagona dewleta federal de te nivisan
din" (A.A. Prazauskas, Etnos, Politika i gosudarst

va v sovremennay lndii , Nauka, Moskva, 1990, 

s. l43). Di federasyone de dezgeyen hundfiri, terito

rial G dewleti, ne tene di siyasetek yekgirti - siste

ma huqOqi de, herweha di serbestiyek ji bo pekani

na berjewendiyen neteweyi O yen cemaeten etniki 

yen heremi ve, bi hev hatiye giredan. 

Lenin ji sala 1903e de bi 
pirsgireka neteweyt eleqeder 
buye G di heqe we de siyaseta 
bingehin afirandiye. Her çiq
was Lenin ji bo Rfisayaye G 
Yeketiya Sowyetan forma fe
deralizme peşniyar rast ditiye G 
wek forma dewlete peşniyar 
kiriye, le heta şoreşa Oktobre Ii 
diji forma federasyone derketi
ye. Wek niınG.ne: Lenin di sala 
1913e de dibeje: "Em beqey
duşert li gel merkeziya demok
ratik in. Em li dij1 federsyone 
ne. Wek prensip em li dij'i fede
rasyone ne - ew tekiliyen abor1 
lawaz dike, ew ji bo dewleteke 
derhas nabe" 

Dewleten wek Yekltiya Sowyetan, Yoguslaw

ya O Çekoslowakya yen sosyalist bi forma federas
yone dihatin idarekirin. Dewleten wek RGsya, Hin

distan, Kanada, Belçika, Swisra, Iraq en di tixGben 

dewleta wan de gelek netew henin a bj forma fede
rasyone ten idarekirin. Mirov dikare dewleten we

ha, yen pirsgireka neteweyi di encame peyman O li

hevk:irine de bi şeweyeke çareserkirine wek "dew

leten geleknetew" binav bike. De ne r~st be, rnirov 

dewleten pirsgireka neteweyi çareser nekiribe O in
kara hebOna we dike, wek dewletek geleknetew bi

nav bike. Rast e di van dewletan de gelek netew di

jin, le hebOna wan te tnkarkirin. Ji bo we ji de rast 
be mirov wan wek dewleten uniter binav bike. Her

weha dewleten bi şeweyek teritorial federasyon da

mezirandine ji hene: DYA O Almanya numeyen ve 

modele ne. 
Bi ve mijare ve giredayi, heja ye mirov li ser 

Federasyona ROsya ye Ci rnodela çareseriya we ya 

pirsgireka neteweyi raweste. 

Pirsgireka neteweyi O şeweya çareseri
ya we ya li Rusyaye 

Mirov dikare pirsgireka neteweyi O şeweya 

çareseriya we ya li ROsyaye di se periyodan de bi

nerxine. 1) Dema Imparatoriya ROsyaye-Qeyseri; 

2) Şoreşa Oktobre O dema Yekitiya Sowyetan; 3) 

BelavbOna Sowyetan G tekçOna sistema sosyalist O 

darnezirandin Federasyona ROsyaye. 
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Di periyoda qeyseriye de Rusya bi modela 
dewleta uniter-merkezt dihate ldarekirin. Siyaseta 
we ya di heqe netewe o etnik grı1ben ne rus, en di 
nav tixOben imparatoriye de dijyan, siyaseta koloni
yalizme, as imi ı asyon O rı1sifizekirine bu. Ji bo w e 
Rusya wek dewletek girtigeha gelan diliate binavki
rin. HukOmeta muweqet a şoreşa sibata 1917e, pirs
gireka neteweyi çareser nekir. We di heqe gelen li 
heremen rojhilate ROsyaye de, digot ku jiber şfinde
mayina van gelan, 11ın ne mimkun e otonomiya si
yas! be damezirandin. Ji bo Asyaya Naverast- ko
loniya Turkistan, siyaseta li koloniyen ingilizan t1 
frensiyan (idara meheli) hate peşniyarkirin. 

Di we deme de tevgeren neteweyi yen nete
weyen bindest O her weha partiya korninist ji bo 
mafen neteweyi be navbir micadele dikirin, le heta 
Şoreşa Oktobre biserneket, micadela wan ti enca
men eren! bidest nexist. 

Periyoda duwem bi serkeftina Şoreşa Oktobre 
ya bi peşkeşiya parti ya koroinist-bolşevik dest pe di
ke. Rusya yekem dewlet e, ya partiyeke we ya siyasi 
- partiya kominist, beri bibe desthilat di heqe pirsgi
reka neteweyi o. şeweya çareseriya we de, bi şewe
yeki gelemperi ya li dinyaye O bi taybeti ji bo RO.s
yaye xebaten heja en teorik kiriye; herhemen mezin 
afırandiye O di programa xwe de bi cih kiriye. 

Dive mirov beje ne tene partiya bolşevikan, 
herweha gelek partiyen kominist O bi taybeli Inter
nasyonaJ-2 di heqe çareseriya pirsgireka neteweyi 
xebaten heja kirine O di programen xwe de mafen 
çarenOsi ji bo neteweyen li koloniya O yen li dewle
ten gelek netew te de dijiyan parastine. Wek nimii-

Lenin projey-a Stalin a di 
heqe otorromiye de baş ders 
kir Q raya x w e got: "kare oto
nomizasyone ne rast bu u ne di 
wexte xwe de bu". (V.L. Le
nin, c.45, s.356). Di hernan ro
je de Lenin di nameya ji polit 
buroye re niv1s1 bu, digot: "Ya 
giring e w e ku em serx webuna 
wan ( cumhuriyetan- F.N.) tek 
nebin. Dive em qatekl nuh ava 
bikin, federasyona cumhuriye
ten xwed1ye mafen yeksane " 
(V.I. Lenin, t.45, s.212). Bi
hevre G di sewiyeyeke de bi 
wan re, em de tekevin yekiti
yek nuh, federasyonek nuh" 
(t.45, s.211). 

ne: Marks O Engels digotin: "Gele, gelen din bin
dest kiribe, nilcare azad be" (Engels F. soç. t. 18, c. 
509). IntemasyonaJa-2 di kongreya xwe ya li Lan
done de (1896) biryara mafe çareniisi ~ek çareseri
yek siyasi ya pirsgireka neteweyi pejirand. 

Di prosesa Şere Cihane ye yekemde, li Rus
yaye şere navxweyi ye desthilata siyasi destpekir. 
Partiya bolşewik bi serketina şoreşa Oktobre (1917) 
bO desthilat. Di serkeftina şoreşe de O di darneziran
dİna dewleta sosyalist ya Federasyona RO syaye de, 
rola Lenin wek seroke partiye O teadsyone avakiri
na desthilatiya sosyalist a di tayinkirina istiqameta 
w6 de, xwediye roleke mezine. Lenin di heqe pirs
gireka neteweyl, model u rebazen we yen çareseri
ya we de O di damezirandina form u modela Yekiti
ya Sowyetan de, wek teoıisyeneki O wek revebireki 
xwediye roleke sereke bu. Ji bo we di ve mirov li ser 
nerın, peşniyar o. biryaren Lenin en di heqe pirsgire
ka neteweyi de, li gor prosesa micadela siyasi a qo
naxen tere derbas bQye raweste. 

Lenin ji saJa 1903e de bi pirsgireka neteweyi 
eleqeder bOye O di heqe we de siyaseta bingehtn 
afirandiye. Her çiqwas Lenin ji bo ROsayaye Q Ye
ketiya Sowyetan forma federalizme peşniyar rast 
ditiye O wek forma dewlete peşniyar kiriye, le heta 
şoreşa Oktobre li diji forma federasyone derketiye. 
Wek nimOne: Lenin di saJa 1913e de dibeje: "Em 
beqeyduşert li gel merkeziya demokratik in. Em li 
diji federsyone ne. Wek prensip em li diji federas
yone ne - ew tekiliyen abori lawaz dike, ew ji bo 
dewleteke derbas nabe" (V.I. Lenin, t.48 , 
s.234,235). Di 1914e de ji Lenin, çareseriya pirsgi
reka neteweyi di damezirandina cumhUriyetek de
mokratik a uniter de didit ii mafe otonamiye ji bo 
heremen neteweyi re peşniyar dikir. 

Desthilatiya Şoreşa Sibate (1917) de, siyase
tek we ya ji bo çareseri ya pirsgireka neteweyi tune
bfi. Di we deme de gelek rexistin O tevger, ji teref 
netewe o gruben dilli en cOda yen doza mafe xwe 
dikirin hatin damezirandin. Wek nimilne: li Taşken
te şfua islami, li Orenburge (Kazakistan) Alaş-Ord, 

herweha li Kirirne, Tataristan O Başkirkistane rexi s
ıinen dini-nasyonalist. Li Moskovaye kongra yeke
m!n ya musilmanen RO.syaye civiya. Arınanca 
kongre pekanina yekltiya hemfi musilmanen Rusya
ye o Sibiryaye bO. 

Di ve deme de Lenin, çareseriya mafe çare
ofisi wek mafe veqetandine nirxand O. ji partiye re 
peşniyar kir: "Dive partiya proleteran ji bo hemu 
netewe a gelen ji teref qeyseriye de hatine bindest
kirin O bi dare zore ew xistine nav tuxOben dewlete, 
an ji en bi dare zore te de ten rawestandine (ilhaq 
kiri) re serbestiyek kamil a veqetandlıie llan bike" 
(V.!. Lenin, c.31, s. 167). 
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Di Konferansa li Petrograde (7 -12 gulane 

ı 9 ı 7) de projeya Lenin ya di heqe çareseri ya pirs

gireka neteweyi hat qebul kirin. Di Rapore de: 1) ji 

bo hernil gelen Rusyaya imperyalist ya bere, qebul

kirina mafe çarenOst, veqetandin jl di nav de; 2) Ji 

bo gelen di tuxOben dewlete de biminin, qebOlkiri

na mafe bidestxistina otonomiya hereml; 3) Hazir

kirina qam1neo taybet, en biserbesti peşketina kem

neteweyan garanti dike. Diyar e Lenin di arifeya 

şoreşa Oktobre de ji, modela federasyone napejirtne 

O otonorniye.pcşniyar dike. 
Be gOman programa bolşevika sempati O 

piştgiriya neteweyen bindest stend O herweha li he

remen neteweyi yen ROsyaye serkeftinen mezin pek 

anin. Rexİstinen bolşevikan yen li Paşkafkasyaye 
bihez bOn O mezin bOn. Taşkent bO navenda hezen 

şoreşgeren Asya ya Naverast. Di 15-18 oktobre de li 
bajare Ufe kongreya yekem ya sosyal demokrat

bolşeviken tatari O başklri pek hat. Kongreye birya

ra bi partiya bolşevik re bibin yek, stend. 
Lenin di hezirana 1917e de materyalen prog

rama partiye "Madda 9e ya "mafe çarenOsi ji bo he

mO neteweyen di dewlete de" dixwest, di ber çav 

derbaskir O ji nuh de, weha hate formulekirin: "ji bo 

hemO neteweyan mafe ji bo bi serbesti veqetandine 

O damezirandina dewleta xwe. Dive cOmhuriyeta 

gele rus ji bo damezirandina dewleteke hevbeş, ge

len din bi lihevkirina ji dil bi alixwede bine, ne bi 

dare zore". (V.l. Lenin, c. 32, s. 142). 

Şoreşa Oktobre rewşa dinyaye guhert. Siste

ma dinyaye ya yek qutubi ya imperyalist, tek çO. Li 

dinyaye li dijil sistema imperyalist, sistemek nuh 

avadibO-sistema sosyalist. Şoreşa Oktobre strateji O 

mezena bezen siyasi yen navneteweyi guhert; poli

tik merkezen nuh ava kir O ji bo oeteweyen bindest 

şert, Imkan O. derfeta mafe xwe bidestx.in çek.ir. 
Desthilatiya sosyalist qeramameya aşitiye 

ilan kir. Di ve qeramameye de ji bo neteweyen bin

dest en di bin hukme imparatoriya ROsyaye de bOn 

biryara mafe çarenOsl hate qebOl kirin. HukOmeta 

Sowyeti serxwebOna Polonya, Finlandiya, Litvan

ya, Letonya, Estonya O cumhuriyeten sowyeti (Paş

kafkasya, Belorusya O Ukrayna), qebOl kir. 
Di hernan deme de, ji bo çareseriya pirsgire

ka neteweyi di hundure tixOben ROsyaye de proble

men praktik derketin. Ji ber encamen tekçOna me

kanizmayen dewleta uniter, li cem gelen welate 

wan ji teref ROsyaye de dagir bibO tendensen cO

daxwaziye derketin peş. Ne tene hezen neteweyl

azadixwaz aktif bun, herweha rexİstinen nasyona

llst en Li cumhuriyeten din, bi arınanca micadeleya 

li diji şoreşe O serxwebOne bi hezen dagirker, en 

wek germano-tirk O amerikano-tngillzl re, peyman 

lmze kirin. 

Lenin xeteriya tekçOna dewleta uniter O ne

mimkuniya parastina we ya bi şeweye kevin dit. 

Herweha Lenin dit ku di şerten nuh de, gelen dew

leta xwe bidest xistine, ew de nexwazibin di dewle

teke adeti-uniter de cth bigrin. ŞiOra neteweyi li 

cem van gelana bi şeweyek esası peşketibO . Lenin 

di ve rewşa nuh de, çareseriya pirsgireka neteweyi 

- mafe çarenOsi, di damezirandina federasyona ye

kltiya neteweyan de dit. 

Fikir O peşniyaren çareseriye ji nuh de hatin 

ders kirin O peşniyara modela otooorniye hate gu

hertin O peşniyara federasyone ya sosyalist wek for

meke dewleta demokratik hate qebQl kirin. Di 

kongra III. Uan u ari 19 ı 8) ya sowyeten tevaya Rus

ya ye de, bi ferrni Rusya wek federasyonek sowyeti 

ya cumhuriyetan hate ilan kirin. 
Di 1922e de pirsgireka libevragirtina tekili

yen Federasyona ROsyaye bi cumhuriyeten din en 

sowyeti re derket Dawi lehatina şere navxweyl O 

serkeftina bolşevikan li deveren Kafkasya ı1 Asyaya 

Naverast, şert O imkanen formeke hevkariye, ya di 

nav neteweyan de çekir. 
Di ve deme deprojeya Stalin (24.09.1922) a 

otooorniye aktuel bO. Di projeye de diliate peşniyar

kirin: "Dive peymana di nav cOmbOriyeten sowyeti 

Ukrayna, BelorOsya, Azerbeycan, Gurcistan, Erme

nistan O federasyona ROsyaye de be pejirandin O 

hemO cOmhOriyet, bi şeweyeke formel tevil Fede

rasyona ROsyaye bibin". Projeya Stalin wek otono

mizasyon hate binavkirin. Ji ber ku tevilbOna penc 

cumhuriyetan bi Federsyanona ROsyaye re li ser 

mafe otooorniye bO. 
Lenin projeya Stalin a di heqe otooorniye de 

baş ders kir O raya xwe got: "kare otonornizasyone 

ne rast bO O ne di wexte xwe de bO". (V.L. Lenin, 

c.45, s.356). Di hernan roje de Lenin di nameya ji 

polit buroye re nivis! bO, digot: "Ya giring ew e ku 
em serxwebOna wan (cumhOriyetan- F.N.) tek ne

bin. Dive em qateki nuh ava bikin, federasyona 

cumhuriyeten xwed!ye mafen yeksane "(V.I. Lenin , 

t.45, s.212). Bihevre O di sewiyeyeke de bi wan re, 

em de tekevin yekitiyek nuh, federasyonek nuh" 

(t.45, s.211). Li ser esase peşniyara Lenin , di 
30.12. ı 922e de, di kongreya yekem a sowyeten yek

bOyi (Ukrayna, Belorusya (ROsya Spl), Azerbeycan, 

Gurcistan, Ermenistan O federasyona ROsyaye) de 

biryara dameziraodina YekJtiya Sowyetan (Yekltiya 

Cumhuriyeten Sowyeti Sosyalis) wek formeke çare

seriya pirsgireka netewey! hate pejirandin. 
Herweha di hundfire cumhuriyetan de, gelek 

federasyon, herem O mintiqeyen netweyi hatibOn 

damezirandin. Di van yekineyen netewey! de, pa

rastina berjewendiyen netewey! bi alikariya dewlete 

TEVKURD-Hejmar 4 23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ii di makezagone de bi şeweyeke ferıni hatiban ga
ranti kirin. NifUs O teritoriya Yekltiya Sowyetan piş
tl Şere Cihane ye duyem bi tevilbfina cumhuriyeten 
wek Estonya, Litvanya u Letonyaye fıreh bU. Jima
ra cumhuriyeten federatif heta belavbuna Yekltiya 
Sowyetan 15 heb bfuı. 

Pisporen di heqe pirsgireka neteweyi de xe
baten wan benin, siyaseta neteweyi ya di periyoda 
Yekltiya Sowyete ji hev cfida dinerxinin. Kesimek 
ji wan we deme tene wek periyodeke ideal-ereni di
nerxinin. Ango nirxandinen wan li gor agahiyen 
femıl en dema Yekitiya Sowyetan in. Kes\ffiek ji we 
deme rexne dikin, be ku deskeftiyerf ereni ln.kar bi
kin, di siyaseta w€ deme de tişten neyini yen bünin 
ji eşkere dikin. Wek nimune: Ramazan Abdullati
pov siyaseta Lenin a ji bo çareseriya pirsgireka ne
teweyi rast dibine O we dipejirine. Herweha Abdul
latipov çareserkirina pirsgireke w ek G. Rakovski 
dinerxine. G. Rakovskl dibeje: "şoreşa Oktobre şert 
O derfeten di prosesek direj de pirsgireka neteweyi 
çareser bibe pek ani, veya prosesek direj e O de ge
lek salan berdewam bike". Abdullatipov siyaseta 
Stalin ji bo ku eberniyet ne daye çareseriya pirsgire
ka neteweyi u biryaren kongreyen partiye pek ne
aniye rexne dike. Ew dinivisine: "analiza dokumen
ten we deme (salen 20e) nişan dide ku siyaseta ne
teweyi ya pişti mirina Lenin hatiye meşandin, di te
ori u praktike de siyaseta Stalin bu. Siyaseta Stalin 
çavkaniya gelek deformac;yon O tahrifan bO. Enca
men ve siaysete civak ani hemberi hev. Her çiqwas 
di hemO kongreyen partiye de (salen 1920e), eli he
qe pirsgireke de xebat hate kirin O bemameyek fi
reh hate qebOl kirin u ti keseki ji inkara we nedikir, 
.. . le gotin tişteke o li pe gotine çOyin tişteki din e. 
Jiber ku siyaseta neteweyi tene di lozung ı1 dekle
rasyona de hate parastin. ("Priroda i Paradaksi Na
sionalnovo "ya" Moskva "Misl. 1991. S.40-41 ) 
Herweha Stalin ji bo ku di ware siyaseta neteweyi 
de rebazen burokratik- idari, hakim kiriye te rexne
kirin. Te !cüakirin ku hernan siyasete li cem revebi
ren dezgeyen merkezi O di civate de, helwesta be
dengitiye-çi ji min re, hakim kiriye. 

Gelek revebiren cumhuriyeten federatif li diji 
siyaseta Stalin a "otonornizasyone" derketin. U hel
westa çav li pirsgireke girtine xurt dibfi. Desthilatdar 
hebuna pirsgireka neteweyi fi biiyeren li cumhUriye
ten Paşkafkasyaye, Pribaltike O Asyaya Naverast in
kar dikirin G digotin vana hemu tişten beasas in O ji 
teref rewşenbiren van hereman de ten çekirin. 

Prosesa merkezikirina desthilate O tasfiyeki
rina terefen mixalif h eta sal en ı 930e de w am kir. Di 
encame ve micadeleya ji bo desthilate Q tasfiyekiri
na hezen mixalif de prosesa ereni ya damezirandina 
tekliiyen neteweyi yen nuh, bi şeweyeke neyini ha-

te rawestandin. Deformasyona prensib Q idealen 
sosyalizme O durketina serokatiya siyasi ji demok
ratiyete, bandorek neyini li ser rewşa tevayi ya ne
teweyan Q tekiliyen di nav wan de hişt. 

Encamen serjimaren li Yektiya Sowyete hati
ne kirin nimôneyen siyaseta neyini nişan didin. Di 
wan serjimeran de gelek gruben neteweyl yen biçfik 
nasnameya xwe ya neteweyi negotine ı1 xwe bi nas
nameya gruba etnik ya neziki xwe Ifade kirine. Li 
gor serjimaren Sowyete hatine kirin: Di sala 1926e 
de li Yekitiya Sowyetan 194, di 1939e - 99 (hinek 
dibejin 60), 1979 - 1 O ı, 1989 - 128. Tene li Rusya
ye di sala ı 994e de ı 76 gruben etnik (neteweyl) ha
tine tesbit kirin. Jimaren li jor diyar dike ku di şer
ten serbestiye de, gruben demeke wek asimilebOne 
dihatin hesibandin, nasnameya xwe ya.neteweyi ji
bir nekirine. Van gruban hebGna xwe ya etniki, zi
man O urf il adeten xwe j1 parastine. 

Yekitiya Sowyete neziki 70 sali hebOna xwe . 
berdevam kir. Di ve periyade de bandorek mezin ya 
ereni li ser tekiliyen abori, siyasi civaki O kultur'! yen 
navneteweyl hişt. Di Şere C'ıhane ye duwem de, ge
len dinyaye ji diktatoriya faşist ya Hitler rizgar kir. 
Di tekoşina li dijt dewleten faşist de alikariya hezen 
anti-fasit kir. Di tekoşina ji bo rizgariya netewey1 de 
gelek neteweyen bindest en li Asya, ii Afrikaye bi 
alikariya Yekitiya Sowyetan, welate xwe ji zordariya 
dewleten kolanyalist rizgar kirin. Ji bo pirsgereka ne
teweyi ya li dinye tekeve rojev u destUra rexistinen 
navneteweyi il bi taybet] ya Neteweyen Yekgirti 
sowyetan xebatek mezi.n kiriı1 O wek prensip prensi
pa mafe çareofisi biNYda pejirandin. 

Yekitiya Sowyetan bi hernil kemasiyen xwe, 
siyaseta ji bo neteweyen Yekltiya Sowyetan meşan
diye, ji siyaseta dewleten kapitalist geleki peşdetir O 
adiltir bOye. Ji bo we jl bandorek mezin ya ereni li 
ser gelen Sowyete hiştiye. Federasyona ROsyaye piş
ti belavbuna Yekltiya Sowyetan perçe nebO; te de 
tevgeren cOdaxwaz xurt nebiln il şere navxweyi yen 
neteweyen cuda demeket Sedemek bingellin ew bu 
ku siyaseta Sowyete gelen welau xwe neziki hev ki
ribfi; li cem wan bawen Q xwestina bi hev re mayin ii 
jiyane xurt kiribfi. Wek nimfuıe: Lekolineke ya di sa
la 1989e de hatiye kirin, diyar dike ku li Yekitiya 
Sowyete, di ware tekiliyen neteweyi de tehamOla 
hevdu qebfilkirin O rezgirline karaktereki di sewiye
yek hen bilind de bı1ye. Li gor pirsiyariya di nav ge
len sowyeti de hatiye kirin: 77 % miroven ji netewe
yen guherti wek hev qebı1l kirine. Di kar de 84 % ji 
tekiliyen di nav gruben neteweyi yen guherti mem
nun büne. Di pirsa zewaca bi miroven ji neteweyen 
guherti re 44 % raya xwe bi ereni di yar kirine O 55 % 
meriven wan ji neteweyen guherti hebOn; 88 % he
valbenden wan ji neteweyen guherti bO; 2. 7 % li diji 
tekiliyen miroven ji neteweyen cOda bOn a 8,7 % di-
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hesibandin, ku di herema wan de, dive mafe jiyane 
tene ji miroven neteweya cth re bebe. 

Periyoda salen perestroykaye bO salen dest
peka belavbOna Yekitiya Sowyetan O tekçüna siste
ma soyalist. Siyaseta perestroykaye hesab O niyeta 
we çi dibe bila bibe, re o derfet ji hezen nasyonalis
tl-cfidaxwaz O yen li dijt sosyalizme ne re xweş kir. 
Medisa Sowyetan mafe çareofisi ji bo cumhuriye
ten Sowyetan wek mafe veqetandine ji nuh de for
mule kir. Sovyetan biryarek weha di prosesek siyasi 
ya hezen anti-sosyalist O nasyonalist- cOdaxwaz di 
berna waran de piştgiriya dinya emperyalist disten
din, qebfil kirin. Di ve deme de tevgeren neteweyi 
yen nuh hatin damezirandin. Tekoşina wan ya ji bo 
serweriya neteweyi, rewşa tekiliyen di navnetewe
yen li cumhOriyetan, bi şeweyeke neyini, guhert. Li 
gelek cumhOriyetan: li Ermenistane, Gurcistane, 
Litvanya O Çeçenisıane gruben çekdar (nasyonalist
ekstremist) hatin damezirandin. Di praktike de ve 
siyaseta bO sederne pevçfuıen ciddi yen di nav mi
roven neteweyen cOda yen li hernan deveran nişteci 
bOn. Li CumhOriyeten wek Litvanya O Estonya mi
roven ne ji neteweya wan bOn ji mafe hemwelatiye 
bepar bOn O gelek ji wan mecbur bfin ji wan deve
ran koç bikin. 

Di encame siyasetek weha de neteweyen ser
wer en cumhOriyetan ne tene mafe veqetandine bi
kar anin, her weha rewşa netewe o gnıben etnik, en 
dehan salan bihevre jiyabOn jibir kirin. BelavbOna 
Yekitiya Sowyete tesiren neyint li ser identiteta et
niki kir; krizek kOr di ekonomiye, ideoloji a politi
kaye de hişt. Ango, encamen we yen neyin!, rewşa 
dewlete, zagon O nizama huquqe, şiOra neteweyi li 
cem gelek mirov O gelan tek bir. 

Pirsgireka netewey_i O şeweya 
çareseriya we .. ya ı i federasyona 

Rusyay e 

Bi rexme Yekitiya Sowyete di 199le de belav 
bO O sistema sosyalist tek çO, Dewleta ROsya ji bo 
parastina yekitiya neteweyen nav xwe bipareze mo
dela federasyone wek formeke yeldtiye di makeza
gona 1999e de pejirand. Makezagona nuh bi van 
gotinan dest pe dike:"Em gele Federasyona Rus
yaye geleknetew in O me qedera xwe li ser xaka 
xwe bi h ev re giredaye ... " . 

Di madda yeke ya makezagone de nivisiye: 
Federasyona ROsyaye - dewletek demokratik, fede
ratif a huqOqi ya bi forma cumhOriyete idare dibe 
ye". Di Federasyona ROsyaye de 23 cumhOriyeten 
federatif, 7 eyalet, 7 otonamiyen heremi, 2 bajaren 
federatif (Moskva O Sanktpeterburg) O gelek otono
miyen kulturi henin. 

Prosesa pirsgireka neteweyi li ROsyaye ber
dewam e. Jj ber pirsgireken etrıild O emo-siyasi yen 
li benda çareseriye ne henin. Çendek ji wan ev in: 
1) Tendensen cOdaxwaz en etno-siyas1 O heremi. 
Wek nimOne Çeçenistan. 2) Dijberiyen etnosiyasl 
yen li cumhOriyetan. NirnOne: nakokiya osetini-in
guş. 3) Neteweyen di cumhuriyet O heremen oto
nam de serwer in, berna imkanan ji bo berjewendi
yen xwe bikar Unin O mafen gn1ben neteweyi en di 
we cumhOriyete de dijin binpe dilin. 4) Pirsgireka 
koçberiya rOsan a ji cumhOriyeten Sowyete en bere 
O ji cumhOriyeten ROsyaye bixwe. 5)Pirsgireka ge
len cih, en jimara wan kem ne gihaye merhela çare
seri ye. Wek nimüne. Gelen bakure ROsyaye, Sibirya 
O Rojava dur. 6) Koçberi ya ji ROsyaye O ya ji derve 
de te ROsyaye nebfiye pirseke siyaseta neteweyi ya 
çareseri ye. 

BegOman ne tene pirsgireken n.eteweyi yen 
neteweyen ne rus dibin sederne nakoki, şere navx
weyi O beistiqrariye, herweha tevger O tendensen 
nasyonallst yen rusi jt roleke mezin dilizin. Li gor 
rapora Essarnbleya gelen ROsyaye (2001) hazir kiri
ye gelek sedemen neyini yen betstiqrariye di nav 
yekitiya gelen ROsyaye de derdixin O herweba pirs
gireken dive çareser bibin hatine nivisandin. Wek 
nimüne: Serweriya neteweyi - Rola faktare etniki 
di ware peşketina jiyana civaki O siyast de geleki te 
mezin kirin. Daxwaza asirnilekirin O mehandina he
mO netew O gelen din di nav neteweya rusi de. Wek 
nimOne: fikra, "dive netewe ben jibirkirin"; "cum
hfiriyetan fesix bikin"; "etnos-netewe xayal e, rasti
ya tene-neteweya hemwelatiye ye"; "ji pasaportan 
nasnameya neteweyi rakin" Ohw. Di hernan rapore 
de ji bo idara dewlete, di prosesa etno-siyasi ya li 
ROsyaye de, çend prensiben bingehln .ten peşniyar 
kirin: "Wekheviya interesen gruben neteweyi O şirl
katiya di hemO waran de. Nabe ti gruba n~teweyl 
xwedt imt.iyazen mafe kontrola li ser xake, dezge O 
saziyen dewlete O dewlemendiya welet be. Birek
xistina jiyana neteweyt ya gruben etnik-etnos. Çeki
rina şertan ji bo biryardayin o pekanma pewistiyen 
etnopolitik O emo lculturi. Parasıina dewlete O dialo
ga yeksaneyt di nav hemO gruben neteweyi de 

Dixwazirn ve nivts bi çend gotinen Assemb
laya gelen ROsyaye bi dawl binim. "Gelekneteweyl 
ji bo Rusyaye nimeteke mezin e; meziyetek we ya 
geleki mezin e; giring e bi şeweyeke aqilane O has
tayi lihev be ragirtin. Heger tecrübeyen tarixe yen 
peşketin a yekitiya neteweyen ROsyaye ya ji tarixe 
de, neye derskirio O beger bi şeweyeke bingehin ne
dna di heqe pirsgireka neteweyi u rebaze lihevra
girtina pirsgireke neye guhertin, dewleta ROsyaye 
ya geleknetew, de heta demek dire ji beisuqrariy te
kiliyen di ware neteweyl dexelas nebe. 

01-02-2010 
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Kaltel Çözümün Anahtan: 
Ulusal Demokratik Birlik! 
Partiya Komunist a Kurdistan 
(KKP) 

Hasan F1rat* 

T C tarihinde ilk kez Kürt ulusal sorunu 
"çözüm" diliyle tartışılmaya başlandı. 

Çözüm tartışmalarnun hiçbir olumlu sonuç verme
mesi halinde bile, gelinen düzey küçümsenemez. 
Çünkü artık Kürt ulusal sorunu yeniden kırmızı 
çizgilerin içine sokulamaz. "Kürt yok"a, "kart
kurt"a dönülemez. Kürtlerin, en azından halk ola
rak varlığı inkar edilemez. "Kürt dili diye bir dil 
yok" gibi ucubeyalanlar kamuoyu gündeminde es
kisi gibi yer bulamaz. Kürtçe konuşmak sözcük he
sabı yapılarak cezalandırılamaz ve Kürtçe artık ya
saklanamaz. Bundan böyle Mustafa Muğlalılar, Ji
temciler, Ergenekoncular, orducular, özel harekat
çılar vd. çıkıp Kürt halkına karşı hesapsız-kitapsız 

şiddet uygulayamazlar. inkarcı, tekçi, asimilasyon
cu ve şiddeti ulusal taleplerin bastırılmasında tek 
araç olarak gören TC'nin devlet anlayışı, "çözüm" 
tartışmalarıyla oluşan çatlaklarını yeniden kapatıp 
eski günlerine dönemez. Kürt siyasetçilerine siya
set yapma kapıları eskiden olduğu gibi kolay kolay 
kapatılamaz. Kürt halkı sürü yerine konamaz; ka
zandığı bilinç düzeyi görmezlikten, bilmezlikten 
gelinemez. 

"Eskisi gibi olmaz"ları çoğaltabiliriz. Ama 
gerek yok. Biliniyor. 

Kendi sorununa duyarlı her Kürdün kendisi
ne veya başkalarına, son dört aydan beri sorduğu 
yalın soruyla devam edelim: "Ne çıkar? Bu çözüm 
tartışmalan nereye varır?" 

Sorunun yanıtından önce üzerinde durulması 
gereken bazı noktalar var: 

Biliniyor, ama tek:rarlayalım : "Çözüm" tartış
masının başlamas ı ileri bir aşamadır. Bu noktaya 
gelişin altında yatan gerçeklerden biri ve en başta 
geleni PKK' nin 25 yıldır sürdürdüğü ; üstelik çok 
zor, eşitsiz koşullarda sürdürdüğü mücadeledir; bu 
mücadeleye Kürt halkının önemli bir kesiminin ver
diği destektir. 

İkincisi; Obama ile birlikte ABD' nin bölge
sel politikalarında yaptığı rütuşlar gereği önce Ba
yan Clinton' nın, ardından Obama'nın Türkiye ziya
reti ile TC'ye yaptığı önerilerdir (siz dayatmalar di
ye okuyun). 

Üçüncüsü; Kürt coğrafyasını kana bulayan 
silahlara, savaş uygulama ve önlemlerine TC 'nin 
bugüne kadar ayırdığı harcama kaleminin -ki bunun 
500 milyar dolar civarında olduğu açıkça söyleni
yor- dünya kapitalizminin kriz ortanunda eskisi gibi 
sürdürülemez oluşudur. 

Dördüncüsü; ABD ' nin yeni Ortadoğu ve 
Kafkasya politikaları gereği Türkiye' ye biçtiği rolle 
birlikte sunulan ekonomik olanakların -petrol boru 
hatları başta olmak üzere- cazibesidir. Dördüncü 
şıkka bağlı olarak, uluslararası sermayenin güven
likli ortarn isteği ve bunun için 25 yıldır süren sava
şın durdurulması , PKK'nin silahJan bırakması ve 
Güney Kürdistan Federe Devleti ile TC 'nin ili şkile
rinin normalleştirilmesi dayatması var. 

Beşinci olarak, TC devlet yapısını oluşturan 
güçlerin ve bu güçlerin arkasında duran sermaye 
gruplarının çıkarlarının birbiriyle çatışmas ı sayıla

bilir. 
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Saydıklarımız ve eklenebileceklerin topla

mından olmak üzere Kürt ulusal sorunu çözüm 

düzleminde ve ilk kez kamuoyu gündeminde tartı

şılıyor. Gelinen noktanın önemli, hem de çok 

önemli olduğunu vınguladık. Ancak, çözüm kapı

da değil. Bunun böyle olduğunu her Kürt bilme

lidir. Bu hamur daha çok su götürür. Çözüme 

ulaşmak için başlamak gerekir. Çözüm tartışmaları 

bir başlangıçtu. Üstelik, çok ileri, çok düzeyli ve 

hatta kencti içinde belli bir kararlılığı da içermedi

ği, tartışmalarm başlamasından hemen sonra açığa 

çıkmıştu. AKP Hükümeti'nin ve Başbakan Erdo

ğan' ın bir çözüm istediği kesindir. Ama bu Kürt 

sorununun çözümü mü yoksa Kürt ulusal hareketi

nin çözülmesi hedefi mi? Ciddi bir ön hazırlığın ar

dından kamuoyu önüne çıkmadıkları da kesindir. 

Daha sorunun adını bile koyamamaktadular. Her 

Genelkınrnay açıklamasının ardından geri adım at

malan, söylem düzeyinde dillendirdiklerini bile rö

tuşlamaları, dört ayda..-ı beri kamuoyuna bir çözüm 

planı sunamamalan da gösteriyor ki, hükümet ve 

başbakan kendi istedikleri çerçevede bile çözümde 

kararlı bir siya~i iradeye sahip değildirler. Direnme 

odakları karşısında kararlı ve güçlü bir siyasi irade 

olmadan, oldukça kapsamlı bir sorun olan Kürt 

ulusal sorununun kalıcı çözümü bir yana, PKK'nin 

silahlan buakması, sermayenin istediği güvenlikli 

ortamın sağlanması ve Türkiye'de demokrasinin 

asgari düzeyde kurumsallaştırılması bile olanaklı 

değildir. 

Ancak, baştan belirttiğimiz nedenler topla

mından olmak üzere bu konunun MGK'da ele alın

dığını ve bir çerçevenin çizildiğini de kamuoyu bili

yor. MGK planının içeriğinde nelerin olduğu ise ha

la gizleniyor. Başbakan'ın ağzından açığa vurolan 

ve Kürt kamuoyunun beklentileriyle asgari düzeyde 

bile örtüşmeyen hükümet yönelişi, "önce yönetme

liklerde, orta vadede yasalarda, uzun vadede anaya

sada değişiklikler yapma" dır. Genelkurmay' ın ve 

onun çevresindeld güçlerin (CHP, MHP, ulusalcı sol 

gibi) ise asıl amaçları -üzerlerindeki uluslararası 

baskılar nedeniyle- PKK'yi silahsızlandırmak, "hal

kımızın bir kısmı Kürtçe konuşuyormuş"u kabul

lenmek ve devlet katındili güçlerini sarsınayacak 

kimi kısmi yasal düzenlemelere göz yummak ola

rak özetlenebilir. 
Meşhın bir askeri deyimdir: Alavere, dalave

re Kürt Memet nöbete! Bu alavere dalavereyi ve 

Osmanlı'da oyunun çokluğunu Kürt halkı tarihi tec

rübeleriyle iyi bilir. Bu tecrübeye bu günlerde çok 

fazlasıyla ihtiyaç var. Bu tarihi tecrübeyi ayağa kal

dırmalıyız. 25 yılın ağu savaş koşullarıma ağırlığı 

Mevcut çözüm tartışmala
nnda Kürt tarafının çıtası sıfır 
noktasının çok az üstünde sey
rediyor. 25 yıllık savaşın yol 
açtığı ekonoınik, toplumsal ve 
siyasal yaraların sarılarak barı
şın sağlanması isteğini ayn tu
tarsak, ulusal istemler bağla
mında Kürt halkının varlığının 
kabulü, Kürt dili üzerindeki 
yasaklann kaldırılması (konuş
ma, basın-yayın, üniversiteler
de bölüm açmak gibi) ve yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi 
diye özetleyebiliriz çıtanın 
yüksekliğini. 

altında yersiz umutlara kapılıp ihtiyatı elden bırak

mamamız gereken bir zaman diliminden geçiyoruz. 

En azından bugün bulunulan noktadan geriye düşü

şe yol açacak gelişmeler engellenmelidir. "Gel ban
şalım, silahlan susturalım" diye Erzincan'a çağrılan 

Seyit Rıza'nın yaşamının Elazığ buğday pazarı 

meydanında ve darağacında sonlandığını , ardından 

Dersim'in uçaklarla harabeye çevTildiğini ve yakla

şık 30 yıl Kürtlerin adlarının ve seslerinin tarih sah

nesinden silindiğini hatırlatalım. Eğer 25 yıllık mü

cadele Genelkurmay'ın temsil ettiği irade doğrultu

sunda sonlanusa -ki biz buna inanmıyor ve inan

mak istemiyoruz- Kürt ulusal sorununun üzerinin 

betonlandığı günlere geri dönüleceğinden kimsenin 

şüphesi olmasın. 

Başbakan' ın önce yönetmelik, sonra yasa, 

daha sonra da anayasa değişiklikleri biçiminde 

özetiediği düşüncesine olumsuz yaklaşıp, sorunu 

sürece yayıyor, diri Kürt dinamiğini çürütmeyi 

amaçlıyor, bu bir taktiktir diye yorumlamasak bile, 

Türkiye devlet geleneğinde yasaların ciddi bir ga

ranti olmadığını hepimiz yaşayarak biliyoruz. Bili

yoruz ki, hiçbir yasada işkence serbesttir, devletin 

silahlı güçleri istediği Kürdü öldürebilir, istediği 

köyü yakar, istediği kadar insanı yerinden yurdun

dan göç ettirir diye yazmıyor. Tersine işkence ya

saktu, insan öldürmek suçtur diye yazıyor. Uygula

mada yasaların işe yaramarlığını ise sağır sultan bile 

biliyor. 
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Masanın bir tarafında Kürtler vardır 

Asıl soruya ve en alt düzeyde bile olsa kalı
cı çözüme gelince ... Çözüm masanın Kürt tarafın
dadır. TC Devleti kabul etmese de, Kürt ulusal so
rununun tartışıldığı masanın bir yanında oturanlar 
-direkt veya dolaylı- Kürtlerdir, Kürt halkının tem
silcileridir. Diğer yanında da yalnız TC temsilcile
ri yoktur; direkt veya dolaylı olarak ABD, AB, 
İran, Irak, Suriye ve daha başkalannın temsilcileri 
de var. Şimdilik basında, toplantılarda, ayak üstü 
sohbetlerde ve özetle yaşamın her alanında tartışı
lan bu konu eninde sonunda diplomasi masasına 

da gelecektir. Ve masadan herkes gücü oranında 
birşey ler almış olarak, tersinden birşeyler de ver
miş olarak kalkacaktır. Sonuçsuz kalkış olasılığını 
unutmamak gerek elbette. Tam da burada ve masa
nın öbür yanındakilerin de duyması pahasına açık
ça söyleyelim ve belirtelim ki; masaya oturacak 
Kürt delegasyonunun eli yeterince güçlü olmaya
caktır. Şu an görünen gerçeklik bu. i leriki günler, 
aylar ve yılların neleri getireceği, Kürt elinin nasıl 

güçleneceği ise asıl üzerinde durulması gereken 
konudur. 

Kürt delegasyonunun eli yeterince güçlü de
ğil dedik. Neden? Bu güçsüzlüğün tarihsel nedenle
ri, sosyolojik boyutları ve Kürtler dışındaki belirle
yenleri üzerinde durmak bu yazının sınırlarını çok 
çok aşar. Şimdiki zaman dilimine yansıyanlan ana 
başlıklarıyla sıralamakla yetinileceğini peşinen be
lirtelim. 

Tekrar pahasına ve giriş anlamında: Kürt so
runu ulusal dahas ı bir halkın ve ülkenin sorundur. 
Ulusal sorun -burjuva demokrasisi anlamında- de
mokratik bir sorundur. Sorunun özü, başkalan tara
fından yönetilen olmaktan kurtulmaktır. Kendi yö
netsel erkini kazanmak ve kendi ellerine almaktır. 
Ya da tarihsel bakımdan gecikmiş/geciktirilmiş bir 
hakkın kazanımıdır. Ulusal iktidar olmanın biçimini 
iç ve dış koşulların, öznel ve nesnel nedenlerin top
lamı belirlemektedir. Eğer Kürt ulusu ve onun tem
silcileri tartışmaya yer bırakmayacak kadar güçlü 
ve belirleyici olabilselerdi, hiç kuşkusuz çözüm ma
sasına bağımsız yada fedaratif bir Kürdistan devleti 
şiarıyla oturacaklardı. Kabulün formalitelerini res
mileştiTip masadan kalkacaklardı. Hiç şüphesiz, or
taksız iktidariarına ülkelerin ve ulusların birliğini 
de ekleyeceklerdi. Belki de, o masaya oturanlada 
çıkarları gereği eşit ortaklığa (federasyon, konfede
rasyon gibi) imza atacaklardı. Ve son olasılığı ka
bullenmeleri halinde, kabullerinin altına şu şerhi 

düşeceklerdi: Kararı özgür iradesiyle referandumda 
halkımız verecektir. 

Şimdilik bu ütopyamızı gerçekleştirecek güç, 
ütopyaınızia doğru orantılı bir düzeyde değil. Bu 
bilinen gerçekleri neden tekrar p~asına seslendiri
yoruz? 

Mevcut çözüm tartışmalarında Küıt tarafının 
çıtası sıfır noktasının çok az üstünde seyrediyor. 25 
yıllık savaşın yol açtığı ekonomik, toplumsal ve siya
sal yaraların sanlarak barışın sağlanması isteğirıi ayn 
tutarsak, ulusal istemler bağlamında Kürt halkırun 
varlığının kabulü, Kürt dili üzerindeki yasakların kal
dırılması (konuşma, basın-yayın, üniversitelerde bö
lüm açmak gibi) ve yerel yönetirnlerirı, güçlendiril
mesi diye özetleyebiliriz çıtanın yüksekliğini. 

İstekler çıtasının, mevcut koşullar çerçeve
sinde biraz daha yükseltilmesi gerekiyor. Ve bu 
yükseltmenin toplumsal ve siyasal zeminlerinin 
güçlendirilmesi de bir o kadar elzem. Toplumsal ve 
siyasal güçle, uluslararası destekle örtüşmeyen ve 
gerçekleşme olanağı şu anda yüzde bir bile olma
yan önermelerle Kürt halkını oyalamanın bir anlamı 
olmadığına inanıyoruz. Bu inancımızdan dolayı bu
günkü süreçte çok ileri önermelerde bulunmayı da 
doğru bulmuyoruz. Ancak masaya oturacak Kürt 
delegasyonu ya da konuyla ilgili söz söyleyen her 
Kürt ve Kürt siyaseti asıl ütopyasını dosta-düşmana 
haykırmalıdır. Bu bir. İkinci olarak, konunun özünü 
yani asıl hedeflediğimiz iktidar biçimini çözüm tar
tışmalarının yapıldığı gündeme, şimdilik kaydıyla 

yazmıyoruz. Çözüm tartışmaları bir süreçtir. 
Süreci adım adım iktidarlaşma olarak adlan

dırmak mevcut koşullara en uygun düşenidir. De
taylarına girmeden belirtelim ki, iktidarlaşma 
ÖZERKLiK, KISMİ ÖZERKLiK, EYALET SİS
TEMİ ve sözcüğün gerçek anlamında güçlendiril
miş YEREL YÖNETİMLERden birinin altı iyi dol
durularak başlatılabilinir. 

Son iki paragrafı okur şöyle okumalıdır: Bi
zjm siyasi çözüm önerimiz federasyondur. Federas
yon önerisinin gerçekleşme olasılığı elde olmayan 
nedenlerle devre dışı kalırsa, özerkliğin biçimi tartı
şılabilinir. Ama tartışamayacağımız, tartışsak bile 
aksini kabul edemeyeceğimiz "kırmızı çizgileri
miz"in de bilinmesi gerekir: 

-Kürtler Kürttür (vurgu için), dilleri Kürtçe
dir, ülkelerinin adı Kürdistan 'dır; Kürt dili ve kültü
rünün geliştiriJip yaşatılması siyasetin değil doğa
nın bir yasasıdır. 

-Kürtlerin açık ve meşru siyaset yapmaları
nın önündeki tüm kısıtlayıcı yasa ve önlemlere der
hal son verilmesi kesin bir zorunluluktur. 

-Türkiye'nin yasal/idari ve hukuki yazg ı sı 

baştan aşağı bu gerçeklikler ışığında yeniden dü
zenlenmeli ve düzenleme Kürt halkını tatmin edici 
düzeyde olmalıdır. 
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-Uzlaşılacak çözüm paketi mutlaka ve mutla
ka uluslararası kayda ve gararıtörlüğe almmalıdır. 

-Federe Kürt Devleti 'ne yönelik hiçbir düş
manca politika kabullenilemez. 

-PKK'nin başını çektiği ve halkımızın önem
li bir kesiminin aktif destek verdiği mücadelenin 
kazarumlarından (siyasi ve toplumsal örgütlenme, 
tv, basın, belediyecilik vd.) vazgeçilemez. 

Asıl kaynağı TC' nin 1920' lerden bu yana 
sürdürdüğü inkar, imha ve asimilasyon politikalan 
oları son 25 yıllık Kürt direnişinin bedelleri genel 
olarak ağır olmuştur. Savaşın ağır yükünü ve ağır 
bedellerini asıl olarak Kürt halkı çekmiştir ve öde
miştir. Kürt halkının sırtından bu ağır yük bir arı ön
ce kalduılmalıdır. İlk elden silahlar kesin olarak 
susmalı ve tartışma ortamı özgürleştirilmelidir. He
men arkasından da savaşın yarattığı yaraların sarıl
masına başlarımalıdu. 

Şüphesiz TC'nin şiddetine karşı silahlı müca
deleyi başlatan PKK'dir. Silahlan bırakıp buakma
yacağına, buakacaksa hangi koşullarda bırakacağı
na karar verecek oları da PKK' dir. PKK üst düzey 
kadrolannın ve PKK silahlı gücünün sonraki süreç
te nasıl konumlanacağı kararını da onlar verecektir. 
Bizim önerimiz, sağlam ya da sağlama yakın garan
tllerin gerekli ve zorunlu olduğudur; Kürt halkının 
onurunun çiğnetilmemesidir. Silahların susturulma
sı ve ,barış" ortamının sağlarıması, savaşın yarattığı 

diğer sonuçların ortadarı kaldırılması bütünlüklü bir 
paket olarak ele alınmalı ve yapıcı bir sonuca ulaş
tuılmalıdu.Bununiçin: 

-Koşulsuz bir genel af yasası çıkarılmalıdu. 
-Ordunun Kürdistan'daki operasyonları dur-

durulmalıdır. 

-DTP, DTP'li belediyeler ve diğer Kürt örgüt 
ve partilerine yönelik tutuklama ve cezalanduma 
furyasına son verilmelidir. 

-Düşüncenin özgürce açıklanacağı ve tartışı
lacağı bir ortam sağlanmalıdır. 

-Köy Koruculuğu, Jitem, Ergenekon gibi ku
rumların varl ığı sonlarıdınlmalı, suç işleyenler yargı 
önüne çıkarılmalıdır. 

-Kürt halkının savaştan doğan zararlarıyla il
gili önlemler derhal uygulamaya konulmalıdır. 

-Zorla göç ettirilenlerin kendi köy ve kasaba
larına dönüşlerinin önündeki tüm engeller kaldml
mahdır. 

*** 
Bilinenleri bu kadar tekrarlamakla yetiniyo

ruz. Ve daha önce değirılp geçtiğimiz Kürt elini na
sıl güçlendireceğimiz, istemler çıtasını nasıl yüksel
teceğimiz konusuna yeniden dönersek ... 

Peşinen bir gerçeğin altını çizmeliyiz. Kür-

distarı coğrafyasının özellikleri, Kürt halkının bö
lünmüşlüğü ve siyasal örgütlenmesini bugüne kadar 

devlet düzeyinde örgütleyememiş olma~ı gibi çeşitli 
nedenler toplamından olmak üzere bugün Kürt hal
kı, düşmanı çok dostu yok (bu 'yok'u az diye arıla

mak gerek) bir halktır. Sadece bu gerçeklik bile 
Kürt ulusal sorununun çözümünü güçleştirmektedir. 

Özellikle Türkiye cephesinde. Çünkü TC'nln gele
neği; iç dinamikleri zor yoluyla bastırmak, dış bas
kılar karşısında ise yerlere kadar eğilmektlr. Kürtle
rin de dış destekleri ve dostları oldukça zayıf ve az
du. Bu dış destek ve dost azlığının Kürt halkından 
ve siyasetinden bağımsız nedenleri vardır ve bu ne
denler oldukça güçlüdür. Ancak bizi birinci elden 
ilgilendiren Kürt iç dinamiğinin var oları problem
leridlr. Biraz sonra değineceğimiz iç dinamiğirı so
runları, dış desteğin zayıflığının ana nedenlerinin 

başında gelmektedir. Sıralama anlamında olmasa 
da, ilk elden çözümlenmesi gereken ~ç dinamiğin 
zaafları du. 

İç dinarniğe ise iki düzlemde bakmak gerekiyor. 
a-Siyasetin öznesi olarak Kürt siyasetlerinin 

durumu ve birbirleriyle oları ilişkileri. 
b-Siyasetin nesnesi oları Kürt ulusunun, yani 

Kürt insanının ulusal sorun ve siyaset karşısındaki 
konumlarıışı. 

Anlaşılır olmak için PKK 'den başlayalım . 

PKK nicel anlamda tartışmasız güçlü bir siyasal ha
reket. Askeri gücü ve kitlesel desteği dikkate alıiıdı
ğmda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Şu anda dünya
da PKK'den daha güçlü ulusal bir siyasi hareket 
yoktur. PKK bu gücüne dayanarak küçümsenemez 
kazanımlar da elde etmiştir. Ancak, her türlü siyasi 
kaygıdan arıtılmış olarak kimi gerçekliklecin de al
tını çizmemiz gerekiyor. PKK'nin bugün geldiği 

nokta, toplumsal desteğiyle, silahlı gucüyle ve 25 
yıllık direnişiyle doğru orantılı değildir. Siyasi mü

cadeleyi askeri alarıdaki güç ve başarı ile, dahası ar
kalarıarı kitle desteği ile sınırlı saymazsak -ki say

mamak gerekiyor- birçok alanda PKK'nin yeterince 
üretken olmadığını söyleyebiliriz. Yeterince üretken 
olamamak, bugünkü siyasi çıtarıın düşüklüğünün 
nedenlerinden biridir. PKK, Kürt siyasetinin derle
rup toparlarımasında, -birinci ateşkes ve ona denk 
gelen DEP süreci ayrı tutulursa- yapıcı bir rol üst
lenmemiştlr. Devasa gücüne rağmen PKK'de gü
vensizlik (kendine ve diğer Kürt siyasetlerine) hep 
ön plandadır. Toplumsal hayatın değişik alanlarında 
öne çıkarı ve topluma güven veren, onların örgüt

lenmesinde ve enerjilerinin açığa çıkarılmasında 
baş çekicilik yapabiJecek kimler var denildiğinde, 

hemen akla gelebilen insanlar çok azdır. Örneğin, 
sanat aJanı ... 25 yıllık zorlu , acılı, kahırlı ve bir o 
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kadar da destansı yiğitlik örneği dolu zaman dilimi, 
Cegerxwin'e yaklaşan bir şair, Mehmet Uzun'la 
boy ölçüşecek bir romancı veya öykücü, Şivan'ı 
aratmayacak bir müzisyen, sinemacı, tiyatrocu vb. 
yaratmadı. Neden? 

Daha önce belirttik; yakıcı ve güncel olan so
run ulusal sorundur. Ulusal sorun her Kürdün ortak 
sorunudur. (Parmakla sayılacak kadar sayıları az 
olan satılmış Kürtleri ve uluslararası tekellerle veya 
Türk burjuvazisiyle girdiği iş ilişkileri nedeniyle çı
karlarının esiri olanları ayrı tutuyoruz.) Sorunun bu 
kapsayıcıhğına, Kürt halkının yüzyıllardır yaşadığı 
acı ve güçlüklerio boyutuna ve Kürt halkını bağ
mak isteyenlerin çokluğuna rağmen, Kürt siyasileri
nin ve siyasi partilerinin bir araya gelememelerinin 
akla ve siyaset bilimine denk düşüp düşmediğini 
sorgulamamız gerekiyor. 

Birlik bir zorunluluktur 

Kürt siyasetlerinin birlikteliği, birlikte politi
ka üretmeleri ve ortak davranış içinde olmaları ya
şamsal bir zorunluluktur. KDP ve YNK'nin süreçle
rini her Kürt siyasetçisi dikkatle gözden geçirmeli
dir. Onca kardeş kavgasının kime ne yararı olmuş
tur? Ortak potilik tutum ve davranış ortaya koyabil
mek için illaki ABD gibi dış güçlerden birinin kol
larımızdan tutup aynı masaya bizi otıırtması ve "öy
le değil böyle yapacak-edeceksiniz" demesi mi ge
rekiyor!? ABD'nin zoru ve dayatmasıyla da olsa 
KDP ve YNK bir araya gelip süreci birlikte omuzla
yarak bugünkü Federe Devlet düzeyine geldiler. 
Kötü mü oldu? KDP ve YNK 'nin başını çektiği Gü
ney'deki birlik tüm Kürtlerin bugün moral ve moti
vasyon kaynağıdır. 

Belirttik, Kürt ulusunun düşmanları çok. Yal
nızca bu gerçeklik bile Kürtlerin fazlasıyla ortak akla 
ve ortak davranışa ihtiyacı olduğunu bize gösterir. 

Bir ad koymamıza gerek olmaksızın belirte
lim ki; adı ne olursa olsun, Kuzey Kürdistan' daki 
tüm siyasi partilerin, grupların ve şahsiyetlerin bir
likteliği diğer parçalardan daha yakıcı bir sorundur. 
Çünkü Kuzey yeniden bir parçalanma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Hatta tehlike epeyce boyutlanmış 
durumdadır. Coğrafya yerinde duruyor şüphesiz. 
Ama Fırat 'm batısı ve Karasu'nun kuzeyi ağırlıklı 
olarak Kürtlükten ve Kürdistan'dan kopmuş durum
da dersek abartı olmaz. İç kesimlerde ise Dersim, 
Elazığ ve Urfa merkezin Kürt kimliği, kültürü ve si
yasetiyle bağlan oldukça zayıftır. Muş merkezde 
seçimleri MHP, Bitlis'te ise AKP kazanabilir. Buna 

rağmen Muş ve Bitlis'le ilgili olumsuz düşünmenin 
gereği yoktur. Muşlular da, Bitlisliler de katıksız 
Kürt kimli.klidirler. Bugün olmasa bile yarın siyase
ten kazanılırlar. Ama "ben Kürt değil~, biz Kürt 
değiliz" diyen Kürtlerden Kürt siyasetine ve Kürt 
halkına gelse gelse zarar gelir. 

Konu tek başına zorla asimilasyon ya da en
tegrdsyon değildir. Konu, Kürtlerin bir kısmının gö
nüllü olarak veya gönüllülüğe TC'nin 80 yıldır sür
dürdüğü şiddetin korkusu da sinmiş olarak TÜRK
LEŞMESİDİR. Doğuda Kürtler Farslaşmıyor, Gü
neyde Araplaşmıyor. Çok özel ve lokal bir durum 
olarak Kuzeyde kitlesel olarak Kürtler Türkleşiyor. 

Biz komünistler olarak halkların gönüllülük 
temelinde entegre olup kaynaşmalanna karşı deği
liz. İçinde zoru da barındıran asimilasyon politika
larının kurbanı olan kitleleri suçlamak ise aklımızın 
ucundan bile geçmez. Ama hatırlatalım ki, asimile 
olup ana dili Fransızca olmuş Cezayirliler Arap 
kimliklerine sahip çıktıkları için ulusal kurtuluş 
mücadelelerini başarıyla sonlandırdılar. 500 milya
nun üzerinde bir kitleye Hindistan ve Pakistan'da 
İngilizler İngilizce öğreniler. Ama Hindular İngiliz 
olmadılar. İngiliz olmadıkları için başardılar. 

Yeniden vurgulayalım: Ayağımızın altı kayı
yor. Haramzadeler çoğalıyor. "Aslını irıkar eden ha
ramzadedir" diyen boşa dememiş . Tayyip Erdoğan, 
"Ben 13 ilde birinci partiyim" diye boşa efelenmi
yor. Bu cümlenin tersi, DTP Kürtleri temsil etmi
yor, Kürdistan 'da sadece 8 ilde birinci parti olabildi 
demektir. Yalan mı? %24 oyla ne çözüm tartışmala
nnda Kürt delegasyonunun eli güçlü olur, ne de en 
basit bir konuda bile referandum göze alınabilir. 
Şöyle bir varsayıau herkes derin derin düşünmeli
dir. Diyelim ki yarın TC "Çocuklarınızın ilkokulda 
Kürtçe eğitim görmesini istiyor musunuz?" sorulu 
bir referandum yaptı Kürdistan' da. Sonuç ne çıkar? 
Kaç ilde çoğunluk bu soruya EVET der? Evet di
yenlerin seçmen içindeki yüzdesi kaç olabilir? Var
sayalım ki böyle bir referandumda %30-35 evet 
çıktı. Temel ulusal taleplerimizden biri olan ve bir 
ulusu ulus yapan asıl öğelerden biri olan dil talebi 
elimizin altından kayıp gitmez mi? 

Maraş, Adıyaman, Malatya, Dersim, Erzin
can ve Sivas Kürtlerinin bir bölümü Alevi inanışına 
sahiptirler. İliere göre bu oran değişiyor. Ama Alevi 
inanışma sahip Kürtlerin içinde çok azının Kürt 
kimliğine sahiplendiğirıi söylemek yanlış olmaz. 
Alevi Kürtlerin bir kısmı kendilerini ""i'ürk ve Ale
vi" olarak, diğer bir kısmı ise yalnızca "Alevi" ola
rak tanımlıyor. 3. kategori "Türküm" demese de, 
ulusal kimlikle dini kimliği tekleştiTip kendinj dini 
kimlikle adlandırıyor. Bunlar için "Türküm demeye 
utanıyor" da diyebiliriz. 
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Bu olgunun bir başka boyutu daha var. Kad
rosal ve kitlesel gücünü yukanda saydığımız iller
deki Alevi Kürtlerden alan siyasi parti ve örgütler 

var. Sayıları da az değil. Ve bu parti ve örgütler 
kendilerini Türkiye partisi veya örgütü sayıyorlar. 
Oysa kadrolarının ve kitlelerinin neredeyse tamamı
na yakını Kürt. 

Kökleri Hamidiye Alaylan 'na ve Ermeni kı
rımına uzanan, Şex Said ve Dersim isyanlarında 

açığa vuran Alevi Kürtlerle Şafii Kürtler arasındaki 
güvensizlik halen giderilebilmiş değildir. "Şafıilerin 
eline yetki geçerse hepimizi keserler" diyen Alevi 
Kürtlerin korkusu nasıl aşılacak? Ya da "onlar ga
vur" Şafü söylemi ve bu söylemin eyleme dönüş
mesi nasıl öncenecek? Bu tarihsel korku ve yargılar 
aşılmadan ulusal birlik sağlanamaz. Ulusal birlik 
sağlanmadan, en azından çoğunluk düzeyi yakalan

madan ulusal istemler çıtasım çok çok yukarılara 
çıkaramayacağımızı herkes bilmelidir. 

Yalnızca ben başlanm, giderim ve vagonlar 
lokomotifin arkasından gelir demekle siyasette va
gonlar dizilişe geçmiyor. Yakın tarihimize bir ba
kalım: Koçgirililer ulusal isternlerle ayağa kalktı
lar, onlara Dersimiiierin dışında destek bile veren 

olmadı. Şex Said dört ili ele geçirdi, kısa sürede 
azımsanamayacak kadar yol aldı, kendisine söz 
verenler bile ona destek vermekten uzak durdular. 
Hoybun ciddi bir ulusal Kürt örgütüydü; Ağrı İs
yanı askeri bakımdan iyi hazırlanmış bir başlan
gıçtı, ama Zilan Deresi'nde bağulurken Kürtlerin 
geri kalanı yalnızca seyrettiler. Seyit Rıza ve Der
simliler zaten "Alevi"ydiler. Ya 25 yıllık PKK sa
vaşı. .. Bunca uzun, bunca ağır bedelli bir savaş bi
le ancak eskiden DDKD, Özgürlük Yolu, KUK, 
Kawa, T-KDP ve Rızgari 'nin örgütlü olduğu alan
larda kitlesel yankı ve destek bulabildi. 25 yıllık 
savaş, Türkleşmiş Kürtlere Kürt olduklarını hatır
latmaya yetmedi. 

Demek ki daha yapılması gereken başka ve 
çok şey var. Yalruzca savaşmak bir yere kadar ... Ör

neğin, savaşın en şiddetli yaşandığı bölgelerden bi
rinin Dersim olduğu herkesin malumu. Ama DTP 
Dersim ' in hiçbir ilçe ve beldesinde seçim kazana
madı. Köklü, kalıcı, iğneyle kuyu kazar gibi taban 
çalışması yapmak, bire bir ili§kiler geliştirmek, ye
rel önderler öne çıkarmak, yöresel özellikleri iyi 
bilmek ve yereli ulusalla/genelle kaynaştırmanın 
yol, yöntem ve araçlarını yaratmak zorundayız. 

İsmail Beşikçi 'nin son genel seçimleri değer
lendirdiği bir yazısındaki şu soruyu hatırlatalım: 
"Güneyli Kürtler Arap partilerine, Filistinliler İsrail 
partilerine oy veriyorlar mı?" Belki oy verenler var
dır, ama sayılarının ciddiye alınmayacak kadar az 

olduğunu hepimiz biliyoruz. Her Kürt siyasetçisi 
"ama, fakat" demeden şu %76 oy oranına kafa yar
malıdır. Türk burjuva partilerinin tamarnı oy oranı 
olarak Kürdistan'da CHP ve MHP'nin düzeyine dü
şürülmeden ne kalıcı çözüm olur, ne de Kürtler 

bunca yıldır yaşadıkları acılardan ku.rtulabilirler. 
Şeyhim, Tarikatım, Ağarn, Aşiret Reisim, Korucu 
Başım vb. nasıl isterse oyumu öyle kullanının di
yen milyonlarca insan özgürleşmeden, Kürt halkı
nın başına bomba yağdıranlara bağlanmış umutlar 
tüketilmeden, TC'den ciddi geri adımlar atmasını 
beklemek zordur. 

Kürt halkı adına siyaset yapan herkes oturup 
empati yapsın. Kendisini Başbakan Tayyip Erdo
ğan'ın veya Türk Genelkurmay Başkanı'nın yerine 
koysun. Kürt halkından %76 oy desteği aldığını; 
Kürt siyasetçilerinin birlik olmak, birlikte davran
mak, soruruarın çözümü için ortak kafa yormak bir 
yana, darmadağın olduğunu, hatta birbirlerine düş
man gibi davrandıklarını; çevresine biraz güç topla
yanın bir diğerini adam yerine bile koymadığını; güç 
elde edenin kendinden ayn düşüneniere karşı, hatta 
halka karşı gücünü kötüye kullandığım; Kürt siyaset
çilerinin olmayan bir iktidar için birbirlerine deme
dikleri söz, atmadıklan çamur bırakmadıklarını vs. 
vs. düşünsün. Ve kaç adım geri atabileceğine, ne ka
dar taviz verebileceğine onlar adına karar versin. 

Sonuç olarak; çözümü, asıl çözümü başka 
yerlerde aramak gereksiz. Adına cephe mi, meclis 
mi, kongre mi, ne denicse densin, tüm dünya görüş
lerindeki ayrı ve aykırılıklara rağmen ve onlarla bir
likte Kürt siyasetçileri öncelikle bir araya gelmeli
dirler. Öncelikle kendi dağınıklıklarının toplum 
üzerinde olumsuz etkilerini gidermelidirler. Kürt 
halkının ortak aklı merkezileştirilmedir. Bu ortak 
akıl şüphesiz ciddi bir sorunlama yapacaktır. Önce
likiere uygun olarak üretilecek çözüm politikaları
nın pratiğe uyarlanması, halk katında test edilmesi, 
eksikliklerimizin ve yanlışlarırnızın neler olduğunu 
önümüze serdikçe, eksiklikleri giderme, yanlışlar

dan geri dönme ve yenilenmeyi sağlama gibi canlı 
ve etken bir süreç Kürt halkıyla Kürt siyasetçilerini 
giderek bütünleştirecektic. Ciddi ve güvenilir bir or
tak akıl yaratıldığında Kürt halkı kendi katili, işken
cecİsİ vb'ne umut bağlamaktan kurturulabilir. An
cak ortak aklın ciddi çaba ve çalışmalan geniş kitle
leri ulusal istemler etrafında birleştirebitir ve ulusal 
birliği sağlar. Kalıcı çözüm ise ulusal birliğin sağ
lanması ile mümkündür. 

* Geçtiğimiz sayıda yayınladığımız bu yaZl, teknik bir 
hata sonucu önemli bir bölümü kopmuş halde okura ulaştı. Ya
zanmızdan ve okurlardan özür dileyerek, yazıyı yeniden yayın-

lıyoruz. 
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Part, Kurden Zaza Ne Van Na? 

Lokman Polat 

D i diroke de bi nave "Part" qewmeke an, 
aryan ku zimane wan ji lrı.do -ewrop1 bu

ye hebune. Le, niha bi vi navi tu xelk.ek, neteweyek 
tune. Part k1 bOne? Gelo Part kurden zaza bOne yan 
na? Kapeşi em binerin Part lik:ur bOne, çi kirine, zi
mane wan çawa buye, nave leralen wan çi bfine? 

Di diroke de hinek xelken ku medeniyet, şare
zayi, dewlet u imparatoriyen mezin damezrandine, 
paşe tekçune, fetişine O wenda bOne. Part ji yek ji 
wan xelken wendayi ne. Part (Parth - Parthava) gele
ke -xelkeke- ari bOne. Zimane wan zimaneke Aryan 
e. Axaftina partan weke - yan ji pir nezike - farisi ya 
kevn O zazakiya iroyin bilye. Ji xwe binek idia hene 
ku, dibejin Part dimili ne, anku kurden zaza ne. 

Dema imparatoriya Me
dan hatiye xirabkirin ü dewle
ta Farisan hatiye damezrandin, 
Medan fi Partan bi hevre li di
je dewleta Farisan serihildane, 
şer kirine. Çawa ku di bin se
rokatiya Şex Said Efendi de 
kurmanc fi zaza bi hevre li 
hemberi desthi1atdariya dew
leta kemallst a tirk serlhilda
na, tekoşiyane fi şer kirine, we 
deme ji di bin serokiya Fra
vartlşe Med! de Medan fi Par
tan bi hevre li hembere desthi
latdariya dewleta Farisan seri
hildana, şer kirine. 

Cih u ware Partan li başure rojavaye belıra 
H~zare buye. Wan beriya miladi sala 250-an de 
dewlet ava kirine, imparatoriyeke damezrandine. 
Di dema krale wan M!tridates de desthilatdariya 
xwe li ser tevaye lrane u heta Babile berfireh kiri 
ne. Arteşa - ordiya - Partan bi trnparatoriya Roma 
re şere mezin kirine O li deşta Herane Romayiyan 
tek birine. 

Derna mirov li diroke dinere li ser hernan 
axake fereh ku ew dem wek axa aryanan dihat bi 
nav kirin, di hernan dem1 de li pey hev du dewlet 
hatine damezrandin. Yek Part bune u ya din Sasanl 
bftne. Li gore hinek dirokzanan peyva "Sasani" di 
esase xwe de "Zazani" ye. Ewropiyen ku bi Latini 
diaxifin denge herfa "Z" weke "S" dibejin. Li gore 
zimanzanan ji di dema Sasaniyan de zirnane fermt 
Zazakl bOye. Zazaki zimane xanedanan, kesen esi! 
yen sarayan, burakrat t1 giregiren birevebiren dew
lete bGye. 

Dewleta Partan ji all damezrevane xanedana 
Sasaniyan Ardaş1r ve hate xirabkirin. Ardeş1r krale 
Partan Artaban tek bir O dewleta Partan xirab kir, 
dewleta Sasaniyan geş kir, rnezin kir. Xelke Part 
xelk.eke şerker bOne. Birevebiren dewleta Partan ji 
aristokTaten navdar yen esilzade bfine. Xanedanen 
ku nave wan "Arşaki" bune, we deme arlstokraten 
her! navdar bOne. Cihe ku Partan le hikt1m kirine, 
hema hema tername axa Kurdistane ya iroyin bOye. 
Yane ji Hemedana paytexte imparatoriya Medan 
heta ber çeme Ferate di bin desthilatdariya dewleta 
Partan de bfiye. 

D1rokzanen faris jibo zimane Partan dibejin, 
"zimane wan Pehlewl bı1ye." Te gotin ku Pehlewi
ya kevn O Zazakl eyne ne. Di dema Partan de here
ma Xoresane weke heremeke navenda Partan bfiye. 
lro ji li we hererne kurd hene. Li Kafkasyaye gun-
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dek heye, runiştvanen gund ji xwe re dibejin"Em 
Partu" ne. Zirnane wan e axaftine weke Zazaki ye. 
Ji xwe Aleadiyan ji bi zimane Aleadi ji Partan re go
line" Partu". 

Di çavkaniyen Asur t1 Akamenid de O herwc
ha Heredot bi xwe wan weke "Partha" bi nav kiri
ne. Di tableten Asuriyan de ku di dema lerale Asuri
yan Esarhadon de hatiye nivisin de te gotin ku; "di 
sala beriya zayinede Asuriyan erişe herema Partan 
kirine Q hinek Partan esir- dil- girtine. Di nav w an 
de yeke bi nave "Zanasana" e Parth.i hebuye." 

Dema imparatoriya Medan hatiye xirabkirin 
Q dewleta Farisan hatiye damezrandin, Medan t1 
Partan bi hevre li dije dewleta Farisan serihildane, 
şer kirine. Çawa ku di bin serokatiya Şex Said 
Efendi de kurmanc ı1 zaza bi hevre li hemberi 
desthilatdariya dewleta kemalist a tirk serihildana, 
tekoşiyane O şer kirine, we deme ji di bin serokiya 
Fravartişe Mcdi de Medan O Partan bi hevre li 
hembere desthilatdariya dewleta Farisan serüıilda
na, şer kirine. 

Zimane ku dirokzanen Faris je re dibejin 
Pehlewi O zimane Partan yek buye. Ji bo we ye ku 
di demen cuda de ji Partan re gotine "Pahlav" , 
"Pahlavi" , "Pahleyl". Di çavkaniyen Ermenl'yan 
de j1 ji Partan re gotine "Pahlawan" . Di kurmanci O 
zazakl de niha ji peyva "Pahlawan" , "Pelewan" te 
bi kar anin. 

Dirokzan Neilson C. Debevoise di pirtOka 
xwe ya bi nave ""A Poitical History of Parthia" de 
(ev pirtOk di sala 1938-an de hatiye weşandin) dibe
je "Di tableten ku li URUKe hatine dilin de gele ku 
ji wan re gotine Part bi esle xwe Outi ne. Yane Part 
O Outi yek xelkek in." (Ev tablet di sala 213-an a 
beriya zayine hatine nivisin.) 

Birevebiren dewleta Partan, Xanedana Arşikl 
ji eşira Parnl ne. Ev eşlr jl li derOdora Xoresana iro
ytn bı1ne. Di dema dagirkeriya İskendere Mekedoni 
ku tevahiye İrane dagir kir, ye ku li dije dagirkeriya 
Iskendere Mekedoni şer kirine, Part bOne. İskender 
yeki Mekedoni kiriye waliye herema Xoresane. Ru
niştvanen wir anku Part li hembere walt serhildan 
pek anine. Ye ku serokiya ve serbildane kiriye navl 
Arşak bOye O ew ji cşira Parni ye. Di destanen Irani 
yen qedim de Part weke "Eşkani" tene bi nav kirin. 
Xani, koşk O saray yen kevn ji weke xaniyen Palıla
van tene nav kirin. Nave kralekl Partan ji "Ferat" O 
yeki din ji " Mihrdat " bOne. Kraleki din ji navi 
"Mithra" ye. 

Te gotin ku Ristem Pelewan e ku di desta
neo kevnare yen haniyan de belısa wi te kirin, ge
nerale Partan Suren bi xwe ye. Oenerale Partan 
Suren ordiya Romayiyan tek biriye O bOye naveki 

efsane. Nave general Suren e esi! Ristem bOye. Di 
kronolojiya destanen Yrani de, di beşa destana 
Partan de di nav qahraman - leheng - en Partan, 
"Keyaniyan" de navi derbas dibe. Hej ji kurd li 
ser qaremaniya - lehengiya - Risteme Zal pirtuk 
dinivisin. 

Çeme Ferade di nav Partan ii Romayiyan de 
bOye sinor. Ji we deme ta iro li herdu aliyen çeme 
Ferade yen runiştvan kurmanc O zaza ne, an ku 
kurd in. Lewre ji li gor ditina min Part, kurden zaza 
ne. Malbateke xanedan yen Partan ji navi "Kam
Sar" e. Ev ji pir dişibe naveki zazaki. 

Dibejin bajare "Kirmanşah"e Partan daniye. 
Ev bajar ji bere ta niha bajareke kurdan e O Mj jl di 
nav slnoren rojhilate Kurdistane de ye. Runişvanen 
bajer O yen derOdore hemO ji kurd in. Kurden ku 
Oorani diaxifın (Ooranl weke Zazaki ye.) li we he
reme ne. Ev kurden Oorandibe ku Part bi xwe bin. 
Şahe Kirmanşahe ye wedemenavi" Yezdgerd" bu
ye. Nave bave wi ji "Behram Oor" e. Ev herdu nav 
ji dişibin naven kurden Zaza. 

Partan bi nave "Ester Abad" bajareke din jl 
ava kirine ı1 ji xwe re Zardakartafe kirine navend. 
Ester bi Zazaki ye. Zardakartaf çiye, Le çi maneye 
ez nizanim. Dirokzanen nijadperest Cı şoven yen 
tirk "Part"an dikine "Tirkmen". Ev ldla ji bini ve 
pOç e, vala ye, derew e. Tu eleqeya Part O Tirkıne
nan bi hevOdu tune. Part ari bOne O zimane wan 
indo-ewropi ye. 

Ji bo damezrevane ola Man! jl hinek dibejin 
ew Asuri/Suryani ye. Le, rasti newehaye. Mani 
Prenseseki ku bi esle xwe Part bOye. Digel ku 
Part ne xiristiyan bOne jt, navbera wan Q ermeni
yen xaçperest baş bOye. Part'an dijayetiya erme
niyan nekirine. Krale Part'an Ferat keça xwe daye 
lerale ermeniyan ku navi Tigran e. Di dema dest
hilatdariya Part'an de tevahiye İrana lroyln O te
vahiye Kurdistana lroyln di bin desthilatdariya 
Part'an de bOne. 

Di diroke de kurd weke Outi, Hum, Mitani, 
Subari, Xaldi, Kardoxi, Kasi, Şedadi, Merwani O 
Medi hatine bi nav kirin. Beşeke kurdan yan ji bi
nek beremen kurdan ji weke Erdelani, Hewremani, 
Oorani, Behdinani, Şiqakt, Botan!, Soranl, Dersimi, 
Amedl, Serhedl hatine bi nav kirin. Kurden Zaza ji 
weke Dimili, Kirdasi, Zazi hatine bi nav kirin. Part 
yan ji Parti ji dibe ku naveke w an e demeke be. An
ku nave wan e dema qediın be. 

Li gor dilina min PART bapiren kurden Zaza 
ne. Lebele dibe ku ev ditina min şaş be o Part kur
den Zaza nebin. Lewre ji di ve li ser ve mijare mina
qeşe bibe O lekolinen berfıreh be kirin ku, gelo Part 
Kurden Zaza ne yan na? 
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Kürd Ulusal Hareketinin 
Yan1lsamalar1 -2 

M. Emin Aslan 
m.emin.amed@ hatmail com 

Kürd Siyasi Akimlan Globalizm'i Olgu 
Olarak Değil ideoloji Olarak idrak 

Etmektedirler 

Yeni Dünya Düzeni 

Y eni Dünya Düzeni, dünyanın ekonomik 
ve siyasi ilişkiler bakımından yeniden 

düzenleneceğini anlatmaktadır. Yeni düzenlemenin 
ne olduğu hakkında farklı yaklaşımlar vardır. Yeni 
Dünya Düzeni; SSCB 'nin yıkılmasıyla birlikte "iki 
kutuplu" bir dünya düzeninden ABD'nin öncülü
ğünde "tek kutuplu" bir dünya düzenine geçildiği 
anlamında özetlenebilen görüştür. Enternasyonalist 
komünistler için ise, sermaye ile emekten başka 
kutuplar söz konusu değildir ve I. Emperyalist Pay
laşım Savaşı'ndan beri devam eden emperyalist 
güçlerin dünyayı sermayeleri, askeri ve siyasi güç
leri oranında paylaşma mücadelesinden ibarettir. 

SSCB ve diğer bürokratik diktatörlüklerin yı
kılmasıyla tüm dünya kapitalist sisteme diliii ol
muştur. Yeni pazarların kapitalizme açılmasıyla 
ekonomik alanda ve kapitalist üretim ilişkilerinin 
küreselleşmesi n i engelieyebilen bürokratik diktatör
lüklerin yıkılmasıyla siyasal alanda kapitalizme bü
yük imkanlar sağlamıştır. 

1990' ların başından itibaren bilgisayar ve 
cep telefonların teknolojisinde büyük hamleler ger
çekleştirilmiştir. Bu teknolojik hamleler sayesinde 
internet bağlantı sistemi geliştirilmiş ve yaygınlaştı-

rılmıştır. Bu da sermaye, bilgi ve iletişime 1990 
öncesiyle kıyaslanmayacak ölçüde küresel bir nite
lik kazandırmıştır. Yaşanan bu gerçekler globalizm 
kavrammda ifadesini bulmuştur. 

Globalizm kavramı, hem ekonomik gerçekli
ği ve hem de burjuva ideolojisini kapsamaktadır. 
Konunun daha iyi anlaşılması için Yeni Dünya Dü
zeninin ideolojisini globalizm, ekonomisini de ye
ni-liberalleşme kavramıyla tarif etmesinde fayda 
var. 

Yeni-liberalleşme ekonomisi, Kapitalizmin 
eşitsiz ve bileşik gelişme yasasının yön verdiği bir 
küresel ekonomidir. Bu küresel ekonomi sistemi, 
"gelişmiş, orta ve az gelişmiş" kapitalist ülkeler 
olarak tanımlanan bir hiyerarşi pirarnidi oluşturur
lar. Her ülke gücü oranmda bu hiyerarşi pirami
dinde yerini alır. Bu hiyerarşi piramidindeki ülke
ler arasında ilişkiler birbirinden kopuk ve durağan 
değil, tam tersine karşılıklı etkileşim içindedirler. 
Bu nedenle farklı gelişkin düzeyinde olan ülkeler 
aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı hareket halin
dedirler. Örneğin, 2.Paylaşım Savaşı'na kadar İn
giltere, kapitalist dünyanın hegemon gücüydü ve 
yan-sömürge olan Çin, bugün önde gelen bir em
peryalist güçtür. Sömürge olan Hindistan bugün 
emperyalist bir güç olma yartşındadı.r. Emperya
list-kapitalizmin çıkarı ve gereği olarak kapitalist 
ülkeler arasında karşılıklı ekonomik ilişkilerin ku
rulması ve geliştirilmesi bir zarurettir. Yalnız em
peryalist ülkelerin değil , tüm ülkelerin kapitalist 
pazarının gelişmesi ve büyümesine ihtiyaç vardır. 
Farklı gelişme aşamasında olan kapitalist ülkeler, 
eşitsiz ilişkiler temelinde birbirlerine karşılıklı ba
ğımlı konumdadırlar. 
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Yeni-liberalleşme ekonomik gerçekliğinin 

göstergeleri olarak teknolojideki büyük gelişme, te

kelleşmenin ve işbölümünün uluslararasılaşmasının 

muazzam boyutlara ulaşması, sermayenin akış hı

zındaki sıçramalı artış, uluslararası şirketlerin büt

çelerinin birçok orta gelişkin ülkelerin bütçelerin

den daha büyük olması, dünya ticaret ve yatırırnla

rında tuttukları pay, sayılarında ve hacimJerindeki 

artışı gösterilebilinir. Yeni Dünya Düzeninin ideolo

jisi olarak globalizm; dünyaya insan haklarına say

gıyı, evrensel refahı, ilerlemeyi ve demokrasi düze

nini getireceğini vaat etmektedir. Globalizmin argü

manlarından biri de "ulus-devlet ortadan kalkıyor" 

ya da artık ulus-devletlerin aşındığı söyleınidir. Bu 

söylenenlerin bir ideoloji söyleminden ziyade bir 

gerçekliğin tarifi olması halinde aklı başında oları 

herkesi sevindirirdi ve desteğini alırdı. Ne var ki, 

dünya emekçilerini ve ezilen ulusları kapıda bekle

yen barış, refah değil, sömürü, sefalet ve paylaşım 

savaşlarıdır. Kapitalizmin küreselleşmesi ulus-dev

letin ortadarı kalkması değil, refah-devlet ve ulusal

cı kalkınma sermaye birikim modelinin ortadan 

kalkmasıdır. Sermayenin tüm dünyada serbestçe 

dolaşabilmesinin önündeki engellerin kaldınlması.

dır. Yani kapitalist ilişkilerinin küreselleşmesidir. 

Üstelik küreselleşme ulus-devletlerin aracılığıyla 

oluşturulmaktadır. Kapitalizm ulus-devlet üzerine 

oturarı ve ulus-devletin güvencesinde kendini üre

ten bir sistemdir. Ulus-devletin aşılması demek, 

dünyada yeni bir sosyo-ekonomik biçiminin işleme

ye başlaması demektir. Yani kapitalist sistemin aşıl

masıdır. En iyisi sorunun anlaşılması için önde ge

len bir burjuva ideologunun sözlerine başvura

lım. ''Amerikalılar ve Avrupalılar, uluslararası dü

zeydeki meşruiyelin kaynağtna ilişkin farklı görüş

lere sahiplirler; Amerikalılar, bu kaynağın anayasal 

ulus-dev/el içindeki demokratik çoğunluğun irade

sinden çıktığına inanırlar. Avrupalılar ise bunun, 

rek ulus devletlerin kaynaklarından ya da iradele

rinden daha çok, üstün ada/el ilkelerine dayandığı

na inanmaya eğilimlidir/el:" (Devlet inşası, Francıs 
Fukuyama, Remzi Kitabevi,2004, S. 135) 

Bu iki emperyalist-kapitalist güç arasındaki 

ayrım, u !us-dev ]etin ortadan kaldırılması ya da 

ulus-devletin aşıldığı konusu değil, ulus-devlet öte

sinde uluslararası meşruiyet konusudur. Fukuyama 

bu ayrımın önemli bir nedenini şöyle belirtir. 

"Uluslararası meşruiyet konusunda, Birleşik Dev

fetler ve Avrupalılar arasındaki bu farklılığın var 

olmasının çeşitli sebepleri vardır. Robert Kagan 

(2003 ), bunun Birleşik Devletlerin Avrupa üzerinde 

sahip olduğu göreli güce dayandığını öne sürmüştü. 

Kagan , Avrupalı devletler, uluslar arası kanun ve 

normlan sever/er, çünkü Birleşik Devletler' den da-

Kürd siyasi akımlarının ön
de gelen temsilcileri; Kürdistan
lılara, uluslaşmanın mücadelesi 
değil sömürgeci devletlerin de
mokratikleştirümesinin mücade
lesini önermektedirler. Kendi 
globalizm idrakinden hareketle 
Kürdistanlılara "ulus-devlet or
tadan kalkıyor" ya da ulusal 
devletler olmadan kapitalizmin 
olabileceğinin argümanını taşı

maktadırlar. Bu ideolojik argü
manlar; doğru değildir. Örne
ğin; "Egemenliğin günbatmu' lll 

öne sürenler-ister sağ kanatta, 
serbest piyasa/ann savunucu/a

n; ister sol kanatta. çok taraflı
lik yandaşları olsunlar-günümüz 

dünyasında ulus-devlet egemen

liğinin yerini neyin alaca,~1m 

aç1klamak zorundadırlar ... 

ha zayıftırlar; Birleşik Devletler de tek taraflılığı 

sever, çünkü bu devlet, herhangi bir devletten ya da 

(AB gibi) devlet topluluğundan, sadece askeri güç 

bakımından değil, ekonomik, teknolojik ve kültürel 

olarak da daha güçlüdür diyor." ( a g e, S.132) 

Demek ki, globalizm ad ı altında ulu slararası 

meşruiyet üstünde yükselen bir anlaşmaya dayalı 

olarak sermaye; ulus-devletin üstünde yer alacak 

bir uluslararası hukuk ve ekonomik i şleyiş istemek

tedir. Bu da sosyal- devlet ve ulusal kalkınma ser

maye birikim modelinin geri çekilmesi, yerine ·· da

ha az devlet daha çok özel teşebbüs" modelin geçi

rilmesidir Ulusal devletlerin para, faiz, gümrük , 

sübvansiyon, teşvik vb. Politikalarla korunan tekel 

dışı sermaye kesimlerin devlet tarafından eskisi gibi 

desteklenemeyeceğini getirmiştir. Aynı şekilde ser

maye, emekçilere sağlanan sosyal harcamaların kı

sıtlama sürecine girmiştir. Bu da küreselleşme eko

nomisinin gerçekliğidir. 
Bundandır ki, toplumun büyük çoğu nluğunu 

teşkil eden küçük-burjuva sınıflar ve işÇi sınıfı için, 

ulusal devletin girdiği yeni yapılanmartın yeniden 

bölüşüm merciini tamamen serbest pazar sistemine 

bıraktığını görmekteJer. Bundan da rahatsız ve te

dirgin olmaktalar ve dolayısıyla ulusal devlet çekim 
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gücünü bu kesimler nezdinde yitirmektedir. Ulusal 
devletler; farkil etnik, ulusal, dinsel, mezhepsel 
grupları bir arada tutan siyasi birimdir. Yeni-liberal
leşme ekonomik gerçekliğinin sonuçların gereği 
olarak bu farklı grupların ortak bir devlete bağlayan 
bağlarını da zayıflatmaktadır. Yenidünya düzeni ya 
da uluslararası hukuk ve ekonomik işleyişin aşın
dırdığı devlete bağlılığın azalması ölçüsünde kü
çük-burjuva milliyetçiliklerini geliştirmektedir. İle
ri, orta ve az gelişkin kapitalizmlerde faşizan, şove
nizm ile sosyal- şovenizm eğilimi, geliştirmektedir. 
Demek ki Yeni Dünya Düzeni ya da globalizm; kü
çük-burjuva milliyetçiliğini geliştiren, uyandıran bir 
etkendir de. Orta ve az gelişkin ülkelerinde Küçük 
burjuva milliyetçiliği ve/veya devrimciliği; sömürü 
ilışki lerini "ezen-ezilen ülke" ayrımı üzerinde tarif 
etmektedir. İşin doğrusu , küresel hiyerarşi pirarni
dinde farklı basarnaklarda yer alan ülkelerin "güç
lü-zayıf' ilişkileri sömürü ilişkileri değildir. Farklı 
basamaklarda yer alan kapitalist ülkeler, sömürü 
güçleridir ve ekonomik ve siyasi gücü kadar sömü
rüden payını alır. Yani kapitalist ülkeler ve sermaye 
gurup lan birbirlerini sömürmezler. Bunlar hepsi 
birlikte ve sermaye gücü kadar dünya işçi sınıfının 
yaratığı artık-değeri sömürürler. 

Yeni-Liberal olarak tanımlanan ekonominin 
uygulanabilmesi için dünya düzleminde toplumsal 
sınıflar arasında egemenlik ilişkilerinin yeniden dü
zenlenmesi gerekir. Bu hem egemen sınıfların ve 
hem de emek-sermaye ilişkisinde güç dengelerinin 
değişmesini gerektirir. Ancak bu siyasi koşulla 
emek gücü reel ücretleri düşürebilir, kaynakların 
bölüşümü finans kapitalin lehine gerçekleşebilir. 

Üçüncü Paylaşım müca
delesi, Güneybatı Asya' da he
gemonya kurma mücadelesidir. 
Güneybatı Asya olarak tanım
lanan yer Kuzey Afrika, Orta
doğu, Kafkasya, Orta Asya, 
Uzakdoğu, Pasifik'i içine alır. 
Bu geniş coğrafyalarda nüfuz 
alanları oluşturmak, pazarları 
kontrol al tma almak yönünde 
hegemonya mücadeleleri yürü
tülmektedir. Emperyalist -ka
pitalizm, iç içe geçen ekono
mik ve siyasi krizini ancak pa
zarlar üzerindeki hegemonya
nın netleşmesiyle çözebilir. 

Girilen süreçte demokrasi ve insan hakları ile 
ilgili söylemlerin tersi olacaktır zaten böyle olur. 
Demokrasi ve insan haklarını iyileştirmek demek 
sömürü ve baskı dozajını düşürmek için devletin 
üretim ilişkilerine müdahalesidir. Önerilen çözüm 
ise devletin üretim ilişkilerine müdahalesini asgari
ye çekmedir. 

Kürd siyasi akımlarının önde gelen temsilci
leri; Kürdistanlılara, uluslaşmanın mücadelesi değil 
sömürgeci devletlerin demokratikleştirilmesinin 
mücadelesini önermektedirler. Kendi globalizm id
rakinden hareketle Kürdistanlılara "ulus-devlet or
tadan kalkıyor" ya da ulusal devletler olmadan ka
pitalizmin olabileceğinin argümanını taşımaktadır
lar. Bu ideolojik argümanlar; doğru değildir. Örne
ğin; "Egemenliğin günbatımı' nı öne sürenler-ister 
sağ kanatta, serbest piyasaların savunucu/an ; ister 
sol kanatta, çok taraflılık yandaşları olsunlar-günü
müz dünyasında ulus-devlet egemenliğinin yerini 
neyin alacağını açıklamak zorundadırlar ... Net bir 
cevabın yokluğunda, ulus-devler egemenliğine geri 
dönmekten ve bir kez daha devleti nasıl daha güçlü 
ve verimli kılabileceğimizi anlamaya çalışmaktan 
başka seçeneğimiz yok." (age S.142) 

Dünya kapitalizminin Üçüncü Paylaşım mü
cadelesine girdiği ve ABD'nin Irak' a fülen yerleş
tiği, ulus-devletlerde küçük-burjuva milliyetçiliği 
nin ge liştiği bir süreçte bu ideolojik argümanlar; 
Kürdistan'daki komünistlerin, devrimcilerin ve ulu
salcıların hasiretini bağlayan bir gözbağı iş levini 
görmektedirler. Daha önceden de bürokratik dikta
törlüklerin yıkılınası ile birlikte küreselleşmenin 
ideologları, artık küreselleşen dünya, krizleri de sa
vaşları da geride bırakmıştır sözlerini ciddiye al 
mışlardı. Halbuki bu sözlerin hemen ardından dün
ya kapitalizmi, ekonomik ve siyasi krizi birlikte ya
şadığı bir paylaşım mücadelesine girmiştir. 

Buna karşın halen küreselleşmenin, dünyaya 
insan haklarına saygıyı, evrensel refahı , ilerlemeyi 
ve demokrasi düzenini getireceği vaadini ciddiye 
almaya devarn etmektedirler. 

Üçüncü Paylaşım Kavgası 
ve 

Ortadoğu 

Yürüyen 3.Paylaşım mücadelesinin amacı ; 
toprak alanların paylaşımı yani işgali değil, mali 
sermayenin rahatça dolaşımını sağlanabileceği nü
fuz alanlarının genişletilmesi içindir. Fukuyama bu 
durumu şöyle anlatır. "Bugün, demokrasiyi, öz-yö-
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netimi ve insan haklarını savunduğumuzu ve başka 
halkiart yönetme çabasının emperyal değil geçici 
bir emel olabileceğini vurguluyoruz." (age 5,142) 

Üçüncü Paylaşım mücadelesi, Güneybatı As
ya'da hegemonya kurma mücadelesidir. Güneybatı 
Asya olarak tanımlanan yer Kuzey Afrika, Ortadoğu, 
Kafkasya, Orta Asya, Uzakdoğu, Pasifık'i içine alır. 
Bu geniş coğrafyalarda nüfuz alanları oluşturmak, 
pazarları kontrol altına almak yönünde hegemonya 
mücadeleleri yürütülmektedir. Emperyalist -kapita
lizm, iç içe geçen ekonomik ve siyasi krizini ancak 
pazarlar üzerindeki hegemonyanın netleşmesiyle çö
zebilir. Güneybatı Asya; ucuz iş gücü, kapitalist 
ürünleri tüketecek yüz milyonlarca insanı barındıran 
pazarları, petrol ve doğal gaz yataldarıyla emperya
list-kapitalizm için vazgeçilmez atanlardır. Güney
batı Asya 'nın yani hegemonya alanlarının jeo-politik 
stratejik noktası Ortadoğu oluşturuyor. Ortadoğu, As
ya ile Afrika, Asya ile Avrupa, Akdeniz ile Hint Ok
yanusunun bağlantı alanıdır. Ortadoğu, Kuzey Afri
ka, Akdeniz ve Kafkasya'yı birbirine bağlayan yolun 
geçtiği alanıdır. Ortadoğu'da hegemonyasını kura
mayan bir emperyalist güç Güneybatı Asya'da kendi 
denetimini kurması mümkün değildir. 

Ortadoğu !.Paylaşım savaşından bu yana çe
lişki ve çatışmaların yoğun olduğu bir bölgedir. I. 
Paylaşım savaşının galip cenahı ve onların yönlen
dirmesindeki uluslar arası örgütü olan Cemiyeti Ak
vam tarafından kurulan ya da yol verilen Türkiye, 
İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, vb. yapay devlet
lerin ve belirlenen yapay sınır çizgilerinin her an 
değişebilirliği, toplumsal patlamaların potansiyeli 
ile yükili olarak orta yerde duruyor. Emperyalistle
rin Ortadoğu' daki hegemonya savaşının akıbeti, 
Güneybatı Asya'daki hegemonya savaşının kaderini 
de belirleyecektir. 

Ortadoğu 'nun başlıca stratejik noktasını Kür
distan ve Irak oluşturmaktadır. Irak ve Kürdistan'a 
egemen olacak herhangi bir emperyalist güç, Orta
doğu' da hegemonyasını rahatlıkla kura bilecektir. 
Güneybatı Asya'da hegemonyanın yolu Ortado
ğu 'dan ve Ortadoğu'da hegemonyanın yolu Kürdis
tan ve Irak'tan geçer. 

Demek ki sorun sadece petrol rezervlerini 
kontrol altına almak değil, Ortadoğu'yu kapitalist 
ilişkilere açılması ve kapitalizme entegrasyonunu 
sağlamaktır. İçine kapalı, dolaşıma girmeyen İsla
mi sermayesi ve kapitalizmin ihtiyaçlarına cevap 
vermeyen tüketim gelenelderine sahip Ortado
ğu 'yu kapitalist ilişkilere açılması emperyalist-ka
pitalizm açısından bir zorunluluktur. Sermayenin 
dolaşımının engellenmesi ve kapitalizmin ihtiyaç
larına cevap vermeyen tüketim alışkanlıklarının 

Bu nedenledir ki bugünün 
geçerli aynm noktası bağımsız 
birleşik Kürdistan mücadelesini 
esas eksen olarak görüp görme
me sorunudur. Atılması gereken 
i1k adım bağımsız birleşik Kür
distan olarak görmeyenler prog
ramianna isterse 'en komünist· 
talepleri alsınlar, reformİst ya 
da azınlık bir siyasi hattan kur
tulamayacak1ardır. Bağıms ı z 

birleşik Kürdistan , sömürgeci 
devletlerin ve burjuva demokra
sisinin sindiremeyece.ği bir ta-
1eptir. Bu nedenle bu talep her 
zaınan 'yasa dışı' dır. 

sürdürülmesi emperyalist-kapitalizm aç ı sınd an 

ciddi bir risktir. Ortadoğu 'nun hem karmaşık siya
sal yapısı ve hem de toplumsal yapısı sermayenin 
dolaşımına engel teşkil ediyor. Asyatik-despotik 
gelenekler toplumsal yaşamda kendini sürdürmek
te ve siyasal yapılanınayı belirlemektedir. Dünya 
kapitalizm açısından sermayenin dolaşımını engel
leyen güçleri ve gelenekleri tasfiye edilmesi bır 
zorunluluktur. İşte globalizm, bu zorunluluğun çö
zümünün gerekçesi olacaktır. ABD, hem bu zorun
lulukların gereklerini yapmak ve hem de rakipleri
ne, Ortadoğu'da üstünlüğünü kabul ettirmek için 
Irak ve Güney Kürdistan' a müdahale etmiştir. Irak 
ve Güney Kürdistan ' a müdahale ve Ortadoğu ' da 
hegemonyanın kurulması, dünya genelinde emper
yalist hiyerarşik dizimini etkilediğinden, zannedil
diği kadar kolay değildir. Bu zorluğun bir nedeni 
Kürd ulusal hareketidir. 

Kürd Ulusal Hareketi 
Yanılsamalarini Kırmalidır 

Kürdistan, emperyalist sistemin hiyerarşi si 

içinde bir sömürgedir. Sömürge ya da ezilen ulus 
sorunu siyasal bir sorundur. Siyasal sorunların çö
zümü siyasal mücadele ve siyasal mücadelenin 
araçlarıyla olacağı açıktır. Farklı çıkarlarından dola
yı işçi-emekçilerin ile burjuva sınıfının siyasal so
runların çözümünde siyasal mücadele ve siyasal 
mücadelenin araçları da farklı olacaktır. Burjuva s ı

nıfının ulusal sorunun emperyalist sistemin ili şkile-
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rinin ve bağlantılannın sunduğu alternatifler içinde 
çözeceği açıktır. Bu çözüm; Kürd ulusunun siyasal 
iradesini dışiayarak burjuva demokrasisinin hak ve 

özgürlükleri çerçevesinde aranacaktır. Ne var ki 
Kürdlerin özgürlük ve egemenlik kavgası Ortado
ğu' da suurlan değiştirmeye yönelik bir mücadele
dir. Mevcut durumda emperyalist devletler ise, Or
tadoğu'da suurları değiştirmeye yönelik bir siyaset 
izlemekte değildir. Tam tersine bölgeyi kendi ser

mayelerinin çıkarları doğrultusunda denetim altına 
alma siyasetini izlemektedirler; bu ana hedef doğ

rultusunda sınırların değişmesirıi de göze alabilecek 
keskintilete bir çatışma balindedirler. Kürdlerin kıs
mi bir bağımsızlık elde etmelerine de kendi iç çeliş
kilerinin veya Kürdlerin dayatması ile kerhen razı 
olacak veya boyun eğecek durumdadırlar. Onlar 
esas olarak başka halkları olduğu gibi, Kürdleri de 
kendi çıkarları için alet etmeyi hedeflemektedirler. 
Bu çerçevede emperyalizmin Kürdlere dayattığı si
yaset. kültürel haklar sınırları içerisinde azınlık si
yaseti; kısmi demokratik haklar için mücadele eden 
bir azınlık hareketine indirgenmiş bir siyasettir. 

Ortadoğu 'nun statüsünün belirleyici değişke

ni emperyalist güçler olup bu güçlerden biri olan 
ABD, bölgeyi sermayesinin denetimine almak iste
mektedir. Bu çatışmanın iki ucunda da emperyalist 

güçler vardır. Bu çatışmanın üçüncü tarafı olan 
dünya işçi sınıfının önderliğinde emekçiler ve ezi
len uluslar, devrimci dünya partisinden mahrum 
oluşundan edilgin durumdadır. Bu nedenledir ki 
dünya işçi sınıfının mücadelesi, düşman dışarıda 
değil içerdedir şiarı zemini üzerinde hareket etme
m ektedir. Buna bağlı olarak ezen ulusun işçi sınıfı 
ve emekçilerine, bağımsız birleşik Kürdistan müca
delesi aynı zamanda dört burjuva devletinin parça
lanmasıyla olanaklaştığından dolayı proleter dev
rimci mücadelenin bir parçası olduğunun ve gerçek 

düşmanın sermaye ve sermayeyi elinde tutan her 
milliyetten burjuvazinin ve onların örgütlenme ara
cı olan burjuva devletlerinin olduğunun bilincini ta
şıyan devrimci örgütlenme de yoktur. Bundandır ki, 
emperyalist propaganda mekanizmaları tarafından 
bilinci çarpıtılan dünya işçi sınıfının mücadelesi, 

burjuva demokrasisinin sartırlan içine çekilrnlştir. 
Bu nedenledir ki 90 yıldan beri devam eden 

Kürd ulusal kurtuluş mücadelesinin bir iç savaşa ya 
da proleter devrimci mücadeleye dönüşemeyişinin 
sorumlusu Kürd ulusal hareketi değil, muhatapları
dır. Yani dört ezen ulusun devrimcileri ve komünist
leridir. Bu konuda Kürdlerin uzattığı el hep boşluk

ta kaldı. Dünya devrimci öznenin olmayışından ve 
Sovyetler Birliği'nin nesnelci (reformist) siyaseti
nin etkisinden dolayı Kürd ulusal hareketi de dev-

rimci siyasetle reformisı siyaset ya da ulusal siya
setle azınlık siyaseti arasında belirsiz ve istikrarsız 
bir konuma sürüklendi. Böylece Yeni Dünya Düze

ni adı altında dayatılan katmerleşmiş sömürü ve 
baskıya karşın, sömürülen-ezilen kesimler, gereken 
tepkiyi gösterememektedir. Ayru duruı:n komünist
terin örgütlenme konusu için de geçerlidir. Bu an
lamda sömürülen ve ezilen kesimlerin ve komünist
lerio içinde bulundukları durum gerici bir süreçtir. 
Bu durum nesnel koşullardan ziyade öznel koşullar
dan kaynaklanmaktadır. Sömürülen ve ezilen ke
simlerin devrimci öznesinden mahrum olmaları da 
emperyalist güçlerin paylaşım mücadelesini kolay
laştırmaktadır. Bundandır ki birbirleriyle çatışma 
halinde olan emperyalist devletler bir bütün halinde 
bağımsız ve birleşik Kürdistan'a karşıdırlar. Kür
distan özgülünde azırılık siyaseti zemini üzerinde 
hareket eden siyasetler sadece sömürgeci devletle
rin değil, aynı zamanda onların asıl efendileri olan 
emperyalist güçlerin de tarihi işbirlikçileridir. 

Bu nedenledir ki bugünün geçerli ayrım nok

tası bağımsız birleşik Kürdistan müca~elesini esas 
eksen olarak görüp görmeme sorunudur. Atılması 
gereken ilk adım bağımsız birleşik Kürdistan olarak 
görmeyenler prograrniarına isterse 'en komünist' ta
lepleri alsınlar, reformİst ya da azınlık bir siyasi 

hattan kurtularnayacaklardır. Bağımsız birleşik Kür
distan, sömürgeci devletlerin ve burjuva demokrasi
sinin sindiremeyeceği bir taleptir. Bu nedenle bu ta
lep her zaman 'yasa dışı'dır. Dolayısıyla bağımsız 
birleşik Kürdistan'ı vazgeçilmez bir siyasi ilke ola

rak belirleme sorunu aslında sömürge devletlerin 
izin verdiği platformun dışına çıkma ufkunun ve 
cüretirıin gösterilmesidir. Bağımsız birleşik Kürdis
tan eksen olarak kabul edilmesi öneellikle devrimci 
ve ulusalcı kadrolarda sonradan da kitlelerin gözün
de burjuva demokrasisi hakkındaki tüm yarulsama
ları yok edecektir. Çünkü Kürdistan'ı demokratik
leştirme mücadelesi ile sömürgeci devletleri de
mokratikleştirme mücadelesi farklı siyasi mücadele 
ve araçları kapsar. 

Görüldüğü gibi Kürd siyasi akımları, dünya

dan esen ideolojik rüzgarların etkisiyle değişik dö
nemlerde değişik biçimlerde yanılsarnalara düşmüş
lerdir. Bu yanılsamalar; ulusal-komünizm(sosya
lizm) ile global izm akımlarıdır. Kürdistan özgülün
de ulusal-komünizm ve g lobalizm ideolojisi azınlık 
siyasetinin birer aracına dönüşmüştür. Kürd ulusal 
hareketi için en zararlı olan şey, yarulsamalardır, en 
yararlı olan şey ise açıkhk ve gerçekliğin bilince 
çıkmasıdır. Yanılsamaların kırılması, açıklık ve ger

çekliğin bilince çıkışın yolu; ulusal kurtuluşun siya-

si öznesi olmasından geçer. 
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Kürt Ulusal Sorunun Çözümün~, 

Nas11 Bir Sovyet Cumhuriyeti? 

M. Emin Aslan 

Enternasyonalist Komünistleri 
Diğer Siyasi Akımlardan Ayıran 
Sovyet Demokrasisi Hedefidir 

Kürdistan siyasal alcımların nasıl bir dev
let hedeflediklerini ve bu devletin siya

sal işleyiş ilkelerini vuzuha kavuşturmanın zanne
dildiğinden fazla ulusal harekete katkıları vardır. 

Hatta başarısı buna bağlıdır. Bu durum hem siyasi 
akımların hem de Kürd ulusunun siyasal bilincini 
yükseltir. Devletle ilgili tutum, ulusal siyaset ile 

azınlık siyasetinin ayrım çizgilerinden biridir. Bu 

ayrım çizgisi, ulusal siyasal bilincin yolunu açar 
ve siyasi manipülasyonların yolunu kapatır. Siyasi 
akımların teorik-pratik bütünselliği de devlet he

definin netleşmesi ve berraklaşmasına bağlıdır. Bu 

siyasi koşullarda siyasi akımlar, birbirlerini dinle

meyi, anlamayı öğrenirler. Diğer akımlarla müca
delesini siyasi yöntem üzerinde götürür. Bu da di
ğer siyasi akımlarla ulusal egemenlik ilkesi zemi

ninde ortak-eylem örgütleme yeteneğini geliştirir. 
Kürd ulusu, bu tartışma ortamından dolayı devlet 

ve ulus hakkında bilgisi artar ve bilinci gelişir. Ve 

siyasi akımların niteliğini ve ayrım çizgilerini fark 

eder. 
O nedenle komünistler, ulusal sorunun gün

demine devlet sorununu taşır ve tartıştırır. Komü

nistterin birliğinin yolu, ortak amaç ve temel ilke
lerde anlaşabilmeden geçer. Ortak amaç ve temel il
kelerde anlaşmanın yolu, devlet ve siyasal işleyiş il

kelerinde arılaşabilmeden geçer. Örgütlenme, hedef
lenen devlet ve siyasal işleyiş ilkelerine göre şekil
lenir. Şüphesiz işçi-emekçilerin devleti, bir Sovyet 

demokrasisi olacaktır. Bundandır ki entemasyona-

list komünistler, temel ilkelerinden biri olan Sovyet 

demokrasisini ve siyasal işleyiş ilkelerini açık ve 
net bir biçimde tarif eder. 

Kürd ulusal hareketinin bağrında zaten böyle 
bir eğilim vardır. 1907'de Şex Abdulselam Barzani 
ve yoldaşlarının oluşturduğu program; işçi-köylü 
Sovyet' inin içini dolduracak konumdadır. 

Bu program, Kürdistan 'ın bir bölgesinde uy

gulamaya sokulmuştur. Bu programın gereği olarak 
ayrıcalık ve üstünlüğü ifade eden unvanların(Baş
kan, Ağa, Bey gibi.) kullanılması dahi yasaklanmış

tır. Bu yasaklar, Barzani bölgesinde bir kültürel de
ğere dönüşmüştür. Ali Şer' ın teşebbüsüyle 1917 

Ekiminde Kürd-Ermenilerden seçilmiş delegelerle 
Erzincan Şura(Sovyet) hükümeti kurulmuştur. Bu 
hükümet Sovyet demokrasisin işleyişini uygulama

ya sokabilıniştir. Şex Mahmud Berzenci önderliğin
deki Kürd ulusal hareketi siyasi hedef olarak 

SSCB 'ye kaulma isteğini iletmiştir. Şüphesiz katıl

ma isteğini Kürdistanİ bir amaçla yapmışlardır. 

Sovyet Demokrasinin Özellikleri 
Demokratik Hak Ve Özgürlükleri 

Kurumlaşttnr 

Aşağıda belirtilen demokratik hak ve özgür

lüklere herkesten fazla ihtiyacı olan da işçi sımfı ve 
emekçi kesimleridir. Demokratik hakların ve özgür

lüklerin gerçek anlamda hayata geçirilmesinin gü

vencesi de ancak mücadele organlarından çıkan 
Sovyet iktidarıdır. Demokratik hak ve özgürlükler 

tavizsiz savunulmalıdır. Demokratik haklar burjuva 

nitelikli olmayan, ezilenlerin, sömürülenlerin müca-
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. .;rı tarafından burjuvaziye kabullendirilmiş 
haklardır. Demokratik haklar ve demolcratiklik, in
sanlık tarihinin zorlu mücadeleleriyle kazanılmış 
haklardır. 

Burjuva demokrasisi de sınıf iktidarı olarak 
burjuva diktatörlüğüdür, bununla birlikte demok
ratik hakları da içermektedir. Sovyet demokrasi
sinde iktidar; egemen sınıf olarak örgütlenmiş işçi 
sınıfının diktatörlüğüdür. Sovyet demokrasisinde 
demokratik hakların içeriğini dotdurarak uygula
maya geçirilen ve vazgeçilmeyen haklardır. Bu 
içerikten yoksun olan Sovyet demokrasisinin de
mokratikl iği söz konusu o lmayacağı gibi, Sovyet 
demokrasisi oluşu bile söz konusu olamaz. Üstelik 
işçilerin herkesten daha fazla demokratik haklara 
ihtiyacı vardır. 

Demokratik haklar burjuva demokrasilerinin 
niteliği değildir. Bu sistemin niteliği ticari kar ya da 
sömürüdür. Ve bu niteliği tehlikeye girdiğinde baskı 
aygıtlarını devreye sokarak, demokratik hakları or
tadan kaldırabilir ya da işlevselliğini askıya alabilir. 
Demokratik hak ve özgürlükler üretim ilişkileriyle 
ilgili bir sorundur. Demokrasinin içeriği; Burjuvazi
nin üretim araçları üzerindeki kontrolünü sınırla
mak ve emek ile sermaye arasındaki sözleşmeye 
emek lehine müdahalesidir. Üretim ilişkileri kavra
mı yerine; mülkiyet ilişkileri, toplumsal sınıflar ara
sındaki egemenlik ilişkileri, artı-değer, sınıf müca
deles i kavramlarını da kullanabiliriz. Demokratik 
hak ve özgürlükler, herkes istediği malı ilietmede 
ve sahip oldukları mülklerinin serbestçe tasarruf et
mede ve eşdeğerleriyle mübadelede özgür, eşit ve 
aynı hakka sahip olma ya da liberalizm ile çelişki 

Sovyet demokrasisinin ya 
da proletarya diktatörlüğünün 
görev i; birbirinden kopuk olan 
teori ile pratiği bütünleştirme
nin, emek ile emeğin nesnel ko-, 
şullarının mülkiyetini bütünleş-
tirmenin yolunu açmaktır. Yani 
komünist bir toplumun yolunu 
açmaktır. B undan da anlaşıldığı 
gibi proletarya diktatörlüğünün 
tanımlanabilir bir toplum biçimi, 
ekonomik biçimi yoktur. Ayrıca 
kendine özgü toplumsal ilişkile
ri, ekonomik ilişkileri kurma gi
bi bir hedefi de yoktur. 

içindedir. Demolaatile hak ve özgürlüklerin müca
delesi liberalizmin sınırlandmlması mücadelesidir. 
Burjuva toplumunda demokratik hak ve özgürlükler 
mücadelesinin tarih sahnesine çıkması liberalizınin 
sınırlarını daraltma ihtiyacından doğmuştur. 

Bu nedenledir ki; bu demokratik hakların 
burjuva demokrasisi çerçevesinde güvencesi de ola
maz. Ancak mücadele ile kazanılır ve savunulabile
cek kadar örgütlülüğü de söz konusu olabilirse kalı
cı olabilir. Ancak kalıcı niteliğine sahip haklar de
mokratik haklardır. Burjuvazinin istendiğinde rafa 
kaldırabileceği haklar demokratik haklar değil, bur
juva demokrasisi haklan olur. 

Sovyet demokrasisinde Kapitalistlerin 
Mülksüzleştirilmesi 

Ve Sosyal Örgütlenişinin Özellikleri 

Sovyet demokrasisi, burjuvaziyi mülksüzleş
tirmek zorundadır. Çünkü burjuvazi egemenliğini, 

ücretli emeğe dayalı üretim içinde sağlar ve yeni
den üretir. Burjuvazi siyasi manada mülksüzleştiril
se bile ücretli eıneğe dayalı üretimde egemenliğini 
korumaya ve üretmeye devam eder. Çünkü burjuva
zi yöneteh olmasa da hakimiyetini ücretli emeğe 
dayalı üretim ilişkilerinden alır. Aynı şey proletarya 
için söylenemez, yani proletarya hakimiyetini üre
tim ilişkilerinden almaz, yöneten sınıf olmaktan 
alır. Bunun içindir ki, Sovyet demokrasisini üretim 
araçlarının mülkiyetini devletleştirmekle eşit tuta
mayız. Proletarya siyasal egemenliği için elbette 
burjuvaziyi siyasi ve ekonomik olarak mülksüzleş

tirmekle yükümlüdür. Ama bu sadece toplumsal ih
tiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayan üretimi ve üre
tilenlerin ortak bilinçte dağıturum örgiİtleme hede
fine yönelik olursa ilerici bir nitelik kazanır. Eğer 
proletarya adına karar alan ve yöneten bürokratik 
diktatörlüklerse ve işçiler kapitalizmde olduğu gibi, 
belirlenmiş işe ve koşullara koşullandınlmışsa, dev
letleştirilmiş mülkiyetİn ilerici bir niteliği olmadığı 

gibi tarihsel anlamda gericidir. Demek ki proletarya 
diktatörlüğünden maksat, üretim ilişkilerinin örgüt
lenmesini işçi sınıfının bilincine çıkannaktır. Üreti
mi yapan emektir, ancak emekçi emeğine yabancı
laşmıştır. Emeğini sermayenin malı ya da mülkiyeti 
olarak görür. Üretimin öznesi emek iken sermaye 
olarak ya da üretimin öznesi işçi iken kapitalist ola
rak telakki edilir. İşte yöneten sınıf olarak işçi sını
fı, üretimin öznesinin üreticiler olduğunu fark et
mekle üretimin örgütlenmesini de öğrenecek.'lir. An
cak üretim ilişkilerini örgütleme bilincihde olan işçi 
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sınıfı burjuvaziyi yenilgiye uğratarak, dünya devri

minin yolunu açabilir. Burjuvazinin mül.lcsüzleştiril

mesi ilk aşamada toplumsallaştırılmış mülkiyet ya 

da sosyalist mülkiyet biçiminde değil, devletleştir

me biçiminde gerçekleştirilir. Toplumsallaştırılmış 

mülkiyet; ancak proleter devrim, uluslararası Sov

yet Cumhuriyetleri Birliği biçiminde örgütlendiğin

de uluslararası üretim ilişkisi olacaktır. 

Sovyet demokrasisinin ya da proletarya dik

tatörlüğünün görevi; birbirinden kopuk olan teori 

ile pratiği bütünleştirmenin, emek ile emeğin nesnel 

koşullarının mülkiyetini bütünleştirmenin yolunu 

açmaktır. Yani komünist bir toplumun yolunu aç

maktır. Bundan da anlaşıldığı gibi proletarya dikta

törlüğünün tanımlanabilir bir toplum biçimi, ekono

mik biçimi yoktur. Ayrıca kendine özgü toplumsal 

ilişkileri, ekonomik ilişkileri kurma gibi bir hedefi 

de yoktur. Demek ki proletarya diktatörlüğü niteli

ğini; tanımlanabilir bir toplumsal ve ekonomik ör

gütlenmeden değil, siyasi örgütlenmesinden almak

tadır. Siyasi egemenliğini, egemen sınıf olarak ör

gütlenmiş üreticilerin gücünden alır. Bu egemenli

ğini kimseye devretmez ve paylaşmaz. Komünizm 

örgütlenmiş işçi sınıfının eseri olacaktır. 

Sovyet demokrasisi Burjuvaziyi 
Ekonomik ve Siyasal 

Mülksüzleştirmekle Birlikte 
Sosyal Tedbirleri De Ahr 

a-Tüm asalak sektörlere ve mesleklere son 

verilmelidir 
Sermayeye dayalı üretim kendisiyle birlikte 

hem siyasi ve idari alanda ve hem de sosyal alanda 

bir sürü asalak sektör ve meslekleri geliştirir. İdari 

alanda ordu, emniyet, istihbarat vb; sosyal ve eko

nomik alanda ise bankacılık, sigortacılık, komis

yonculuk, emJakçilik, pazarlamacılık, muhasebeci

lik, avukatlık vb sektör ve meslekler kapitalizmin 

ihtiyaçlartom gereği olan meslekJerdir. Kapitaliz

min tasfiyesi ile birlikte bu asalak sektör ve meslek

ler ihtiyaç olmaktan çıkacağından süreç içinde dev

reden çıkacaktır. 
b- Herkesin temel ihtiyaçları koşuJsuz olarak 

karşılanmalıdır 

Sovyet demokrasisi herkesin barınma, bes

lenme, giyinme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını kar

şılamayı bir yurttaşlık hakkı olarak görür. Elbette 

asgari yaşam koşullan kapitalizmden devralınan 

koşullara bağlı olacağından, Sovyet cumhuriyetle

rinde farklılık olacaktır. Gelişmişten gelişmemiş 

cumhuriyetiere sağlanan destekle koşullarının iyi

leştirilmesini sağlayacaktır. Bu koşulların, her halü

karda devralınan kapitalizmden daha ileri olması 

hedeflenmelidir. 
c- Üretken bir işte çalışmanın hem yurttaşlık 

hakkı ve hem de ödevi olarak algılanması bilinçe 

çıkanlmalıdır 

Herkesi toplumsal ihtiyaçlan belirlemeye ve 

belirlenen ihtiyaçları karşılamak için üretime ve 

üretilenlerin paylaşılmasına katılmaya imkan veren 

toplumsal ilişkilerin organizasyonu, insanlararası 

ilişkilerde dayanışmayı, korumayı ve geliştirmeyi 

toplumsal yaşamın ihtiyaçlarına dönüştürecektir. 

Asalak işlerin tasfiyesi ve herkesin üretken işlerde 

çalışmaya yönelmesi, çalışma süresini kısaltınanın 

imkanlarını yaratacaktır. Böylece çalışmasının ve 

ürünlerinin kendisine ve topluma ait olduğunun far

kında olması, çalışmayı yük olmaktan çıkaracak ve 

bir hevese dönüştürecektir. Çürıkü emeğinin bir kıs

mını başka anlatım.la artı- emeğini toplumun ve üre

tirnin gelişmesi için ayırdığının, bununda tüm üre

ticilerin ortak ve gönüllü kararı olduğunun ve ken

disinin de bu kararın içinde olduğunun farkında 

olunacağından, çalışmadan kaçılmayacaktır. 

Bu koşullarda artık siyasetçilik, sporculuk, 

sanat, vb. özel bir heves ve beceri olacak, meslek 

ve geçim aracı olmayacaktır ve olmamalıdır. Üret

ken bir işte çalışanların, heves ve beceri işini yap

masının engeli yoktur. Bu kesimlerin çalışması, ça

lışma sürecinin daha da kısalmasını ve emekçilerin 

birbirinden etkileşimi, vasıflaşmasını ve ortak 

davranma bilinçlerini geliştirecektir. 

Sovyet demokrasisinde 
Siyasal ve idari Örgütlenişin Özellikleri 

1- Egemenlik mücadele organlarından çıkan 

iktidar organlannda örgütlenmiş halkın olmalıdır. 

Sovyet cumhuriyeti, herhangi bir siyasal güç 

tarafından siyasi iktidan ele geçirerek inşa edilecek 

devlet değildir. Zaten siyasal iktidarı ele geçirerek 

oluşturulacak devlet, bu siyasi gücün devleti olur ki 

bu bir Sovyet demokrasisi olamaz. Sovyet demok

rasisi, işçi-emekçilerin ve ezilen ulusların kurtuluş 

mücadelesinde yer alan bütün kesimlerin mücadele 

organları tarafından sürdürülen mücadele içinde şe

killenir. 
Kürdistan işçi-emekçileri ile ezen ulus işçi

emekçilerinin ezen ulus-devletine karşı mücadelesi, 

enternasyonal bir çatı altında aynı hedef, yöntem 

ve araçlarla ve aynı disiplin altındaki mücadele 

yöntemi sayesinde Kürdistanlıların ulusal-siyasal 
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bilincinin ve ezen ulus işçi sınıfının proleter-dev
rimci bilincinin kitlesel boyuta ulaşmasını sağlar. 
Ulusal-siyasal bilincin kitlesel boyuta ulaşması ile 
birlikte, ezen ulus devletiyle çatışma halinde olan 
bütün kesimlerin mücadelesini bütünleştiren ikti
dar organları yine mücadele içinde oluşacaktır. 
Demek ki emekçi kesimlerin mücadele organlan, 
eylem içinde bulunan kitlelerin siyasal bilincinin 
ürünüdür. Bu mücadele organları; grevler, gösteri
ler, işgal ler, denetim tedbirleri, Kürdistanİ kurum
lan inşa teşebbüsleri ve yaşatma mücadeleleri, öz
savunma vb eylemleri örgütleyip yönetme müca
delesinde belirecektir. 

Mücadele organları devrim döneminde orta-
ya çıkabilir ve ortaya çıkmasıyla birlikte Kürdistan 
ve ezen ulus toplumunu bir ikilem ile karşı karşıya 
getirir. Yani tüm toplumu ya devrim ya karşı-dev
rim ikilemi karşısında bırakır. Çünkü bu durumda 
burjuva devletin yanı başında ezen ulus ve Kürdis
tan toplumunda yeni iktidar odaklan da oluşmuş 
durumdadır. 

İşçi sınıfı ve emekçi kesimlerinin yeni iktidar 
odakları, burjuva devletini parçalayıp ezen ulus 
coğrafyasında ve Kürdistan'da Sovyet Cumhuriyet
leri biçiminde örgütlenecekler; ya da burjuva dikta
törlüğü yahut emperyalist güçler tarafından ezilip 
parçalanacaktır. 

2-Halktan gizli siyaset oluşturulamaz. Açık 
siyaset esastır. 

Gerek iç gerekse dış siyasetin oluşturulması 
açıklık içinde olmalıdır. Gizli siyasetin oluşturul
ması , dış düşmanlar gerekçesiyle esasında kendi 
yurttaşlarından gizlenmesidir. Devletler için artık 
gizli siyaset diye bir şey söz konusu değil. Bu du
rumda halkın iktidan olan hükümetin tüm siyaseti 
halkına açık olmalıdır. Bu da yetmez halkın ulaşa
hilmesi için gereken tüm araç ve gereçleri ve im
kanları temin eder ki siyasi kararların alınmasında 
ve iletilmesinde aktif rol üstlenebilsin. 

3- Bütün yöneticiler ve görevliler seçimle ge
lir ve her an seçimle görevden alınabilir. 

Bütün memurlar, yargıçlar, milis yöneticileri, 
yerel ve merkezi konsey delegeleri seçimle göreve 
gelir ve seçenler tarafından her zaman görevden alı
nabilirler. Merkezi devlet kurumlarında temsil eden 
delegeler dışında bütün yöneticiler ve görevliler 
kendi yerinde görev yapmalı. 

4- Devlet işlerinin ya da yönetmenin rotas
yonla sağlanacak kadar basitleştirilmesi hedeflen
melidir. 

Kapitalizmin ihtiyaçlarının sonuçları olan 
tüm kurumlar kaldmlmalıdır. Daimi memurların 
sayısını azaltmak için devlet aygıtı küçülmelidir. 
Bu masrafiann azalmasını getirir, hem de devletin 
halktan soyutlanmasını önler. Aksi durumda devlet 
yönetiminde bürokratik uzmaniaşmanın yolu açı
lır. Yani bir ideoloji yaratabilecek duruma gelen 
devlet artık Sovyet demokrasisi olmayacaktır. 
Devletin halka kapalı ve toplum karşısında bağım
sız bir güç olmasına müsaade edilmemelidir. En
gels "devlet bir kez toplum karşısında bağımsız 
bir güç haline geldi mi, kendisi de artık yeni bir 
ideoloji yaratır. " 1 (Engels, Feuerbach ve Klasik Alman Fel

sefesi'nin Sonu, s. 64) der. 

5- Siyasi ve idari görevler maddi ayrıcalık 
kaynağı olmaktan çıkanlmalıdır. 

Bunun için siyasi ve idari görevlerde bulu
nanların maddi imkanları vasıflı işçiden fazla olma
malıdır. Ayrıca siyasi ve idari işler halka açık olarak 
işlevini yerine getireceğinden çalışanların bu işler 
hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmeleri yaygın
laştırılmalıdır. Çalışma süresinin kısaltılması, siyasi 
ve idari işlerin basitleştirilmesi rotasyon, denetim 
ve öz-yönetimin olanaklarını geliştirir. Böylelikle 
tedricen siyasi ve idari görev bir meslek olmaktan 
çıkarılmalı, spor gibi, sanat gibi gönüllü bir faaliyet 
haline dönüşmelidir. Geçim bir üretken işte çalış
mayla sağlanmalıdır. 

Çalışanlar Sendikal Örgütlenme 
Ve Grev Hakkına Sahip Olmalıdır 

Nesnelci siyaset, işçi sınıfını soyut kavram
larla değerlendirir. Kendi içinde farklı çıkariara ve 
kesimlere bölünmüş işçi sınıfının ortak çıkarlarını 
soyut ideallere bağlar. İşçi sınıfının çıkarları gereği 
ya da soyut kavrarnların gereği , demokratik hak ve 
özgürlükleri ile birlikte çalışanların sendikal örgüt
lenme ve grev hakkını kendi siyasi iktidarının teke
linde tutar. 

Enternasyonalist komünistler, işçi sınıfını , 

somut yani kendi içinde farklı çıkariara ve kesimle
re bölünmüş olarak ele alır. Bu farklı çıkarlardan 
dolayı birbirleriyle çatışan kesimlere dönüşebilme, 
hatta ortak çıkarlarda da farklı ve çelişen durum
lar/tutumlar ortaya çıkma potansiyelini göz önünde 
tutar. Bu durumlar ve tutumlar, sendikal ve grev 
hakkına sahip örgütlenmenin nedenidir. Komünist
ler tüm çalışanların grev hakkına sahip sendikal ör
gütlenmesini her koşulda savunur ve uygularlar. El-
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bette sendika örgütlenmesinde uvriyerizm, sendika

lizm, ekonomizm vb eğilimler olacaktır. Bu ve ben

zeri alarnlar kısmi çıkarları ortak çıkarların, işçi 

devletinin çıkarlarını enternasyonal çıkarlarına kar

şı savunabileceklerdir. Enternasyonalist Komünist

ler, sendika örgütlerinin içinde, bu eğilimlerle, poli

tik mücadelesini kitlelerin eğitiminin bir imkarn 

olarak görür ve değerlendirir. Sendikal örgütlenme

ler, kesimlerin kısmi çıkarlarını ifade etme organla

n , ortak çıkarlan temsil eden devlet organlarından 

bağımsız olmalıdır ve devlet organlarıru ikame et

me durumu olamaz. Aynı şekilde devlet organlar1 

sendikal örgütlenmelerini ikame etme durumu ola

maz. Bir diğer koşul da devrimci partinin hem dev

letten ve hem de sendikalardan bağ ımsız örgütlen

mesini devam ettirmesidir. Sovyet demokrasisinde 

tüm çalışanlar ya da üreticiler kendi sendikalarında 

örgütlenmekle işçi sınıfının kitlesel eğitiminiri pra

tik içinde sağlanmasına imklin verecektir. Bu du

rum, işçi sırufının, demokratik hak ve özgürlükleri

ni sahiplenmesine, devrimci partirıin, devletten ve 

sendikal örgütlenmelerden bağımsız örgütlenmesi

nin gerekliliğinin bilince çıkmasını sağlar. Enter

nasyonalist komünistlerin sendikal örgütlenmelerde 

ki faaliyeti işçi sınıfırun yönetme bilincirıi geUştir

meye yönelik olacaktır. Bu nedenledir ki, komünist 

devrimci işçilerin sendika yönetimine seçilme gibi 

bir hedefleri olamaz. Aksine işçilerin kendi içinde 

yöneticilerini seçmeyi ve her an seçimle görevden 

almaya yönelik faaliyet gösterir. 

Sovyet demokrasisi 
Kadın ve .~lusal Sorunu Eşitlik 

Zemini Uzerinde Ele Almaz; 
Kadınlaran ve Ulusal Azınlıkların . 

Lehine Işleyen Tedbirler Alır. 

Kapitalizm hem demokratik hak ve özgürlük

leri ve hem de toplumsal eşitsizlikleri devralır ve 

bunları sınıf hlikimiyeti için bir araca dönüştürür. 

Dolayısıyla kadın-erkek aynmcılığı, ulusal ayrımcı

lığı da devralır ve bunu ücretli emek sömürüsü ve 

sınıf hakimiyetini sürdürmenin bir aracına dönüştü

rür. Bu ayrımcılığı klir amacına dayalı işbölümü bi

çiminde sisıemleştirir. İşçi sınıfının burjuva sınıf 

hakimiyetine son verip kendi devletini kurmasıyla 

bu eşits izlikler kendiliğinden ortadan kalkmaz. 

Nesnelci siyasetlerin anlayışına göre, proletaryanın 

iktidan ile birlikte bu eşitsizliklerin ortadan kalka

cağıdır. Bu kavrayış, kadınlarm cins olarak ezilmiş-

Kadının cinsiyet aynmı ya 
da ulusal ayrım, kapitalizme 
özgü ve mutlaka olması gere
ken bir koşul değildir. Kapita
lizm için olmazsa olmaz koşul, 
emeğin dünya çapında sömürü
südür. B u nedenle, kapitalizm 
cinsiyetçi-aynıncı ideolojiyi 
desteklemekle birlikte, kadın
ların ezilmişliğinin tek nedeni 
de değildir. Bu ezilmişlik bir 
adet, alışkanlık yani doğal du
ruma dönüşmüştür. İşçi sınıfı 
iktidarı almakla kadınların 
ezilmişliği ne son vermeye 
muktedir değildir. 

liğinin devamıru gizlemektedir. Çünkü erkek-kadın 

ayrımcılığı, ulusal baskı, kapitalizmin ·öncesine gi

den tarihi bir olgudur. Bu tarih içinde oluşan öznel 

ve nesnel koşulları vardır. Burjuva devleti parçala

yıp yerine egemen sıruf olarak örgütlenmiş işçi dev

leti ancak bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yöne

lik yolu açınada bir ön koşuldur. Dolayısıyla, işçi 

devletinde kadınların cins olarak ezilmişliği ve ulu

sal baskıların kaldırılması ve tarih içinde bu ezil

mişliğin oluşmuş maddi koşullarını yok etmeye yö

nelik öznel mücadele gerekir. Demek ki kadın-er

kek aynmı, ulusal baslarun kapitalizm öncesine gi

den bir tarihi olduğu gibi, burjuva sınıf hlikimi.yeti

ne son veren sıruf mticadelesinden bağımsız bir ta

rihi geleceği de vardır. Bu nedenle enternasyonalist 

komünistler, kadın sorununu proletarya devrimin 

sorırasına havaJe etmez, kapitalizm koşullarında ol

sun, proletarya devletinde olsun, kadın kurtuluşunu 

bir ilke olarak programlar. Erkek-kadın ayrımı ile 

ulusal ayrım burjuva sınıfını bölen bir aynm olduğu 

kadar işçi sınıfını da bölen ayrırnlardır. 

Kadınların Cins olarak Ezilmesinin 
Koşullarını Ortadan Kaldırır, 

Tüm Haklarını Kullanmalarını 
Güvence Altına Alır 

Kadınlar cins olarak ezilen kesimlerdir. Bu 

ezilmişlikten kurtulmanın yolu cinsiyetçi fikirlere 

karşı, karşıt fikirlerle özel bir mticade lenin pratik 
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Burjuva ideologları çok 
partili.liği burjuvazinin bir keş
fi olarak sunarlar. Nedensellik 
anlayışından hareket eden sos
yalist akımlar da bunu onaylar
lar. Ancak, çok partililik burju
va demokrasisine ait bir keşif 
ve özellik değildir. Antik Yu
nan ve Roma Köleci Cumhuri
yetleri 'nden beri siyasi gruplar 
halinde cumhuriyet meclisinde 
var olmuştur. Aynı durum bazı 
feodal cumhuriyetler için de 
geçerlidir. Farklı siyasi grupla
rın bir parti halinde ya da çok 
partililik, bütün cumhuriyetie
rin ortak özelliğidir. 

olarak yürütülmesinden geçer. Bu mücadelenin ka
dınlar tarafından yapılması halinde anlamı olur. Bu
nun için kapitalizm koşullarında kadın hareketinin, 
bağımsız örgütlenmeleriyle yapılan mücadelesi de 
desteklenmelidir. Bu mücadelenin, bu başkaldınnın 
özel ve ayrı bir alan olduğunun ve bir siyasi müca
dele değil bir muhalefet, bir tepki hareketi olduğu
nun farkında olarak desteklenmelidir. Çünkü kadın 
hareketinin burjuva diktatörlüğünü yıkacak durumu 
yoktur, ayrıca işçi sınıfının egemen sınıf olarak ör
gütlenmiş iktidarı da, bir sınıfın yarısının iktidarı 
olacağı ahiamma gelmez. Bundandır ki, kadınların 
işçi hareketinde olsun, işçi örgütlerinde olsun, işçi
ler arasındaki tüm ilişkilerde erkek kadın aynıncılı
ğına karşı mücadelesini ve tepkilerini olumlu bir 
işaret olarak görmek ve bununla yetinmeyerek des
teklemek gerekir. Kendi ezilmişliğine başkaldırışı 
sınıfsal ezilmişliğe başkaldırının da yolunu açacak
tır. Çünkü kapitalizmin yani burjuva devletinin teş
vik ettiği cinsiyetçi--aynıncı ideoloji, işçi sınıfını 
cinsiyet olarak bölmektedir. Bu nedenledir ki ezil
mişliklerine karşı mücadelede kendi hareketi içinde 
inisiyatif sahibi olabilirler ve inisiyatif geliştirebilir
ler. Bu durum hem kapitalizm koşullarında ve hem 
de proletarya devletinde olumluluktur. 

Kadının cinsiyet ayrımı ya da ulusal aynm, 
kapitalizme özgü ve mutlaka olması gereken bir ko
şu l değildir. Kapitalizm için olmazsa olmaz koşul, 
emeğin dünya çapında sömürüsüdür. Bu nedenle, 
kapitalizm cinsiyetçi-aynıncı ideolojiyi destekle
mekle birlikte, kadınlarm ezilmişliğinin tek nedeni 

de değildir. Bu ezilmişlik bir adet, alışkanlık yani 
doğal duruma dönüşmüştür. İşçi sınıfı iktidarı al
makla kadınların ezilmişliğine son vermeye mukte
dir değildir. Bunun içindir ki, işçi devletinde de ka
dınların kurtuluşu için mücadele eden kadın hare
ketleri ve bağımsız örgütlenmeleri işçi sınıfının bir 
bütün olarak siyasal bilincini geliştirecek ve Sovyet 
demokrasisi, geçişsel görevlerini ancak o zaman 
üstlenebilecektir. 

Bunun için; 
*Sovyet demokrasisi, cinsiyetçi.:aynmcı ide

olojiye karşı mücadeleyi siyasi ilke olarak benimser. 
* Cinsiyetçi fikirlere karşı, karşıt fikirlerle 

özel bir mücadelenin pratik olarak yürütülebilmesi 
için bu mücadelenin ezilenler yani kadınların ba
ğımsız örgütlenmeleri tarafından yapılmasında an
lamını bulur. 

* Erkek-kadın ilişkisi eşitlik üzerinde değil, 
kadın lehine işleyen eşitsizlik üzerine yapılandmlır. 

* Kadınların ev-içi emeğin köleliğinden kur
tulması için, anaokulundan baştayarak tüm öğretim 
kururnlarında, sendikal vb tüm kuruluşlarda, her in
sanın ev-içi işleri sürdürebilecek şekilde eğitim se
ferberliği uygulamaya konulur. Çünkü ev-içi kadın 
işi değil, evi paylaşan herkesin işidir. 

Devlet, resmi ve/veya dini nikruı kaydı aracı
lığıyla erkek-kadın ilişkilerini biçimlendirir. Sovyet 
demokrasinde devlet ve din, erkek-kadının niklliı 
ilişkilerine müdahil olamayacağından dolayı ilişki 
kurmak ya da var olan ilişkilere son vermek tama
men tarafların gönüllü iradesine bağlıdır. 

Kadınların kölelikten kurtulması ile ancak 
proleter devlet, geçişsel rolünü yerine getirebilir, sı
nıfsız bir topluma doğru yöneliş elbette kendisiyle 
birlikte yeni yaşam tarzının yeni ölçütlerini de ka
dınlar ve erkekler olarak birlikte yaratacaklardır. 

Ulusal Azınlıklarm Tüm Haklarını 
Kullanmasını Güvence Altına Alır 

Sovyet demokrasisi tüm ulusal azınlıkların 
kültürünü, dilini, dinini, tarihini vb geliştirme ve 
korumayı sağlamak için tüm tedbirleri alır. Ulusal 
azınlıklara aynıncı uygulamayı Sovyet demokrasi
sine saldırı olarak kabul eder ve şiddetle cezalandı
rır. Bu aynıncı uygulamanın sözlü olarak ifadesine 
de aynı şiddetle karşı çıkar. Ulusal azınlıkların lehi
ne işleyen bir eşitsizlik ilişkisini esas alır. Bu belir
tilenler ulusal azınlıklar içindir. Ulus konumunda 
olanlar, coğrafyasında ayrı bir Sovyet demokrasisi 
olarak örgütlenirler. 
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Sovyet demokrasisi 
Çok Partili Bir Rejimdir 

Burjuva ideologları çok partililiği burjuvazi
nin bir keşfi olarak sunarlar. Nedensellik anlayışın

dan hareket eden sosyalist akımlar da bunu onaylar

lar. Ancak, çok partililik burjuva demokrasisine ait 
bir keşif ve özellik değildir. Antik Yunan ve Roma 

Köleci Cumhuriyetleri 'nden beri siyasi gruplar ha
linde cumhuriyet meclisinde var olmuştur. Ayru du
rum bazı feodal cumhuriyetler için de geçerlidir. 
Farklı siyasi grupların bir parti halinde ya da çok 

partililik, bütün cumhuriyetierin ortak özelliğidir. 

Aym zamanda farklı siyasi grupların parti adı altın
da örgütlenmeleri demokrasinin vazgeçilmez özel
liklerindendir. Demokratik hak ve özgürlükler de 
burjuvazinin keşfi değil , geçmişten beri ezilenlerin, 
sömürülerrlerin mücadelesinin ürünü olup, burjuva

zi bu demokratik hak ve özgürlükleri devralıp sınıf 
hakimiyetine uyumlu hale getirmiştir. 

Nedensellik siyasetine göre tarihsel süreç 
içinde her toplumsal sınıf tek bir parti tarafından 
temsil edilir. Bu dururnda işçi sırufı da tek bir parti 
tarafından temsil edilir. 1920'den itibaren SSCB 'de 

nedensellik siyaseti ya da ulusal-komünizm egemen 
siyasete dönüşme sürecine girer. İşçi sınıfının siya
sal mülksüzleştirilmesi ve yerine despotik-bürokra

tik diktatörlüğünün ikamesiyle sonuçlarur. 
Egemen sıruf olarak örgütlenmiş işçi sınıfı

nın iktidar organları, Sovyet (konsey) iktidar or
ganlandır. Bu da mücadele içinde ortaya çıkar ve 
burjuva devletini parçalayarak yerine çalışanların 
iktidar organlarını oluşturur. Bu çalışanlarda kendi 
aralannda farklı çıkartara sahiptirler ve homojen 
değildirler. Dolayısıyla farklı eğilimlerin olması 

somut bir gerçektir. Sovyet iktidar organları tüm 
çalışanların ortak temsil organı olması gerekir. Bu

nun için farklı eğilimlerin, guruplarıo kendi parti
lerini kurma hakkına ve özgürlüğüne sahip olma
lan gerekir. Ve bu özgürlüğün önüne hiçbir ön ko
şul konulınamalıdır. Ancak bu durumda Sovyet de
mokrasisi söz konusu olur. 

Niçin önkoşulsuz demokratik haklara sahip 
siyasal örgütlenme? Çünkü ezilenler ve sömürülen
ler yani çalışanlar tarih boyunca siyaset ve yönetim 

dışı bırakılmış, sürekli yönlendirilmiştir. Tarihte ilk 
olarak proleter demokrasisi altında siyasete ve yö

netime etkin bir biçimde katılacaktır. Üstelik bu fa
aliyeti de sırufsız bir toplumun kurulması amacına 
yöneliktir. Farklı partilerin farklı alternatifleri suna
cağı bellidir. Sorunların çözümüne farklı stralejiler, 

prograrnlar sunulacaktır. 

Bu tartışma ortamında, bu siyasal mücadele

de işçi sınıfının siyasal bilinci gelişir, kendine olan 

güvenini bulur. Enternasyonalist komünistler, kit

leyi farklı siyasi partilerin programlannın tartışıl

masına çekmelidir. Devrimci parti , hem kendi 

prograrrunı ve hem de diğer partilerin programları

nı tüm kitlenin zihninde somutlaştırmaya yönelik 

faaliyet içinde olmalıdır. Ancak bu koşullarda işçi 

sınıfının yönetme inisiyatifi gelişir, emeği , yaratıcı 

emeğe dönüşme sürecine girer. Yani teori ile prati

ğin çakışması sürecine girilmesi imkan dahiline 

girer. Peki, sorunlar olmayacak mı diye sorulabilir. 

Elbette olacaktır. Devrimci parti ne güne duruyor? 

İşçi sırufının önüne sorunların çözümünü koyarak 

ve hasiretini geliştirerek ortak çıkariara yönelte

cektir. Komünistlerin aktif siyaseti bu dönemde 

söz konusudur. Sorunların çözümünü işçi sırufırun 

bilincine çıkararak, işçi sınıfının örgütlenmiş de

mokratik iktidarıyla çözecektir. Enternasyonalist 

komünistler, kapitalist toplumda burjuva diktatör

lüklerin tüm kurum ve kuruluşlarına karşın , işçi sı

nıfını ve emekçi yığınlarını siyasal mücadeleye, 

devrimci fikirlere çekmeyi önlerine koyduklarına 

göre, işçi sınıfının ve emekçilerin iktidannda bunu 

neden başaramasın? Eğer bundan çekiniyorlarsa 

komünist devrimci niteliğinden yoksundurlar. 

Peki, çok partililik yerine tek devrimci parti 

olursa işçi sırufının ortak çıkarını daha iyi temsil et

mez mi? Böyle diyenler geçmişte vardılar gelecekte 

de olacaklardır. Bir kere tek partili yönetim; Sovyet 

cumhuriyeti ya da demokrasisi değil, bürokratik 

diktatörlüktür. Tek partili yönetim işçi sınıfının si

yasal mülksüzleştirilmesidir; siyasallaşmasının eo

gellenmesidir; siyaset ve yönetirnin dışında bırakıl

masıdır. Tarihsel deneyimler mevcuttur. Bu denen

miş rejimler tarihsel anlamda kapitalizme karşı ge

leceği olmayan gerici rejimlerdir. İşçi sınıfı ve 

emekçi yığınları bu iktidarlan bir proleter devrimle 

yıkmalda yükümlüdür. . 
Sovyet demokrasisinde çok parti olur, ancak 

bu pariller sosyalist nitelikte olmalıdır diyenler de 

olabilir. Bu görüş sahipleri iyi niyetli olabilir ancak, 

nedensellik siyasetinden esinlenmektedirler. Neden

sellik siyasetinin önünde sonunda varacağı yer bur

juva idealleridir. Çünkü yalnız sosyalizmi savunan 

partilere özgürlük tantma kavrayışı, tek partili bü

rokratik diktatörlüğe varır. Sosyalist partilerin olu
nabileceği demekle kendini egemen sınıf olarak ör

gütlenmiş işçi devletinin yerine ikame etmektir. 

Nesnel ve ikameci anlayıştır. Peki, bu partilerin sos

yalist olduğuna kim karar verecek? Birileri çıkar 
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yalnız kendi partisinin sosyalist olduğunu, diğer 
tüm partilerin küçük burjuva ve burjuva partileri ol
duğunu savlar ve yasalelama koşullanru yakalayabi
lir. Bunun içindir ki, enternasyonalist komünistler 
çıkışlanndan itibaren Sovyet demokrasisi.rlln siyasal 
örgütlenme özgürlüğüne dayandığını tavizsizce sa
vunur ve bunu işçi sınıfının ve emekçi yığınlarının 
bilincine kazır. 

Sovyet iktidarı, işçilerin, emekçilerin siyasi 
iradesiyle seçilmiş delegeler tarafından oluşturu
lur. Seçmenler, kendilerini yönetmek üzere seçtik
lerini denetler ve gerektiğinde geri alır. Bu seçi
lenlerin tümü için yani hem yasa yapanlar ve hem 
de yasa uygulayıcıianna uygulanır. Bundandır ki, 
herhangi bir parti, bir diğer partinin işçi sınıfının 

ve sosyalizmin çıkarlarını savunmadığı görüşün

deyse, ilgili partinin seçmenlerine yönelik propa
ganda yapma olanaklarına ve hakkına sahiptir. Bu 
siyasal mücadele işçi sınıfının siyasal bilincinin 
gelişmesine katkıdır ve bu sayede ilgili !)artinin 
temsilcilerini geri alabilir. Sovyet demokrasisi; 
temsili demokrasiyi değil, doğrudan demokrasiyi 
hedefler. 

Demek ki Sovyet demokrasisinde bütün 
akımlar parti kurma özgürlüğüne sahiptir. Ancak, 
Sovyet demokrasisini yıkmak için fiilen harekete 
geçen tüm akımlara ve partilere, Sovyet demokrasi
si, işçi milisieri orgaruyla şiddet uygular. Bu partile
rin aclı komünist, enternasyonal vb. olabilir, değişen 
bir şey olmayacaktır. 

Sovyet Cumhuriyetlerinin Birbirleriyle 
ilişkileri ·Komünist Enternasyonal 

Siyasetine Uygunluk içinde Olacaktır 

a-Ekonomik ilişkileri birlikte planlarlar 
Çalışanların tümü iktidar organı olan Sovyet 

(konsey) tipi örgütlenmelerde temsil edileceğinden, 
üretim araçlarının mülkiyeti Sovyetleştirilmiş mül
kiyet durumunda olacaktır. Burada vurgulanması 
gereken üretim araçlarının mülkiyetini ele geçirme
nin yetmeyeceği, çalışanların toplumsal ihtiyaçları
nı belirlemesi, bu ihtiyaçların üretirn.inin örgütlen
mesi, bu üretilenlerin ortaklaşa dağıtımını bilince 
çıkarması gerekir. Yoksa yabancılaşmanın ve ya
bancılaştırrnanın sadece türü değişecektir. Devrimci 
parti, Sovyet organları içinde ve kendini Sovyet or
ganının yerine koymadan siyasal önderliği elde et
me mücadelesi aynı zamanda işçi sınıfının siyasi 
mülkiyeti elinde tutmasının da siyasi koşuludur. 

Devrimci partinin mücadelesi; farklı çıkariara sahip 
kesimlerin ve bundan kaynaklanan tüm toplumsal 
örgütlerin çıkarlarının ve amaçlarının , toplumsal çı
kar ve amaçla çakışmasının öznel ve nesnel koşul

larını oluşturmaya yöneliktir. Bu, Sovyet demokra
sisi içinde komünizm amacı doğrultusundaki müca
delesidir. 

Sovyet demokrasillleri arasındaki ili şki, eşit

siz toplumsal biçimlenmeler arasında bir ekonomik 
ilişki olduğundan, kapitalizmin tersi yönünde bir 
eşitsiz ilişki olacaktır. Bu, ge~şm.işlikten geli şme

mişliğe değer aktarmadır. Gelişmi ş bir Sovyet 
cumhuriyeti gelişmemiş bir Sovyet cumhuriyetine 
enternasyonal görev gereği katkı yapması , sosyaliz
min uluslararası düzeyde gerçekleşme mücadelesi
ne katkı sağlayacağ ı gibi, Sovyet cumhuriyetierinin 
işçi sınıfı başta olmak üzere tüm dünya işçi s ınıfı

mn enternasyonal dayanışma bilincini oluşturmada 
önemli etken olacaktır. 

b-Sovyet demokrasileri enternasyonal s iyaset 
doğrultusunda dış siyaset izlerler 

Dünya proletaryasının öznel öğesi komünist 
enternasyonal partisidir. Komünist enternasyonal 
partisi, dünya proletaryasının ortak çıkanna dayalı 
siyaset oluşturur. 

Bunun için, devrimci partinin siyasal müca
delesinin esas görevi, enternasyonal komünizmi işçi 

sınıfının bilincine kazandırmasıdır. Devrimci parti
lerin aktif ve açık siyasi mücadelesi ile kitleler için
deki etkinliği sayesinde enternasyonal siyaseti Sov
yet devletinin siyasetine dönüştürür. Entemasyonal 
partisinin, Sovyet demokrasisine vereceği destek ile 
işçi sınıfmın ulusal ve kısmi çıkarların baskısından 
sıyrılması, entemasyonal bilincin ve Sovyet demok
rasisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ancak bu 
durumda "komünistler kısmi mücadelelerde bütü
nün çıkarlarını, ulusal mücadelelerde ulu slararası 

çıkarları öne çıkarırlar" sözlerini yaşanan somut 
gerçeğe dönüştürmüş olurlar. 

Sovyet Cumhuriyetleri arasında tanımlanan 
bu ilişki sınırdaş Sovyetlerle sınırlı olmayıp , tüm 
Sovyet cumhuriyetleri arasında işleyen bir ili şki 
olacaktır. Sovyet Cumhuriyetierin gelişmişlikleri 

farklı olduğundan, gelişmemişliğin nedeni de geliş
mişliktir. 

Ancak bu siyasal hedefler esas ında Sovyet 
cumhuriyetleri ; aynı statüde olmak üzere Sovyet 
cumhuriyetleri birliği altında birleşebilecektir. Kür
distan ve diğer Sovyetler de bu siyasal hedefler esa
sında, uluslararası Sovyet cumhuriyetleri birliği al
tında birleşebilecektir. 
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Fransa'da Adem-i Merkeziyet 

M. Şehmus Güzel 

Türkiye'de hala anadilinde konuştuğu için 
yurttaşlar hapsedilebiliyor. Evet hala. Ya

ni 21. Yüzyılın ilk on yılında bile. Daha çok öz
gürlük, daha çok eşitlik, daha çok toplumsal adalet, 

kimlik ve sıkı ve hakiki kardeşlik isteyen siyasi par
tiler yasaklanabiliyor. Haıa.. . 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda devlet 
modeli olarak aldığı, ne alması neredeyse a'dan 

z'ye kopyaladığı (1) Fransa Cumhuriyeti'nde bun

ların teki bile söz konusu olamaz. Artık. Evet artık. 

Çünkü 1980'lerin başından beri bu böyledir. 
Fransa Cumhuriyeti 'nde resmi dil Fransızca

dır ama herkes kendi anadilinde konuşabiliyor, ana

dilinde yayın yapabiliyor, eğitimini anadilinde yü
rütebiliyor. (2) 

Evet Fransa'da birçok anadil "bölgesel dil" 

adı altında günlük yaşamda, basm ve yayın alanla
rında, eğitim ve öğrenimde özgürce kullanılıyor. 

Fransa' daki bu önemli değişimierin ilk ciddi 

adımları 1981 ve hemen sonrasında atıldı. Fran
sa'da artık adem-i merkeziyet adını verdiğimiz ye
rinden yönetim geçerlidir. Böylesi bir modelin, 
merkezci, asimilasyonist, sıkı ve birçok derdin do
ğurganı devlet-ulus (3) ismini verdiğimiz devlet 

modelinin yaratıcısı ve yüzyıllar boyunca yılmaz 

savunucu su Fransa Cumhuriyeti tarafından 

I 980'lerin başından itibaren uygulanmaya konul
ması son derece çarpıcıdır ve ders çıkarıcı özellik
ler taşımaktadı r. 

10 Mayı s 1981 'de François Mitterrand'ın Sol 

Birlik'in tek adayı olarak girdiği cumhurbaşkanlığı 
seçimini kazanmasından ve hemen haziran ayında 

düzenlenen milletvekili seçimlerinde de Sol Bir
lik' in çoğunluğu elde etmesinden sonra Sol Birlik 

yıllardır sözünü etttiği vaatlerini uygulamaya kaya

bildi. Bunlardan biri merkezi devletin kimi yetkile-

rirıin bölge adı altında yaratılan yerel karar meka
nizmalarına bırakılmasıdır. 

Fransa' nın ilk sosyalist cumhurbaşkanı "de

centralisation" (desantralizasyon), adem-i merke
ziyet yani yerinden yönetim için gerekli tüzel dü
zenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu işin bir an 
önce uygulamaya konulmasıyla "İçişleri ve De

santralizasyondan sorumlu Devlet Bakanı" Gaston 

Deferre' i görevlendirdi. Dikkatinizi rica ediyorum 
: Desantralizasyona o kadar önem veriliyor ki bu 

terirn bir bakanlığın adında yerini alıyor. Dahas ı 

bu iş İçişleri Bakarılığıyla birlikte Devlet Bakanı 
sıfatıyla ve o günkü hükümette ikinci sıradaki bir 
bakana bırakılıyor. Nihayet Gaston Deferre'in öyle 

sıradan biri olmadığını da vurgulamak gerek : Sos

yalist Parti' nin o tarihlerdeki en önemli birkaç is
minden biridir ve Fransa'nın ikinci büyük kenti 

Marsilya'yı 1950'lerin başından beri belediye baş
kanı olarak yönetmektedir. Marsilya ve bölgesi 

öteden beri Sosyalist Parti 'nin ikinci önemli kale
sidir. Birinci kalesi kuzeydeki emekçi, işçi, ma
denci coğrafyası Lille kenti ve çevresidir. Evet 
bütün bunlar yeni iktidarın desantraJizasyona ver
diği önemin görünenleridir. 

Nitekim Deferre görevine dört elle sarıldı ve 

27 Temmuz 1981 'de "Bölgeler, İller ve Kömünlerin 

Özgürlükleri ve Hakları" yasa tasarısını Millet Me

cisi'ne sundu ... Sosyalist Parti aslında _bu konudaki 
çalışmalarına 1 979' da başlamıştı ve hazırlıklıydı, 

bunun sonucunda yasa tasarısının Meclis 'e sunul

ması oldukca hızlı bir biçimde kotanlabildi. Millet 
Meclisi 'nden sonra Senato'da da kabul edilen tasarı 

cumhurbaşkam tarafından onaylandı ve Yasa 2 Mart 
1982'de çıktı. Kısaca "Desantralizasyon Yasası" adı 
verilen bu tüzel düzenlemeyle Fransa'da yeni bir 

dönem başlıyordu : 
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Korsika denince sadece 
siyasi şiddetin anıınsanınası bu 
şirin Akdeniz adasının sakinle
rine haksızlıktır. Çünkü 
1970'lerin ortasından itibaren 
kendini gösteren sınırlı şidde
tin nedeni, adanın sömürgeleş

tirilme oranının artırılmak ve 
ada kimliğinin ortadan kaldı
rılması için Korsika 'nın Fran
sa'nın Avrupa kıtasından veya 
söıııürgeci imparatorluk kalın
tıları deniz ötesi başka coğraf
yalardan getirilecek insanlarla 
"doldurulmak" isteğidir. Bu 
konuda ABD'li Hudson İnsti
tute'e hazırlatılan "Rapor'' 
"uyancı" oldu. 

FRANSA'DA 26 BÖLGE, 26 "REGiONS" 

Böylece Fransa'da "bölge sistemi" adı veri
len, merkezi devlete ait kimi yetkileri bölge adlı ve 
yeni yaratılan yerel karar ve yönetim mekanizmaia
rına bırakan yeni bir düzen kuruldu. Böylesi bir dü
zenin , merkezci, asimilasyonist, sıkı ve birçok der
din doğurgaru devlet-ulus ismini verdiğimiz devlet 
modelinin yaratıcısı ve yüzyıllar boyunca yılmaz 
savunucusu Fransa Cumhuriyeti tarafından 1980'le
rin başından itibaren uygulanmaya konulması son 
derece çarpıcıdır ve ders çıkarıcı özelJikler taşımak
tadır. Özellikle Fransa Cumhuriyeti'nin merkezci, 
jakoben milliyetçi, astığım astık kestiğim kestik 
devlet modelini kopyalayan bölgemiz devletleri ve 
bu devletlerin yöneticileri açısından. 

Fransa'daki adem-i merkeziyetci genel tüzel 
düzenleme yanında diğer bölgelere kıyasla farklı 
bir konumu bulunan "Korsika adası için özel statü 
kanunu" da aynı yıl uygulanmaya konuldu. Bu dü
zenleme içinde Korsika için "özel bir statü" tanındı, 
çünkü Korsika 'nın hem ada olması nedeniyle, hem 
de kendine özgü koşulları sonucu, yerinden yönet
mesi gereken işleri daha çoktu, daha önemliydi ve 
bu işler bizzat Ada'da alınacak kararlarla Adalılar 
tarafından yerine getirilmeliydi. Bu amaçla Korsika 
için özel bir kanun çıkarıldı ve bu kanun günümüze 

kadar birçok kez ve her seferinde adaya daha. çok 
özerklik tanınması amacıyla yeniden düzenlendi. 
Şunu da eklemeli: 1981 'deki seçimlerden önce Sol 
Birlik Korsika'ya özel statü verilmesirıi öngörmüş
tü. Bu konuyu aşağıda biraz daha ayrıntılı bir bi
çimde irdeleceğim. Burada önce bölgenin anlamını, 

yetkilerirıi, yönetimini kısaca açıklamak istiyorum : 
Avrupa kıtasındaki Fransa 22 (yirmi iki) böl

geye aynldı. Çogu birçok vilayeten/ilden oluşuyor. 
Korsika da bu 22 bölgeden biri. 

Bu bölgelerin isimlerini sırayla ve Fransızca 
olarak veriyorum, böylece merak edenler bu isimle
ri "Google Baba"ya sorarak o bölgenin renklerini, 
bayrağını, dillerini, sırurlarıru, yüzölçümünü, kaç ili 
kapsadığını, başkentini ve önemli kentlerini, nüfu
sunu, nüfus yoğunluğunu, önemli ekonomik ugraş
larını ve benzeri birçok bilgi edinebilecektir: 

Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Champangne-Ardenne, Corse 
(Korsika), Franche-Comte, Ile-de-France (Paris ve 
bölgesi), Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorra
ine, Midi-Pyrenees, Nord-Pas-de-Calais , Basse
Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Pi
cardie, Poitou-Charentes , Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Rhône-Alpes. 

Fransa'nın "Deniz Ötesi Vilayetler" ("Depar
tements d 'Outre-Mer") adını verdiği coğrafyalarda
ki dört il, il statüsü de devam etmek üzere, dört ayrı 
bölge biçiminde oluşturuldu: Her birine Deniz Öte
si Bölge ("Region d'Outre-Mer", kısaca "ROM") 
adı verilen ve her biri bir vilayetten oluşan bu dört 
birim şunlardır : Guadolup (Fransızcasıyla Guade
loupe), Martinik (Martinique), Güyan (Guyane), 
Reunion. İlk ikisi ABD'nin, Küba'nın, Haiti'nin 
komşusudur, Antilles ismi verilen bölgede. İkincisi 
Brezilya Federal Cumhuriyeti'nin kuzey komşusu
dur. Sonuncusu ise Hint Okyanusu 'nda Madagas
kar' ın hemen doğusundadır. 

"Bölge" meselesine birazdan tekrar dönece
ğim ama burada izninizle Fransa Cumhuriyeti'nin 
çooookkkkk uzağındaki ve daha önce TOM ("Terri
toires d'Outre-Mer") Deniz Ötesi Topraklar adını 
taşıyan ama artık "COM" ("Collectivites d 'Outre
Mer") "Deniz Ötesi Topluluklar" adı da verilen di
ğer parçalarına tanıdığı statüye ilişkin bir noktayı 
daha açınam gerekiyor : 

Her biri çok geniş özerklik sahibi bu altı 
COM şunlardır: Haklarında daha geniş bilgiye ko
layca ulaşmak isteyenler için Fransızcalarını yazı
yorum: 

Polynesie Française (Fransız Polenezyası), 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Sanit-Barthe
lemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna 
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Bu bölümü bitiririrken en son Avustural
ya 'nın doğusunda Yeni Zelanda 'nın kuzeyindeki 
Yeni Kaledonya'dan, Fransızcasıyla La Nouvelle 
Caledonie'den de, söz etmeliyim : 1980'li yıllarda 
Fransa Cumhuriyeti 'ne karşı silahlı mücadele yo
luyla bağımsızlığını almak için başkaldıran ve bir
çok yurtseverini yitiren Yeni Kaledonya. 1988'de 
Michel Rocard hükümeti döneminde, Fransa Cum
huriyeti ve Yeni Kaledonya temsilcileri arasında 
imzalanan antlaşmalarla bugün kendine özgü statü 
ve çok geniş özerklik sahibidir. Yasama yetkisi de 
olan bir Meclis'i bulunuyor. Meclis Yeni Kaledon
ya'da uygulanacak kanunları çıkarabiliyor. Hükü
meti de var. Bakanlan da. Birçok kurumu da. Ve 
Fransa Cumhuriyeti ile Yeni Kaledonya temsilcileri 
arasında yapılan antlaşmaya göre 2014 ile 2019 ara
sında düzenlenecek yerel referandumla, bağımsızlık 
veya Fransa Cumhuriyeti bünyesinde kalma konu
sunda kararı oradaki seçmenler verecek. Yıllardan 
beri bu "seçmenlerin" nasıl tayin edileceği, kimle
rın oy kullanma hakkına sahip olacağı tartışılıyor ... 
Ama aynı zamanda yıllardan bu yana da Yeni Kale
donya'daki yerli halk ve Avrupa'dan gidip oraya 
yerleşmişler bu coğrafyayı bağımsızlığa yakın ölçü
deki geniş özerklik içinde yönetiyorlar. Yeni Kale
dooya takım adalarının yönetimi geleneksel yöne
tim biçimiyle modem hükümet yöntemlerinin bira
rada uygulanması açısından özel olarak incelenme
ye değer nitelikte. Tarihi açıdan ise Paris Komünü 
sonrasında birçok Kornilnarın sürgüne gönderildiği 
mekan olması açısından da ilgi çekiyor. Louise 
Michel gibı kadın kahraman Komünarların orada 
yaprıklan ve birkaçının nasıl firar ettiği de meraklı 
k.onular olarak ilgi çekebilir. 

Evet bu uzun aradan sonra yeniden bölge 
meselesine dönüyorum. Daha önce yazdığım gibi, 
Avrupa kıtasındaki Fransa'da 22 bölge bulunuyor. 
Bunlardan biri de Korsika'du. Korsika'nın diğer 
bölgelerden daha fazla ve kendine özgü yetkileri 
vardır. Bunu özel olarak birazdan inceleyeceğim. 
Burada genel olarak bölge meselesini ve bölge yet
kilerini ele almak istiyorum: 

Bölge bir Meclis ("Assemblee"), bir Başkan 
('"Pres iden ı") ve gerekli görülen "komisyonlar" la 
(""comınission") yönetiliyor. Meclis üyeleri genel 
oyla ve altı yılda bir yapılan seçimlerle saptaruyor
lar. Bölge seçimlerinin ilki 16 Mart 1986'da düzen
lendi. 

Bölge seçimleriyle saptanan Bölge Meclisi 
üyeleri aralarından birini Başkan seçiyorlar. Baş
kan, Bölge Meclisi başkarılığını üstlendiği gibi Böl
ge'nin yürütme yetkilerini de kuUanıyor. Ancak bu
nu Bölge Meclisi'nin saptadığı tüzük hükümlerine 

göre yapıyor. İşleri "bürosu" ve "komisyonlar" ara
cılığıyla veya onlarla birlikte yürütüyor. Başkan, 
"bürosunu", Bölge Meclisi üyelerinden saptadığı 
başkan yardımcılan ve kendisine yardımcı olabile
cek diğer üyelerden seçtikleriyle oluşturuyor. Baş

kan, bölgeyi Bölge Meclisi kararlarına uygun bi
çimde yönetiyor. 

Bölge Meclisi iç tüzüğünü bizzat saptıyor, 
komisyon sayısını, yetkilerini ve işleyiş biçimini ta

yin ediyor. 
Bölgenin aynı zamanda "la commission per

manente" ("sürekli komisyon") ismi verilen bir or
ganı da var. Başkandan , dörtten ona kadar saptana
bilecek başkan yardımcılarından ve Bölge Mecli
si'inin seçtiği belli sayıdaki üyeden oluşuyor. Bölge 
Meclisi, bütçe saptanması hariç, yetkilerinin bir bö
lümünü "sürekli komisyona" devredebiliyor. 

Hükümet, bölge düzeyinde "prefet de regi
on"("bölge valisi") tarafından temsil ediliyor. Bölge 
valisinin makamı bölgenin başkentindedir. Bölge 
valisinin yasalarla saptanmış kimi yetkileri bulunu
yor. Ancak bölge yönetimi tümüyle Bölge Meclisi 
ve Başkanı 'nın yetkisindedir. 

Bölge'nin genel olarak yasama _yetkisi yok
tur. Korsika için kimi konularda yasa hükmünde tü

zel düzenleme çıkarına yetkisi hariç. Ancak bölge 
yetkili makamlan da kendilerini ilgilendiren konu
larda yönetmenliklerle ("reglement") düzenlemeler 
yapmak yetkisine sahiptir. 

Bölge'nin mali özerkliği vardır. Kendi bütçe
sini kendisi saptar. Merkezi devlet ülke düzeyinde 
toplanan vergilerden belli bir payı bölgelere öder. 
Bölge gelir ve giderleri Bölge Meclisi tarafından 
karar altına alınır. Ülke düzeyindeki kimi vergiler
den ne kadannın bölgelere aktarılacağı yasalarla 
belirlenir. 

Bölge Meclisi 'nin ve bölgenin yetkili organ
larının yetkilerini "bölge"nin ekonomik kalkınması, 
eğitim, mesleki eğitim ve kütürel etkinlikler gibi 
ana başlıklar etrafında toplamak olası. paha ayrıntı
lı bir biçimde ise şöyle özetlemek mümkün : 

Bölge kalkınmasını sağlamak, bunun için ge
rekenleri üstlenmek. işsizliğin önlenmesi, gideril
mesi, azaltılması, işletmelere teşvik gibi konularda 
ekonomik müdaheleleri gerçekleştirmek. Mesleki 
eğitim ve bilhassa çırakların yetiştirilmesinde gere
kenleri yapmak. Eğitimde, özellikle liseterin yöneti
mi, bakım ve onarımı ve yapımı alanlarında loko
motiflik rolünü üstlenmek. Yükseköğrenim ve bi
limsel araştırma alanlarında üstüne düşen görevleri 
yerine getirmek. Bölge'nin milll eğitim organlan 
içinde temsili, kültürel etkinlikterin gerçekleştiril
mesi. Çevre korunması, çevrenin iyileştirilmesi. 
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Konut, özellikle toplumsal konut, yani ucuz kiralı 
apanman yapımını üstlenmek. Şehircilik, toplu taşı
macılık, bölgeler arasında işbirliği, kentler arasında 
ulaşım meselelerinin en iyi biçimde çözümü ... 

Bölgenin yine yasalarla tanınan bir yetkisi 
daha vardır : "Yerel referandum" ("referendum lo
cal") yetkisi. Belli koşullarda bölgeyi ilgilendiren 
konularda bu yetkisini kullanabilir. 

Bu arada uygulama içinde ve zamanın getir- . 
dıği bir yetki ise neredeyse kendiliğinden doğdu ve 
kendini de facto (fiilen) kabul ettirdi : Bu yetki bir 
bölgenin başka devletlerle ve/veya diğer devletler
deki başka bölgeler ile, İspanya Krallığı 'ndaki 
"özerk topluluklar"la, Amerika Birleşik Devletle
rı'ndeki federe devletlerle, Almanya Federal Cum
huriyeti'ndeki "land"larla doğrudan doğruya ilişki
ye girmek. dış ticaret bağlantısı kurmak ve hatta bu 
konuda anlaşmalar yapmaktır. Bir örnekle yetinece
ğım : Fransa 'nın doğu Akdeniz kıyısındak:i Proven
ce-Alpes-Cote d'Azur (Kısaltılmış biçimiyle "PA
CA'') isimli geniş ve en kalabalık ikinci bölgesi, 
Tunus'la, İspanya'nın Endülüs isimli özerk toplulu
gu ile Çin Halk Cumhuriyeti'yle,İsrail ile, ABD ve 
k ııni federe devletiyle ve Portekiz'le ilişkiler kurdu 
ve geliştirdi ... 

28 Mart 2003 'teki Anayasa değişiklikleri sı
rasında Fransa Cumhuriyeti 'nin "decentralisee" ol
duğu hükmü Anayasa'ya eklendi. "La Republique 
est decentralisce'' hükmü artık Anayasa'da yer alı
yor : Yani Fransa'da artık "Cumhuriyet desantrali
zed ir". "Cumhuriyet adem-i merkeziyetçidir", 
"Cumhuriyet yerinden yönetilir". 

KORSiKA "BÖLGE"SI 

Korsika nüfusu 300 bin kadar olan küçücük 
bır Akdeniz adasıdır. Fransa 'nın güneyinde, İtal
ya ' nın batısında. Korsika Fransa Cumhuriyeti bün
yes inde "özel statülü özerk bir bölge"dir. Özerkliği 
old ukça geniştir ve kimi açılardan bazı federe dev
letleri bile kıskandırabilir. Bu açılardan özel olarak 
ınce lenmeyi hak ediyor. Sadece bu kadar da değil : 
Korsika'da yıllardır uygulanan özerklik modeli, bi
çı ıııi ve yaratılışı açılarından bir çözüm seçeneği ve 
ilgınç bir çözüm örneği olabilir. İlle bu örnek alın
sın ve aynen uygutansın veya kopyalansın anla
mında değil, bu alandaki birçok örnekten biri olarak 
bılınmesi için. 

Hemen başta vurgulanması gereken ilk nokta 
Korsika'nın "özel özerklik" statüsünün anayasal ve 
yasal garanti altına alınmış olmasıdır. l982'de "de
ccnıralisation", adem-i merkeziyet, yerinden yöne-

tim adı takılan ilk kanunun yürürlüğe girmesini 
Korsika için özel statü kanuı.:. ızledi. Böylece her 
şey Anayasa, yasalarla ve bu yasalar uyarınca çıka
rılan diğer tüzel düzenlemelerle açık bir biçimde 
uygulanır oldu. 

B u düzenlemeler sonucu 1982 'den bugüne 
Korsika "genel oyla seçilen 51 üyeli Korsika Mec
lisi (Assemblee de Corse) tarafından yönetilen ken
di işlerini bizzat kendisi gören birleşik bir topluluk" 
olarak tanımlanıyor ve uygulaması bu yönde yapılı
yor. 

Korsika Meclisi için düzenlenen ilk seçimler
den günümüze her seçime bütün siyasi ·partiler katı
labiliyor. Bağımsızlık yanlısı siyasi partiler de. Ba
ğımsızlık yanlıları genel olarak ortalama % 20 ka
dar oy kazanıyorlar. Bağımsızlık yanlılarının kimi 
kez protesto amacıyla seçimleri boykot ettikleri de 
oldu. 

Meclis'in bizzat seçtiği Korsika Meclisi Baş
kanı bir anlamda adanın cumhurbaşkanı rolünü üst
leniyor. 

Ada'nın işlerini Korsika Meclisi tarafından 
seçilen bir Başkan ve altı üyeli "Le Conseil Execu
tif' yürütüyor. Tam çevirisi ve anlamıyla "İcra Ku
rulu" veya "Yürütme Kurulu" yani Hükümet. Diğer 
bölgelerin Başkanı tarafından yürütülen yetkileri 
üstlenen bu birim tam anlamıyla bir hükümet gibi 
işliyor. Üyelerine Fransızcasıyla "conseiller" Türk
çesiyle "danışman" ismi verildi ama yaptıklarıyla 
tam anlamıyla bakanlık görevini yerine getiriyorlar. 
"Korsika Hükümeti", ekonomik kalkınma, kimi 
vergilerin toplanması, eğitim, kültür, taşıma, ula
şım, toplumsal, eğitsel ve kültürel kalkınma gibi 
konularda gerekli bütün işleri üstleniyor, bunların 
en iyi biçimde gerçekleştirilmesi , yerine gelirilmesi 
için çalışıyor. 

Adanın sorunları, Korsikalılar tarafından altı 

yıllığına seçilen Korsika Meclisi tarafından görüşü
lüyor ve karara bağlaruyor. Yılda her biri üçer ay 
süren iki olağan toplantı yapan ve ayrıca olağanüstü 
de toplanabilen Meclis kendi iç tüzüğünü saptıyor, 
Korsika bütçesini ve Korsika gelişme planını görü
şüyor ve kabul ediyor. Korsika Meclisi 'nin İcra Ku
rulu'nu, yani hükümeti denetlernek yetkisi vardır. 

Ada 'nın kıyılarını, denizini ve deniz hayvan
larını, bitki örtüsünü, yeraltı ve yerüstü zenginlik
lerini korumak, ekonomik kalkınma, mali işler, ta
rım, ormancıllk, turizm, enerji, konut, her türlü ula
şım ve taşımacılık, eğitim , yükseköğretim, araştır

ma, mesleki eğitim, okul yapımı, bakımı ve onarı
mı, yerel kalkınma, Korsika dili ve kültürünün ge
liştirilmesi, sanat ve kültür, devlet malı olanların dı
şında kalan bütün tarihsel yapıların korunması gibi 
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konularda Korsika Meclisi'nin kanun çıkarma yet
kisine sahip olması, epey tartışma ve uzun diyalog
lardan, karşılıklı görüşmelerden sorna, kabul edildi. 
Veya Fransa Cumhuriyeti parlamentosu (Millet 
Meclisi ve Senato'su) kabul etmek gereğini duydu 
diyelim. 

Korsika denince sadece siyasi şiddetin anun
sanması bu şirin Akdeniz adasının sakinlerine hak
sızlıktır. Çünkü 1970'lerin ortasından itibaren ken
dini gösteren sınırlı şiddetin nedeni, adanın sömür
geleştifilme oranının artuıJmak ve ada kimliğinin 
ortadan kaldırılması için Korsika'nın Fransa'nın 
Avrupa kıtasından veya sömürgeci imparatorluk ka
lıntıları deniz ötesi başka coğrafyalardan getirilecek 
insanlarla "doldurulmak" isteğidir. Bu konuda 
ABD'li Hudson İnstitute'e hazırlatılan "Rapor" 
"uyarıcı" oldu. (4) Adanın "ithal edilecek yabancı 
nüfusla" sömlirgeleştirilmesini önlemek için Korsi
kalıların en akıllıları ve en yurtseverleri şiddete baş
vurmak zorunda buakıldılar. Yoksa bu sakin insan
lar özel olarak ille şiddet yanlısı değil(di)ler. Ada
nın kendine özgü kimliğini korumak, Ada yerlileri
nin ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürülmesi ola
sı yöntemleri engellemek için siyasi şiddete gitmek 
zorunda buakıldılar. 

Ancak işin başından itibaren siyasi şiddet sı
nırlı bile olsa Lek yol olarak benimsenmedi Diğer 

yollar da kullanıldı. Deyim yerindeyse amaçlarına 
ulaşmak için hiç bir şey ihmal edilmedi. Nitekim 
bağımsızlık yanlılarının , özerklik yanlılarının ve 
Korsika 'nın bir ada ve bir halk bütünü olarak gele
nek ve görenekleri, alışkanlıkları, kültür ve tarihiyle 
kendi kimliğini korumasından yana insanların ayru 
zamanda yasal düzeyde siyasi çalışmalar yaptıkları 
da görüldü. 

Uzun yıllar süren çok yönlü çalışmalar sonu
cunda Korsika'run kendine özgünlüğü ve kendi iş
lerini bizzat yönetmesi ilkesi özellikle sol siyasi 
parti ler tarafından kabul edildi. Mayıs 1981 ' de 
François Mitterrand'ın Sol Birlik'in tek adayı ola
rak girdiği seçimlerden cumhurbaşkanı olarak çık
masından sorna sol partilerin programlarında yer 
alan ilkeler yasal ve tüzel düzenlemelere konu oldu
lar. 1982 'de yerinden yönetim kanunu ve hemen 
peşinden Korsika için özel statü kanunu bu geliş
meler sonucunda yaşama geçirilebildi. 1982'den iti
baren yıllar boyunca yasalar ve tüzel düzenlemeler
Le Korsika'nm özerkliği gittikçe arttınldı. 13 Mayıs 
1991 tarihli ve adanın özel statüsünü genişleten ya
sayı 22 Ocak 200l'de Korsika Meclisi 'nin yetkile
rini artıran yeni bir kanun izledi ... 

1980' !erin başından beri süregelen bu süreç 
içinde benimsenen kanunlarla Korsika'nın özerklik 

alanı genişletildi. Bugün KORSİKA'DA BAGIM
SIZLIK İSTEYEN SİYASİ PARTİLER VE SİYASİ 
GRUPLAR kendi istekleri doğrultusunda siyasi ça
lışmalarını özgürce sürdürüyorlar. ANCAK SON 
YILLARDAKİ GELİŞMELER ÜZERİNE bağım
sızlık yanlıları, bugünkü özerkliğin genişletilmesini 

arzulayanlar ve Korsika'nın bir ada olarak kimliğini 
savurırnasından yana olanlar yani neredeyse adada 
siyasetle ugraşan HERKES DAHA GENİŞ 
ÖZERKLİK İÇİN BİRARAYA GELMENİN VE 
AVRUPA BİRLİGİ BÜNYESiNDE, "neredeyse ba
ğımsız" ÖZERK BİR BÖLGE OLARAK BULUN
MANIN DAHA AKILLICA OLACAGI KONU
SUNDA ANLAŞTI. TAM BAGIMSIZLIKTAN 
TÜMÜYLE VAZGEÇİLMEDEN. 

Korsika'nın bugün vardığı bu sonuç sadece 
devletten, "yukarıdan" gelen reformlar, Anayasal il
keler, Anayasa 'ya yeni hükümler eklenmesi, yeni 
kanunlar ve benzeri tüzel düzenlemelerle sağlanma
dı. Bunlar Ada'nın hukuki statüsünü tayin etmek 
için elbette belirleyici oldu. Ama dahası da var : 

Bugünkü özerk yapı aynı zamanda bir yan
dan sınırlı şiddetle elde edildi : Eylemlerde adam 
öldürülmemesine bilhassa dikkat edilmesi, can kay
bı olmarnası için azami özen gösterilmesi örneği 
çok iyi biliniyor : Örneğin kıyı güzelliğini ve doğal 
yaptsını bozan bir villanın bombalanmasından önce 
varsa bekçisi, şusu busu o alandan uzaklaştırılıyor. 
Jandarma ve/veya polis merkezleri hedefienince in
sanların bulunmadığı saatler seçiliyor, vb. 

Diyalog konusunda Fran
sa' da ve çevresinde örnek ola
rak gösterilen, Aralık 1999'da 
dönemin Başbakanı Lionel 
Jospin 'in başkanlığında ve il
gili bakanlarıyla düzenlediği 
ve Korsika'daki bütün siyasi 
parti temsicilerini davet ettiği 
Başbakanlık 'tak i yuvarlak ma
sa toplantısıdır. Korsika'daki 
bağımsızlık yanlısı siyasi parti 
temsilcilerinin de davet edi 1-
dikJeri ve katıldıkları bu top
lantıda herkes konuya ilişkin 
görüşlerini açıkladı. 
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Öte yandan göıüşmeler yoluyla. Fransa'daki 
her siyasi iktidar görüşmeden yana olmadı. Kimi si
yasi iktidar veya iktidardaki fransız siyasi parti sa
dece Korsika'daki belli siyasi partilerle ve/veya 
kendisine yakın siyasi şahsiyetlerle ilişki kuruyor 
ve bu ilişkjleri gizli kapaklı bir biçimde sürdürerek 
meseleyi çözmeye çabalıyordu ... Ya da çabalıyor 
gibi görünüyordu ... Ama dışlanan siyasi partiler, si
yasi şahsiyetler o zaman değişik nedenlerle muhale
fet ediyorlardı ve mesele çözülerrıiyordu ... Ama gö
rüşmeler siyasi şiddetin en yüksek ölçülerde yaşan
dığı zaman dilimleri de dahil mümkün olduğunca 
sürekli kılınmaya çalışıldı. Zaman zaman kesintile
re ugrasa bile ilişki tamamen kopartimadı ve olum
lu sonuç böyle elde edHru. 

Diyalog konusunda Fransa 'da ve çevresinde 
örnek olarak gösterilen, Aralık I 999'da dönemin 
Başbakanı Lionel Jospin' in başkanlığında ve ilgili 
bakanlarıyla düzenlediği ve Korsika'daki bütün si
yasi parti temsicilerini davet ettiği Başbakanlık'taki 

yuvarlak masa toplantısıdır. Korsika' daki bağımsız
Lık yanlıs ı siyasi parti temsilcilerinin de davet edil
dikleri ve katıldıklan bu toplantıda herkes konuya 
ilişkin göıüşlerini açıkladı. .. Ayrıı günlerde bağım

sızlık yanlısı silahlı örgütler de ateşkes ilan etiler ... 
Böylece Fransa'da Korsika konusunda kesin ve ka
lıcı çözüme gidecek yol açıldı._.. 

B u görüşmeler sonucunda, önce 1982' de, 
sonra 1991 'de ve nihayet 2002' de benimsenen ka
nunlarla Korsika'rıın özerklik alanı genişletildi. Si
yasi ş iddet neredeyse tümüyle sona erdi ve Ada 
kendine özgü özerkliği içinde kendi işlerini bizzat 
yönetiyor ve geleceğini bizzat hazırlıyor. Bu gele
cek en geniş özerklik içinde Fransa Cumhuriye
ti 'nin önemli bir bölgesi olarak Avrupa Birliği için
de kendi yerini almaya doğru giruyor. 

Nicolas Sarkozy bölge se
çimlerindeki olası yenilgisini 
önlemek için son haftalarda 
"iç güvenlik", "ulusal kimlik", 
"asayiş" konularını yeniden 
gündemin en başına oturtmak 
için çabalıyor ve daha da bete
ri ırkçı , faşist ve yabancı düş
manı partinin (ismini bu çakal
ların reklamını yapmamak için 
yazn1ıyorum) kimi "temaları
nı" kendisine ve partisine mal 
edip aşırı sağ seçmenierin oy
larını toplamak istiyor 

Evet işte böyle, 1790' lardan, L800 'lerden be
ri aşırı boyutta merkezci, sıkı, asirnilasyorust (eriti
ci, zorla benzeştirici) , layımcı, kıyıcı , öldüıücü ve 
benzeri dertlerin ve dramların doğurucusu devlet
ulusun yaratıcısı Fransa Cumhuriyeti örneğinde gö
rüyoruz, akıllı devlet yöneticileri, işleri karşılıklı 
görüşmelerle bizzat düzeltmeyi, bu konularda biz
zat reforma gitmeyi seçebiliyorlar. Bunun Fransa 
Cumhuriyeti 'nin yarattığı devlet-ulus modelini gö
zü kapalı kopyalayan diğer devletlerin yöneticileri
ne de örnek olabileceğini umut etmek hakkımız 

var. 1920' lerin sonunda ve 1930' larda Fransa mo
delini kopyalayanlar bugün iflastan kurtulmak isti
yorlarsa yeniden Fransa örneğine dönebilirler ve 
orada karşılarına adem-i merkeziyetci, merkezden 
kaçıcı, yerinden yönetici modelin merhaba diyece
ğini görecekler. Fransa'da olduğu gibi başka yerler
de de akıllı yöneticiler reformu bizzat yapabilirler. 
Bundan hem onlar, hem halklan, hem yurttaşları 
yararlı çıkacaktır. Bu kesin. Avrupa Birliği bünye
sinde konfederal veya federal bir devlet yapılanma
sına gidildiği de göz önüne alınırsa decentralisation, 
yerinden yönetim trenine geç bile olsa binmekte, 
bir an önce binmekte, yarar var. Geç olması hiç ol
mamasından iyidir. Malum. Bu Fransızların çok iyi 
bildiği bir deyiştir. 

BUGÜN 

14 ve 2 1 Mart 2010'da Fransa'da 1980' lerin 
başından itibaren yaratılan, belli ölçüde özerklik sa
hibi ve bu özerkliği her geçen ytl yeni yetkilerle ar
tırılan bölgelerde seçimler yapılacak. Bölge meclis
lerine üyeler seçilecek. Her bölge bir Bölge Başka

nı, bir icra kurulu ve Meclisi tarafından yönetilme
ye devam edilecek. Seçimlere daha geniş özerklik 
isteyen siyasi partiler yanında bağımsızlık yanlı sı 

siyasi partiler de katılacak. Korsika ve Brötanya'da
ki seçimleri bu açıdan özel olarak izlemek gerek. 
Bunlar Fransa'nın Avrupa kıtasındaki bölgeleri. 

Öte yandan kibarlık olsun ve moderniteye 
uygunluk açısından DOM (Deniz Ötesi İl), TOM 
(Deruz Ötesi Toprak) veya hatta COM ("Denjz Öte
si Topluluklar") is imleri verilen (Eh bu saatten son
ra bu topraklara "sömürge" adını verecek kadar ap
tal değil hiç kimse ! !) Atlas Okyanusu, Pasifık Ok
yanus'u ve değişik ama Fransa'dan ve Avrupa'dan 
çokkkkkk uzakkkkkk coğrafyalardaki "Fransa par
çalarında" da bağımsızlık ve geniş özerklik yanlı sı 

siyasi partiler seçimlere katılacak ve kimi yerde 
2004'te olduğu gibi seçimleri kazanacak, bölgeyi 
yönetme olanağını elde edecekler. Bu bakımdan 
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Güyan, Guadolup, Reunion ve Martinilc'teki geliş

meleri de yakından izlemeliyiz. 
Bu bölgelerde eğer bugün bağımsızlık için 

tayin edici adım atılmıyorsa bunun altında siyasi 

nedenlerden çok ekonomik nedenler yatmaktadır. 

Bu topraklann metropolden gelecek paraya ihtiya
cının olmasıdır. Ki o topraklarda yaşayanlardan bir 
kısmı bu paraya "argent facile" yani "kolay para" 

adıru takmıştır. 

Son aylarda ve haftalarda yapılan kamuoyu 

yoklamalan, bölge seçimlerinde, seçmenierin cum
hurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisine ve adam

larına acı birer kırmızı kart göstereceğirıi öngörü

yor. Bu kırmızı kartlar Sarkozy için san kart anla

mına gelir mi? İki san kart alırsa 2012'deki cum

hurbaşkanlığı seçiminde devre dışı kalması olası mı 
? Bu, seçmenierin tavrı kadar sol partilerin ne yapa
cağına bağlıdır. Acaba güçlü ve yepyeni bir Sol Bir

lik'in yapılanmasını başarabilecekler mi ? 

Nicolas Sarkozy bölge seçimlerindeki olası 
yenilgisini önlemek için son haftalarda "iç güven

lik", "ulusal kimlik", "asayiş" konularını yeniden 

gündemin en başına oturtmak için çabalıyor ve da
ha da beteri ırkçı, faşist ve yabancı düşmanı parti
nin (ismini bu çalcalların reklamını yapmamak için 

yazmıyorum) kimi "temalarını" kendisine ve parti

sine mal edip aşırı sağ seçmenierin oylarını topla

mak istiyor. Ama bu iki tarafı keskin bir kılıç : Çün
kü bu tavrı Sarkozy'ye oy veren ortacı ve sakin 

seçmenierin ona sırt çevinnesine yol açabilir. Daha

sı aşırı sağcı takımın 2007'deki cumhurbaşkanlığı 

seçimi ikinci turunda Sarkzoy'ye oy vermesi her se
çimde ona veya göstereceği adayiara oy vereceği 

anlamına da gelmiyor. 
Sarkozy elbette bütün bunların farkında ve 

bu bağlamda Sol Birlik'in oluşmasını önlemek veya 

enazından zayıftatmak umuduyla Sol 'un solundaki 

her türlü siyasi oluşumu el altından destekliyor. 
Troçkist ve "yıldızı gittikçe parlayan" Olivier Be

sancenot'nun yıldızını pariataniardan birinin Sar

kozy olduğu söyleniyor. Bu artık bir devlet sırrı ol

maktan da çıktı. Genç, son derece zeki, deneyimli, 

bilgili ve yeniden oluşturulup NPA (Kapitalizme 
Karş ı Yeni Parti) ismi verilen troçkist oluşumun tar

tışmasız lideri Besancenot'un televizyon program
larının değişmez davetiisi olması bu bağlamda epey 

dikkat çekiyor. Böylece NPA Sol Birlik içinde asla 

yer almayacağını ve bunun nedenlerini sol parti li

derlerinin hemen hemen tümünü sıkı biçimde eleş

tirerek, duyurma ve en geniş ölçüde yayma olanağı

nı elde ediyor. 
Bu arada Yeşiller partisinin son Avrupa Parla

mentosu seçimlerinde yüksek oranda oy toplaması 

onların da Sosyalist Parti 'den ayrı davranil)asını 

gündeme getirdi. Yeşiller birçok bölgede, özellikle 

Avrupa kıtasındaki 22 bölgede, kendi listeleriyle se
çimlere girecekler. Bu olgu Sol Birlik'i epey zayıf

latıcı bir etken olacak. 
Dahası Sosyalist Parti'den ayrılan biraz daha 

soldaki siyasetcilerin kurduğu Sol Parti (Parti de 

Gauche), Sol Birlik yerine bunun ötesinde '' Sol 
Cephe" ("Front de Gauche") adı altında yeni tür ra

dikal bir sol birlik için çabalıyor ... 
Fransız Komünist Partisi ise Sol Birlik'te mi, 

Sol Cephe'de mi, yoksa NPA ve birkaç küçük siya
si partiyle birlikte oluşturulacak radikal sol birlikte 

mi, yer alıp almayacağma şimdilik bir türlü karar 
veremiyor ... 

Bunlara bir de Sosyalist Parti içindeki lider

ler ve/veya liderlik mücadelesini eklersek sol par

tilerin dağınık ve kararsız durumunu bir parça yan
sıtmış olurum sanıyorum. 

Bütün bunlar Sol'un parçalaruruş bir biçim

de seçime girmesine yol açarsa Sarkozy ve adam

lan büyük ihtimalle seçimlerden enaz zararla çıka

caklar. Ama seçmenierin ekonomik kriz ve top
lumsal haklardaki gerilemeleri Sarkozy ve partisi
ne ödetmek arzusu ağır hasarsa fatura epey tuzlu 

olabilir. 
Sol 'un bölge seçimlerinde başarılı olabilmesi 

için birlik içinde seçimlere girmesi ve bölge halkla
rının isteklerine yanıt verecek çareler önermesi ge

rekli gibime geliyor. Deniz Ötesi Bölgeler'de, özel
likle Martinik, Guadolup'ta bağımsızlık yanlılarının 

ne sonuçlar elde edeceğini merakla izleyeceğiz. 

NOTLAR: 
(1) Yeri gelmişken şu noktayı anımsatmama lUtfen izin 

veriniz : Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında Musta

fa Kemal ' in resmi dil olarak bir ara Fransızcayı benimserneyi 

düşündü~Unü iyi gazeteci Cengiz Çandar yeri gelince söyler. 

Tarihi olarak ve bilhassa Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü 

Kütüphanesi'ndeki kitaplan ve onların kenar notlan üzerinde 

araştıona yapanların ve bu konularda çalışaniann ispat eııiği 

bu gerçeği burada yinelemiş olayım. Böylece aynı zamanda 

Fransa Cumhuriyeti devlet modelinin Türkiye Cumhuriye

ti'nin kuruluşunda ne denli etkin olduğunu da sapıama olanağı 

buluyoruz. 
(2) Burada ayrıntısına girmiyorum çünkü bu konuları 

daha önce şu kitaplarımda anlatmak olanağı buldum : Devlet

Ulus (Alan Yayıncılık, l sı.anbul , 1 995), Cezayir ve Herberiler 

(Doruk Yayıncılık, Ankara, 1 997), İspanya ve Bask Gerçeği 

(Perl' Yayınları , Istanbul , 2004), Avrupa Birliği'nde Devlet ve 

Fransa'da Korsika (Peri Yayınları, İstanbul, 2006). 
(3) Lütfen ve sakın "ulus-devlet" diye yazılmasın. Bu 

terimin, bu kavramın doğrusunun devlet-ulus olduğunu, Fran

sızcasının Eıat-Nation, Ingilizcesinin State-Nation olduğunu 

öteden beri sürekli ve ısrarlı bir biçimde yazıyorum. Nedenleri

ni yukanda andığım kitaplarımda ve değişik makalelerimde de

falarca yineledim. Burada tekrar etmiyorum, ancak ekte kısa 

bir makalemi sunarak bir parça değinmek te zorunlu gibi. 

(4) Ayrıntısı için Avrupa Birliği'nde Devlet ve Fran

sa'da Korsika isimli kit.abıma bakılabilir : s.62'den ıtibaren ve 

s. 79, 82 ve sonrası. 
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EK 

NEDİR DEVLET-ULUS 

M. Şehmus Güzel 

Bugün kısaca her tarafından çaur çatır çatır
dayan "devlet-ulus"tan söz etmek istiyorum. Çatır
dayan "devlet-uluslarının" yerle yeksan olmasını 
engellemek amacıyla Avrupa devletlerinden birkaçı, 
halklarm değişik yönlü mücadeleleri yani "alta"tan 
gelen, dipten ve derinden akan nehirlerin ittirmesi 
sonucu "üst"ten kimi c#üzelfimlere/reformlara git
meyi tercih etti. Evet devlet-uluslannın olduğu gibi 
sürgitmesinin mümkün olmadığını gören kimi dev
letlerin "akıJlı" yöneticileri "paçayı kurtarmak" için 
devlet-ulus isimli merkezci, asimilasyonist, başa 
bela, dediğim dedik, kestiğim kestik, astığım astık 
devlet-ulusu yerine, yerinden yönetime, adem-i 
merkeziyete, desantralizasyona geçerek federal ya
pılanmaya doğru adımlar attılar. Kimi ismini söyle
yerek, kimi söylerneyerek federal yapıyı seçti. Bu
gün Avrupa Birliği üyesi devletler arasında açıkca 
federal yapılı Almanya, Avusturya, İspanya, Belçi
ka, İngiltere örnekleri iyi biliniyor. Ama Fransa ve 
İtalya' daki "bölge" sistemi de ismini söylemek iste
meyen bir yerinden yönetim düzenidir .... 

Elbette bu yeni tür yapılanmalar halklarm 
kendi kaderlerini bizzat tayin etmek arzusunu or
tadan kaldıramıyor. Nitekim kimi örneklerinden 
bildiğimiz gibi federal yapılı devletlerdeki federe 
devletlerde, İspanya Krallığı'ndaki "özerk toplu
luk"larda veya Fransa Cumhuriyeti gibi bölge sis
temini benimsemişlerde bölgelerdeki ve "özerk 

Lenin olsaydı "Ne yapmalı?" 
diye sorardı. Ve yanıtını bizzat 
kendisi şöyle verirdi: "Bu dev
letleri yıkmalı yerlerine daha 
adil, daha eşitlikçi, daha dü
rüst, halklarına eziyet etme
yen, asıp kesmeyen, çıkardığı 
kanunlara önce kendisi saygılı, 
yere düşen kadın ve erkekleri 
ve çocukları tekınelerneyen 
polislere sahip, kadınlar ve ço
cuklar başta bütün yurttaşları
na daha saygılı, ( ..... ) 

topluluklardaki" halkların bağımsızlık özlemi sü
rüyor. Ve bu özlem siyasi yelpazede yankılanıyor, 
rengini ve sesini buluyor ve duyuruyor. Kendi si
yasi partileri içinde bağımsızlık için mücadeleleri
ni sürdürüyorlar. Seçimlere kimi kez katılan kimi 
kez boykot eden bu partilerin varlığı halkların ba
ğımsızlık özleminin açık ispatıdır. 

Burada hemen şunu vurgulamak şart : Dev
let-ulus Türkçeleştirilirken "ulus-devlet" biçiminde 
yazılarak yapılan, bilinçli veya bilinçsiz, açık bata
ya artık son vermek lazım. Çünkü bu sadece bir çe
viri hatası değildir. Bu çok önemli bir konseptinters 
yüz edilmesidir. Bir kavramın çarpıtılmasıdır. Bir 
yaklaşımın tam da ters biçimde aniaşılmasına yol 
açabilecek koskocaman bir yanlıştır. Hiç kimsenin 
evet evet biç kimsenin "ulus-devlet" diye yazmaya 
hakkı yoktur. 

Çünkü devlet-ulus belasını başımıza saranlar 
ulus-devlet demek niyetinde olsaydılar Etat-Nation 
veya State-Nation diye yazmazlardı. Hele bu iki 
sözçüğün arasına o tireyi hiç koymazlardı. Bu tire 
bu iki sözçüğün çeviriminde sıranın bozulmaması
nın gerektiği anlamındadrr. 

Bu kadar da değil. Ulus-devlet diye yazmak 
aynı zamanda inanılması bile çok zor bir kavram 
hatasıdır. Çünkü devlet-ulus kavramını icat edenle
rin/önerenierin bu biçimde yazmalannın nedeni bel
li bir tarihi aşamada kurulan bir devletin kendisine 
belli bir tanınmışlık, bir meşruiyet kazandırabiirnek 
için ille BİR ULUS YARATMAK İHTİYACINI 
duyduğunu vurgulamak istemeleridir. Şimdi elbette 
kimi arkadaş "Ulus zaten vardır" diyebilir. Ben de o 
zaman "Maalesef birçok devlet kendi ulusunu ya
ratmak için çok kan döktü, çok eziyet etti, çok insan 
öldürdü, kimi yüzyıldan fazla bir süre soma bile bu
nu başaramadı." derim. Örneğin İtalya veya Fransa 
"Cumhuriyet"leri. Ve halklar halk olarak kalmak is
tediler. Ve kaldılar. "Ulus"u devletlere bıraktılar ... 
Ve birçok devlet, onca zulme karşın, "ulusunu" ya
ratamadı. 

Daha vahimi bu örnekleri ve hele "yayılma
cı" niteliği sonucu Fransız usulü devlet-ulusu kopya 
eden bölgemizin, halklarına düşman devletlerinin 
bu "kendi ulusunu inşa" işine 1920' lerden, 
1930'lardan sonra başlaması ve en çekilmez rejim
leriyle halklarını , yani bizzat kendi yurttaşlarını 
inim inim inletmeleri. Ama bütün bunlara rağmen 
bunu başaramamalan. Çünkü bu "kendi ulusunu in
şa" 19. Yüzyılda mümkün değildi veya çok ama 
çok zordu, 20. Yüzyılda mümkün olamazdı. Hele 
21. Yüzyılda ya iflasla bitecektir. Ya da federal ya
pıya geçmek zoranda kalacaktır. Bugün Irak Cum
huriyeti'nin iflası bu bağlamda hiç mi hiç yabana 
atılamayacak bir örnektir. Daha birkaç yıl önce 
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"Irak ulusu" "Irak ulusu" diye diye hançerelerini 
yırtanların bugün gıkı çıkmıyor. Çünkü Irak Cum
huriyeti ' nin diğer halklar yanında Arap ve Kürt 
halklarını zorla, binbir eziyet ve akıl almaz katliam
larla "eriterek", zorla birbirine benzeterek, tek dil 
konuşturarak yaratmak istediği "hak ulusu" "olma
dı ". İnşa edilemedi. Serada yetiştirilemedi. Yaratıla
madı. Irak Cumhuriyeti isimli devlet-ulus macerası 
sıfın tüketti. İflas etti. Bugün onun yerini alan dev
let yapısı federal devlet yapısıdır. Evet bunun başka 
türlü bir biçimde yapılması tercih edilirdi. Halkların 
ve bilhassa toplumsal sınıfların özlemlerine koşut 
olarak. Bu önemli, ayrı ve asla ihmal edilmemesi 
gereken bir konu. Ama bizi burada ilgilendiren Irak 
sivil ve askeri takımlarının, bu takımlara siyaset bi
timinde "elitler", veya sadece "elit", veya "seçkin
ler" deniyor, bildiğiniz gibi, Fransa Cumhuriyeti 
kopyacıhğında nasıl sınıfta kaldıklarının altını çiz
mek. Bu takımlar kopyacılıkta bir darbelerini bir 14 
Temmuz'da yapmaya kadar bile götürerek işin öl
çüsünü kaçırdılar. Sarıki devlet-ulus modeli Fran
sa' da "başarılı olmuş" ta "Irak'ta da başarılı ola
cak" diye halklarını gözlerini kırpmadan ezdiler. 
Ezdiler. Halklar direndiler. Direndiler ve saati ge
lince rövanşını almasını bildiler. Evet Irak'taki mer
kezi ve lıotzotcu devlet aynı zamanda katliamlarla, 
kitlesel öldürmelerle (Halebçe 'yi T büyük harfla 
Tarih hiç bir zaman unutmayacaktır. Kürt halkı baş
ta bölge halkları ise asla.) kendini var etmeye çaba
ladı. Ama başaramadı. Her şeyden önce başarması 
na-mümkündü. 

Irak örneği herkese ve hele en başta komşula
rına örnek olacak mı ? Göreceğiz. 

Fransa taklitciliğinde Afrika'dan da örnek 
verebilirim. Başkenti Niamey'in mütevazi Üniver
sitesi'nde bir süreliğine ders vermeye gittiğim Afri
ka ' nın ve dünyanın en yoksul devletlerinden ve 
1960'dan itibaren bağımsız (Fransa sömürgeciliğin
den) Nijer 'de (Güney komşusu ve petrol zengini 
Nijerya Birliği ile karıştınlmamalı) Niamey havala
nma indiğiinde ilk gördüğüm dev bandrollardan bi
rinin Fransızca "Yaşasın Nijer ulusu" yazılı bir 
bandrol olması karşısında ağlamalı rru ağlamamalı 
rru diye durakladım. Bu ve benzeri ( İşte biri daha 
"Nijer ulusunu yaratmak için ileri !". Pes !) bir dizi 
bandrol birçok halklı, birçok dilli bu şirin ülkeye 
tam anlamıyla haksızlıktı(r). Birçok dil kullanan 
öğrencilerim , değişik birçok halktan çocuklardı. 
Ben bile o bir süre içinde Nijer'de nüfusun çoğun
luğunca konuşulan Hausa halkının dilirıi öğrenmek 
üzere ders çalıştım. Epey sözcük ve birçok cümleyi 
aklıma yazdım . Ama bu devlette Fransızca resmi 
dildi ve ha lkın büyiik çoğunluğu bu dili bilmi
yor(du) ... Aklıma elbette hemen Mustafa Kemal' in 

1920'lerin başında o zamanki telafuzu ve yazılışıy
la "Türkiya Cümhüriyeti" için resmi dil olarak bira
ra Fransızcayı seçmeyi düşündüğü geldi. Bakalım 
"Nijer ulusunu" yaratmak sevdası ne kadar sürecek. 
Ama şimdiden yazayım Nijer'de tanıdığım ve ora
daki isimleriyle "Çölün Mavi Adamları", giysi leri 
çünkü tümden mavirıirı değişik tonlarından , 1\ıareg

ler, 1\ıareg halkının en akıllıları bu konuda hiç te 
devletle aynı fıldrde değiller ve Nijer ' in kuzeyinde, 
kuzeybatısında ve Mali'de ve 1\ıareglerin bulundu
ğu diğer bölge devletlerinde seslerini duyuruyorlar. 

Umarım buraya kadar anlattıklarımla devlet
ulus yazmak gerektiğirıi , çünkü bu kavramla kuru
lan bir devletin "kendi ulusunu" yaratmak için ne 
yapmak istendiğinin vurgulandığını kısaca anlata
bildim. ( Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Devlet
Ulus isimli kitabıma bakılabilir. Alan Yayıncılık, İs
tanbul, 1995. Tanınılar için s. ?'den itibaren.) 

Türkiye Cumhuriyeti 'nde Arap , Çerkes, Er
meni, Kürt, Laz, Rum, Süryani halklarına ve diğer
lerine eziyet ederek ille "Türk ulusu" yaratmak sev
dası 1930'ların başından bu yana sürüyor. Bu konu
da değerli bilimadamı, iyi insan, bu konularda yol 
açıcı dostum İsmail Beşikçi'nin, bu alanda ilk olma 
özelliği de taşıyan, birçok yapıtında dünya kadar 
bilgi, belge ve yorum bulunuyor. 

Bugün vanlan tarihi aşamada, dünya ve böl
ge koşulları içinde devlet-ulus ve "ulus yaratmak" 
"sevda"sında ısrar intiliara benziyor. Evet bu konu
da reform yapmak istemeyen her devlet iflas ede
cektir. Devletlerin iflası onların aynı zamanda inti
lıarı da demektir. 

Lenin olsaydı "Ne yapmalı ?" diye sorardı. 
Ve yanıtını bizzat kendisi şöyle verirdi : "Bu Jevlel
leri yıkmalı yerlerine daha adil, daha eşitlikçi, daha 
dürüst, halklarına eziyet etmeyen, asıp kesmeyen, 
çıkardığı kanunlara önce kendisi saygılı, yere düşen 
kadın ve erkekleri ve çocukları tekınelerneyen po
lislere sahip, kadınlar ve çocuklar başta bütün yurt
taşlarına daha saygılı, yurttaşlarını öldürmeyen, ye
rinden yönetilen, federal yapılı, toplumsal demokra
siyi de içersemiş devletler kurmalı veya daha güzeli 
Ortadoğu Birleşik Devletleri adı altında her halkın 
kendini özgürce ifade edebileceği , kararlara katılan 
ve kararları yürüten insanlardan, yurttaşlardan , 

halklardan oluşan ve güler yüzlü sosyalizme doğnı 
emin adımlarla yürüyen bir yeni yapılanma, federal 
veya konfederal bir devlet yapısı benimsenmeli." 

Bu mümkün mü ? Evet mümkün. 
Mutlaka kolay olmayacak ama mümkün. 

Biz ve çocuklarımız göremeyebiliriz ama torun
larımız mutlaka görecekler. Bundan eminim. 
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Kürd Meselesi Nas11 Çözülecek 

Sıdkı Zilan 

Bu soruya verilecek cevap, Kürd Mesele

sinin çözüm yolu-yöntemini, siyasi açı

dan da modeli belirleyecektir. Siyasi ve sosyal hadi
selerde sihirli bir formül, toplum mühendisliği pro
jeleri fazla etkili olmaz. 

Biz Kuzey Kürdlerinin durumu, potansiyeli, 

talepleri ile muhatabın bakışı, gücü ve uluslararası 
denge ve Ortadoğu'nun durumu çözümün biçimini 

de dayatacaktır. 
Anayasal vatandaşlıktan başlayan, bağımsız 

Kürdistan hedefine kadar dillendirilen-seslendirilen 
geniş bir çözüm yelpazesi vardır. Hangi talep reali
teye uygun, hangisi şartlarımıza aykırı veya çözü
mü zorlaştınr? Bunu bilmek için dünya, Türkiye ve 
Kürdlerin durumunu iyi tahlil etmek ve isabetli ne
ticelere varmakla mümkündür. 

Biz Kürdler, Türkiye'nin Kürd coğrafyasın
daki sorunlarıyla, Türkiye'deki siyasi iktidar müca

delesiyle olmas ı gerekenden daha fazla ilgiliyiz. 
Buna mukabil, kendi asli sorunlarımızla, coğrafya

mızda mevzi kazanmakla, kültürel ve sosyal açıdan 
halkımızı, çocuklarımızı eğitmekle az ilgiliyiz. Hele 
Kürdler arası diyalog, ittifak, Milli Birlik hedefle

riyle neredeyse ilgisiz davranmaktayız. 
Bu bakış açısı ve fiiliyatla belli bir modeli 

muhataba dayatmak zorlaşmaktadır. Kürdler kendi 

aralarında netleşmeden, taleplerini rafine etmeden 
muhatapları nezdinde ve dünya güç dengesinde 

kendilerine ciddi bir yer edinemezler. 

Dillendirilen çözümler etrafında düşünerek 
görüşümüzü dile getirirsek, mahiyeti hakkında da 

bilgilenmiş olcağız diye düşünüyorum. 

Anayasal Vatandaşlik Formülü 
ve Kürdler: 

Bu konu sivil ve demokratik bir Türkiye tale
biyle beraber değişik sol, liberal, İslami ve Kürd 
çevreleri tarafından dile getirilmektedir. 

Bu çözümü ileri sürenler Kürdlerin coğrafi, 
milli gerçekliğinden ziyade; Türkiye 'deki sistemin 
dönüşmesi, ırkçı-Türkçü yapının yerini daha ılımlı 
bir yapıya bırak:ması, liberal bir Türkiye'yi hedefle
mektedirler. 

Elbette "Türkiye Türkerlindir" zihniyeti ve 
iddiasından uzaklaşıp, fiilen bu ülkede yayan herke
si eşit vatandaşlar kabul etme ve kültürel haklarına 
hürmet etme, mevcut durumdan daha iyi ve ileri bir 
durumdur. Ancak kadim bir coğrafya, kültür, dil sa
hibi olan Kürd Milletinin taleplerini karşılamada 
yetersiz bir çözümdür. 

Bunun yanında Türkiye'nin belli bir kesimin
de-coğrafi alanda çoğunluk olarak yaşarnayan, sıra

dan vatandaşların lehine bir durumdur. Çünkü mev
cut yapı külfeti payiaşırken herkesi görürken, nime
ti dağıtırken Türk ( daha doğrusu Kafkas ve Balkan 
göçmeni gayri Kürd Müslüman ve Sünni koalisyo
nu ile Müslüman olan ve olmayan Yahudi ittifakı) , 

Sünni olanlan nazara almaktadır. 
Kürdler ( bazı sadık Kürdler hariç), Rum ve 

Ermeni azınlık birçok kurumdan uzak tutulmakta
dır. Kamudak:i, hariciyedeki, askeriyedeki memuri
yetlerden yararlarımalan fiilen, yazılı olmayan ku
rallar vasıtasıyla engellenrnektedir. Ama aidiyetini 
unutan, asimile olmuş, Türkleşmiş vatandaşlar açı

sından fazla bir sorun bulunmamaktadır. 
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Anayasal vatandaşlık formülü, Türklerin ül

kesinde (Türkiye), Türkçe eğitimle yetişecek fertte

rin köken ve aidiyetlerinin fazla sorgulanmadan 

külfet-nimet dengesi içerisinde hayatlarını idame 

ettirmeleri esasına dayanmaktadır. Bu arada kendi 

kültürel bazı haklannı kullanmaları, bobilerini ya

şamalarmı ferdi düzeyde serbest bırakmayı, bugün

kü fiili duruma yakın bir sistemi öngörmektedir. 

Azınlık Hakları Kapsamında 

Kürd Meselesinin Çözümü: 

Dünyadaki uygulama ve BM ve diğer uluslar 

arası kurumların sözleşmelerindeki yenilikler kap

samında düşünüldüğünde; Türkiye Kürdlerine-Ku

zey Kürdistan Kürdlerine verilecek azınlık hakları 

anayasal vatandaşlık haklarından daha ileri ve ihti~ 
yacı karşılamada daha iş levseldir. 

Azınlıkların kendi dillerinde eğitim gönnele

ri, kendi okullarını açmaları, dini önderlerini seç
meleri ve kolektif haklara yakın ve Türkiye'nin ya

bancısı olmadığı bir durumdur. Bir farkla ki Türki

ye Lozan'da Yahudi, Rum ve Ermeni azınlıkları di

ni birer azınlık olarak görmüştür. Bu üç azınlığın da 

belli bir coğrafi avantajları, alan hakimiyetleri ol

madığından, coğrafyaya dayalı birer Milli Azınlık 

olarak sorun teşkil etmemişlerdir. 
Ermeniler 1915 yılında sürülmüş ve katliama 

uğramış olduklarından coğrafi avantaj ve nüfus ile 

ilgili bir nüfuzlarından bahsetmek 1926 yılında ve 

günümüzde de gerçekçi değil. Rumlar da mübadele 

ile tehlike arz etmeyecek bir orana çekilerek, İstan
bul ile sınırlı bir azınlık olarak kabul edilmişlerdir. 

Batı Trakya Müslümanlan ile İstanbul'daki Rumlar 

için mütekabiliyet esası da kabul edilerek Lozan an

laşmasında zikredilmiştir. 

Yahudiler ise Osmanlı ve Cumhuriyet döne

minde bir sorun teşkil etmemiş, Birinci dünya sava
şında, ikinci dünya savaşında Türkiye'yi bir sığınak 

olarak görmüşlerdir. Türkiye'nin Müslüman-Saba

taist -Y~udi ve Sa batasit olmayan Yahudiler için 
birinci !srail olduğunu iddia eden yazar ve araştır

macılar da vardır. 
Herhalde Türkiye Cumhuriyetini kuranlar ve 

sahiplenenler Müslüman Kafkas ve Balkan göç
menleri ile Müslüman olan ve olmayan Yahudi itti

fakıdır. Bu coğrafyanın asli unsuru olan Rum, Er

meni ve Kürdler ise dışlanmışlardır. 
Rum ve Ermeniler için fiziki dışlanmışlık ile

ri düzeyde iken, Kürdlerin asi kısmı katliam maruz 

bırakılmış , coğrafya geniş ve kitle de büyük oldu-

Türkiye'deki muhacir Ar
navut, Boşnak, Abaza, Çerkez, 
Pomak, Türkmen vs gibi Müs
lüman unsurların hepsini Türk 
saydığımızda Kürdler azınlık, 
bunları ayrı saydığımızda ise 
Kürdler en büyük halktu, mil
lettir. Bu unsurların Türk kim
liğine ve Türk olarak tanımla
ma meselesinde bir sorun gör
meıneleri ve gönüllü asimilas
yonu kabul etmeleri nedeniyle 
Kürdleri, Türk olarak tanımla
nan bu ittifaka karşı az ınlık 

olarak görmek-tanımlamak sı
yaseten yanlış değildir. 

ğundan geri kalanlarının asimile edilerek Türkleş

tirmeleri ve coğrafyalan ile anıimamalan hedeflen

miştir. Kürdlerin Osmanlıda Türkler ve diğer Müs

lüman unsurtarla ittifak içerisinde olduklarını da 

unutmamak lazımdır. Bu ittifakı bozan Kürdler de

ğil zik.rettiğimiz gayri Kürd Müslüman unsurlar ile 

Türk-Yahudi ittifakıdır. 
Bu gerekli girişten sonra bilmeliyiz ki Türki

ye ve öncesinde Osmanlının aşina olduğu azınlık 

Dini Azınlık, Mezhebi azınlık.tır. Osmanlı ve Türki

ye Cumhuriyeti Milli Azınlık kavramını içerde kul

lanmarnış, dışanda ise dini-milli azınlık kanşırnı bir 

dil kullanarak meseleyi geçiştirmiştir. Zaten bu 

azınlıklardan biri olan Yahudiler sorun çıkaracak bir 

konumlan ve hakları olmadığından, Rumlar ve Er

meniler de savaşı kaybettiğinden yenik bir durumda 

dini-azınlık statüsünü kabul etmişlerdir. Nihayetin

de Rumlar ve Ermeniler muhatap alınmadan, onlar 

adına Yunanistan, İngiltere ve diğer batili ülkeler ile 

Lozan imzalanmıştır. 

Kürdler ve Milli Azınlık Kavramı: 

Türkiye, Milli azınlık.larla ilgili uluslar arası 

düzenlemelere taraf olmaktan kaçınmakta ve bu 

alandaki sözleşmeleri imzalamaktan imtina etmek

tedir. Elbette bunun yegane sebebi Kürd Milleti

Halkı ve Kürdistan coğrafyası gerçeğidir. 
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Kürdlerin ekseriyeti Müslüman Şafii'dir. Ku
zey Kürdistan-Türkiye Kürdleri ise Müslüman Şafü 
ve Alevidir. Dini azınlık formülü Kürdlere uymaz. 
Kürdlerin ihtiyacı da bu değildir. Kürdlerin ihtiyacı 
Kürd Millet gerçeği ve Kürdistan coğrafyasını, 
Kürdlerin de kendi coğrafyaları üzerinde siyasi ikti
darını esas alan bir çöz .. mdür. 

Eğer Kürdler Federasyondan daha aşağı bir 
statüyü kabule razı olursa Milli Azınlık Çözümü 
üzerinde konuşulabilir. Bu açıdan DTP (anayasa 
mahkemesince kapatıldı ve mensupları BDP'ye 
geçti) ve PKK'li bazı yetkililerin Kürdlerin azınlık 
olmadığı yolundaki bazı demeçleri ve batılıların 
Kürd Azınlığı söylernine, Türk devleti yetkilileriyle 
paralel bir tepki vermeleri basiretsizliktir. 

Türkiye diye tabir edilen coğrafyada en bü
yük coğrafya-toprak ve nüfus Kürdlerindir. Ancak 
zikrettiğimiz gibi gayri Kürd Müslüman unsurlar 
(ki çoğu Balkan ve Kafkas göçmenidir) Türk sayıl
dığından ve bu unsurlar da ittifak edip iktidarı Türk 
ismi ile paylaştıklarından Kürdler azınlık olarak gö
zükmektedir. Türkler de dahil Türkiye'deki hiçbir 
etnik gurup Kürdlerden fazla değildir. Bu açıdan 
Kürdler hem azınlık hem de değildir. 

Türkiye'deki muhacir Arnavut, Boşnak, Aba
za, Çerkez, Pomak, Türkmen vs gibi Müslüman un
surların hepsini Türk saydığımızda Kürdler azınlık, 
bunları ayrı saydığıınııda ise Kürdler en büyük halk
tır, millettir. Bu unsurların Türk kimliğine ve Türk 
olarak tanımlama meselesinde bir sorun görmemeleri 
ve gönüllü asimilasyonu kabul etmeleri nedeniyle 
Kürdleri, Türk olarak tanımlanan bu ittifaka karşı 
azınlık olarak görmek-tanımlamak siyaseten yanlış 
değildir. Dünya ve özellikle AB, Batı bunu böyle 
görmektedir. Çünkü aidiyetini esas alarak Cumhuri
yet dönemi boyunca ayaklana.ıı ve halen itirazları her 
düzeyde süren yegane halk, millet Kürdler, İtirazın 
yaşandığı yegane coğrafya da Kürdistan 'dır. 

Onun için Türkiye Kürdlerinin AB ve dünya 
kamuoyuna karşı Azınlık kelimesinden, söyleminden 
alınmamaları, ileri bir statü için bu kavramdan istifa
de etmeleri, Türk devlet ricalinin oyununa gelip azın
lık kavramına tepki vermelerinden daha evladır. 

KÜRD MESELSiNiN TOPRAGA·COÖRAFYAYA 
DAYALl ÇÖZÜMÜ FEDERASYON MU, 

BAÖIMSIZLIK Ml? 

Elbette Kürd Meseles i bir Millet ve Coğrafya 
meselesidir. Kürdlerin kendi kadim toprakları üze
rinde siyasi iktidarını hedefierneyen bir çözüm kalı
cı ve sahici olamaz. 

Bu noktada Türkiye' nin özel durumu, Körd
Ierin yarıya Kürdistan ve Kürdistan dışındaki Türki
ye'nin metropollerinde yaşıyor olmalı~.rırıdan kay
naklı sorunlara, Türklerle yapılan evliliklere kadar 
birçok sorun dillendirilmektedir. 

Bu söylemin sahibi olan Türk Resmi Çevre
leri ve onlar tarafından aklı çelinmiş Kilidierden 
başka bu meseleyi sorun gören yoktur. Kürdleri 
ve Kürdistan coğrafyasını tanımamaktan ve de ka
sıtlı olarak Kürdlerin Milli davasına zarar verme
yi amaçlayan bu söylemiere fazla itibar etmek la
zımdır. 

Çünkü Kürdistan'da kahir ekseriyetle Kürd
ler yaşadığı halde tarihin her evresinde ve günü
müzde de milli, dini ve mezhebi azınlıklar da yaşa
maktadır. Kürd halkının da çok sesli ve çok renkli 
toplum modeline hürmeti vardır. Hüküm ekseriye 
göre olduğundan Coğrafyanın ismi Kürdistan 'dır. 

Keza, Kürdler başka kavimleri~ komşuluk
tan, evlilikten, başka memleketlere yerleşmekten, 
başka insanların Kürdistan'da yaşamasından da ra
hatsız değildir. Kürdlerin tahammül etmediği şey 
cebren özgürlüklerinin ellerinden alınması ve ken
dilerine dayatılan insanlık dışı statüdür. Kürdlerin 
sorunu şu veya bu halk ile değil siyasi iktidarlarla, 
insanlık fukarası rejimlerledir. 

Bir Türk'ün Almanya'daki bir Alman ile ev
liği ve oradaki konumu ne ise bir Kürdün de başka
sının ülkesindeki konumu ve statüsü ona benzerdir. 
Biz din kardeşi olduğumuzdan sorunlar daha az 
olur ve minarenin boyunu tartışmaktan ziyade, kül
türel haklara yoğunlaşırız. 

Ama Türkiye'yi Türklerin vatanı, Kürdleri 
coğrafyasız, statüsüz bırakmak isterseniz Kürdler 
bunu kabul etmez. Türkiye Kürdistan'~ veya doğru 
tabiriyle Kuzey Kürdistan'daki Kürdlerin coğrafya
larıyla da Hintili bir siyasi statüye kavuşması esası 
üzerinde çözümler üretilebilir. 

Nitekim Türkiye Anayasa mahkemesinin 
HAK-PAR 'ın kapatılması davasında verdiği karar 
ile de tescillendiği gibi Federasyon isternek Türki
ye'nin iç mevzuatına aykırı olmadığı gibi, meşhur 
tabiriyle 'bölücülük' de sayılmaz. 

Türkiye şartlarında nasıl bir federasyon olur 
ayrı bir tartışma konusudur. Bence Kürdler Federas
yonu savunmalıdır. Federasyondan aşağı bir statüye 
de itibar etmemelidir. Kuzey Kürdleimin en örgütlü 
ve yaygın yapılanansı olan PKK ve onun paralelin
deki partiler bile bağımsız Kürdistan söylemini terk 
etmişken, bugünden yarına Bağımsız Kürdistan' da 
diretmek barıa göre de realiteye uygun değil. Ancak 
her millette olduğu gibi Kürd Milletinin de hayalle
rine engel olmamız ne doğru ne de mümkündür. 
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Jenosid socen Jenoside o 
Di Qada Navneteweyi 
De Prosesa 
Dadigehririna Van SOcan: 
Parezer Sabahattin Korkmaz 
(Endame Komisyona Jenoside) 

Sedsala 20-an di tarixa mirovatiye de sed

sala ku heıi şer O kuştin le qewimiye tete 

qebOl kirin. Di ve sedsale de 2 şeren mezin yen ci

hani O neziki dused milyon insan hatine kuştin. Di 

van şeran de be ku hedefen eskeri O sivil ji hev we

rin veqetandin qetliamen kitlewi yen ku wijdane 

mirovatiye tehamul nake hatine pekanin. Gelek 

qewm, medeniyet ji orte hatine rakirin. Misaleke bi 

tene ve wehamete dikare derxine hale: Di Herba 1. 

de ji %5-e kuştiyan sivllbOn, ev nisbet di Herba 2. 

de derdikeve %60-i, iro ev nisbet derketiye ji %80-

yi, li ROanda, Serebrenika O New Yorke gihişti ye 

% 100-i .. 
Le di hernan wexti de ev sedsal mirov dikare 

beje, bOye sedsala huquqa mafe miravan ji. Di ve 

sedsale de ye ku , mirov edi bi mafen xwe hatine ta

ıif kirin O çi şexsi çi ji kolekttfi mafe miravan keti

ne bin teminata hiqOqa nevneteweyi. U seransere 

dinyaye ji aliyeld de peşxistina huqOqa mafen mira

van, ji aliye din de aktivasyonen tevgeren sivil O 

mafparez, ledixebitin ku heq-edalet-wekhevi li se

ransere dinyaye serwer bibe. 

Yek ji wan mileten ku bi van sOcen gran re 

rubirQ maye o nuha ji di bin ve tehdide de ye, mile

te Kurd e. Ji we bone, tegih, bOyer O encamen van 

sO can ji n ez de me kurdan eleqedar dike. 

Ev demeke ku TEVKURD, Li ser ve pirse, li 

ser pirsa sOcen jenoside Cı diji mirovahiye yen ku li 

Kurdistane qewimine, disekine. Siyaset O karesaten 

ku li welate mc O Ii diji gele kurd pekhatine, pekten 

gelo mirov dikare wana çewa binav bike, li ber me 

bfıye mijara pirs O lekoline. 

Beıi nuha Kongra TEYKURD-e de ev mese

le hatiye xeberdan O li sere biryara Kongre hatiye 

girtin. Her weha ji bo ve mesele me Komisyona 

Ugeıin O Lepirsine ya sOcen jenoside ji damezran

di ye. Ev demeke ku ev komisyon li ser ve pirse le

geıin o lekolinan pektine. 
Pirsa jenoside, pirseke gring e O bi mesOliyet 

e. Li welare me, li diji gele Kurd çi karesat pekhati

ne; bOyer O karesaten ku li Kurrustane qewirnine; 

Dersim, Geliye Zila, xerakirina gundan, koçkirin, 

Helepçe, Enfal-O bi gişti politikayen red, inkar O 

asimilasyone, mirov dikare çewa binav bike? Ji bo 

lepirsin, teşhirkirin O dawkirinan pewist e ku çi be

ne kirin? Xuyaye ku dive em, hem tarixa xwe biza

nibin, hem ji mafe gele xwe biparezin. 
Ji bo ku tegiha jenoside zelal bi be pewisti ku 

ev 5 xalen li jer bi hev re hem weri muqayese kirin, 

hem ji niqaş kiri. 
1-Sfıcen Jenoside, 

2-SOcen Diji Mirovahiye, 
3-SOcen Şer, 
4-Daw O Dadgehkirina Van SOcan O Selahi

yeta Mahkemen Navneteweyi (MCN), 
5-Misal O BOyeren ku li dunyaye qewimine 

izah ı1 guftOgo bikin. 

JENOSiD 

Jenosid, her çiqas karesateke siya.si be ji, peyv 

O tegiheke huqOqi ye. Peyva "genocide" latiniye O ji 

du peyven cuda; peyva greki ya "genos" O ya latinl 

"cide" pekte. "Genos" di greki de te mana "qewm, 

nijade" O "Cide" ji di latinide te mana "kuştine". Di 
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tirkl de ev peyv weke "soykınm" te bikarantn. Di 
kurdl de peyven "komkuji", "qirkirin" O "jenosayd" 
jt ten bikaranin. Peyva jenoside, hem peyveke oriji
nal e (i hem jt beynelrninel e. Ji we bone, di ve xeba
te de erne peyva jenoside bikar btnin. 

Ev peyv u tegiha jenoside cara ewil ji aliye 
Yahudlyekl Poloni Raphael Lepkin ku di salen 1930-
yan de ji Polonyaye koç! Ernr"tk:a kirye hatiye bikara
nin. Lepkin bi xwe huqOqnas e. Tegiha Lepkin ya je
nostde, ji tarlfa xwe ya iroyin gelek berfirehtir e. 
Lepkin, sucen ku iro weke "Sucen diji mirovahiye", 
"SOcen şer" u "Jenosida kulturi" rene binav kirin te
veka dike nav ve tegiM. Bele ev tegih paşe hatiye 
kategorize kirin. ü "sucen şer" yen "diji mirovahiye" 
u yen "jenoside" ji hev hatine veqetandin. 

Xusı1siyeteke sOce jenoside ye hert balkeş ji 
ew e ku, ev suc hem di dema şer de ı1 hem ji di de
men dervayi şer de dikarin wer in bikaranllı. Jenosid, 
ji ber ku ji hole rakirina komen insanan dike bedefa 
xwe, sOceke wisa ye ku hebOna insaniyete tehdld di
ke. Webarneta jenoside ya mezin di vir de ye. 

Di peymana jenoside de kom/grOben ku bati
ne parastin, grOben etnikl, nijadl, netewt O dini ne. 
GrOben siyasi Cı kulturi neketine ber ve tegihe. Me
sela di wexta Pol Pot de li Kambuçyaye balısa qetil
kirina 2 milyon insanan te kirin, bele ev komkujt 
weke jenosid nebatiye binavkirin. 

Dtsa li gor biryaren Mah.kema Cezaye ya 
Navneteweyi li YOgoslavyaye ji xeyru hin istisna
yen Bosna-Herseke bi gişti paqijkirina Sirpan ya 
etniki weke jenosid nebatiye binavkirin. Peymana 
jenoside, xala 1-i de dibeje ku, "Di şer de an li 
dervayi şer, wexta ku ev suc pekwere, terefen ve 
peymane de vi suci weke sOceke navneteweyi qe
bı11 bikin O hem ji bo ku peşi Jebigrin O hem ji, ji 
bo ku sucdar bene ceza kirin berpirsiyariye qebOl 
dikin." 

Pişti erekirina Peymana Jenoside ku ekseri
yeta dewletan terefen ve peymane bOn, edi kıiteren 
ve peymane bOne teamul ku, diji we tu qanOn ı1 

hewldan nayen kirin. Lebele mahkema navneteweyi 
O daimi ya ku di ve peymane de hatibO destn1şan ki
rin, demekl direj nehate avakirin. 

Bi ve sederne doznama ewil ya Mahkema 
Na'vneteweyi ya Yugoslavya ye. Cezadan/cezakiri
na ewil ji, ji all Mahkema Cezaye ya ROandaye ve 
hatiye dayin. 

Şerten Madl Yen Suce Jenoside 

Peymana erekirin u cezakirine ya Jenoside, 
di ll-e Berfenbara 1946-an de derdikeve ı1 di 2 ı. 
12. 1947 -an de biryar te day in ku li hambere jenosi
de dewlet u mirovati mesaı e. Şerten jenoside yen 

madl, di Peymana Jenoside xala 2.de bi vi awayi 
hatine rezkirin: 

"Jenosid, ew sGce ku bi qesta tunekirina grO
beke neteweyi, nijadi, etrllkl u dini, ji aliye dewle
teki an organizasyoneki mina dewletan de te kirin. 
Ev sucen ku li jer hatine binavkirin kism1 an bi te
maml terakirina wan jenosid e. 

(l)Kuştina endamen grObe, 
(2)Bederu an rOhl zerar perlana gran ya enda

men grObe, 
(3)Qismi an bi gişti xetera ji hole rakirina en

damen grObe ya f.i'ıki , 

(4)Di nava grObe de sitewr kirin, peşi legirti
na welidandine, 

(5)Bi zore neqil kirina zaroken grı1be nava 
grObekl din. 

Li gora Peymane ev kiryaren li jer de bi 
tewana jenosidse be ne ceza ki ri n: 

( l)Jenosid, 
(2)Biryardana jenoside, 
(3)Tahrik O teşfiqa tewanen jenoside 
( 4 )Teşebus kirina jenoside, 
(5)Tevlebun an iştiraqa sGce jenoside 

Di xala yekemin de şerten jenoside yen madi 
bi hawakl berfireh hatine gotin. Wexta ku endamen 
grObek neteweyt, etnikl, nijadl an dirll bi qesta lune
kirina wan, qismen an bi tevayi bene kuştin, madi 
manewi zerara bedeni bigije wan, ze~ebuna wan 
were asteng kirin, di sewiya ku grub ji hole rabe 
şerten jiyana grube were metirdar kirin, yan ji bi 
zore neqilkirina zaroken grObe bo grObek din were 
guhartin, ev tewanen hana her yek ji wan bi sere 
xwe şerte suce jenoside ye madi pektin e. 

Se faktoren madl yen muşterek yen sGcen je
noside hene: 

(l)Dive mexdfuen tewane mensObe grObek 
nijad!, etnik!, neteweyi an dilli bin, 

(2)Dive bi sucdar re qesta tunekirina ve gru
ba neteweyt, etnikl, nijadi an dini hebe, 

(3)Dive kiryar bi kiryaren din re ljhevkirl u 
aşikar bin. 

Ji bo ku tewanek weke tewana jenoside were 
binav kirin, şert nin e ku grObek bi temaını an qismi 
were tune kirin; yek, yan ji çendek ji faktoren madl 
batibin cih, ew tewan dikare weke tewana jenoside 
were binavkirin. 

Li gor Peymana Jenoside, ne şert e ku her 
penc faktoren vi sOci yen madt bi hev re an di neti
ce de tevde batibin 1cra kirin. Wexta bi qesta tuneki-
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rina grfibe be, ji van her penc kiryaran yek bi sere 
x we dikare vi sO ct pekbine. Herweha hernan s Oc he
ger li dijt gruben siyasi O kultur! pekwer in, encama 
van sOcan çiqas xeterdar O wahlm dibe bila hibe, 

ew nabin suce jenoside. 
Xususiyeteki sOce jenoside ye din ji ev e ku, 

ev suc encax ji ali dewletan an rexisıinen wekt dew

letan organizekiride ten bikaranin t1 faile vi sOci bi 
tene dewlet in. 

XusOsiyeteke din ji eve ku; sOcen "paqijiya 

etniki" O "koçkirine" bi sere xwe nakevin her tewa

na jenoside. Ev tewanen hanan, di esase xwe de di
kevin nav "tewanen diji mirovahlye O şer. " Le, 

wexta ku ev tewan bi qesta tunekirina grObe wer in 

pekanın O ev encam pir bindik çubin seri, yani grub 

hatibe tunekirin an bi tunekirine re ru bi rO mabe, 

we deme ev tewan ji de bikevin ber sOcen jenoside. 

Jenosid, di statuya Dadgeha Numberg O Ro
hilata Dur yen Navneteweyi O Eskeri de bi hawaki 

vekiri cih negirti ye. Jenosid, cara peşin li Yugos

lavya kevin, di Mahkema Cezaye ya Navneteweyt 

de hatiye qebOl kirin. Ve mahkeme li gor krlteren 

Peymana Jenoside statuya mahkeme pejiranru ye li 
gor ve peymane valahi O kemahlyen Peymane te
maın kirye. 

Şerten Manewi Yen Jenoside 

Şerte manewi ye jenoside qest e. Qesta qis

men yan ji bi temami tunekirina grObe ye. Qesta je

noslde ew qeste ku, tewanbar (dewlet); di hundure 

deme de (di nav pevajoyeki de) bi şewir, plankan O 

iradeyekl daxwazkar ji xwe re dike hedef ku ji ali 

kulturi, zman, hesten neteweyi, baweriya oli O jiya

na abori de dezgehen sosyal yen gruba etniki, nete

weyi O dini ji hev bela bike O ewlekariya we ya şex

si, azadi, canxweşiya jiyani ya grObe O mensOben 

grObe ji hale rakirin e. 
Tayin O tesbitkirina qesta faile jenoside, pirsa 

hen zahmet O hewqas ji gring e. Ji ber ku, geleke 
caran ji hev veqetandina sOcen "diji mirovatiye" O 

yen "jenoside" gelek zahmet dibe. Pire caran, di ali 

kiryara madi O encamen wan de ev herdO suc ji hev 

zor tene veqetandin. Ji webone faktara gringO "ka
talizor" ya manewi, ya qesta tewanbar e. 

Di mesela tayin O tesbitkirina qeste de hel

westa rexistinl ya teamudkar, şewr O plansazt gelek 
gring e. Ji ber we hinde ye ku, sı1cen jenoside weke 

sı1cen dewlet an rexisıinen wekt dewletan tete qebul 

kirin. Ji her ve yeke ye ku hinek jenoside weke sO

ceki KOLEKTİF binav dilin. Bele tewanbar hergav 

qesta xwe aşkere nake. Geleke caran dikare veşer e. 

We gave ji, tesbitkirina faktara manewi gelek zah

met dibe. 
Di ve xusOse de tişteki din ku lazime were 

1..anin ew ji ev e: Jenosid dikare bi tene li hambere 

beşeki grObe an deverekl welat pekbe. 

Encam: Gelo li gora vetarife em dikarin kir
yaren li Kurrustane çewa bin av bikin? 

1 -Careki çiqas sficen diji mirovahlye (koçki

rin, aslmilasyon, nijadperesti, kuştina sivilan, xera

kirina şopen medeniyete Owd.) hene li Kurdistane 
hatine pekanin. Di ve xusfise de tu şik O şuphe tune. 

2-Di derneo şer de O li dijl serhildanan çeken 

nemirovane O diji hiqı1qa şer (Konvansiyanen Ce

nevre, weki, mayin, gazen qedexekiri O diji sivilan) 

hatine bikaranin. 
3-Disa di derneo şer O serhildanan de O bi tay

beti li Başare Kurdistan€ (helwesta li dijl Barzani

yan, Helepçe, Enfal) herweha li BakOre Kurrustane ji 

(Geliye Zilan, Dersim Owd.)hin karesaten ku mirov 

dikare weki "qesda jenoside" bin av bike çebOne. 

Bele bi qenaeta min karesaten ~ li Kurdista
ne qewimine em bi gişti nikarin weke jenosid bi 

nav bikin. 
4-Le bi taybeti li Kurdistana BakOr haleke 

nediti hatiye. Ew ji ev e; Dewleta Tirk, Kurdan ji 

Tirk dihesibine. Hezar teori ı1 bingeha çedike ku 

"hele Kurd ji Tirk in, ji kokeki ten O hem dini hem 

ji irqi yek rnilet in." Bi ve qonsepte j ile dixebitin 

ku Kurda asimtle bikin O bikin Tirk. 

Di encarna ve konsepte de Kurd, weki grube

ki etniki, neteweyi tene helandin ı1 tinekirin. 
Gelo, Ii ve gore mirov dikare ve yeke weke 

ku di Peymana Jenoside de hatiye tarif kirin("pey

mana Jenoside binin bira xwe") weki sOce jenoside 

ifade bike? 
Ya rast, rnijareke tevlihev e . U qenaeta min 

ya dawi-belki para ihtiyade ji te de hybe-ew e ku , 

konsepta Dewleta Tirk ya diji Kurda asimilasyon, 

helandin O veguhastin e , ne tunekirin bOye. 

Ferqa navbera encamen 
asimilasyon u jenoside ev e: 

Asimilasyon veguhastine (indirek "tunekiri

ne"), jenosid rast e rast tunekirine hedef digre a 
pekttne . ~., 

Gotina dawi;konsept O poJitikayen ku li Kur

distane pekhatine em dikarin weki sı1cen diji miro

vahiye, diji Peymana Cenewre O bin kiryaran ji we

ki jenosid bi nav bikin, hele bi gişti em nikarin be

jin ku jenosid e. 
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Ternama Dinye di Dabeşkirin O 
be Statu Hiştina Kurdistane de 
Gunehkar in 

Fuad Onen 

Komkujiya Helepçe Cı Jenosida 
Domdar Cı Total 

Fuad Onen 1 Revalen beja, Kurdistaniyen 
delal, me gelekInsan wenda kirine. Wendak.iriyen 
me gelek zede ne. Tevgera Azadiya Kurdistane di 
se sedsalan re derbas bfiye. Em dikanin bejin ku 
tevgera azadiya Kurrustane di dawiya sedsala 19an 
de destpekiriye, di seransere sedsala 20an de de
vam kiriye O vaye di sedsala 2lan de ji tevger li 
dar e. Qasi ku ez dizanim tevgera azadiya Kurdis
tane li elliane tevgera heri dfidirej e ı1 sedemek pir 
buna wendakiri'yen me ji ev dOdirejiya ye. Ez ba
werirn ku biraninen şehidane me we reça azadiya 
me rohni bike O xwina wan i pakrewan de reça me 
zelaltir bike. 

Cihan li hember ve buyera 
zalimane ker, kwir Cı lal maye. 

Mebest bi civina iro biranina şehidane Helep
çe O nirxandina karesata Helepçe ye. Ji bo karesata 
Helepçe peyva ku lazime di seri de be gotin ev e: 
Cihan li hember ve bOyera zalimane ker, kwir O lal 
maye. Be istisna hemı1 cihan! Ew Yekitiya EwrOpa 
ku xwe weke projeya şaristaniye dide nişan ker, 
kwir fi lal maye. Ew OYA ya xwe weke patrone de
mokratiye dide nişan o iddia dike ku we demokrati
ye ixraci rojhe lat bike, ker, kwir ulal maye. Baş e li 
Rojhelata Navln alema islami çer dikir? Wek ku te 
zantn du roj pişu karesata Helepçe civlna Rexisıina 
Konferansa İslami heba. Di ve civine de gelek pirs-

gireken alema Islami hatin niqaş kirin, di encarnna
meya pişti civine ji dewleta Bulgar hat xwestin ku 
nave misilmanan neguherin. Le ev dewleten ku xwe 
weke dewlete Islami binav dik.in ji li hember kare
sata Helepçe, kwir, ker O lal man. Di şeveke de kuş
tina 5 hezar misilmanen Kurd neket rojeva van 
dewleten islami. 

Ternama dinye di dabeşkirin Cı be 
statu hiştina Kurdistane de 

gunehkar in 

Ev biraninen hane dive ne tene ji bo em gazi
nan ji dinye bikin be rojeva me. Dive em bi pirsin ji 
bo çi cihan ker, kwir a lal bO? İsewi, mOsewt o ınİ
hemediyen dinye, liberal, demokrat, sosyalist a ko
munisten dinye ji bo çi be deng man li hemberi ve 
komkujiya hane? Peşde erne ve niqaş bikin le ez di 
we baweriye de me ku ternama dinye di dabeşkirin 
O be statu hiştina Kurdistane de gunehkar in, ew gu
nehkariya wan dibele ku li hember karesat O bOye
ren hovane yen ku li Kurdistane diqewimin, bedeng 
birninin. Hewce ye ku Tevgera Azadiya Kurrustane 
li ser ve mijare bi ciddiyet raweste. Hin ji wan pişti' 

çend mehan, hin ji wan pişti çend salan li karesata 
Helepçe hay bun. Sederne hay le buna wan weke ku 
heval dibejin ne hiquqa navdewleti' an heste miro
vati'ye bO. Şere iraq O İrane ber bi dawi diçO , men
feeten van dewletan, siyaseta wan a piŞu herbe hişt 
ku ev dewlet Helepçe bibinin. Kengl ku şere iraq O 
Iran qediya pozisyona dewleten rojavayi hat guher
tin, Yekitiya Sovyete belav bO, lewra li hererne pe-
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w:isti bi slyasetek nuh çe bu, dinya le hay bu ku 
komkujlyek mezin li Helepçe qewimiye! Ji nuh de 
Seddam bi komkujlya Kurdan tawanbar kirin O heta 
argumenta DYA ya heri mezin ya ji bo teketina İra
qe jl bikaranina çeken kimyewi bu. 

Di buyera Helepçe O mijara jenoslde de pirsa 
ku ez dixwazim li ser niqaş be kirin ev e: Em ferz 
bikin ku ne li Helepçe u ne li Başfire Kurdistane 
yek insan nebat kuştin. Kurdan jl li berxwe nedan u 
ternama Kurden başilr bOn Ereb(Eribin). Kuştina 5 
hezar Kurdan li Helepçe jenosid be, Eribandina te
mama Kurdan li BaşOr, ji hole rakirina rasteqiniya 
millet O welaten Kurdan çi ye? Falıma ku di tevgera 
azadiya me de heta nuha heye ew e ku, komkujiyen 
li Kurdistane qewimine jenosld e le hewldana ji ho
le rakirina rasteqiniya welat O millete Kurd ne jeno
sld e. Te gotin ku konvansiyona 1948 ji renade ku 
em ji van kiryaren dagirkeran re bejin jenosid. Heja 
ye li ser ve fahıne be fikirandin o iro ez ve fahme ji 
niqaşe re vedikim. 

Di mijara jenoside de lazirn e em tegina jeno
side o huyeren di bin bingeha ve tegine ji hev cuda 
bikin. Tegına jenoside geleki pişti bOyeren jenoslde 
derketiye hole. Teginek siyasi ye, li gor hevala tegi
nek huquki ye jl di hernan deme de. Dema ku em li 
ser buyer an tegine civaki radiwestin u dixwazin 
wan fahm bikin çend prensiben zanlsti heye ku di ve 
em wan paşçav nekin. Yek je prensiba perspektifa 
dirok:i ye. Ger em be perspektifa diroki li buyer an 
teginen civaki binerin em nikanin fahm bikin. dive 
her bilyer di pevajoya xweyi diroki de be nirxandin. 
Prensibek din nirxandina bOyeran di pevajoya gu
herandine de ye. Her bO yer di hundur xwe de xwedi 
pevajoyek guherbar e. Ger em bixwazin van huye
ran an ew teginen bi idiaya tarif kirina van bOyeran 
hatine peşniyar kirin fahm bikin, dive em wan di 
hundur guharandine wan de bivinin. 

Prensiba sisya kerten diyarkirine yen cuda ne 
(bi Tirk:i farkli belirlenim düzeyleri ). BOyera jeno
side em bidin ber çave xwe kerten we yen abori, si
yasi, ideoloj'ik O çandi hene. Dema ku em li bOyere 
dinerin dive em li van kertan teva binerin. O bi te
vaya van kertan em nirxandine li ser van bilyeran 
bikin. Em wek numune li jenosida Ermenan, Kilda
nan, Pontusan O li bOyeren 5-6e Ilone, baca hebune 
( varlik vergisi) binerin erne hivinin ku li tenişta ker
ten siyasi, ideolojik kerta iktisadi ji giring e. Di van 
buyeran de transferek sermyani ya gewre pek bati
ye. Sermyaneki gelek mezin ji sermyandaren Er
men , ROm, Suryanan hatiye stendin O transferi 
sermyandaren Tirk, CihOd bOye. 

Li aliyakl din tegin alaven fıkrine ne. Tegin ji 
bo zanebuna naveroka pevajo O bOyeran di beşe in
sen de formen biriqandina dinye ye. Ev alav, dive 

xwiyanikirina bfiyeran a rasteqini O tevayikirina 
taybetmendiyen wan mumkun bike. Ji bo em ji tegi
neke re bejin ev teglrı teginek i.J.nll ye, di ve e w tegin 
ji bo wan bOyeren di rnijara xwe de biriqandinek sa
hlh, rasteqln bide. 

Pişti rezkirina çend tabiniyen din eze 
derbasi mijara jenoside bivim. 

Yek je ji ev e ku pişti pevajoya ku bi şoreşa 
Britanya ya endustriye dest pekir O bi şoreşa Fransa 
ya 89an giha asta bilind, cillana rojava mohra xwe 
li qada zanisti u ramyariye xistin O ev qad, ev seha 
kirin navend-ewrOpi. Navend- ewrOpl buna we naye 
wateya ku ew raman O ew ilim şaş in, na! Le dema 
ku em li bOyeren civaka xwe dinerin dive em biza
nibin ku ew bizaven fikri (ji komunizme heta libe
ralizme) O ew cillana ramani mohra rojavayiyan le 
ye. BOyeren civaka me neketiye ber u ne bılye ze
min ji wan disiplinen ramani re. Ji bo ve tebiniye 
numOnake didim O derbas dibim. Lenin dibeje se 
çavkaniyen marksizme heye; felsefa Almani, iktisa
da Beitani O sosyalizma Fransi ye. Ev her se çavka
niyen ku bOye zemlrıa Marksizme, rojavayi ne. Eva 
te mana ku marksizm şaş e? Na. Le disa ji dema ku 
ez ji Kurdistaneli cihane dinerim, dema ku ez li bu
yeren Kurdistane dinerim dive ez bizanibirn ku fık
ra serdest navend-ewrOpi ye, le din ya ne tene EwrO
pa ye. Rewşenbiren neteweyen wek me ne Ewrfipi, 
ji bo ku civak ı1 pevajoyen civak:i rast fahm bikin 
dive ji ve kemaniye haydar bin da ku ji rasteqiniya 
civaken xwe qut nebin. 

HiqOqa navneteweyi tuneye hiqOqek 
navdewleti heye 

Tebiniyek din ew e ku heval qala hiquqa nav
neteweyi dikin. Bi ya min hiqOqa navneteweyi tu
neye hiqOqek navdewleti heye, hiqOqa dewletan he
ye. HiqOqa dewleta Tirkan ne huquqek netewi ye 
huquqek dewleti ye. O hiquqek navdewleti heye. Li 
cihane hiqılqa Neteweyen Yekbılyi hiquka navdew
leti ye. Bi sebeb nave ve saziye Neteweyen YekbOyi 
be ji di esle xwe de dewleten yekbOyt ye. Ev dez
geh milet O welatan bi dewlete tarif dikin. Ew mile
ten ku be dewletin, ew mileten~ku li ser xaka xwe 
nebune desthilatdar, ji aliye Neteweyen YekbOyi ve 
xwedi rasteqiniya netew O welat nayen pejirandin. 
Çi hiqOqa dewleti Q çi hiquqa navdewleti di esle 
xwe de O di kerta dawiye de iradeya serdestan e. Li 
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dinye hiqOqa navneteweyt serdesten dinye-tarif dike 
Q li hundir dewletan jt hiqOq rradeya serdesten hun
dir tarif dike. Ev jt naye maneya ku ez ternama hi
quqa dewleu O navdewleti ji kok de red dikim O di
be jim tişteki baş te de tuneye. Na, gelek nirxen baş 
di wan de hene. Di hiqOqen dewletan de ji di e nav
dewleti de ji heııe. Gelek nirxen azadtxwaz, wekhe
vixwaz di ternama sisterneo hiquqi de hene. Di 
Tewrate de heye, di ZebOre de heye, di Ineile de he
ye, di Qurane de heye. O wek encamen tekoşinen 
civaki yen hezar salan gelek nirxen peşverO di siste
men hiqOqt de cih girtine. Bele ji bo helwesta zanis
ti ji bo helwesta şoreşgeri hiqOqa navdewleti nabe 
referansa rastiye. Siyasetinedar O rewşenbiren mile
teki ku ji teref dezgeh O hiqOqa navdewletl nayen 
dı"tin Q nas kirin, pewist e ku bi rexnegirlli van sazi 
u hiqUka navdewleti binerin. 

Referansa min heş, welat O milete 
min e, ne konvansiyona 1948an e 

Dixwazim di derheq ve mijare de li ser nimı1-
neyeke bisekinim. We ji le temaşe kiriye, di Sky TV 
de rewşenbir O siyasetmedaren Kurdan derketin 
programeke. Seroke Hak-Pare Bayram Bozyel di 
Sky TV de got ku li Kurdistane jenosid çe bfiye. Je 
pirsin çi jenostd e, got bOyeren Dersime heta bOye
ren di salen 1980-83 li hefsa Amede qewirnine je
nosid e. Ali Bulaç konvansiyon bilind kir, konvan
slyona 1948an, got li gor ve konvansiyone ew bil
yer ne jenosid in. Ali Bulaç rewşenbrreki ji Kurdis
tane ye, ger bi fikra xwe ne Kurdistan! be ji. Em di
zanin hesasiyeten wi yen oü, İslam1 xurt in. Yeki 
wek Ali Bulaç konvanslyona 1948an wek referansa 
rastiye destnişan bike, ev nabe. Ev ne helwestek za
nisti ye, ev ne helwestek rewşenbrri ye, ev ne hel
wcstek şoreşgeri ye O heta ev helwest ne İslamiye 
ji. Ali Bulaç dikane bibeje li Dersime, Ii hefsa Arne
de jenosld çenebOye. Ez ji dibejim bOyeren li hefsa 
Amede, wek jenosid tarif kirin şaş e. U referansa 
min heşe min e, referansa min rasteqiniya welate 
min e, rasteqiniya civata min e, referansa min ne 
konvanslyona 1948an e. 

Kak Sebehattin qal kir ev tegina jenoside Ii 
dinye tim bi nave Lemk.in te bi kar anin. Rast e mu
cide ve tegine Lernlône esilCihOd e. Le konvansi
yona 1948an li gora fikren Lemkin ava nebOye. 
Lemkin di sala 1933an de, ji bo van sı1cen ku anuha 
di çarçova jenoside ten niqaş kirin, tegina çalaklyen 
barbari (babarlik eylemleri ) peşniyar kiriye. Ew 
peşniyara wi nehatiye qebfil kirin. Pişti ceribandina 

çend teginen din, cara yekem tegina jenoside di sa la 
1944an de peşniyar kiriye. Ev tegin pişti gelek ni
qaş ı1 guherandinan di sala 1948an de ji allye Nete
wcyen Yekbuyt ve hatiye qebOl kirin. 

Di kornisyonen Neteweyen Yekbı1yi de li ser 
konvansiyona 1948an gelek niqaş çebune. Bi girani 
niqaş li ser qesta bi taybet O saika çalaklyan diliate 
kirin. Ez ji we re ji wan niqaşan du se nimOnan bi
dim ku ji bo be fahm kirin ku, ji bo çi peşniyara 
Lemkin hatiye guherandin O bi şekle ku heye hatiye 
pejirandin. Peşniyara dewleta Lubnane ew e ku "ew 
fıkra ku nefrete ji 'yen din' dike ı1 xwe disipere ne
rinen nijad, ol, zirnan O siyasete O çalaklyen herhe
men bi her şeweyi fanatlzme di ve w ek s alk tekeve 
konvansiyone". Yekitiya Sovyete peşniyar dike ku 
"di destpeka konvansiyone de be gotin ku silce je
noside bi faşizm, nazizm O teoriyen din yen nijad
perest re xwedi pewendiyen organik e". Çin tarifek 
saike li ser bingeha mili, nijadl an baweriya oli peş
niyar kiriye. 

Tişte ji van peşniyaran O ji peşniyaren din te 
fahm kirin her dewlet bi hesab, menfeet u pozisyo
na dewleta xwe dixwazin bandore li konvansiyone 
bikin. Di van niqaşan de hesasiyeten insani, wtcda
ni hene, le hesasiyeten dewleti li peş in. Encama 
van niqaşan u bi lihevkirina serdesten dinye , ev 
konvansiyon derdikeve. Em dikanin bejin ku ev 
konvansiyon encama lihevkiı'ina DYA ı1 Yekitiya 
Sowyete ye. Bloka Ameriki ı1 Sovyeti biryardar bOn 
ku dewleta Alınani ceza bikin, ji ber ve yeke ji ev 
konvansiyon ne wek konvansiyonek tevayi a jeno
side, le weke bi taybeti konvansiyona jenos1da Ci
hudan derket Lihevkirina her du blokan a di kon
vansiyona 1948an de, di damezirandina dewleta !s
rail de ji xwiya dike. 

Ez nabejim ku çima Ji hev kirine ı1 ku ev 
konvansiyon xerab e, xwezi tunebOya. Baş kirine 
ku li hevkirine, pişti encama ve lihevkirine nuha 
konvansiyonek di dest me de heye ı1 jenoside wek 
suceki navneteweyi tarif dike. Le yek je di ve em ve 
bibinin ku ev biryaren siyasi ne, hiqOqa navdewleti 
ji di esase xwe de rradeya serdesten elliane ye. A 
duyem ji dive em ve konvansiyone ji xwe re nekin 
referansa rastiye. Ji bo referansen rastiye em li hin 
deren din bigerin. 

Em vegerin ser teoriya Lemkin, bi sebep ku 
beri qirkirina Cihfidan ya li Almanya dest bi vi ka
ri kiriye , tarifen wi yen destpeke jenoside di du 
beşan de diniı'xine. Li gor wl du xwuyangen jeno
side hene. Ji wan yek rı1xandina nirx u raçingen 
gruba netewe bindest e.Ya din ji hewldana serdes
tan ya ji bo empoze kirina nirx ı1 raçinga xwe ya 
serdest e. Li gor Lemkin arınanca suce jenosi:de ji 
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ji hole rakirina dezgehen siyasi O civaki, çand, ol, 

hesten netewi, zirnan O hebOna abori ya grube ye. 

Di destpeka xebata xwe de Lemkin ji bo peşi le

girtina jenosida CihGdan tevdigere. Hewldanen wt 

yen pratik ji, legerinen wi yen teorik ji bi ve ar

mance ne. Li gora min herhemen wi yen we deme 

ji konvanslyona ı 948an bin zanistitir e . Di tekoşi

na li diji jenoside de her du rebaz dive bi hev re 

ben meşandin. Bere hewldan ji bo peşilegirtina je

noside, dOre ger ew hewldan bi ser nekeve, xebat 

ji bo cezakirina failen jenoside. 

Revalen heja em li tekiliyen tevgera azadiya 

Kurdistane O tegina jenoside binerin, em dibinin ku 

dj literatura me de tesbit kirina bi dehan jenosiden li 

Kurdistane hene. Komkujiyen li Kurdistane qewi

mine yek bi yek wek jenosid ten tarif kirin. Jenosi

den Koçgiri, Dersim, Mahabad, Helepçe, Zilan O 

hwd. Di seri da dibejim ku ev helwest ji kok de şaş 

e. Rewşenbtr O siyasetmedaren Kurdistane bi dehan 

jenosid tarif dikin, le fikir nakin ku van bfiyeran gi

şi bi h ev re giredin a pevajoyek jenoside tarif bikin. 

Li gor literatura me jenoside cihe cihe hene, wek 

keke Bayram di Sky tv de got heta bOyeren li girti

geha Diyarbek.ire ji jenosid e. Li hemberi ve lltera

ture du itirazen min hene. Bi vi hawi tarif kirina je

nos1de ti gor zanistiye ne rast e, ilmen ev tarif ne 

rastin. A dudan siyaseten jt ev tarif ne rast in. Ger 

hun ti Kurdistane jenoside wek tişte bOye çuye tarif 

bikin tevgera siyasi dikane çi talep bike? Em dika

nİn ji van dewletan talep bikin ku qebOJ bikin jeno

sid kirine, uzre xwe ji me bixwazin, binek pere bi

din me, xisara me tazmin bikin. Yani we qusa zulın 

li me kirtye, ew kare we jenosid e, qebOl bikin, uzir 

bixwazin O tazmi:n bikin 

Jenosida li Kurdistane 
total u domdar e. 

Ev helwest, jenosida ku bin ji didome di ta

riye de dibele. Ev helwest karesaten ku dagirkeran 

li welate me kirine, wek neheqiyen tarixt tarif di

ke, ne weke perçeki van neheqiyen ku nuha dido

min. SOcen jenoside ji aktueliye derdikeve dibe 

suceki rabirdG. Bi ya min di vi wari de hem di lite

ratura navdewleti de hem di literatura tevgera aza

diya me de pewisti bi fahmeki nuh O bi teginen 

nuh heye. Biryara Kongreya TEVKURDe karek 

daniye ber me: "danasin O rawestandina jenostda 

Kurdistan". Li gor ve biryare jenosid li Kurdistane 

ne neheqiyek tarixi ye, neheqiyek ak:tuel e. Ji bo 

ve jenosida ak:tuel, tegina jenosida domdar a total 

peşniyar dikim. Ev tegin an tarif ternama komkujt, 

zilm O zora bi her şeweyi li Kurdistane bi hev gi

redide a wan yek bi yek perçeki pevajoya jenoside 

qebOl dike. 
Beri ku ve tegine vekim, dixwazim qala as

tengiyek fikıi bikim ku yek ji sedemen şaşiyen te

oıik e li welate me. Xwendayen bakure Kurdistane, 

ku gelek car bi şaşl ji wan re rewşenbtr te gotin, dj 

nav konformtzmek ramani de ne. Li gor istatistikan 

di maarita Tirkan de 100 hezar mamosteyen esil

Kurd hene. Tarif kirina wan weke rewşenbir xedr e 

li rewşenbtran! Di nav vi 100 hezar mamosteyi de 

hebuna 10 rewşenbiran ji mijara niqaşe ye. Xwen

da, siyasetiDedar O rewşenblren me bi konformizma 

ramani, çi aqimen fıkri O çi tarifen ku li ber xwe ha

zir dibinin, be lepirsin o beyi ku pewist bivinin ku 

bi rastiya Kurdistane re li hev binin djpejirinin. Ji 

ber lawaziya helwesta rewşenbtri a şoreşgeri refe

ransen wan, yen derve ne O beyi ku di moxila beşe 

xwe re derbas bikin li referansen biyani xwedi der

dikevin. 
Nuha ji bo Ermenan ji bo CihOdan ji bo 

Çermsoran ji bo Aborjinan sOcen jenoside mijarek 

neheqiyen dirold ne. Ma çi pewisti heye ku em je

nosida ku li Kurdan dibe tev li wan jenosidan bikin 

O wek wan tarif bikin. Helwesta Lemklne esii-Ci

hud di ci de ye. Wek rewşenbirekl li ser rasteqiniya 

civata xwe fıkiri ye, bere xetera jenosida CihGdan 

ditlye o ji bo peşilegirtina ve karesata hane hewl da

ye. Çalakl O ramyariya xwe ji bo we derxistiye peş. 

Pişti ku jenosid li civata wi tetbiq kirine, icar ji bo 

danasina jenosida civata xwe O ceza kirina sıkdaran 

hewl daye. Bi xebata xwe hem di konvanslyona 

48an de hem di damezirandina dewleta İsrail de ro

leke giring listiye. Di ve em ji di ware fikri de ji na

va xwe ter bin, bi heşe xwe rasteqiniya civata xwe 

esas bigrin, analiz O armancen xwe ü ser ve rasteqi-

niye ava bikin. . 
Di ve niqte de hewceyt gotine ye ku konvan

siyona 48an ji, fahma jenosida li din ye serdest jl Ci

hOd-navend e. Şik je re tuneye ku Cihud di kGraya 

dlroke de mexdure jenoside ne. Hem jenoside etnik! 

hem ji jenostda oli li civata CihOdan bOye. Balam 

ev re le venak:e ku tekedestiya (tekel-monopol) Ci

hOdan li ser jenoside hebe. Mexduriyeta CihGdan 

wl heqi nade w an ku li kaniya ranta jenoslde hukum 

bikin G peşi li milet, civat, qewmen din ku mexdure 

jenoside ne bigrin. 
Her sal di 24e nisane de li Amerikaye peji 

randina jenosida Ermenan te niqaş .kirin. Dema 24e 

Nlsane derbas dibe O jenosida Ermenan ji teref 

DYA ve naye pejirandin te gotin ku, sedema we te

killyen lobiya CihGdan u dewleta tsrall yen bi Tirkl-
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ye re ne. Qeneta min ew e ku yek ji sedemen we ji 
ew e ku Cihfid naxwazin tekedestiya wan a li ser 
mijara jenoside bişike. Konvansiyona 48an tene 
xwc sipartiye bOyeren komkujiyen CihOdan en ku 
di herba duyemin de qewimiye. Pewist e ku ew 
konvansiyon hlmbeza xwe ji qewmen din en mex
dGre jenosidan re veke. Her tegina ku siparteken 
xwe yen bOyeri zede bike de dewlemendtir bibe O 
hin neziki heqlqete bibe. TengebOyeri O CihOd-na
vendlya ve konvansiyone ji bo danasin O rawestan
dina jenosiden grOben din problem e. 

KilYda fahmkirina jenoside O sistema 
serweriya Tirk 

Li ser pewisti pe ditina analiz O tegtnen nuh 
ji çend gotinan dibejim ı1 diqedinim. Killda fahrnki
rina jenosida damdar O total, fahmkirina taybetmen
diyen sistema !.erweriya Tirkan (SST) e. Ev SST li 
gor narmen siyasi, civaki, ideolojik O exlaqi ne nor
mal e, ne durust e. Bawer nakim ku li rı1ye erde si
istemek weni hebe. Wek ku Tirk dibejin ew tene di
şi bin xwe ı1 sistema wan ji wek wan xweser e, anku 
ji bini de anormal e. Pewist e em li ser çend xisfisi
yeten ve sisteme rawestin. 

1- SST, perçeki we nizama cıhane ye ku pişti 
şere c1hane ye yekemtn hatiye damezirandin. Perçe
ki ve pergale ye, pişta xwe daye ve pergale o ji teref 
serdesten ve pergale hatiye parastin. Ev sistem ne 
sistemek bi sere xwe ye, wek encama dinarniken 
xwe yen hundirin ava ne buye. Pişti herba yekem 
rojavayiyen biserketiyen herbe li Rojbilata Navin 
slstemek dewletan ava kirin, nexşeyek siyasi peji
randin ku SST ji xalek ji van plan Q projeyan e. Bi 
ve wateye tişten kek Şexmus dibeje rast in. Di per
çebun O bestatu hiştina Kurilistane de mesı1l ne tene 
dewleten dagirker yen hererne ne. Bi hawakl desten 
ternama dagirkeren cihane dj· vi kare qirej de heye. 
Dive em bi cesaret bikanibin ve tesbite bikin. Ava
kirina SST ne kare minimalisten Ittihat Terakl (İT) 
ye. İT bi tena x w e ne kanibu ev sistem ava bikira ı1 
ne ji ew li ser nigan bihişta. Di herba yekemin de 
yek ji bedefen beze Mutef'ı.kan ji hole rakirina dew
leta Osman! bu. Ji bo ve hedefe xwedi proje O pey
man bOn. Di destpeke de şoreşa ROsya Mutef'ıkan 
tine hemberi hev. Paşe hesten emperyali O parveki
rina ganimetan dijberiya navbena Mutef'ıkan xurt 
dike. Dijayetiyen navbena serketiyen herbe di plan 
u projeyen wan de guhertinan çedike. Yekitiya 
Sowyete dixwaze li hemberi hucumen Britani dew
leıek tampon li hererne hebe. Di hernan deme de 
Brltani, ji bo peşilegirtina tevgera Sovyeti dewletek 

tamponi pewlst dibine. Itali bi sedemen ku Britani 
erde di destpeka herbe de ji wan re waad kiribOn O 
paşe ew le ase bilne piştgiriya beze Tirkiyewi diki
rin. SST nettceya lilıevhatina hesaren serkeftlyen 
herbe derketiye dika diroke. Em dikanin bejin ku 
SST tesadufek diroki ye. 

2- Ji bo sistema serweriya Tirkan gelek niqaş 
hene. Di salen bere de li ser bingeha ve sisteme ya 
çini, li ser peşverO Q paşverı1 bfina ve sisteme me ge
lek niqaş kirine. Hevalen ku we deme dj nav wan ni
qaşan de bfin ji li vir in. De be bira wan, niqaşen ku 
ev sistema bı1rjfivayen ticarete ye an a burokrasiye 
ye, an a rewşenbiren leşker t1 sivil e. Ji aliye THPC 
de nirxandina ku Kemalizm li hember ·emperyaliye 
hewldana bazke bı1rjı1waye piçfik ye hen çepe ji te 
bira me. Ev niqaş hebfin O ji nuka pe de ji we hebin. 
u dixwazim li vir pirsek din bipirsim, gelen ve sis
teme ki ne, ev sistem xwe disipere kijan gelı"? 

SST, xwe s ipartiye gelen ne niştecihen ve 
cografyaye. Sistemek wani ye ku li cografya xwe yi 
serweriye xwe nasipere gelen ve cografyaye en qe
dirn. Berovaci ew xwe disipere gelen ku paşe hatine 
ve cografyaye. Sistem zemina xweyi civaki li ser 
koçberan, li ser bewelatan ava dike. Ew kom O ko
mik€n bewelat ve sisteme j i bona xwe sigorte O he
buna ve dewlete ji mijara mayin ı1 nemayina xwe 
di bin in. 

3- SST, dewleta xwe weke netew-dewlet tarif 
dike. Di dema damezirandina ve sisteme de tunebı1-
na netew ji wan re astengiye derdixe. Le li ser tarifa 
xwe bi israr in. Madem ji ve dewlete re netewek la
zirn e, heke tunebe ji, ewe biafırinin. Gelen bewelat 
ji ve projeye re arnade ne, bi ve projeye we bibin 
xwedi rasteqiniya milet O welateki. Dimine gelen 
otokton yen ve cografyaye. Gelen otokton ji xwe 
xwedi rasteqiniya welat ı1 milet in O ev rasteqini as
tengen hen mezin in li hember ve projeye. Ev rew
şa awarte SST, mecbı1r O mahkOme jenoside dike. Ji 
ber ve yeke jenosid ji bona SST, ne meseleyek ter
erne ye. Projeya SST, revebiren we mecbur dike ku 
ji ax O miroven di bin serweriya wan de welat O mi
leteki biafırinin. Cografya ku ji serweriya SST re 
maye di ware etnlki, oli, welati de pir renge, hetero
jen e. Ji bo projeya netew-dewlet homojenhasyon 
pewist e. Jenosid mecburiyetek ji damezirandina ve 
sisteme ye. X wediyen projeye dest bi plana jenosl
de kirine. Hiquqnasen me çetir dizanin ku yek ji 
şerden idia kirina jenoside hebOna planek bi arınan
ca ji hole rakirina gruben etnik, oli, qewmi ye. Wa
ne ku biryar dan li "cografya Tirkiye" mileteki O 
welateki bi afırinin mec burin ku biryara ji hole ra
kirina gelen otokton bidin. Ew biryar hatiye dayin O 
ji bo we plan hatiye çekirin. 

4- Ji ber heterojeni, pir rengiya ve cografyaye 
plana jenoside ji pir reng e. Ji bo gelen niştecih yen 
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ne misilman (bi gotina wan gayri-muslim) jenosi

den demi hatin plan kirin. Ermen, Suryan, Kildan bi 

komkujiyan bi koçberkirinen zordesti ji hole raki

rin. Pontusen Derya Reş u Rfimen din bi zilm, kuş

tin O mubadeJe ji cografyaye derxistine. Tasfiyeya 

fiziki a gelen ne misilinan di nav deh salan de qed

ya ye Ev kiryaren li ser van gelan hatiye tetbiq ki
rin eşkere ye ku jenosid e. Li ser veya ji tune de di 

nav me de niqaş tuneye. Nlqaş li ser jenosida Kur

dan didome. Bi sedema ku Kurd bi şikleki tevayi fi

ziken tasfiye nekirine, te gotin ku kiryaren ku Kurd 

rO bi rO ma ne, ne jenosid e. 

5- Plana jenosida Kurdan ne bi tevayi tasfiye 

kirina fiziki ya Kurdan e. Di ve plana pir reng de, 

para Kurdan, ji hole rakirina rasteqiniya welat O mi

lete Kurdan e. Bi baweriya min, di mesela jenoside 

de ji hole rakirina mileteki an ji hole rakirina raste

qiniya mileteki wek hev in. Kuştina yek bi yek Kur

dan jenosid be kuştina Kurdltiya wan ji jenosid e. 

Kuştina yek bi yek Kurdistaniyan jenosld be kuştina 

Kurdistane ji jenosid e. Pişti plankirina ji ho le rakiri

na rasteqiniya milet G welaten Kurdan, SST di kuşli

na yek bi yek Kurdan de ji, di komkujiyen Kurdan 

de jl bi biryar tevgeriyaye. Pir eşkere ye ku tu milet 

li hember planen ji ho le rakirina xwe be deng nami

ne. Milete Kurd ji be deng nemaye. SST, li hember 

her serbildan u itirazen Kurdan li hember ve proje O 

plana jenoside be insaf, be wicdan u zalimane tevge

riyaye. Ji kuştina insanan beta kuştina çanda Kur

dan, ji kuştina xwezayiya Kurdistane heta kuştina 

zimane Kurdan, ji kuştina aboriya Kurdistane heta 

komelkujiyen hovane ji tu sOcen diji mirovatiye dur 

nemaye. Le ev kirinen wan, hemfi bi hev giredayl a 
perçek ji plana jenosida tevayi O domdar e. 

6- Teoriya jenoside di ve li gora bOyeren diro

ki be nuh kirin. Jenosida gelen ne misilman jenosi

da bi dem e. Jenosida Ermenan pişti haziriyen çend 

salan di hundur çar mehan de hatiye tetbiq kirin. Je

noslda Kurdan domdar e, 86 sal e didome. Jenosida 

Ermenan bOye çOye, nuha wek neheqiyek tarlxl ye. 

Ermen doza naskirin , leborin xwestin u tazmin kiri

na ve neheqiya tarixl dikin. Jenosida Kurdan devam 

dike, pevajoya jenosida li ser Kurdan ev deqeya ku 

em li ser jenoside diaxifin jl devam dike. 
7- Ji bo ldia kirina hebOna jenoside ji xendl 

plane, dive niyet O amadekari jt hebe. Di vi wari de 

arşiva SST dewlemend e. Dikanim bi sedan doku

ment O bOyer destnişan bikim. Tene li dezgehen 

Mufetişen Umumi be nerin we niyet O amadekari

yen SST be fahm kirin. Mu fetişiyen Umumi dezge

ben taybet in ji bo ji hole rakirina rasteqiniya milet 

O welate Kurdan. Dezgehen jenosida domdar in. 

PirtUka Isınail Xoce ya bi nave "QanOna Tunceli o 

Jenosida Dersime" di vi wari de gellek beja ye. Peş

niyar dikim ku endame TEVKURDe ye dezgehi 

Komal, çapa ve pirtOka beja ya nuh derxe. Ew pir

ttik li ser falıma jenoside ya klasik hatibe nivisandin 

ji ji bo jenosida domdar O dezgehen jenoside O pla

na SST ya ji bo jenoslda Kurdan tije dokument e. 

8- Gerçi ev 86 sal e SST, li ser Kurdan plana 

jenoside tatbiq dike, le ıatbiqat tunebe ji doza jeno

side te kirin. Bi sebeb ku di teori O konvansiyona 

jenoslde de peşilegirtina jenoside ji heye. 

Vi beşi diqedinim, Ji bo hebOna plana jenosi

de 3 jegirtinen ji revebire SST pekeşi we dikim. 

- A yekem ji Wecdi Gonul e wezire para•;tine 

ye: "Heke iro li herema Ege ROm hebOna O li gelek 

deveren Tirkiye Ermen hebOna, gelo ev dewleta ne

tewi we hebOya? Nizanirn ku eze hewcedariya mu

badeleye ji we re çawa bi kijan peyvan bibejim. Le 

hun li wezna bere binerin, giringiya ve yeke hun e 

baştir bibinin. Di şere ku iro li BaşOre Rojhilat dom 

dike de ji, em nikanin alikariya kesen ku ji ber 'na

tion building/netew avakirin', ji ber tehcire xwe 

mexdfir dibinin inkar bikin. Ji ber veya di peşketin, 

hemdemi O rewşenblriya Tirklye de prensiben di 

destpeka Cumhliriyete de pir muhim bOn." 

Vecdl Gonul dibeje me ew (Ermen , Rllm, 

Kildan, Suryan) ji hole rakirine, le em qenciya wan 

ji ji bir nakin. Me ew ji hole ranekiribana me nika

nibO şere Kurdistane bi vi hawayi bidomanda. Ba

wer im we ternama ev gotara Wecdi Gonul xwendl

ye O gelek nirxandin jl li ser we gotare hatin kirin. 

Bi tevayl ew gotar wek ltirafa jenosiden li diji gelen 

nemisilman hat nirxandin. Rast e, e w itirafa jenosi

dan di gotare de heye. Le gotar ji we wedetir e. Di 

we gotare de Wecdi Gonul dibeje projeya nation 

building (netew avakirin) di rojeve de ye, ew peva

jo devam dike. O destnişan dike ku iro şere ku li 
Kurdistane dimeşinin perçeki we projeye ye u bi 

xera jenosiden bidem ku li ne misilmanan hatibG.n 

kirin, jenosida domdar a ku li Kurdan te kirin, hin 

bi hesani dimeşe. Ango ne tene jenosiden bi dem 

itiraf dike, jenosida domdar a total ji itiraf dike a 
Kurdan bi komelkujiyan tehdid dike. 

- Jegirtina duyem a Yaşar Buyukanit e serer

kane gişti ye Tirkiye ye: "Wan insanan ji bo ku vi 

perçeye axe bikin welat, we gruba insanan bike mi

let, ji can u dil sonda xwe feda kirine xwarine, wek 

me hemuyan. O ew derketine we qade, şehld bOne, 

xazi bOne." 
Yaşar Buyukanit ji bo Kurdistane dibeje ew 

perçeye axe. Ew ji dibine ku perçeki axe li wir e O 

hin nebOye welate wi. Dibeje me sond xwariye erne 

wi perçeye axe bikin welate xwe, ev sonda qesem e. 

Paşe dibeje li wir grObek insan ji heye .ev grOba in-
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sanan jl hina nebOye milet, nebQye perçak ji milete 
me. Dibeje bi sonda gesem erne we gruba insanan ji 
bikin perçeki milete xwe. A nuha hun ji min hipir
sin ku tarlfa jenoside ya beri ilmi çi ye? Tarlfa heri 
ilmi Yaşar Buyukanit çekiriye, ev gotara wl dive 
wek tarlfa jenoside di literatura elliane de cih bigire. 

- Jegirtina dawin peyva Recep Tayib e: "Em 
çi dibejin? Yek welat, yek dewlet, yek milet dibejin. 
Yaho ki kane li hember veya derkeve? Cihe kesen 
ku li hember veya derdikevin li vi welati tuneye." 

En ku li hember 'yek welat, yek dewlet, yek 
mileı , yek ziman ' derdikevin em in. Le serokwezire 
Tirkan dibeje ger hun dev ji rasteginiya welat ı1 mi
leıe xwe bemedin ciye we li welate we tuneye. De
ma ku em van her se jegirtina bi hev re mutalea bi
kin, plana jenosida Kurdan eşkere ye. lradeya siya
setmcdar Q arteşa Tirkan Q piraniya rewşenbiren 
Tirkiyeyi ya muşterek ji eşkere ye. Li ser jenosida 
Kurdan tu ferg di navbera Tayip Erdogan, Yaşar 
Buyukanit Q Vecdi Gönül de tuneye. 

HOn bej in ispata jenoside çi ye, ez dibejim ev 
ispata jenos!dc ye. O ev dive ji wan kesen ku li ser 
dijitiya di nav Tayib Erdogan a arteşa Tirkan de 
xewn Q senaryoyen azadi ı1 demokrat!ye ava dikin ji 
bibe sederne hişyariye. 

Asimilasyon O jenosid 

Digedinim, çend gotinan ji li ser mijara asi
milasyone bejim. Ev mijar ji wek belayek fikri ye. 
Nulıa ji we re se nimGneyen aslmilasyone dibejim. 
Kurden Stocholm, Kurden Stenbol O Kurden Dlyar
bekir. Li van her se bajaran jl baweriyek me heye 
ku Kurd ji taybetmendiyen xwe yen netewi dur di
kevin Q taybetmendiyen civata serdest digrin. Li 
stockbolme qimen duyem, seyem, çarem dibin per
çeki civata stockbolme G ji Kurditiya xwe bi dur di
kevin. Di vi wari de çend tegin hene ji bo izaha ve 
rewşe, wek asimilasyon, adaptasyon, entegrasyon, 
şirik.ayl. Li Stenbol jl Kurden me pişti demeke ji 
taybetmendiyen xwe yen netewl dOr dikevin O ber 
bi taybetmendiyen netewa serdest ve diherikin, hedi 
hedi dibin Tirk. Li stockholme Kurdek dikane wek 
Kurdeki biji, tu astengiyek eşkere li ber wan tune
ye, ke~ bi dare zore wi nake Swedi. Le li Stenbole 
ev veguherandin bi dare zore ye, tu derfeten ku 
Kurdek bi taybetmendiyen xweyi neteweyi biji tu
neye. Li van her du bajaran O li Diyarbekir ji di 
hundur pevajoye de Kurd dihelin, ji Kurditiye vedi
guheıin ji bo Tirkitiye an Sweditiye. Em ji van her 
se veguherinan re ji dibejin asimilasyon. Weke asi
mnasyon tarif kirina van her se bOyeran ecebeke 

fikri ye. Rast e li stockholme asimilasyonek heye O 
ev asımilasyon di llterature de wek asimilasyona 
xwezayi te binav kirin. Bajar mezin e, civat fueh e 
Q çandek peşketi serdest e, tu li wl bajari birnine di 
demek direj de, tu nebe ji neviyen te an neviçirken 
te we ber bi Swed!büne veguherin. Li ser ve asimi
lasyona xwezayi ji niqaş heye ku ev asimilasyon 
peşverO ye an neheqiye. Ji bo ya Stenbole ji tegina 
asimilasyon te bikar anin. Rast e ji Kurdistane bi 
hezaran, bi milyanan Kurd koç dikin bo Stenbole O 
li wir bi Kurdi nikanin bixwinin, bi taybetmendiyen 
xwe weke Kurd nikanin bijin, di hundir deme de 
Kurd vediguherin dibin Tirk. Ji bo we ji tegina asi
mı1asyona zordesti te bikaranin ev ji zilm O neheqi 
ye O sOceki diji mirovatiye ye. Baş e em dikanin li 
Diyarbekir bi zor veguherandina Kurdan ji bo Tirki
tlye jl wek asimilasyon tarif bikin? Bi ya min ev ne 
mumkun e, tarifek bi vi awayi hem ecebek fikri ye 
O hem çavkoriyek siyasi ye, bi sedema ku ev tarif di 
ser rasteginiya Kurdan ya welati re gav dike. Hinek 
heval jenosid a Kurdan wek jenosida sipi, jenosida 
çandi tarif dikin O we tarifa xwe disiperin asimllas
yone. Ev şaş e. Ger li Diyarbeki.r O bi tevayi li ser 
axa Kurdan, Kurdan mecbur bikin, bi dare zore wan 
Tirkifize bikin edi ev ne asimilasyon e ev perçek ji 
jenosida total e. Miletek li ser axa wi ji miletbOne 
be derxistin edi ew ne asimilasyon le jenosld e. Li 
vir asimilasyon perçek ji jenoside ye. Perçek ji mi
lete me ber bi we hat O we ew bi dare zore ji Kur
dltye veguherandin k.irin Tirk, ev astnıilasyona bi 
dare zore ye, we be zorek eşkere ew kirin Swedi, 
ew ji asimilasyona xwezayi ye. Le ku hun hewl bi
din ku me li ser axa me, li welate me ji miletbOyine 
derxin, kare ku hun dikin jenosid e. 

Hewce ye çend peyvan ji li ser totaliya jeno
side bikim. Di literature de gelek şeweyen jenoslde 
ten bi nav ki.rin. Policide (girki.rina siyasi), Omnici
de (girkirina her tişten zindl), Ecocide (girkirina 
derdore), Democide (girkirina insen), Culturcide 
(qirkirina nirxen çandi), Ethnocide (girki.rina etni
k!) , Economicide (girki.rina abori), Socialcide (gir
kirina civaki). Di jenosida Kurdan de ev şeweyen 
ku ten binavkirin hemO hene. Di jenosida ku li we
late me didome de, qirkirina 1nsanan, qirkirina der
dore, qirkirina siyasi, qirkirina çand, qirkirina exla
qi, girkirina oJl Uenosida sersoran/ale~iyan, ezidi
yan) bi kurtayi girkirina her tiştan heye. Ji ber ve 
yeke peşruyar dikim ku jenosida li Kurdistane dido
me, wek jenosida domdar O total be binavkirin. 

Ji bo sebr O sebata we gelek sipas. 

Not: Ve nivisa axaftina Fuad Onen adi pane
la der hege Helepçe de hatibG kirine. 

68 TEVKURD-Hejmar 4 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Türk Devleti'nin 
Kuzey Kürdistan'da 
Kürd Karş1t1 Hareketinin 

• 

Jenosit ve Insanliğa Karş1 
Suç Çerçevesinde Analizi 

Şehmus ÜLEK 
TEVKURD Yürütme Kurulu 
ve Jenosid KomisyonO Üyesi 

Jenosidin Tanımlanması: 

'Soykırım', Yunanca genos (ırk) ve Latince 

cide (öldürme) sözcüklerinden oluşan, "ırk katJi

arru" anlamına gelen genocide Uenosid) kavramının 

karşılığ ı dır. Kısaca bir etnik veya dinsel azınilğın 

sistematikmen yokedilmesini içerir. Soykırım bir 

tasarım olarak ilk defa Polonyah Yahudi hukukçu 

Raphael Lemkin tarafından Nazilerin İkinci Dünya 

Savaşı 'nda uyguladıkları politikayı açıklamak için 

tanımlanmıştır. Lemkin 'in soy lınırnın uluslararası 

suç olarak tanınması önerisi doğrultusunda, Birleş

miş Milletler, 1948 'de Soykırım Suçunu Önleme ve 

Cezalandırma Anlaşması'nda soykıruru resmen bir 

uluslararası insanilk suçu olarak tanımıştır. 

Sözleşmenin, soykırım ı tanımlayan 2. mad

desi, bundan sonra hazırlanan ve kabul edilen bir

çok uluslararas ı anlaşma ve sözleşme ile ulusal 

mevzuatlarda çoğu kez değiştirilmeden kullanılmış

tır. Eski Yugoslavya için Uluslar arası Ceza Mahke

mesi Tüzüğünde, Ruanda için Uluslar arası Ceza 

Mahkemesi Tüzüğünde, Uluslararası Ceza Divanı 

Tüzüğünde bu tanım aynen kullanılmıştır. 

UCM Tüzüğü 
Madde 6 
Soykırım 

Bu Statünün amaçları bakımından, ulusal, 

etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya ta-

Kısaca ifade etmek gere
kirse soykırım~ ulusal, etnik, 
ırksal veya dinsel bir gruba, 
kısmen veya tamamen ortadan 

kaldırmak amacıyla fiziki mü
dahalede bulunulmasıdır. 

B u tanımı genişletme yö
nünde girişimler devam etınek

le birlikte 60 yıldır uluslar ara
sı hukuk ınetinlerinde Birleş

miş Milletler 1948 Soykırım 
Suçunu Önleme ve Cezalandır
ma Anlaşn1ası ' ndaki tanım 

esas alınmaktadır. 

mamen ortadan kaldırmak amacıyla i ş lenen aşağı

daki fiillerden her hangi biri, soykırım suçunu 

oluşturur. 

a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; 

b) Grubun mensuplarına ciddi surette beden

sel veya zihinsel zarar verilmes i; 

c) Grubun bütünüyle veya kısmen. fiziksel 

varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam 

şartlarını kasten değiştirmek; 
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d) Grup içinde doğumları engellemek ama
cıyla tedbirler almak; 

e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka 
gruba nakletmek; 

UCM'ye taraf olan devletler tarafından suçun 
unsurları da belirlenerek kabul edilmiştir. Buna gö
re Soykırım suçunun unsurları şu şekilde sıralan
maktadır: , 

6. Madde (a) 
Öldürerek soykırım 
Unsurlar 
1. Failin bir ya da daha fazla kişiyi öldünnesi. 
2. Bu kişi ya da kişilerin belli bir ulusal, et

nik, ırksal ya da dinsel grubun mensubu olması. 
3. Failin bu sıfatla, ulusal, etnik, ırksal ya da 

dinsel grubu tamamen ya da kısmen yok etme kastı
mn varlığı. 

4. Davranışın, bu gruba yöneltilen benzer bir 
davranışın açık bir örneğinin bağlamında yer alması 
ya da davranışın kendisinin söz konusu yok etmeyi 
etkileyebilecek bir davranış olması. 

6. Madde (b) 
Ciddi bedensel ya da zihinsel zarara sebep 

olarak soykırımı 
Unsurlar 
ı. Failin bir ya da daha fazla kişide ciddi be

densel ya da zihinsel zarara sebep olması. 
2. Bu kişi ya da kişilerin belli bir ulusal, et

nik, ırksal ya da dinsel bir grubun mensubu olması. 
3. Failin bu sıfatla, ulusal, etnik, ırksal ya da 

dinsel grubu tamamen ya da kısmen yok etme kastı
nın varlığı. 

4. Davranışın, bu gruba yöneltilen benzer bir 
davranışın açık bir örneğinin bağlamında yer alması 
ya da davranışın kendisinin söz konusu yok etmeyi 
etkileyebilecek bir davranış olması. 

6. Madde (c) 
Fiziksel yok etmeye sebep olacak biçimde 

kasıtlı olarak yaşam koşullarının değiştirilmesiy

le soykırım 
Unsurlar 
ı . Failin bir ya da daha fazla kişinin belli ya

şam koşullarına sebep olması. 
2. Bu kişi ya da kişilerin belli bir ulusal, etnik, 

u·ksal ya da dinsel bir grubun mensubu olmaları. 
3. Failin bu sıfatla, ulusal, etnik, ırksal ya da 

dinsel grubu tamamen ya da kısmen yok etme kastı
. nın varlığı. 

4. Yaşam koşullarının bu grubun tümüyle ya 
da kısmen fiziksel olarak yok edilmesine sebep ola
cak şekilde hesap edilmesi. 

5. Davranışın , bu gruba yöneltilen benzer bir 
davranışın açık bir örneğinin bağlamında yer alması 
ya da davranışın kendisinin söz konusu yok etmeyi 
etkileyebilecek bir davranış olması. 

6. Madde (d) 
Doğumların önlenmesine yönelik kısıtla

malar koyarak soykırım 
Unsurlar 
1. Failin bir ya da daha faz la kişiye belli kı

sıtlamalar koyması. 

2. Bu kişi ya da kişilerin belli bir ulusal, etnik, 
ırksal ya da dinsel bir gıubun mensubu olmalan. 

3. Failin bu sıfatla, ulusal, etnik, ırksal ya da 
dinsel gıubu tamamen ya da kısmen yok etme kastı
nın varlığı. 

4. Tedbirlerin, gıuptaki doğumlan engelle
mek için alınmış olması. 

5. Davranışın, bu gruba yöneltilen benzer bir 
davranışın açık bir örneğinin bağlamında yer alması 
ya da davranışın kendisinin söz konusu yok etmeyi 
etkileyebilecek bir davranış olması. 

m esi. 

6. Madde (e) 
Çocuklarm zorla nakledilmesiyle soykırım 
Unsurlar 
1. Failin bir ya da birkaç kişiyi zorla naklet-

2. Bu kişi ya da kişilerin belli bir ulusal, etnik, 
ırksal ya da dinsel bir grubun mensubu olmaları. 

3. Failin bu sıfatla, ulusal, etnik, ırksal ya da 
dinsel grubu tamamen ya da kısmen yok etme kastı
nın varlığı. 

4. Naklin bir gruptan başka bir gruba yapı!-
ması. 

5. Bu kişi ya da kişilerin 18 yaşından küçük 
olmaları. 

6. Failin bu kişi ya da kişilerin t"8 yaşının al
tında olduğunu bilmesi ya da bilmesi gerekti ği du
rumlar. 

7. Davranışın, bu gruba yöneltilen benzer bir 
davranışın açık bir örneğinin bağlamında yer alması 

ya da davranışın kendisinin söz konusu yok etmeyi 
etkileyebilecek bir davranış olması. 

Kısaca ifade etmek gerekirse soykırırn; ulu
sal, etnik, ırksal veya dinsel bir gruba, kısmen veya 
tamamen ortadan kaldırmak amacıyla fiziki müda
halede bulunulmasıdır. 

Bu tanımı genişletme yönünde girişimler de
vam etmekle birlikte 60 yıldır uluslar arası hukuk 
metinlerinde Birleşmiş Milletler 1948 Soykırım Su
çunu Önleme ve Cezalandırma Anlaşması'ndaki ta
mm esas alınmaktadır. 

Ulusal, etnik, ırksa l ya da dinsel gruplara 
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karşı siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel yok etme 

hareketlerini de soykırım olarak nitelendiren siyasal 

çevreler mevcuttur. Bunlara göre "bir halkı veyahut 

kimliği yoketmeye yönelik bütün faaliyetler" soy

kırım suçu sayılmalıdır. Bu teziere göre Jenosid in

sandan ziyade (algılanan) kimliği yoketmeyi amaç

lar. Kısaca , soykınm sistematik öldürme operasyon

larından daha geniş ve farklı taktikleri içeren soyut 

bir fenomendir. 
Türk Devleti'nin Kürdistan'daki uygulamala

rını da kapsayacak birkaç örnek üzerinde durulacak 

olursa; 

Misilierne Soykırımı 

Bu soykınının arnacı intikamdır. Mukavemet 

gösterebilen fakat failden güçsüz olan azınlık, bu 

jenosid tipinde belirli hareketleriyle devleti 'provo

kasyon'a getirir ve devlet buna karşı kolektif ceza

landırma niteliğinde şiddetli önlemler alır. Misille

me soykırımında kurbanlar tamamıyla aciz olma

malarına rağmen ağır darbeler alabiliyorlar. Zira fa

ilin intikam güdülü katliamlarında şiddet oranı ol

dukça yüksektir. Halepçe katliarnı bunun tipik öme

ğidir. Kürdistan'daki direniş hareketlerinin bastırıl

ması sırasında Türk Devleti 'nin uyguladığı katliam

lar, tenkil, tehcir ve sürgünler de bu kapsamda de

ğerlendirilebilir. 

Ekonomik Soykırım 

Belirli bir bölgenin doğal kaynaklarından is

tifade etmek için yeriiierin katiedilişi ve sürülüşü 

anlamına gelmektedir. Bu jenosid türünün en karak

teristik özelliği, ekonomik çıkarların insanları yo

ketme sürecinde belirleyici bir rol oynamasıdır. 

Amaç, hedef grubu yoketmek değildir, amaç hedef 

grubun kendi mallarını veya yaşadığı bölgenin 

hammadde kaynaklarını, devletin veya şirketlerin 

mülkiyetine geçirrnektir. 

Kültürel Soykırım 

Bu tip soykırımlarda kültürlerin veya ulusla

rın imha edilmesinde şiddet kullanılmamaktadır. Je

nosidin arnacı iki etnik grubun kutuplaşmasında uy

gulanan yoketme politikasıyken, azınlık grubun 

katıedilmeden buharlaşması kültürel soykırım an-

Bu soykırıırun amacı inti
kamdır. Mukaveınet gösterebi
len fakat failden güçsüz olan 
azınlık, bu jenosid tipinde be
lirli hareketleriyle devleti 'pro
vokasyon 'a getirir ve devlet 
buna karşı kolektif cezalandır
ma niteliğinde şiddetli önlem
ler aln. 

lamını taşımaktadır. Genelde zorunlu asimilasyon 

anlamına gelen bu özel fenomen, kendisirıi çeşitli 

değişimlerde belli ediyor: mazlum grubun baskıcı 

grubun dirıi kimliğini zorla benirnsemesi, dil yasa

ğı, mazlum gruba mensup bebeklerin veya çocukla

rın ailelerinden alınıp yatılı okullarda baskıcı gru

bun kültürel ve ulusal özellikleriyle yetiştirilmeleri 

kültürel jenosiddir. Türk dev !etinin Kürdistan' da 

uyguladığı temel politikaların , projelerin tamamı 

asimilasyon amacını içermekte; dolayı sıyla bu kate

goride yer almaktadır. 

Ancak bu kavramsal nitelendirmelere eleşti

rel bakanlar; bu tanımlamaların abartılı olduğunu 

belirtmektedirler. Örneğin kültürel soykırım olarak 

nitelendirilen asimilasyon ve benzeri politikaları 

"KÜLTÜREL KlRlM" olarak adlandırmak; ayn ı 

şekilde "ekonomik soykırırn" değil de "EKONO

MİK KIRIM" ifadesini kullanmak daha doğru bir 

tanımlarnadır. Çünkü soykırım, bir grubun fiziki 

olarak yok edilmesirıi hedef alır. Oysa ekonomik, 

siyasal, sosyal, kültürel politikalarda hedeflenen 

şey grubun yok edilmesi değil ; grup kimliğinin ve

ya grubun kimi niteliklerinin bastırılmas ı , yok 

edilmesidir. Dolayısıyla ulusal, etnik, ırksal ya da 

dinsel gruplara karşı siyasal, sosyal, ekonomik, 

kültürel yok etme hareketleri soykırım değil, "in

sanlığa karşı suç" kategorisi içerisinde değerlen

dirilmelidir. 

SONUÇ: Türk Devleti 'nin Kürdistan' da uy

guladığı zulüm politikalannın "soykırım" olarak 

mı, "insanlığa karşı suç" olarak mı adlandırılacağı 

konusu, stratejik bir sorun olarak değerlendirilmeli 

ve ulusal özgürlük mücadelesi perspektifi içerisinde 

çözümlenmel idi r. 

NOT: Soykınm ile ilgili tanımlamalarda Amster

dam Üniversitesi Tarih Bölümünden Uğur Ü. Üngör'ün 

Eylül 2005'te yayınlanmış "Soykınm: Suçlann en ağın'' 

başlıklı makalesinden yararlanılmı ştır. 
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Erdnigariya (Cografya) 
Kurdistane -ll 

D 

Evdirehman Onen 
aonen56@hotmail.com 

ÇiYA 

Ji deveren ku ji zemin O derdora xwe bi 
çend sed metreyi bilindür O çend sed km2 cih digi

rin re te gotin. Wek minak: Çlyaye Zaxros, Qandil, 
Agiri, Mazi ... "Havtne w an çi yayan wek şaşiken 
melan spi O singen wan wek çeken seyidan kesk bi 

daristan O kulilken renga reng nuxumandi O xem
landine"1 

Çlyayen Kurdistane bi gişti du cure ne: Çl
yayen seranser (rezeçiya-bendelbend) O çlyayen 
volkani. 

Çlyayen seranser bi tevgeren orojen"ık çedi
bin. Ji tevgeren tektonik yen ku çiyayen seranser 
yen bi tewang (badek) çedikin re tektojenez an 
orojenez ji te gotin. Qoren tort yen di bine derya a 
okyanOsan de bi van tevgeran bilind dibin O dibin 
çiya. Wek minak; çiyayen Zaxros, Toros, Alp, 
And, ilimalaya O hwd. bi van tevgeran çebOne. 

Hek qoren tort nerm bin, ditewin O çiyayen 
bi tewang yen badeki çedibin. Çiyayen ku bi van 
tevgeran çedibin li direjiyek pir zede cih digirin. 
Hin deveren van çiyayan kort, newal O bin deve

ren wan ji bilind in; ji deveren nizm (kort an ne
wal) re senklinal O ji deveren bilind re ji antiklinal 

te gotin. Di nav van çiyayan de geli, newal, beri an 

deşt ji hene. Hek qoren tort hişk bin dişken, aliyek 
wek çiya bilind dibe (horst) aliyek ji kort dirrllne 
(graben). 

Çlyayen Kurdistane ji neft (petrol) O gaza 

xwezayi re ji dibe stnor. Neft O gaza xwezayi yen 

li nav dewleten Tirkiye O Iraqe, li başfire Çlyayen 

Kurdistane (Toros-Zaxros) derdikevin. Beriyen li 
başfire van çiyayan dirntne kana neft O gaza xwe
zayi ne. Wek minak; li Tirkiyeye heremen beri pir 

neft le hene ~lih (Batman), Merdin O SemsOr 
(Adiyaman); li Iraqe jl Kerkuk e. Mele Mistefa 

Barzani go tlye ku "Kerkuk dile Kurdlstane ye." 
Piraya çiyayen Kurdistane bi tevgeren oro

jenik, epirojenik O teqinen volkani ve pek hatinin. 
Çlyayen Kurdistane yen ji ve cureye se şax ın: 

1- Rezeçiyayen Başar (Çlyayen Torose). 
2- Rezeçiyayen Navin (Çiyayen MOnzOr, 

Avareş, Erez-Aras, Şerefdin O Bingole). 
3- Rezeçiyayen Bakur (Çiyayen Sor, Cimin, 

Qop, Mescid, ElahOekber O Yalnizçame). 
Çlyaye Mazi ji yek ji vi cureye çiyayen se

ranser e. Ji nezikl Çiyaye Qerecdaxe dest pe dike 
O bi Çiyaye Gabar, COdi O Mirgomar re digiheje 

ser Torosan O li Başfire Kurdistanebi Çiyaye Zax
rose re dom dike. 

Di nav van çlyayen seranser de gelek ç!ya
yen volkani ji hene, lewra ev herem ciye erdheje 

ye jl. Du şaxen erdheje yen pir giring di nav van 
çiyayan re derbas dibin. 

Li Kurdistane çiyayen volkani gelek zede ne. 
Yen heri sereke O bi nav O deng ev in: Agiri, Tendu
rek, Sipan (Sipane Xelate), NemrOd, Qerecdax ... 

Di nav van çiyayen volkani yen sereke de bi sedan 
beta bi bezaran çiya an giren volkani bene. 

Teqinen volkani li piraya erdnigariya Kur
distane pek hatinin. Li gelek deveren çiyayen oro

jentk O eptrojenik, teqinen volkani ji çebOnin, ge

lek gir an çlyayen volkani ji di nav van çiyayan de 
derketine bole. Le li bin deveran teqin O çiyayen 

volkani balkeştir in; minaka beri ba lkeş li rojhilat 

ı1 bakure Gola Wane ye. NemrOd, Sipan, Tendurele 
O Agiri li pe bev rez bOne, deveren beri bilind yen 
KurdYstane ji li sere van çiyayen volkani ne. Ev 

devera ku Kurd, Ermen O bin gelen din bi hev re, 

72 TEVKURD-Hejrnar 4 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bi bezaran sal le jtyanin, ji bela erdiligari ve bi her 

awayi pir dewlemend e: Çiyayen bilind yen bi berf 

u cemede nuxumandi, deşt O zozan, giha O merg, 

gol O goltik., çem O best O bestik, rawiren dirende 

(gur, hirç, beraz, revi o hwd.), kullik o çiçeken 

rengin, bi her awayi germav, qellşteken ku germa

hiyek pir tund ji wan difOrin, gumgum Ci teq O reqa 

ji bine erde te; ango ji erdiligari O xwezaye her tişt 

li ve hererne heye. 
Gola Wane Ci Gola Ormlyeye pişti teqinen 

volkani yen ku re li ber çeman girtine çebfinin. 

Teqinen volkani ji bela rnadenan ji Kurdistan 

dewlemend kiriye. Gelek mineral, kevir O made

nen pir reng a pir cure yen ruerd Ci binerd bi van 

teqinen volkani çebfine Ci erdnigariya Kurdistan€ 

xemilandine. 

REZEÇiYAYEN BAKUR 

Ev rezeçtya, ji bakure Sewaze ji Çiyaye Yil

diz u Çiyaye Sor dest pe dik.e, bi gelek şax Ci te

wangan, li bakure Avareş ı1 Beriya Pastne (Rasta 

Pasine), xwe digihejine ser Çiyaye Elahuekber t1 

derbasi nav sinore Gurcistane dibe. Ev rezeçiya, 

dibe sinore Kurdlstane ye bakur ı1 bi awayeki Kur

distan O herema Deryaya Reş ji hev vediqetine. Ev 

rezeçiya, ji gelek çiyayen ku ji rojava ber bi rojhi

lat li pe hev rez dibin pek te. 

Çiyaye Yildiz o Çiyaye Sor 

Çiyaye Yildiz ji bakure Sewase dest pe dike, 

di ser Hafik a Zara re xwe digihejine Çiyaye Sor. 

Çlyaye Sor Li bakur ı1 rojhilate Maciran (İmranli) 
dimine. Çerne Sor (Qizilirmaq) ji vi çiyayi dest pe 

dike, di nav sinore Tirkiyeye de çeme her! direj ev 

çem e. 
Gunde Qoçgiri (Gumuşakar), di navbera 

Maciran cimranli) O Gercanis (Refahiye) de, li 

derdore Çiyaye Sor e. Eşira Qoçgiri li derdore vi 

çiyayi bi ci O war bOye. Gundeki Eşira Qoçgiri ji 

'Boğazören' e, seroken Serbildana Qoçgiri Etişan 

u Heyder beg ji vi gundi ne. Ev gund di nav geli

yeki de ye, li derdora vi gundi zozanen Kepez, Qe

retepe O Balqaya hene. Bilindahiya van zozanan li 

dor 2500-3000 metreyan e. Li neziki vi gundi tirba 

(mezel) 'Cogi Baba' heye ku ji teref Alewiyen ve 

hererne ve wek ciyeki piroz te pejirandin. "Dibe 

ku peyva destpeke ya min ji dayika xwe bihistiye 

ev be; 'Bi Sere Cogi'. Ango bi sere Cogi sond dix

warin dayik.a min Ci hemO dayiken Macirane (İm-

Berf u barana Çlyaye Ci

ınlne pir e, ji hela ave dewle

mend e. Giha u merg pir in, gl

ha yen hin mergan (çayir) bi 
ser metreyeke dikevin, heta 

dawlya hav1ne şin dim1nin, ji 

bo erne zivistane ten çinln. 
Gunden li çlya debara 

xwe pirtirln bi x wed! kirina 

heywanan dikin. Pirtirin mih 

Q dewaran xwedi dikin. Mih u 

penire Mixara (Mihar) li bine 
Çiyaye Reş bi nav Q deng e. 

Nifusa ve dere pir kem e, 

gund piçuk u ji hev dur in. 

Çandini ji pirkem e, bi qasi ku 

xwe pe xwedl bikin çandini 
heye. Pirtiı·in ceh u genim ten 

çandin, di meha Gulane de di

çinin G di Ilone de ji diçinin, 

hin caran berf li ser benderan 
dibare. 

ranli). "2 Eş ira Qoçgiri li deh navçe (Haf'ık, Zara, 

Irnranli, Suşehri , Gercanis (Refahiye), Kernah , 

Diwrixi, Kangal, Pulur (Owacik), Kuruçay-İliç O 

135 gundan xwedi bandor in. Serbildana Qoçgiri

ye ( 1920) li ve hererne dest pe kirlye. Bilindayiya 

Qoçginye ı 820 metre ye. 

Çiyayen Gercanis-Zevkar (Refahiye) 

Ji Çiyaye Yildiz O Çiyaye Sor yen li sinore 

bakure Sewaze dest pe dik.e, heta bakure Erzinga

ne direj dibe. Ji vi şaxt re Çlyaye OtlOkbeli ji te 

gotin. Ev çtya geliyen Avareş O Kelkı''te ji hev ve

diqetine, bilindayiya çiya li dor 2000 metre ye. 

Deveren heri bilind li rojavaye Gercanis-Zevkar, li 

ser Çiyaye Damani ne. Her devere vi çlyayi bi 

axek qalind hatiye nixumandin , giha a mergen we 

pir in, hawirdore we daristan e. Ciyen heri bilind 

Gire Gur (Kurtlu Tepe-2701 m.) u Çiyaye Danabe

li (2540 m. ) ne. Ev çiya her ku ber bi Avareş diçe 
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nizm dibe, bi gelek çeman ji hev veqetlyaye. Der
veyi zeviyen piçı1k ı1 erden li dor geliyan rast, deşt 
an beriyen mezin tune. 

Ev çlya ber li Kemabe asetir dibe. Gelek çe
men ku xwe bera ser Avareş didin li ve hererne ev 
çiya ji hev veqetandiye, perçe perçe kiriye. Li ve 
hererne çiyayen Çal, Kafir (Gawir), Wank, Reş O 
hwd. re li ber bertya Erzingane girtine. Çiyaye 
Reş, li ser Derbenda Kemahe bi awayekl berfireh 
ct digre. Her se aliyen Çiyaye Reş tik in, le aliye 
bakure rojava xwel e. Gire Koflane ciye her! bi
lind e (3030 m.). Li hin deveren vi çiyayi daren 
mazi hene ku ji wan re Maziyen Kafiri (Gawiri) 
dibejin. Li ser vi çiyayi zozanen ku xwedi av G gi
ha ji henin. 

Aliye Gercanis-Zevkar (Refahiye) ne ewqas 
ase ye. Daristanen ku ji daren merx (ardiç), mazi G 
çarnan pek ten hene. Li vir daren sahlebe ji şin ten. 
Li derdoren geliyan hin rast jl hene. Rasta Melik 
Şerif yek ji wan e. 

Çiyaye Qope, li bakure 
ber1ya Erzirome, di navbera 
Tortim u Ispire de ber bi rojhi
lat direj dibe. Li ve devere ge
lek teqinen volkanı çebfinin ku 
newal u tewangen çiya nixu
mandinin. Li vir erd pir bilind 
e, bi tevayi ji 2500 metreyan 
bilindtir e. Gelek gir, zinar fi 
çiyayen bilind hene: Li rojava 
Çiyaye Aqbaba (3065 m.), 
Gire Keçltaşi (2800 n1.) ye 
ber bi geliye Ava Kagdariç ve 
X wel bu ye, Çiyaye Yeserçol 
(3030 m.), li pişt Ava Serçeme 
li erde volkani Çfyaye Tosfk 
(2900 m.), bin H peş li dye ku 
Beriya Erzirome baş te ditin 
Çiyaye Kafir (Gawir), Çiyaye 
Dfımlfi (3169 m.) ku çavkani
yen destpeke yen Avareş je 
ten. Ev çlya ji vir pe ve ber bi 
bakur ditewe fi bi Çiyaye Mes
clt (3239 m.) diqede. 

Li ser vi çiyayi çend derbend hene: Derben
da Ziyarete (1950 m.) KemaM bi geliye Kelkite 
re, DerbendaKiran Hanlar (2050 m.) Erzingane 
bi Gercanis-Zevkar (Refahiye) O Sew·aze re, Der
benda Çllhoroz (1600 m.) gunden çiyayi yen Ke
mahe bi Diwrixi re giredidin. 

Çiyayen Cimine (Cim in) 

Piştl Çlyaye Gercanis-Zevkar (Refahiye), 
Çiyaye Cimine dest pe dike, ji ve devere re Zoza
nen Cimine ji te gotin. Gelek zozan li ve devere 
hene ku ji teref Sewazi ı1 heta Qeyseriyan baş ten 
nas kirin fi bi kar anin. Gelek kesen ji van bajaran, 
havinan pezen xwe tinin van zozanan. Çiyaye Ci
mine ji Derbenda Qiran Hanlar dest pe dike 6 li 
rojhilate Çlyaye Spiko (Spikor) diqede. Qoten he
ri bilind yen vi çiyayi ev in: Li ser Derbenda Kiran 
Hanlar Çiyaye Reş (2832 m.), Zozane Cimine 
(2749 m .. ), Çiyaye Gewr (2662 m.). Ax G keviren 
vi çiyayi ji spi ne, qote heri mezin Gire Ahi (2934 
m.) li ser Çiyaye Sptko ye. 

Berf O barana Çiyaye Cimine pir e, j i he la 
ave dewlemend e. Giha ı1 merg pir in, gilıayen hin 
mergan (çayir) bi ser metreyeke dikevin, heta dawi
ya havine şin diminin, ji bo erne zivistane ten çi nin. 

Gunden li çiya debara xwe pirtirin bi xwedi 
kirina heywanan dikin. Pirtirin mih O dewaran 
xwedt d.ikin. Mili O penire Mixara (Mihar) li bine 
Çiyaye Reş bi nav O deng e. 

NifOsa ve dere pir kem e, gund piçı1k fi ji 
hev dfir in. Çandini ji pirkem e, bi qasi ku xwe pe 
xwedi bikin çandini heye. Pirtirin ceh u genim ten 
çandin, di meha Gulane de diçinin Q di İlone de ji 
diçinin, hin caran berf li ser benderan dibare. 

Çiyayen Keşiş (Esence) 

Pişti Çiyaye Cimine, bi direjayiyek ji 20 
km. zectetir Çiyaye Keşiş dest pe dike. Ev çiya ber 
bi rojhilate Erzingane direj dibe. Bilindayiya vi çi
yayi li dor 3000 metreyan e. Hin giren li ser vi çi
yayi ji 3000 metreyan ji bilindtir in: Gire Keşiş 
(3549 m.), Çiyaye Çiçekan (Çiçekll) ye Ji hela 
Manse (Çayırlı, 3200 m.). Çiyayeki ase, rOt fi zi
nari ye. Devera ku je re Canqı1rtaran te gotin 
wek gOzaneki tOj e. Aliye ber bi Beriya Erzingane, 
ji her ku Beriya Erzingane hilweşiyaye asetir e. 
Aliye bakur ne wisa ye, çemen ku paralell (heli
pan) hev, di nav zozanan di geliyen firehtir re di-
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herikin hene. Gelek kort li vi allyi, li rojavaye Gi

re Keşiş (Esence) hene ku piraya wan gol in. Ji 

wan re Heft Gol (Yedi Göller) te gotin. Ji van go

lan gelek çemen ber bi Çeme Pı11ke dilierikin di

zen. Li rojhilate ve dere Gola Bergire (Aygir) he

ye. Li rO tu çem ji ve gole dernakeve, li hawirdore 

gole daristanen ji daren çarn O mazi hene. 

Li allye bakur heta havme jl berf li erde di

mtne, ji ber ku ev ne çiyayekl volkani ye ev korten 

golan we bi tevgeren cemede pek hatibin. Başfire 

vi. çiyayi ji he la çeman ne bi qasl bakur dewle

mend e. Çeme Cimin O Çeme Pahnide ji ber ku 

di berlya Erzingane re derbas dibin, ji bo avdane 

giring in. 
Zozanen vi çlyayayi ne ewqas pir in. Ji bo 

xwedl kirina heywanan Zozana Dumani, ya heri 

kerhati ye. Gelek heywanen dirende li ser vi çiyayi 

dijln. Bizina kovi ı1 kuzeyen (sansar) bi qasi goli

kan mezin yen Çiyaye Keşiş pir navdar in. 

Li rojhilate Çiyaye Keşiş erd hineki nizmtir 

dibe, pi şti çend derbendan bi Çlyaye Mulpet re 

cardin bilind dıbe. Çiyaye Mulpet, ji başfire Beri

ya Erzingane wek mitike deveyan xwiya dike, 

lewra hin niştecihen ve hererne ji vi çlyayi re Çi

yaye Nir (Boyunduruk) dibejin. Li ser vi çiyayi 

heta dawiya havlne jl berf heye. Ji bela av, glha O 

zozanan dewlemend e. Li derdoren çemen xwe be

ra ser Beriya Erzingane didin daren mazi hene. 

Çlyaye Mulpete ber bi rojhilat ve nizmtir di

be. Çiya, derbend, çem o çend gunden li ve devere 

wek "Cibice" ten bi nav kirin. Li ser Derbenda 

Sansaye, Çiyaye Şengul (2500) bilind dibe. Ji gun

den li pala vi çiyayl re " Balaban" te gotin, lewra ji 

Derbenda Sansaye re ji "Balaban" te gotin. 

Ber bi navçeya Otliiqbeliye erd nizmtir O 

dOztir dibe. Zevl O nifOs li ve dervere pirtir dibe. 

Çandiniya ceh , genim O silqa şekir te kirin. Ji he la 

glhaye ve dewlemend e. 

Piştl Derbenda Elewi (2400 m. ), di navbera 

çemen ÇorOh O Avareş de Çlyaye Qope bilind dibe. 

Çiyayen Qope 

Bilindayiya hernil deveren vi çlyayi di ser 

2000 metreyan re ye. Li ser vi ç1yayi gelek çiya

ycn bilind hene: Çlyaye Coşan (2936 m.) , li ser re

ya transit ya Erzirom O Trabzone bi hev girMide 

Çlyaye Bahtili (2918 m.), li bakure Aşkeleye Çl

yaye Cecan-KerOr (2900 m.). Gelek giren bilind 

yen bi çeman ji hev hatine veqetandin li ser vi çi

yayi bilind dibin. Li deveren bilind çiya bi a.xe ha-

tiye nuxumandin, ne zede zinari ne. Le ji jor ber bi 

geliyen çeman ve gir O zinaren ttk, newal ı1 geli

yen kur ci digrin. Li derdoren geliyen çeman hin 

korneo dare mazi hene. 

Zivistana ve dere pir direj e, bi sar O seqem 

O berf e, bi mehan berf li erde dimme, lewra nifOsa 

ve dere pir kem e. Li derdoren hin geliyan gund 

hene. Pir kem be ji hin zeviyen ceh, çewder O ge

nim ten dltin. Deveren bilind ji bela ave ne dewle

mend in, le li hin deveran giha O merg pir in O he

ta meha Tebaxe ji şin dirninin. Lewra li van gun

dan gelek heywan ten xwedl kirin, pirtirin jl mm 

in. Ber bı Aşkeleye nifOs pirtir dibe. 

Di navbera Avareş ii çemen Ke lklt O ÇorOhe 

de gelek derbenden tik O ase hene. Derbenda her! 

bi nav O deng O reya transit Derbenda Qope 

(2390 m.) ye. Ve derbende ji bezaran sal vir ve ji 

karwanan re wek re xizmet kiıiye. Reya Hevrişim 

ya ji Çine dest pe dike, di ser lrane re derbasi Kur

distane dibe, di ve derbende re xwe digihejine 

Derbenda Zigana il Bendera Trabzone ya li pe

rave Deryaya Reş . 

Çiyaye Qope, li bakure beriya Erzirome, di 

navbera Tortim O İsptre de ber bi rojhilat direj dibe. 

Li ve devere gelek teqinen volkani çebiinin ku ne

wal O tewangen çiya nixumandinin. Li vir erd pir 

bilind e, bi tevayi ji 2500 metreyan bilindtir e. Ge

lek gir, zinar O çlyayen bilind hene: Li rojava Çiya

ye Aqbaba (3065 m.), Gire Keçitaşi (2800 m.) ye 

ber bi geliye Ava Kagdariç ve xwel bı1ye , Çiyaye 

Yeserçol (3030 m.), li pişt Ava Serçeme li erde vol

kani Çfyaye Tosfk (2900 m.), hin li peş li ciye ku 

Beriya Erzirome baş te ditin Çiyaye Kafir (Gawir), 

Çiyaye DO ml u (3 169 m.) ku çavkaniyen destpeke 

yen Avareş je ten. Ev çiya ji vir pe ve ber bi bakur 

ditewe O bi Çiyaye Mescit (3239 m.) diqede. 

Çiyayen Mescide 

Çiyaye Mescide, di navbera çemen ÇorOh O 

Avareş dimme, digiheje ser Beriya Erzirome. Ge

lek çem ji vi çiyayi derdikevin, xwe bera ser çemen 

ÇorOh O Avareş didin. Ji ber hin teqinen volkani 

axa ve hererne qalind O herdar e. Zivistana ve dere 

7-8 mehan dom dike. Berf, cemed , sar O seqem pir 

e. Heta dawlya meha Hezirane ji berf li erde ye. 

Havini ji baran dibare. Lewra giha il merg li ve de

re pir O pir e. Gthayen mergen ve dere bi qasi bej

neke bilind dibin. Ji bela daristanan ne dewlemend 

e, ber bi Beriya Erzirome hin daren mazi1 sipmdar, 

bi (blh), guhij O şekokan hene. 
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Li ser vi çiyayi beriyen fireh tune. Ciye heri 
dOz, li rojavaye Çiyaye Gawir, Newala Pulure 
(Owacik) ye, firehiya we li dor 2-3 km. direjiya 
we ji bi qasi 10 kilometreyan e, Ava Serçeme di 
vir re derhas dibe. Ev der di navina Bihare de ji 
ber ku berf diliele bi ave tije dibe, heta gundiyen 
ve hererne peşiya bin çemen ji Çlyaye Gawir ten 
digrin ku bibin gol an avzem. Pişti demeke ku av 
vedikşe, li şuna van avzeman giha O merg şin ten. 
Newala Çirmeli ya hin li bakur ji wisa ye. 

Li ve devere zivistan direj, pir bi sar O se
gem derbas dibe, heta Havine ji berf li erde dimi
ne. Çandini li vir pir kem e, ceh O çewder ten çan
din, genim get tune. Ji ber ku zozan a mergen we 
pir in, aboriya vir li ser xwedikirina heywanan e. 
Heri pir mih, dewar t1 gameş ten xwedi krin. Mi
hen Karaman O Hemşini pirtir in. Ev der wek zo
zanen Qers, Tatos (Tekman), Eledax O Norduze ji 
bo xwedikirina heywanan pir dewlemend e. Him 
reyek transit di vir re derhas dibe, him ji neziki ba
jarekl mezin (Erzirom) e. 

Derveyi goten çiya li her dere gund hene, li 
geliye neziki Owacike pirtir gund hene. Reya ji 
Erzirome diçe Ispire di vir re derhas dibe. Ji ve re
ye re Reya Gorka dibejin. Reya diçe Tortime di 
Derbenda Gurci re derhas dibe. 

Pişti Gedfıka Akçore ya li sere derbenda 
Gurci ya ku re ji Tortime re vedike, erdeki volkani 
dest pe dike. Derveyi derdoren bin geliyan ne pir 
ase ye, her dever bi axek galind hatiye nuxuman
din. Ji bela av fi gihaye dewlemend e. 

Çiyayen Guwercin u Qerqebazare 

Li bakur ber bi Tortime Çiyaye Guwercin 
(Çiyaye Dfımlfı, 3100 m.), di navbera Benya Pa
sine (Rasta Pasine) O Derbenda Gurci de ji ÇJyaye 
Qerqebazare hene. Her du çiya ji ber bi bakure 
rojhilat ve direj dibin. Li ser ve bilindayiye gelek 
gir O goten tik O bilind hene. Çiyaye QandUe 
(3 103 m.) yek ji van qotan e. Çiyaye Qergebazare 
ne pir ase ye, devera ber bi Çiyaye DOmlu ya ku 
je re Zinara Herami (Harami Kaya) te gotin ase 
ye. Ber bi Beriya Pasine hek hin lat, newal O geli
yen tik hebin jl zinar ne ewgas pir in. Ev çiya li vi 
ali xwe digihejine ser Çiyaye Paltokane (Palan
doken). Li van deran gelek merg hene, li derdora 
Çeme Maxoli (Maholu) giha, merg O çimen pir 
gfir in. 

Çeme Avareş, ji ve devere derdikeve, li dor 
Kebane bi Çeme Mürade re dibe yek il bi nave Çe
me Ferate ber bi başOr ve diherike. 

Çiyaye Qergebazare ber bi başOr ve zirav O 
nizm dibe, xwe digihejine ser Çiyaye Paltokane. 
Çlyaye Qergebazare bi Çeme Hirçe (Ayi Deresi) 
te birin. Li ve devere Derbenda Deweboynfi 
(2050 m.) ya bi nav O deng heye. Ji bo bazirgan ü 
dagirkeran derbenda heri pir giring ii hatiye bika
ranin ev derbend e. Li ser ve derbende pireke di
roki heye ku aniha li ber xerabOne ye. Ji ber ku 
reya transit di deverek din re derbas dibe, tu kes 
an sazi li ve pire xwedi dernakevin. Le ev pireke 
diroki ye, bi sed bezaran bazirgan, rewi a arteşen 
dagirkeran di ser ve pire re derbas bOne. Reyen ji 
Qafgas a Irane ber bi rojava diçin Q yen berevaji 
ji di ve derbende re ii di ser ve pire re derhas di
bin. Ev derbend O pir ji bo bajare Erzirome ji pir 
giring e, lewra hemü re di ve derbende re ten ser 
Erzirome. 

Li rojhilate Çiyaye Qerqebazare, di navbera 
çemen Olm O Ereze de erdeki volkani heye. Erde
ki zinari ü bilind e. Gir, zinar O goten ve devere 
yen heri bilindev in: Gire Ziyarete (2624 m.), Çi
yaye cm (2325 m.), Çiyaye Siçanqale (2750 m.), 
Çiyaye Ekrek Gulu (2885 m.) ... 

Ev erd ber bi Beriya Pasine (Rasta Pasine) 
nizm dibe o bi se pozan ber bi ve beriye direj dibe. 
Yek ji van pozan Qerqebazar e. Poze du yem Çiya
ye Hesenbaba ye ku ji Gire Ziyareteber bi Hese
geleye direj dibe (2250 m.). Poze seyeın ji ji Çiya
ye Ciligol ber bi Pira Çobandede direj dibe, bi 
nave Gire Çobandede (1905 m.) li ser pirebi der
beke bilin dibe fi Beriya Pasine wek ya jor O jer ji 
hev vedigetine. 

Ev der ji bela darisıanan ve ne ewqas dewle
mend e, le av O giha pir e. Lewra kare sereke ye ji 
bo debar O aboriye xwedikirina heywanan e. Pirti
rin dewar O mih ten xwedi kirin. Dewaren vir girs
tir O mihen vir ji mor in. Gundiyen ve devere qasi 
ku debara xwe pe bikin çandini ji dikin. Heri pir 
genim O ceh ten çandin, nok O nisk ji ten çandin. 

Ji ber ku deverek bilind O çiyayi ye, zivistan 
pir bi sar O seqem e O bi 6 mehan berf li erde diml
ne, reyen transit pir kem in . Geliyen çeman ji bo 
reyan deveren her! baş in. Geliye Zlvin ji vir dest 
pe dike O xwe bera ser Çeme Arase di.de. Derbend 
O reyen Oltiye bi Beriya Pasine re gire didin , here
mi ne O ne ewgas peşketi ne. 

Rojava O başüre QamOşane (Sariqamiş) bi 
Çiyaye Soxanli dorgirti ye. Li vir ciye hert bilind 
Çiyaye Heriye (Çamur Daxi, 2812 m.) ye. Ev çiya 
li rojavaye QamOşane ye O bi daristanen çame ve te 
xemilandin. Ji ber ku ev der bi dar O bere O ji hela 
darİstanan (çam, berfi O mazi) ve devlemend e, kare 
ezingvani peşketitir e. Dar ii ezingen ve devere li 
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heremek pir fıreh belav dibin (Erzirom, Agiri O heta 
derdora Çiyaye Sipane Xelate). Li vir ji xwedlkir:i
na heywanan ji bo debare kareki sereke ye. Ber bi 
Qerefırgane ve dewaren sor, yen girs O. wek dewa
ren Qerse ten bi nav kirin pirtir dibin. 

Ev çtya di navbera çemen Aras O Oltiye de, 
pişti Derbenda Xizare (Hizar) diglheje ser Çiyaye 
Elehfiekbere. 

Çiyayen Elehuekbere 

Ev çiya ji ser Bardize, li rojhilate navçeya 
Olili-Oltiliyan (Şenkaya) dest pe dike, ber bi bela 
bakure rojhilat ve bere xwe dide Gola ZOrzunane 
(Çildir). Li ser vi çiyayi gire hen bilind Gire Ziya
rete (3120 m.) ye. Piraya vi çiyayi bi axeke qalind 
ve nuxumandi ye O. zinaren rfit ne ewqas pir in. Li 
hemO deveren vi çiyayi av, giha O merg pir O pir 
in. Ji bela giha O. mergan ve ciye beri herdar Mer
ga Xitik (Hitik) e. Li bela bakur ber bi Derbenda 
Sor (Kızıl Gedik) ji wisa ye, li vir deverek pir fi
reh seranser merg e O gihayen ve devere ji metre
yeke direjtir in. Di nav mergan de gol O goltik pir 
in, ji wan re Golen Zer (Sarı Göller) te gotin. U 
piraya van golan di dawiya havine de dimiçiqin. 

Demsala zivistane li vi çiyayi pir dijwar O 
xedar e. Li dor 7 mehan berf li erde dimine. Li jo
re vi çiyayi çandini qet tune, li deveren bin li jer 
ceh te çandin. 

Ev çiya ji bela çiçek O kulilkan ve pir dew
lemend e. Li her du aliyen vi çiyayi meşen hunguv 
ten xwedi kirin. Bi taybet li derdora Gunde Pene
ke meşen hunguv pirtir ten xwedi kirin, hunguve 
ve hererne pir spi ye. Penek bi navçeya Olili (Şen
kaya) ve giredayi ye, Keleya Peneke li vi gundi 
ye Q te gotin ku strana "Sari Galin-Sari Gelin" ya 
Ermenan ji ji vi gundi derketiye. 

Bakur Q başfire vi çiyayi bi her awayi ji hev 
cuda ne. Li bela bakur, ber bi Gunde Peneke daris
tan, daren feki o çandini pir e, garis ji te çandin. 
Le li bela başfir, ber bi navçeya Selime ev pir kem 
dibin O zivistanek pir bi sar O seqem dest pe dike. 
Sedema ve yeke ya sereke ev e; bandora Deryaya 
Reş o Geliye ÇorOxe pirtirtn li aliye bakure vi çi
yayi heye, ji bela avühewaye bandoreke ereni li vi 
aliyi dike. 

Ev çiya ji bo reyen ve hererne astengek me
zin e. Li başfire Gire Ziyarete Reyen Sor (Kızıl 
Yollar), li bakur Reya Xwelin (Tuzlu Yol), li peş jt 
Derbenda Paldfıme re ji çOyin O. hatine re vedi
kin. Derbenda Bardize (2500 m.) re li QamOşane 
(Sariqamiş) vedike. 

Çiyaye Baqir (Bakır Dağı), di navbera nav
çeyen Selim O Golan (Gole) dirnine. Ev çiya (3026 
m.) li ser Derbenda Sor bilind dibeOtujik e. Çeme 
Baqire ji vi çiyayi dize O xwe bera ser Rasta Mer
dinike dide. Ji vi çiyayi şOn ve Çiyaye ElehOekbere 
dibe du şax; yek je ber bi Gola ZfırzOnane (Çildir) 
O yek je ji ber bi bakur xwe digihejine Gurcistane. 

Erdnigariya ve devere pir dewlemend e. Li 
rojavaye Rasta Merdinlke, Golan O Derbenda Sar
mi (Sarmi Boğazi) Daristanen Golan (Göle Or
manlari) hene. Ev nav ne tene jibo daristanan, ji bo 
ve hererne ji te bi kar anin. Li başfire rojavaye Go
lan Çiyaye Koroxli; pişti Derbenda Kosor, Çiya
ye Mizarat, Çiyaye Qaranlik, Meşe O Germuçek; 
ber bi Derbenda Yalnizçame Çiyaye Gazenferka ci 
digrin. Bilindayiya van çiyayan di navbera 2250-
2600 metreyan de ye. Li her du palen van çiyayan 
daristan hene, li qoten çiyayan zozanen ji bela giha 
O merg pir dewlemend hene. Li ve devere bandora 
Deryaya Reş pirtir e, lewra di demsala havini de ji 
bi baran o rnij e, giha o mergen ve devere pir in. 

Derbenda Kosore (Kosort ji veya re dibejin 
Reya Golane), Oltiye bi Golan o Qerse re gire di
de. Li ser vi çiyayi Derbenda Olire jt re li ber bi 
Erdexane vedike. 

Pişti Çlyaye Gazenferka, bilindayi zedetir 
dibe (2500-2800 m.) O çiyayen Yalnizçame dest pe 
dik e. 

Çiyayen Yalnizçame 

Ev çiya ji derdora Olire dest pe dike, ber bi 
Xenek (Hanak), Şawşat (navçeya Artwine) O Du
xur-Zarfişad e (Posof) direj dibe. Li başfir Çiyaye 
Yasamal heye ku bi dewlemendiya av O gihaya xwe 
ve bi nav O deng e. Zozanen bi nav O deng li ser vi 
çiyayi ne. Li rojavaye vi çiyayi daristanen ji daren 
çame hene. 

Ev çiya pişti Çiyaye Qamera (3010 m.), Çi
yaye Cin (2957 m.), Çiyaye Arsiyan (Goze, 3167 
m.) O Çiyaye Posofe (İlgar-Ülgar) derbasi nav süıo
re Gurcistane dibe. Ev dever ji hela merg O C'ımin O 
zozanan ve pir dewlemend e. Bi taybet ji Çiyaye 
Qamera bi gihaya xwe bi nav O deng e. Havini ji 
derdora Erdexan, Şawşat O Xeneke gelek zozanvan 
derdikevin zozanen vi çiyayi. 

1.. 
1Hecl Cafer, Gotinet Mezinan Li Devera Behdl-

nan, ROpel 26, 1986, bi upen Erebl. 
ı Necati ŞAHİN, Berpirslyare Gişti ye Televlzyo

na YOU. ww~.cogibaba.nel/koy_ana.htm 
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Ziman-2 

Şemsedin ışıklı 

Ez e di ve rezenivisa li ser giringiya bilca
ranına zirnan de li ser du şaşiyen sereke 

bisekinim u fıkr O ramaneo xwe bi we re parve bi
kim. Be guman haya pir kesan ji van şaşiyan heye 
O hin kesan bala me kişandiye ser van. Tene ez e 
şlroveyen li ser van şaşiyan dubare bilcim O li gor 
zanin O tegihlştina xwe li ser hur bibirn. Bi ya min 
heke rastiyek li hole hebe fi heke li gor we rastiye 
mirov tevnegerin, pewist e tim O tim an heta dawi
ye mirov ji dubarekirina wan rastiyan netirse u 
xwe nede paş. Çareseri ew e ku mirov bi israr O bi 
zanati xwe ji wan şaşiyan bipareze O dfu bike. Ji 
bo ve jl ez difikirim ku hewceyiya me bi pirbareki
rina hin tiştan heye. 

Tekiliya di navbera raman u zirnan de 

Şaşiya yekan derbari tekiliya di navbera ra
man fi zirnan de ye. Di rastiye de tekiliyeke yekser 
O bandorker navbera raman O zirnan de heye. Ji bo 
Ifadekirina ramane, zirnan ne tene pergal an wasi
teyek e. Zirnan raman b ix w e ye. Zirnan ramane O 
raman ji zirnan diafir'ine. Zirnan nebe raman çena
be O peşnakeve. Raman ji tune be hebOna zirnan 
bewate dirnine. Raman O zirnan hevOdin xwedi di
kin O bi peşde dibin. Ji bo neteweyen xudandewlet 
O peşdeçOy'i ev ne mijara niqaşe ye. Pirseke wiha 
di mejiye wan de tune ye O ew bi her away'i li peş
dexistin O dewlernendkirina zimane xwe dixebitin. 

Ev pirs tene di nav neteweyen bindest de 
heye. Bi taybet jl di nav neteweye Kurd de ev bu
ye pirse' ,e rnalweranl. Ev rnesele bi çend awayan 

Zimane serdest li gor erka 
xwe zimane bindest biçfik, be
redayi, nekerhafı fi hov dibine. 
Yen ku bi zimane serdest di
axivin di bin bandora ve bom
bebarane de diminin fi ji zi
man, çand, dirok u rastiya xwe 
diqetin O bi a wiren serdestan li 
xwe teınaşe dikin. 

Giran ji be, tehl ji be fi bi
eş ji be rastiya me ev e. Tene 
yek re (i yek çareseri ji ve pirs
gireke re heye. Ew ji ew e ku 
eın bi israr t1 ji dil li her dere u 
bi her kes! re bi zimane xwe 
biaxivin. 

xwe dide der. Xwe çawa ilişan dide bila bide, di 
bingebe ve malweraniye de jihevqetandina tekili
ya rast di navbera raman O zirnane de ye . Di sere 
insanande ci girtiye O dibejin ku zirnan pir ne gi

ring e, ya giring raman e ı1 mihurn ew e ku insan 
bi çi zimane ramaneo xwe dikare Ifade bike, bila 
bike. Be şik ev nerin O tegihiştina şaş bixwe bix
we nehatiye hole. Ev neticeya ked O eelıda Siste
ma Serweriya Tirk e. Çawa ku Fuad Onen di ana

llza xwe ya li ser Jenosida Kurd de dibeje ku pla
na Sistema Serweriya Tirk ji bo jenosida Kurdan 
pir bireng e ı1 ji holerakirina rastiya n·etewe-welat 
ya Kurdan rengek'i ji jenoslde ye, eynl wisa ne te-
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ne qedexekirina ziman, jiholerakirina rastiya di 
navbera ramana Kurd O zimane Kurdi de ji renge
kiji plana jenoslda Kurd e. 

Sistema Serweriya Tirk bi taybet ve plana 
xwe ya jenoside bi deste çepgir a misilmanen 
Tirk meşand Q hill jl dimeşine. İro ve plane daye 
ber xwe ku zimane Kurdl ji zimane netewetlye 
bileeve O bibe zirnaneki folklorik. Mixabin hezar 
car mixabin ku hin insanen ku ji xwe re dibejin 
rewşenbiren Kurd a h in kesen ku ji xwe re dibejin 
siyasetmedaren Kurd bi bewes O bi ket bi bikara
runa zimane Tirki, bi zanati an bi nezanti dibin 
aligire ve plane. 

Tekiliya di navbera Tirki a Kurdi de 

Şaşiya diduyan ew e ku Kurd tekillya di 
navbera zimane Tirki O zimane Kurdl de wek teki
liyeke normal, sirfişu fi ji reze dibinin O difıkirin. 
Ev bexemi fi xefleteke wijdani ye. Loma tekiliya 
di navbera Tirkl fi Kurdi de tekiliya serdesu fi bin
desLiye ye. Zimane Tirki saziyeke sereke ya Siste
ma Serweriya Tirk e, saziyeke dagirkeri O metin
gelıkariye ye. Erk O peywira ve saziye (zimane 
Tirkl) ew e ku zimane neteweyi ye Kurdan ji hole 
rake O kesantiya Kurd bipişeve O biheline. Annan
ca we dagirkirina mejiye Kurd e. Ew li gor ve ji nO 
ve hatiye sazkirin. Gıwa ku mejiye Kurd ji ali zi
mane Tirkl ve hat işxalkirin, ew meji edl bi tendu
rİst nikare bi Kurdewari bixebite O bifikire. Ew 
meji li xwe mikur neye ji le di rastiye de ew ji ali 
we saziye ve te beralikirin. 

Fonksiyona zimane Tirki li hemher zimane 
Kurdi kujer1 ye. E w, peyv bi peyv, hevok bi hevok 
derbe li zimane Kurdt dixe O ew jar dike. Ew ava
yiya zirnane Kurdi ji diberifine O mentiqe zirnan 
serubin dike O. gav bi gav cihe xwe li şuna we ava 
dike. Di ve pevajoye de ew xweseriya zimane 
Kurdt ji nave radike. Gava ku xweseriya zimane 
Kurdt ji nave radibe, xweseriya ramana Kurd ji ji 
meji mala xwe bar dike O diçe. 

Zimane Tirkl di nav meji O jiyana Kurd de 
wek sixürek, wek robotek, wek dest O piyen Siste
ma Serweriya Tirk kar O bare xwe bi ci ttne. Ew 
gav bi gav kesanti ya Kurdan ji ramana Kurdewari
ye paqij dike O ji jiyana Kurdiuye bi dOr dixe. Ew 
peyv O tegehen xwe, mentiq O avayiya xwe di hiş O 
mejiye Kurd de bi ci dike a ed1 meji li gor peyv, 
tegeh O mentiqa sistema jenoside dixebite. 

Er1şkariya zimane Tirki bingeha zimane 
Kurdl ya dlroki ji ji bin de qut dike O wi be reh O be 

stOn dihele. Ew Kurden ku bi zimane Tirkl diaxivin 
hesten wan yen neteweyi bi dema bori ve çiqas diçe 
jar dibin O ew tecrObeyen neteweyi yen dirokı ji bir 
dikin. Ji diroka xwe redibin biyani. Be guman çan
da neteweyekl tene di zirnane wl de diji. Insaneki bi 
zimane ldjan mileti biaxive e w li gor çanda w1 mile
u kesayeu disune G ji koka xwe diqete. 

Zimane serdest li gor erka xwe zimane bin
dest biçOk, beredayi, nekerhau O hov dibtne. Yen 
ku bi zimane serdest diaxivin di bin bandora ve 
bombebarane de dirnillin a ji ziman, çand, dlrok a 
rastiya xwe diqetin O bi awiren serdestan li xwe te
maşe dikin. 

Giran ji be, tehl ji be O bieş ji be rastiya me 
ev e. Tene yek re O yek çareseri ji ve pirsgireke re 
heye. Ew ji ew e ku em bi israr O ji dil li her dere O 
bi her kesi re bi zirnane xwe biaxivin. 

Ji bo standartkirina rastnivisine hin 
peşniyar 

Ji bo standarıkicin O serOberiyeke O ji bo pe
şilegirtina hin sergejiyen rastnivisine di nivisen ko
vara Tevkurde de, ji bo redaksiyone, di bejmara 
3yan de, min hin reziken hevmuşterek peşniyar ki
ribOn. Di ve hejmare de j:i ez e çend reziken gişô 
binivis im. 

5. Li gor rojnameya KURMANC1 ya Ensti
tüya Kurdi ya Parise, paşpirtiken tewange yen ku li 
dO reqeman ten, be nişandek O be navber bi reqe
man ve ten nivlsln. 

Bo nirnOne: Ez di le meha sibate de diçim. 
Ew direza 4an de rOniştiye. Ji 68an heta 1001 bini
vise. Ez di meha ı ı an O di s ala 1957 an de ji day ik 
bOme. Kese 5ern:in rabO ser piyan. 

6. Gava ku peyvek bi tipeke dengdar biqede 
O pewist be ku paşpirtikek li dO we were, dive ku 
ew upa dengdar ji peyve nekeve a paşpirtik digel 
upa kelijandine (y) bi peyve ve bizeliqe. Yani dive 
koka peyve be parastin. 

Bo nimOne: Biraye min hat. (Bire min, çewt 
e.) Zavaye te kal e. (Zave te, çewt e.) Nameyen 
wan direj in. (Namen wan, çewt e.) Li ber pencere
ye perdeyeke sp:i heye. (Li ber pencere. perdeke spi, 
çewt e.) Biraziya min çO. (Biraza min, çewt e.) 

7. 'E' an 'DE'ya (an ' YE' an 'WE'ya) ku ji 
bo dema be te bikaranin cuda te nivisin. 

Bo nirnOne: Heviyen me de bişiken. Dax
wazen wan de hebin. Ew e gotina xwe bi ci btne. 
Em e çareseriyeke je re biblnim. 
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Anadil Kampanyasi ile ilgili 

görüşmeler 

1- 7/10(209, Saat 14.00: KADEP 

heyeti ile KADEP Diyarbakır İl büro

sunda görüşme gerçekleşti. Görüşme

ye katılanlar: Civanroj, Lütfü Baksi

S. Korkmaz, Ramazan Pcrtev, A.Kan, 

A.Kasımoğlu, S.Aydoğmuş 

2- 7/1 0(2009, Saat 16.00: Kome

laya Nivlskaren Kurd ile adı geçen 

Komala'nın bürosunda görüşme ger

çekleşti. Görüşmeye katılanlar: İrfan 

Babaoğlu, Arjen Ari- Sait Aydoğmuş, 

Ahmed Kan, A. Kasımoğlu, Sabahat

tin Korkmaz, Ramazan Pertev 

3-7/10(2009, Saat 17.00: Şoreşge

ren Demokrat heyeti ile adı geçen ha

reketin bürosunda görüşme gerçek

leşti. Görüşmeye katılanlar: imam 

Taşçıer, Helim İpek, Aziz, Atilla-S. 

Aydoğmuş, S. Korkmaz, A.Kan, 

A.Kasımoğlu, Ramazan Pertev. 

4-8/10/2009, Saat 13.00: ÇlRA 

derneği lokalinde görüşme gerçekl~şti. 

80 

Demek başkanı Eşref Çakan-Saba

hattin Korkmaz, S. Aydoğmuş, R. 

Pertev, A. Kan, A. Kasımoğlu. 

5-8/10/2009, saat 11.30: TES-İŞ 

ile adı geçen sendika bürosunda gö

rüşüldü. 

Sendika Şube Başkanı Ali Öncü, 

eğitim sekreteri ve saymanı-S. Kork

maz, S. Aydoğmuş, A. Kan, R. Pertev 

6- 8/10/2009, saat 13.30: HAK

PAR heyeti ile Parti İl bürosunda gö

rüşüldü. 

Parti Gn. Başkanı Bayram Boz

yel, Parti Gn. Bşk. Yrd. Ümit Tektaş, 

Diyarbakır İl Bşk. Halis Nezan-S. 

Korkmaz, S. Aydoğmuş, A. Kan, A. 

Kasımoğlu, Ramazan Pertev 

7-8/10/2009, saat16.00: Mazlum

Der Diyarbakır il bürosu. Nesi m 

Yıldırım (Mazlum-Der Gn . Bşk. 

Yard.), Avukat Selahattin ( .... )- S. 

Korkmaz, S . Aydoğmuş, Ramazan 

Pertev, A. Kan 

8-10/10/2009 Saat 15.00'te Miz

gin Dergisi Bürosunda. Yahya Aybar

S. Korkmaz, Sıtkı Zilan, S. Aydoğmuş 

9-12/10/2009, Saat 14.00: Kurdi

Der il binas ı. Dr. Remzi Azizoğlu , 

Adil, Bchzat-S. Korkmaz, S. Aydoğ

muş, A. Kan, R. Penev 

TEVKURD-Hejmar 4 

10-13/ 10/2009, Saat 11.00, 

gür-Der il lokali , Fehim Altın (İsim 

yanlış olabilir, Sı tk ı 'ya sorulması la

zım) Murat Kaç (ş)(?)- Sıtkı Zilan, 

Sait Aydoğmuş 

11- 14/ 10/2009, saat 14.00: Di

yarbakır Barosu lokali. Av. Emin Ak

tar ve bir gurup yönetim kurulu üye

si-S. Korkmaz, S. Aydoğmuş, R. Per

tev, Ahmede Dırıhi 

12-15/10!2009, saat 17.30: Tabip

ler Odası Diyarbakır fl Lokali 'nde Dr. 

Selçuk Mızraklı, Dr. Cengiz-S. Kork

maz, S. Aydoğmuş, Ahmede Dmhi 

I 3- 16/1 0(2009, Saat 16.00: Saba

hattin Korkmaz'ın Bürosunda. Hatip 

Dicle-S. Korkmaz, S. Aydoğmuş, R. 

Pertev, Ehmede Dınhi 

14- 17/ 10(2009, Saat, 11.00: Dicle 

Fırat Gurubu, Tevkurd Bürosu. Mu

huttin Batmani-Sait Aydoğmuş 
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