
"Adil ~özüm, Kürt halkmm
haklanm tammakla mümkündür"

· .... .
AYLIK SIYASAL VE KULTUREL DERGI

( VII: 4 SaYI:23 Ocak • $ubat 1993 Fiyatl: 15.000TL (KDVDahil)

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KADIN
Demokratik Yigmsal Kürt Kadin Örgütlenmesi
icin perspektifler
_Z. CEYLAN_. __.._.__._. ..__ 27-30

GENCLiK
'Kürdistan'da Genclik
T. ERDEM _ _. .__ ._._._.__ 31-36

ARASTIRMA-iNCELEME-BELGE
T.C.'nin gizli raporlan (III)
Kürdistaru Türklcstirme Plaru _..__.__ _.37-41
Irak Kürdistam'nda Haqe Hareketi
H. BENGiN_ _._. . .. 42-52
"ÜC; .SimrAnlasmasi" var rru, yok mu?
C. RENAS . . . _._ _53-55

Kird; Kirrnanc, Drrmli ve Zaza Kürtleri (Ill)
Mchemcd MALMISANU _ _.._ _._56-61

HER MIRINEK JiYANEK E, HER
DILOPEK XWiN XELATEK E._ _ 62-63
BASINA VE KAMUOYUNA _.._ 64

i <;;iNDEKiLER
DENG'den Sunu : _. . ._ 1

OLAYLAR ve GÖRÜSLER
T.C._pevleti batakta; cirpindikca boguluyor
A. YUKSEL _. .._. ._.__._ _._._.._ 2-4

Türk Solu ve Kürtler
A. CAN . ._._. _ _._.__5-8

GÜNCEL GELiSMELER
"Özgür, adil ve bansei bir gelecek icin
savasiyoruz"
PSK 3. Kongre Sonuc BildirisL.._ _ 9-14
"Birlik zaferin kosuludur"
PSK Genel Sekreter] Kcmal Burkay'rn PSK'nm
18.Kurulus Yildönümü nedeniyle
Köln'de yaphgl konusma - --- -15-19
PSK 18. Kurulus Yrldönümü kutlama gecesine gelen
rncsajlar __._.._. . __ 20-22

RÖPORTAJ
PSK Genel Sekreteri Kemal Burkay:
"Tezlcrhnizi dl~dünyaya iyi anlatmak gerekir" __23-26

Arka KlII"'k: 2_ooo.0<Xl11. i~KlIpak: 1.500.UOOTL
i~s.yr.l.r: 750.000 Tl Yarun Sayr.: 375_000 TL 114Sayr.: I75.lXXlTL

Bnlu: Merinler Matbaasr

iLAN TARiFESi

BANKA HESAP NO
lkremeuln OOUZ adu.. TJ, B."I:a" ist. Aksaray ~b_981922 0010 besap

Süre~ inf.lal Turlzm Yaymcihk 'I'icar et Limilcd Ijirkeli Adma Sahibl
lkramcttin OGUZ

SORUMLU YAZI iSLERi MÜDÜRÜ
Kamil..ERMl~ .

HUKUK MlJSAVIRLERI
Ercan KANAR~ErenKESKIN Karnber SOYPAK

YAZISMA ADRESi
AtatUrkBulvan Ernlak Bankast Apt.

ß ßlokNo: 146 Kat: 7 Daire: 28 Aksaray -ISTANßUL
Tcl:5132356~5136325 Fa.<:5138736
DiYARBAKIR iRTißAT BÜROSU

Fchim I.}lK
~air SIfT! Harurn Sk. Ustabas: Apt, No: 29 Zernin Kat D: I

Tel-Fax: 21 3663 on, ~DIYARßAKIR
ANKARA iRTiBA T BÜROSU

Ziya KOSEoGLU
Necatibey Cad. Top lsharu No: 40/17
Tel-Fax: 2~1 46,78 S,hhiy.,?~ANKARA

VAN IRTIBA T BlJROSU
Ka7JmKarabekir Cad. Zafer Matbaasi ÜstU No: 28

Tel-Fax: 42561 VAN
iZMiR iRTiBAT BÜROSU

Nasrr SOYLEMEZ
859 Sk. Saray 4ham ß ßlok No: 3~102

Tel-F.x: 8958 07 Konak~IZ\1lR
MERSiN iRTiBAT BÜROSU

Nurcttin KlZIWAG
lstiklal Cad. 29. Sk. ßulvar I~hanl

Kat: 2 No: 44 Tcl~Fax:37 9711 MERStN
AGRI iRTiBAT BÜROSU

lzzet KIZILDAG
V"1iKonag: Cad. Sahin Sk. No: 20

Tel~Fax:519 76 AGRJ
ERZURUMiRtiBATBÜROSU

Seracertin OGUZ
2. Valar 4h3111No: 205 Kat: 3

Tel-Fax: 362 6.2Te\>rizkap,-E~ZURUM
KARTAL IRTIBAT BUROSU

Mahmut D()GER
KordonboyuMah. Ankara Cad. Kartal Apt, No: 90 D: 4

Tel: 306 1071 K3rtal~ISTM"ßUL
ADANA iRTisAT BÜROSU

ArifSEVINC;
Kizrlay Cad. Uluscutürk 4 Merkezi Kat: 3 No: 17

Tel: 51 82 11 ADANA
URFA iRTiBA T BÜROSU

lsrnailOZTüRK
Urfa I~hamKat: 3 No:)31 Tel~Fax: 3} 307 ~.URFA

MALATYAIR TIBAT BUROSU
~inasi OLMl'Z

Izzetiye rnh. lnönü Cad. Etibank OstUK:4 No:8
Tlf~Fax223 035 MALATYA

TATVANiRTIBAT BÜROSU
ß~ir GüNDEN

Cumhuriyer Cad, Tan Giyim Magazasl UstifKat: 4
Tlf - Fax: 737 42 TATVAN

AVRUPA TEMSiLCiLiGi
Z_ LA(tN

In der Ossenbeck 7 5600 Wuppertal/ALMANYA

ABONE KOSULLARI
V,U,k: 80.000 11. All! Ayhk: 40_000 11.

AYT'up,:60 DM ABD: 40 $ AVUJluralya: 45 Avusruralya DOlan

AYLIK SiYASAL VE KÜLTÜREL DERGi

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1

• •••••••
Geftigimiz günlerde, devrimci. sosyalist ve yurtsever gaute ve dergiler biraraya gelerek, basm

alamndaki baskl ve engellemelere kar§l ortak bir laVlr geli§tirme sürecine girdiler. Dergimizil) de irin
de yeraldlgl platform tarafindan Izazlrlanan basm at;lklamasl, kamuoyunu. duyarlz olmaya ragmyor.

DENG

Gectigimiz ytltn son aylannda, Kiirdistun'da ve Türkiye'de kimi olumlu, kimi olumsuz iinemli gelis
meIer yasandi. Olumlu gelismelerin bastnda, elbette. Güney Kurdistan halkimtztn öigürlük yolunda at
tlgl onemii adimlar geliyor. Bu parcadaki Kürt halkitun kendi parlamentosunu ve hükümetini olustur-
.masi Kürt halki ve dostlan taraftndan sevincle karstlandt. Öre yandan, dünyada yasanan gelismelerin
de etkisiyle, Kürdistan'da pekcok yurtsever hareket. gerek birlik konusunda; gerekse anlayts ve prog
ramlartni, günün kosullarina denk düsecek blr bicimde gelistirme konusunda, önemli adimlar atttlar,
Bu degi§imleri yasayan gÜflerden biri de, PSK oldu. 1992 Araltk ayinda, 18. Kurulus Ytldonümunü de .
kutlayan PSK ile ilgili gelismeleri yansitabilmek amactyla, konua iliskin cesitli yaztlan vc PSK Genel
Sekreteri Kemal Burkay ile yaptlmis bir röportajl. da, bu saytmtzda sunuyoruz.

Olumsuz gelismelerden kasttmtz ise, büyük ÖlrlMe. Türkiye'de isbasinda olan Koalisyon Hiiküme
ti'nin politikalan, Kilrdistan'in insanstzlasunlmasi ve Kürt halkinin topyekün imhasuu hedefleyen vah-.
§i terör yöntemleri geliyor. Konuyla ilgili olarak A. Yüksel'in bir yaztstnt sunuyoruz, ,

Kürt halkintn kimlik mücadelesi ve kendi kaderini tayin hakki konusunda, Tiirkiye solunda olumlu
gelismelere ragmen, hala kirni zaman Slg bir "A'llti-emperyalizm" söylem~, kimi zanUln da Kemalizmin
etkileriyle, gerek Güney Kürdistan'daki, gerekse buradaki geli§'lrzelerin dogru bir birimde degerlendi
rildigini söylemek, her zaman mümkün olmuyor. A/(Call. "Türk Solu ve Kürtler" ba~llklz yazlsznda bu
konuyu irdeliyor.

Z. Ceylan ~'Demokratik Y,gl1lsal Kürt Kadm Hareketille ili§kin Perspektifler", T. Erdem ise "Kür
distan'da Genflik" 'adlz yazzlarzyla. Kürt halkmm ulusal ve toplumsal mücadelesi irin fok önemli olan
iki konuda. görÜ§lerini yazdzlar.

"Ara§tlrma-Tarll§ma-Belge" bölümünde yille rok önemli olduguna inandlglmlz konularda, Mal
misamj, C. Renas ve H. Bengin yazdltar.

•••***.

.$ •••••

Uzunca bir suredir DENG, maddi olanaklarmt zor/ayarak, okurlanna fazla maddi kü/fet yilkle
memeye t;all§lyordu. Ancak, periyodumuzun uzamastntn da etkisiyle, DENG'infiyatlm artttrmak zorun
da kaldik. Günlilk gazetelerin bile ür-dörl bin liraya satilabildigi günümiizde, dergiyi arttk 8.000 TL.
gibi bir bedelle sizlere ulasttrabilmek, mümkün degil. Fiyat artisunui anlaytsla karsilayacagtntza ina
ntyoruz,

Daguim sirketleri, iki aylik yaytnlartn daguimini üstlenmeyi reddettiklerinden, DENG'ill dagutmi
tu kendi olanaklanmizla gerceklestirmek durumundaytz, DENG'in geni§ kitlelere ulasunlmastnin, en
basta her DENG okurunun dogal göre vi olduguna inantyoruz. Her oku;umuz,~DENG'i okumak ve da
gltmak, okutmak konusunda seferber olmaltdir. DENG'in mücadeiede üstüne düsen islevi yerine getire
bilmesi, ancak böyle miankün olabilir.

$$$'11•• **

lcinde bulundugumuz zor kosullar nedeniyle, bu sayimizt, yine hedefledigimiz ve sizlerin bekledigi
periyot icinde degil, biraz gecikmipbir tarihie yayinlamak durumunda 'kaldik:

Bundan sonra DENG, yaytn perspektlflerine ve gercekligimize denk dusmesi icin, iki ayda bir siz
lerle birlikte olacak. Bastndan beri, demokrasi ve özgürlük mücadelesi ifinde, kendine özgü, mücadele
ci ve direngen bir kimlik yaratmayt basarmts olan DENG. bundan sonra da yoluna, kararli bir sekilde
devam edecek. Elbette sizlerin destegi, katkist ve yaptct elestirileriyle.

(.)

DENG'den SUNU

;
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Türk devleti yetkililerinin son
aylarda artik aylkya telaffuz et
tikleri "topyekün mücadele", yal
mz "iy Kürdistan" degil; "DI§ Kür-

. _distan"ada yöneldi.
.' Körfez savasmdan Sad
.darmn yenik ylkrnaslyla birlikte
Güney Kürdistan halk: kendi

, kaderini tayin etmenin olanakla
nna kavustu. Kisrnen de olsa,

, topraklan üzertndo kendi yöneti
mini belirterne va devletlesrne
·yolunda önernli adirnlar aUI. Ma-

• YIS ayrnda yapilan seclrrtlerte
belirlenen Kürt parlamentosu,
4 Ekim 1992 tarihindeki 38. otu
rumunda "Federe Devlet" karan
alarak tüm dünyaya Hanetti.

Kürt Parlamentosu'nun bu
karan. Kürt halkirun dostlanrn
sevindirirken. düsrnanlanm te
laslandrrd! "

Federe Devlet ilan Indan
sonra birkac.qün sassiz kalan
Türk Devleti'nin tavnru, önce
Hürriyet gazetesinin yönetici ve
yazarlanyla 7 Ekim 1992'de ye
di{}i yemekte, Demirel a9lkladl.
Dernirel. "Irak parcalanrnaya
dogru gidiyor. Irak parcalamrsa,
Bagdat'ln kendini koruma hakkl
dogar" diyerek, Saddam'a "Arka
danyiz, seni destekliyoruz" me-
sajl.yerdi. '.
'. Ota yandan, Kürt Devleti'ne

kars: yalruzca Saddarn'i destek
leme tavnnm yetmeyecegini'nde
farklOda olan Demirel. bir hafta
soma ba§layacak olan "DI~ Kür
distan seferi"nin de i§aretini ve
rircesine, ~Kuzey Irak. Osman
lI'nlO Musul eyaletidir. Bu smlr
yanll~tlr. Jeologlar tarafmdan yi-

hern.de Türk halki vff ernekel YI
glnlar iyin aCI.gözya§1ve yikrrn
dan ba§ka birsey getirrniyor. Kit
lelertn özgür.ceörgüt,l~nrnes_inin,
toplumun eziten. baski alunda

. olan Ylgmlann kendi Qlkarlanm
ifade edebilmelerinin önündeki
engelleri oaha da yogaltlYor.

Devlet terörü, 'her iki toplum
,aylSlOdan da, hern demokrasi.
hern de ekonomi maliyetini artlfl
yor; odenecek bedel, giderek
daha yüksek bir haie geliyor.

2

nmdan da büyük destek ahnarak
sürdürütdüöünü gösterrnektedir.
Qok daha önce_leri-hazutanan
senaryo, 20 Ekim' seclrnlerlyle
birlikte sahneye konrnus: DYP
SHP koalisyonu. "Milli Mutaba
kat Hükümeti" olarak i~ba§l(la
geyrni§tir. Toplurnun geni§ ke
simlerinin aktif ya da pasif deste
gi almarak, vah~i bir militarist·
~ovenist politika, "demokratik
makyajl"yla yürürlüge sokulmu§
tur.

. Ancak "topyekün mücade
le", batakhkta ~Irpmanlarm sa
YISlni ~ogaltmaktan ba~k~ ,bir
i~e yar~ll"yor. Türkiye'nin de
mokrasi ve ekonornl sorunlanru
cözrnsye yetmediqi gibi. bu so
runtan daha da aglrla§tlrmaklan
baska bir i~e yararruyor.

"Topyekün mücadele ". her iki
halka-da siddef ve terörü daya
tarak, Kürt sorununu cözrneyl
degil, yoketmeyi arnachyor.

Bu ise, hastallgl tedavi et
mek zorunda olan doktorun.
ksstlrmeden giderek, "hastayt öl
dürmesrne benziYor.

Demokratikre~meriin önü
nü .nkamak, böylece Kürt soru
nunu -Türk devJetinintelaffuzuy
la 'Terör sorunu'nu- .cözrneyi
arnaclarnak: !;le.rnKür! halkl. iQin,

Genelkurmay Baskaru Orge-
neral Dogan Güre~, $Irnak katil
arm sonrasrnda, 27 Eylül
1992'de, koluna Milli Savunma
Bakaru Nevzat Ayaz'i, öteki ko
luna burjuva gazetelerinin sahip
lerini, yönetici ve yazarlanru ta
karak "Güneydogu" ya gitti; katli
am sorumtulanm "Kahraman",
$Irnak Tugay kornutam Mete.
Sayar'i ise "Süper Kahraman"
i1anetti ve "arrnaöanlar" verdi.

Bu tablo, Türk Devleti'nin
geJdigi nokta acismdan son de
rececarpicrdu:

Siyasetin "Kürt polltlkasr"
acrsindan artrk acrkca militarize
otdugunu, "Hükürnet" istevlnln
ordunun eline tesürn edildigini ve
bu i~levin, "topyekün mücade
le'' stratejisi geregi, burjuva basi-

•T.C. DEVLETI BATAKT A;
.' .

I \..., • •

~IRPINDIKf;A.Ii:Q(lULUYOR!
I ,'. • • • A. VÜKSEL

Güney Kürdistan'l
i~gal provasrl
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Ancak, dünya ve böige kon
jenktürü, i§gal provasmm caha
uzun sürmesine elvermedi. Ote
yandan PKK- pesmerqe caus
mast da, yurtsever gü<;lerin c;a
balan ve Kürt Federe Devleti'nin
saöduyulu tavn nedeniyle kisa
sürede sona erdi.

i~gal provasmdan urnduöu
nu bulamayan Türk Devleti, Kürt
Federe Devleti'ne kar§1böige ül
kelerinden destek alma cabalan
ru mzlandrrdr. <;ag(lll oldugu hat
de Suudi Arabistan'in katilma
masi nedeniyle, daha basindan
ba§aflslzhga ugrayan 14 Kasim
zirvesi'nde Türkiye, iran ve Suri
ye, "Kuzey trak'ta Kürt devleti
emrivakisi durdurulmalrdrr" kara-
n aiouar. .:

"DI§ Kürdistan seter"i sirasm
da, Türk basJnI, operasyonu
adlm adlm izledi; an an görün
tüledi ve "Kahraman Mehmet9ik
ler"in gözya~artici c;abalanna(!)
halka duyurarak "Mehmetc;ikGa
zeteei" ünvanlOl almaYIba~ardl.

MaHyetinin 10 trilyonu buldu
gu ifade edilen "Güney KOrdis
tan seferi" slraslOda, Türk baslOl
ve TRT, Körtez sava§lnI dakika
dakika ekranlara getiren CNN
taklit9i1igi yaparak, kitlelerin ay
IIk, enflasyon ve demokrasi so
runlanm va Koalisyon Hüküme-

§Ik dengeier ve Türk devleti'nin
<;agmgidi§ine aykm politikalarda
direnmesi, böigesei ve uluslara
rasi düzeyde de, O'nun önünü n
kiyor.

Devletin, 20 Ekim secimlerly
le kazandlgl yapay, güg, gOne
§in altmdaki kardan adam gibi
hemeneeeik eriyor.

$imdi Güney Kürdistan'lO
önemli bir kismmda Saddam'm
otoritesi yok. Türk devleti bu ne
denle tela§a kapllml§ durumda.
Körfez savasmdan beri yinele
dikleri "Irak'm bölOnmesine kar
§IYIZ" politikasmm altmda Kürt
halkmrn özgürlüge kavusmasim
engellerne arnaci yauyor.

Koalisyon Hükümeti de
devletin resmi ldeololisi olan Ke
malizmi, neredeyse; Türk devle
ti'nin smlflan dl§ana ta§lfmaya
'<;ah§IYor."Irak'm milli beraberlik
ve bOtünlügü"nü, tlpkl, "Türk
devleti'nin ülkesi ve milletiyle bö
!ünmel büt~nlügü ilkesi" gibi ko
rumaya ve kollamaya (_(all§lyor,
<;ünkü sömürgeci devletlerin tu
münde de, "ülkenin birlik ve
bütünlügü "ideolojisi, Kürt halkl
nan baskl, sömürü ve kölelige
mahkum edilmesi anlamma geli
yor.

Türk devleti'nin, Kürt Federe
Devleti'ni tanlmadlglnl lIan etme-

, .

si ve bununta yetinrneyip, PKK
pesrnerqe catrsrnasmrn yarattlgl
toz-durnandan da yararlanarak,
i§gal provasma giri§mesi de,
Saddam'dan bosalan yeri dol
durma amacrru tasryordu. Za
man zaman kimi üst düzey su
baylann agzlyla dile getirilen,
"Burada kalrci olahrn" istegi ise
ertelendi. Kimbilir, belki §imdilik!

rmstr, Bu operasyonlar, sörnür
geei güc;lerinaralannda yaptrkla
n i§birligi anlasrnalanna dayaru
yordu. Türkiye, Irak ve iran, Kürt
halkma kar§1yOrüttükleri baskr,
sindirme ve ezme politikalanm,
bu anlasrnalar yoluyla daha ra
hat sürdürmenin yollanru acryor-
lardr. '

Aneak, -ortadogu'daki karrna-

zilrnistir. Srrur, daglann vamacta
nndan gec;meliydi"dedi.

Ertesi gOnOtoplanan Bakan
lar Kurulu da, KOrt Federe Dev
leti'ne kar§1.oldugunu acikladr,
Bakanlar Kurulu'nun bildirisinde,
KOrt Federe Devleti, "Bölgede
bans ve huzuru olumsuz etkile
yeeek bir ge'ti§meolarak" deger
lendirildi.

Bu, KOrt Federe Devleti'ne
kar§1 blr tehditti ve 16 Ekim'de
"smlr gOvenligini sag larna" gö
rüntüsü atnnda Türk ordusunun

.GOney Kürdistan topraklanna
girmesiyle, tehditin anlarm daha.
aC;lkolarak ortaya Ylktl.

Türk Devleti'nin Güney
Kürdistan'a girmesi, tarn da,
Kürt Parlamentosu'nun karanrn
tanamamakta direnen PKK ile
pesrnerqe güc;leri arasmdaki ca
usmalann ba§ladlgl günlere
denk getirildi.

Kürt Parlamentosu'nun ka
ran ve PKK-Pe~merge cat.sma
SI Türk basim tarafandanda car
prtilarak. adeta Türk devleti ile
Kürt Federe Devleti arasmdaki
bir i§birligi anlasrnasina dayan
dlgl imajl yaraturnaya yah§lldl.

Amag 8glktl: Kürt Federe
Devleti'nin istikrar kazanrnasrru
ve güc;lenmesini, Kürtler arasm
da bkkardes kavqasi da yarata
rak engellemeye calisrnak.

Gerc;ekten de tüm yurtsever
güc;lertaratmdan üzüntüyle kar
suanan ve "Dü§mana yarar, Kürt
halkanazarardrr" diye niteledikle
ri PKK-Pe§merge catrsmasrm
ürsat bilen Türk devletinin uzun
süreli bir operasyona giri§mesi,
Güney Kürdistan'l i§gal prova
sandanba§ka bir§ey degildi.

Türk devleti, daha öneeleri
zaman zaman Özal'anda kullan
dlQI ve Demirel'in yineledigi 'bir
hayali gerc;ekle§tirme yolunda
adlm atml§tl: Güney'de Osmanh
slnirlanna ula§mak ve "Musul
eyaletini" eie gec;irmek.

Türk devleti, gec;mi§tede "Sl
nlr güvenligi" gerekc;esiyl&, slk
slk Güney Kürdista!1'a girmi§,
köyleri ve sivil halkl bombala-

DENGOlaylar ve Görü~ler

•
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olmaya devam edecektir.
C;ünkü sorun, "antt-demok

ratik, ,Iddetten yana ve kapa"
devlet" sorunudur.

Sorunun bu boyutu,
-Radyasyon skandah"yla ~arpici
bir bi9imde, bir kez daha ortaya
~Ikmadl rru?
. Resmi devlet ideolojiSinin ku- .

lu-kOlesi durumuna getirilm~ bi
lim kurumlan, politikacllar ve ba
sin, 1989'dan beri, toplumdan
gergekleri gizlemek i9in elinden
gelen ~abay, hsrcadt. Hatta bu
nunla da kalmadllar. Oevlet yet
kilileri, toplumu kandirabümek,
caym radyasyonsuz olduguna
inandnabllrnek i~in televizyonda
sovtar yapntar.

Radyasyon skandah, an
cak, doga ve toplum saghgma
onanlmaz tahribatlar verdikten
sonra ortaya ~Iktl. .

Bu örnek, örgütlO ve diri bir
toplumsal muhalefetin ne denli
hayati oldugunu da ortaya koyu
yor.

Kürdlstan'da vah,1 bir dev
let terörü hüküm sürüyor. Her
gün anlarca insan, evinde, so
kakta, i~yerinde sersen kursun
lara hedef oluyor. Köyler, mezra
lar yaklhp, Ylkllarak bo§altlhyor.
Oevtet, Kürt sorunu -terör- ile öz
de$ knrna politikasuu hrzlandira
rak, demokratik yözümün kanal
lann_'nkamaya ((ah~lyor.

Ote yandan, i~~ilerin ve me
murlarm hak talepleri, kimi za
man oyalama taktikleriyle, kimi
zaman ~iddet YOluylabastmlrna
ya ~ah§lhyor. Kamu sektörQnde
ve yerel yönetimlerde ~özelle~tir
me" hazlrhg. yapihyor, I~sizler
orousu giderek büyüyor.

~Demokrasi" ile -Kürt soru
nunun demokratik ve barl'C;:1
c;:özümü"arasmdaki slkl bagm
iyice a91ga91ktlgl bu ko§ulIarda,
emekc;:iYlgmlann ve KOrt halk,
nm demokrasi ve Ozgürlük is
temlerinin sözcüsO olabilecek
gÜ91erinbiraraya gelerek, örgüt-
10ve kararh bir bi9imde sOrece
müdahale etmesinin Onemi ve
aciliyeti de giderek artlyor.

•

le Mücadele Yasasi" nda belirti
len suclara bakacak. Ancak bu
yasaya ili§kin gözaltl süresinin
keyfi bi((imde uzatnmasi da, bu
gözaltl boyunca polisin lskence
yapmasi da yasatlastmlarak
me§rula~tlfllml~ oldu.

-Hukuk reformu" diye geU
r_ilen yasanm anlarm aC;:lktlr:
Ozel valilikler, özel yasalar, özel
kolluk ve güvenlik güc;:leriyleyö
netürneye c;:ah§llanve özel ceza
.yasalan uygulanan KürtIere,
§imdi de özel bir "Usul Yasasr" .
getirilmi~tir.

Bugün gerek Kürdistan'da,
gerekse TOrkiye'de, her gOnon
larca insan bombalara, kur§unla
ra hedef oluyor. Bu cinayeiler,
tetigi kim ((ekmi~ olursa olsun;
"aili devlet cinayet" özelligini ta
§Iyor.

Terör politikaslnda Israr et
tlkc;:eve demokratikle§me yolun
da adlm atmadlkc;:a, devtet, bu
cinayetlerin ve bunlarm karanhk
ta kalmasmm da ba§ sorumlusu

4

Arkaslndan "i~
Kürdislan seferl" geldi
15 Kasim'da Jandarma Ge-

nel Komutam Orgeneral E§ref
Bitlis, 17 Kasim'da i((i§leri Baka
rn Ismet Sezgin, 18 Kasrrn'da
Genelkurmay Baskam Orgene
ral Dogan Güres'in basma yapn
gl aC;:lklamalarla,-iyeride de bü
yOkbir temizlik harekatmrn bas
layacagl" haber ve1rildi.

Bu -Temizlik Harekati" run
ne anlama geld;!:}i ise krsa bir
sOrede anla~lldl. Kürdistan'm
pekcok köy ve mezrast bomba
landl; yaklhp Ylklldl. Kürt halkl,
KOrdistan'1bo§altmaya zorlandl.

Büyük bir gözaltl kampen
yaSI ba§latlldl; yOzlerce, binler
ce insan gOzaltma ahnarak kor
ku ve Yllgmhk psikozu yaygm
Ia§tlnlmaya ~h§lldl.

MKorkuve Yllgmllk psikozu"
yaratma ~abalan, elbette sözde
'demokratik reform' görüntüleriy
le birarada götOrOlmeyec;:ah~lh-

yor. Böylece vah~i terör politika
SI gözlerden gizlenmeye, rnuha
letet güc;:lerietkisizle§tirilmeye ve
atomize edilmeye c;:ah§lhyor.

Aylardrr MBüyük Hukuk Re
formu" diye lanse edilerek getiri
len CMUK degi§ikligi de, bu poli
tikanm san örneklerinden biri.

Mi~kenceyiönleyecek" ve Mka
rakollan ~etfafla§tlracak" diye
getirilen CMUK degi§ikligi, dagm
tare dogurmasl misali, i§kenceyi
ve devlet terörünü mesruiasnr
marun bir aracr olarak ortaya
91'<tl.DGM'lerin gOrev kapsarm
daralt IIdI.

Aruk DGM'ler sadece -Terör-

ti'nin basansrzhklanru unuttur
maya ~ah~tllar.

Hükümet, bununla 1 Kasirn
Yerel seeimterinde de puan top
lamayi amacnyorcu.

Ancak 1 Kaslm, iktidar partl
leri olan DYP ve SHP i((in düs
klnkhgl yaram. Toplam 23 seclm
c;:evresindeDYP'nin oyu yüzde
17.7'den 16.99'a ; SHP'nin oyu
yüzde 22.4'den yüzde 19.03'e
dü§tü.

~venist yüzlerini iyice a91ga
vuran ve Koalisyon Hükümeti'ne
bu konuda desteklerini esirge
meyen ANAP ve DSP 'de oy
kaybmdan nasiplerini aldllar.
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Dergilerinde yaymlanan KOr
distan'daki gOncel durumu yan
Silan bazi yazilann arnaci, sa
nlldlgl gibi resmi devlet politika
srru teshir etmek lhtlyacrndan
kaynaklanmryor. Bu yazrlann
a511amaci Kürt kökenli kadrola
nn ve taraftarlann örgüt ceperln
detutulmasma yöneliktir ve gös
termeliktir. Yoksa ulusal demok
ratik hareketi, Kürt halkrnm biri
cik u'mudunu dl§ kaynakh göste
rip, rnanoacrnk ve dl§ gü91erin
u~akhgl ile suclayip halklarirm
zrn gözünde düsürrne cabalann
dan vazgegerlerdi.

Özellikle son aylarda Türk
'solunun biryok "Kürt dos tu" ya
zan, Kürtler arasmdaki görO~ v.e

sindirememektedirler. Bunlar da
Kürtleri kendilerine "birinci srruf"
vatandas yapmak istlyortar. Oy
sa KOrtler, bu birinci suut vatan
da~hk yüzünden, birinci srrut ya
saklan yasay.p, birinci srrut i§
kence ve katliamlar gördüler. Bu
'vatandashk", KOrtlere zorla ka
bul ettlrümlstlr. Türk solu da,

. Kürdlstan'a blrcok "özel sosya
list vali" tayin ederek örgütlerinin
Kürdistan kanadrrn olusturarak,
KOrt ulusal hareketinin hakh ve
mesru rnücadelesini zedeleme
ye gah~tllar.

Kürt ulusunun ulusal hak
mücadelesini, Türkiye i§yi smlfl
mücadelesine ters dü§üyormu~,
zarar veriyormu~ gibi gösterdi-

Jer. BugOn de bir eok cevre,
"milliyeteilik" suclamasi ile ayrn
tutumu devam ettiriyor. Türk ve
Kürt halklanm birlikte örgütleyip
kurtaracaklanru söylemelerine
ragmen, Kürt dilinin özqürles
mesi igin, KOrt müzi!}i, edebiyatl,
pollnkasr, sanan igin dikkate de
ger higbir cahsrnalan görOlme
mektedir. KOrt halkrrun bu "dost
Ian" acaba kirni kandirmak isti
yorlar?

hakkmdan vazgegemiyor. KOrt
ulusal hareketini kendislnin "ök
'süz c;:ocugu" sayip, "üvey baba
uk" yapmak istiyor. Bu antayrsm
arnacr, 600 Ylillk Osmanh toka
undan sonra da Kürtleri Cumhu
riyet sopast He terbiye etmeye.
ezmeye devam etmektir. Bunun
. igin bir türlü Kürt toplumunun
baglmslz örgütlenmesini. ba
glmslz yasarnm, 'baglmslz ör
gütlenmeden gegtigini ie1erine

Ülkemizdeki ulusal demokra
tik hareket ilk filizlerini TOrk so
lünun politik geperinde verdi. 0
dönemde KOrt solunun oaska
. bir politik akrmda filizlenmesi
mOmkOn olarruyorcu. KOrt halki
run kendi yasarm Ozerine kendi
sinin karar hakkma sahip olma
SI, bunun tamsrlrnasr, diger poli
tik olusurnlann hepsinde yasa
ma hakkim kaybetrnisti. Özverili
bazi Ki''1 aydrnlan, ulusal kurtu
lusu j<;tleyen,yaratan ve yasatan
lnsanlan. bu ortamda, gok aglr
baski sanlarmda egitip ör-gütle
diler.

. Fakat ulusal demokratik güg
ler, Türk solundan aynsrnayi
saghkh bir ~ekilde gergekle~tire
medikleri igin. baglmslz bir pOli
tikaYI tarn olarak otusturup ya
sarn bigimine dönüsiüremedüer.
BugOn de Kürt örgOtierinin bün
yesinde Türk solunu iflah ettir-

. meyen, devletten devlr ahnan
hastahklar varllgml sürdürrnek
tedir. Bunlara KOrdistan a~lsl
acilen yapurnazsa, KOrt örgOtle
rinin bazuanru gok sakmcah ili~
ki ve ittifaklara götürOr. Böylesi
bir durum tüm Kürdisfan toplu
munu sonu belirsiz serüvenlere
itecegi gibi, toplumda onanrm
zor olan yikimlara yol acar.

Türk solu, "Kernalist Misak-I
Milli" antavrsrm. yani srrurn dü
§ünü~ tarzuu asmrs degildir. Ke
malistlerin zorla gizdigi srmrlar
bunlarm beyinlerinde gok kolay
yer etmi~tir. Bu nedenle kendi
iginden C;:lkan KUrdistan ulusal
demokratik hareketinin "babahk"

AIiCAN
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harekat"ma soldan ciddi bir tep
kinin gelmemesi, tarn tersine
~iddetin en fazla can aldlgl, kan
istedigi bir ortamda, uJusalde
mokratik gü<;lereen aClmaslzva

. gerekyeslz su<;lamalar,sol görG
nOpsag yazanlardan gelmekte
dir. TOrk sosyalistlerinin <;ekiQ
Gü<;'ekar§1toplu ~avlrah§101ya
·dlfglyoruz. 70 Ylldlr Ttirk ordusu
KOrdistan'1ezip talan ederken,
bu ordunun böigeden <;ekilmesl
ic;inhi<;birciddi giri§imi olmayan
lar, Saddam kanlisma kaf§1Gü
ney'deki en aClh parC;amlzlkls
men koruyan <;ekic;Güc;'Ongit
mesini isteyip, bu istemle sokak
lara dökOlebiliyorlar. Biz bunun
nic;inyaplldlgtnl biliyoruz, bilme-

Uzun bir süre birbirlerini ye
mekten egemenlerle ugra§clcak
zamanlan olmayanlar, en k090k
görO§ aynllktanna tahammOI
gösteremeyenler; Ylliarca onun
bunun solculugunu yapanlar, bir
. trmagtn suyunu klfk kanala bö
.Ienler, halklanmlzl hangj de
mokrasiye ve özgürlüge götOre-
bilirler? .

Eski solculann bir c;ogunun
bu kafasl da, §apkasl da eski
mi9 devlete ayllkh akll hocal.lgl .
yapmalan "tesadOfdegildir. Bun
lar, geldikleri yere, baglanOi ko
paramadlklan yere, nihayet tarn
baglandllar. Bu nedenle dü§ün
celeri §imdi devletin batakhane-

ra göre henüz aglr ba~lyor. sine akmaktadir. ~imdi hepsinin
TOrk solu, ulusumuzun dire- ortak korkusu, ortak düsrnaru

ni§ tarihini yanll§ kavraYlp, yan- arnk biziz... .
h§yansnarak blrc;oklnsamrnmn Kürtler, kendi inkarlan üzert-
tarihi bilincini köreltip carprtrms- ne kurulan ve kurulacak hie;bir
nr. Ulusumuzun, ulusal direni§i-.' politikaya destek olmayacak,
ne, ulusal onuru ve haklan ic;in bOtOninkar politikalanna, sagda
yaptlgl. isyanlara <;ok yamlncr, da solda da cökerteceklerdlr.
c;ok acirnasrz ele§tiriler yönelt-
mi§. gerici ve dini Isyanlar ola- . "Vatanm birligi", "smrün birli-
rak dünya kamuoyuna tamtrms- gi", "tslarmn blrligi" KOrtleri inkar
ur, Devlet dlplomattanrun yaptr- etmenin gerek<;esiolmaktan 91-
gl görevi, devletin ula§amadlgl kanltp, bu caba ic;indeolanlann
birc;ok yerde bunlar yaprms ve hevesleri kursaklannda birakua-
yapmaktadrr. Kemalizmin inkar caknr.
ve yalan politikasma, onun inkar " Her ince poünkarun alnnda
ve yalan üzerine kurulu sanana-. nelerin yatflglOl, amac ve niyet-
una, on Ylllarca soldan destek .'Ierinic;okIyi biliyoruz. Kürt halki-
verilerek, KOrtIere yaprlan vah- nr'ezrneyl önüne ulusal bir gö-
§et dünya kamuoyunun dikkatle- rev olarak koyan bu katllarncr
rinin dl§tnda tutull1lu§tur. hükümetin uygulamalanna, "Ie;

6

düsünce farkllhklannl dü§manca
bölünmelere vardirmak i~in kl§- .
klrtlcilik yaparak, "KOrt~O
KOrtIer" ve "yurtsever Kürtler"
terimleri ile devlet polltlkasi dog
rultusunda, Kürtleri kesln ve:
asumaz bir bölOnmenin iyine
c;ekmeyec;ah§lyorlar, Bu arnac
la güneydeki Kürtlerle gündeme
·getirilen 0 tallhslz causma orta
mini klZ1§tlrmayac;ah§maktadlr
lar. Bu duruma politik ufku dar
bazi KOrtler de bilin9siz bir des
tek sunmaktadrrtar. Tarihi tecrü
bemiz bu sinsi oyunu da bozma
ya yeterlidir. Bu sorunun, hep
"parti in§asl" He ömrünü gec;ir
mi§ olan bu solun, blze zarar
verrneslne izin vertlmemelidir.
Türkiye'de Kürt halklnm hak is
teyen hakh sesinl duymadan,
onun bin YllhközgOrlOkhasretini
gör.meden,halkm örgOtlOulusal
gOc;lerinidesteklemeden, i1erici,
sosyalist, devrimci, damokrat
olunamaz. Ülkemizdeki insanhk
davasibudur, ölcü budur, bu ka
tacaktrr,

" HiC;kimse, KOrtleri birbirleri
ile causan gruplara bölOponlan

. devlet kontrolünde tutmaYI ken-
<r. disine temel i§lev hallne gelir

mesin. GörO§ ve egilimlerdeki
aynhklan dogal sayrna olgunlu
gunu demokrasi isteyen herkes
gösterebilmetidir. Türk solu 909
kaybl kayglsl ile kendi ie;indever
alan Kürtleri 'ulusal demokratik
harekete kar§1yanh§ bilgilendir
me ve sartlandrrma i§inden vaz
gec;meli;bu lnsantanrruzmkendi
ülkesine ve toplumuna yabancl
la§masma, kendlsinden ve top
lumundan uzakla§masma öna
yak olmamalldlr.

Devrim gibi bOyOkbir amaca
sahip olanlar, ona göre örgOtle
nip ona uygun c;ah§malar yap
mah, halka onun bilincini va ce
saretini götürmelidir. Düzene al
tematif kültOrel, pOlilik, felsefi
e;ah§mal?JmörgOtleyicileri olma
lidlrlar. Ne YazJkki solda henüz
bU'bilinc;,cesaret ve örgütlenme
yoktur. Ba§anslzllklar, ba§anla-
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.' BU;'ya:tl~inave ezme politika
SI yerini barl§~ll cözüm arayisla
nna buakrmyorsa, bunda solun
Kürt sorununa samimi olmayan
yal5..la§lm)1111) payi büyüktür.
Ki.rnse",K9rtteri ezerek, Kürtlet
d~n...9iFH~!eya~aqla talebinde
bp.lu(lIi!afllaIJdl,F.J-Ja~lzhgl -sa...
v~r!-llgl&,~gjdefi~k." zo~I~~~YOf'..
Devletin elindeki gerek.Q,ele.rJ-de
y~.~!~d~;.,~Ii~~~.n~~hn~ca:~tlr.
·~q:rt!e:reldlll~'~'.v~rh~lmyasa.kta:-
·y.?!l.lar,gidE!rek'KMtlileri dilsizle~
~jY3[~r.~p:~r:~a:.~alkl~nö'nqn4~
K9!w§~Q1~:Z:·''O~uyorlar.Jfer ;;er
den insantar.: mazlurrilara yapl
lanl3>nn. ftesabfnl zalirnlerden'
s6rtiY6r1ar~· " ,
.~r·~ '""""! ~';'~"~"'i..; ....,

Bilin~1iy'a'~a bilinysiz olsun,
devlet KOrtlerin katledilmesine
ez'ilnies',ne:-yasakh "bk tORIU~

,·tralfne'g,etirflmE?slne'.solu sQrekli
fq,rt.a~~m~lJ.~f:Ya!3a~jl!:ola9'a~dI
~1"Yä§a:ma"~'un onayuu ver
di~f!ii$i!r~~'fl, ,Ctir.rttli~edgen't'$ljä~
nrruz öIClörOI'üp-,·e.rIköle .ruhfula-
·rlmlZ yüc~hilmi~Hr: insanlarlml~'
boyJ}D,bHRmü~sej.lsolda elinden
g~leni Yflpnrl}-,. ull;lsal.'bil1nclir
ge:Ji~mesiJJi,.eDgeUeme~e,yah~-

. mrstrr:Bu-eurum sürekli devlet
ten-'g~lell ·kOJkuyla:biraradeLuy:·
g.ula.maya,-konmustur .: T.Ürki-,
ye~deher SUy4n~aff,.,gö[ülmO~"
ama,K-ür:tplmaSUg\tihig afledil
mernj~ti(. .~orku dnsanlanrmzi
uml;lls-u~landir.mI~I:3~eOdisinden
uzakla~tlrmf§l'köJeligin ÖIÜ'AUJY:'
kusllnaymlrmJ§tILI,Ü1saJ'llanmtz'
kendi kimligini inkara te§vikledil,i
mj§tir. Bu _sol 'iyinpe X~r,al~bil
n1~ff~~IKÖ~r" ~a'rnl!(~~'H;'lllJl";"t'..,1 ,'. ';oll! U,11' I e l:Ie~n .I;)'Ir.Sbn'll t!a:flälk,'i#lfdQn~;a h~~Riä~'
i,Hlri'}~J)~~UZ~~~harcfüsorülmti~-f.rF~I"'.Ld ,./ . 1.1. 'l'l " ·ll, !~,,,, I).,Y{ 'luyu,..,yenere" yemaen
d'lfUlrlt~H~',ozgpJI~§iYQru~..~I?r,~
I\~Yl:l~y;;pn:er.!?klJr:n4Jlanryorur
KOTkjl.r~y,en~ekt ,halkH1JIZv~
q!t<eJn.itJ~in.püt9rP 'g,~(!~'m!er~'r:in.
~~~I·.?J~ll-. J}11,<J~:fOiZd€,öZ9.prIO-·
~~~ ~~g~b~T19~Ii<p~~YlfY,e~e'n,
ln~anla;~irn,2e'peftk..Y,aplJ1a:ktaolr•
"-' .• '.)' ,c~ • ,.;13 I" "I_} 11).
.' 'iI':.ialkrml~l(tgJ!).!umsalölümül).
y.q_llJ.:(ld;an:ölgfjrlügüQ,:y.pl®ata,'
§lql*~;tli~irsgt!cqQ.J1ede1.~a~trt;;

7

mürerek, baskasrmn özgDr ya-,
sarna hakkrru YOkederek, bas
kalanrun topraklanru i§g;l~ede
rek dünyada kendisine onurtu
bir ver bulamarmstu. -

TC'nin iyine dO§tügÜ"en 'bQ!'
yOk cikrnaz, Kürt ulusunun ulu-:
sal haklanna saygl gösteFme~
mesidir. TC, sürekli inkara bas
v~rdugu i9in sü~ek!! ,gergekle
yüzyüze .getirilmekt$diJ.) Y,apll
masl gereken r:led~~?K.urd.ist~Q;
~~rgegini' görüp. ka~u! e~ifil\,~~~
gl~tlr~ekW·.Hal~lanmlzll1 9agla,
ger~ekl'e'tan1§maslha' öti'''ayak
olmaRtIr: "', \ ..,. ,.." .~~i

~c, j I" i .~~jl :·\,·i ....fl '" /,
Fak?' bl,lAevlel\n :b~yt:1i,,)'l,e,R1

katliarn,.h~~i.nkaF,hep hak~Jz!!~l
ve soygun 1910 yah§lyor:,Felse
fesi.~de ba.n§a~.k~r~e~lige', gci~
zellige ver yoktur. " '_' ,,('.

j:l!Zim mutlulu~,~riu~ O~.~~~g~
mu~lulugunu;biz:i~ tuts~kllgl'lll~
üzerin~ "Ilürriyetini.'',.bi~im top'~,
rjllvlanml,z .üzer.ine·,hakirniye.lin(
kurmay'a,,9at,~sa,d,a ~lJral!l,IYO[,I
kurampz! ,,"! ,~, I' j

tek tarafh ve kar~lhkslz olmaya
caktir.
. Ulusal kurtulus hedefimiz ile

hajkrmizm sosyal kurtulus özle
mi ie;:igedir. Halkirmza e~it, öz
g~r, sosyal bir dOzeni layik gö
ruyor, onun kavcasim veriyoruz.
Bu görevi Türk soluna devretmi-,
yoruz. Birlikte mücadele ve da
yarusrnaya her zarnan hazinz.
Evrensel, humanlst dünya görO
~üne ne kadar bagh Oldugumuz
bilinmekiedir. Sol' dO~üriceyi
maske olarak kullanlp,~btziOldu!
gomuzdan ba~ka' gOsterenlere,
tarihi aKI~m'kustJrranblarak 6a-'
k!yo~uz. Bunun bÖyle oldugunu'
kendileri de göreceklerdiL' 'Ger;..
gekleri kavratmayanlar, kavra
mayanlar, e;:ärpltanlar,degi~me~
yenler, de'gi§tiremeyenler, 'iyi
devrimciler;' 'iyi 'insanlar oramaz~
lar. BiJnu görOyoruz, bunü söy-
lüyoruz.' '..~ ..

lOrk solu, kendi iyinde derin
bir degi~lkligl gent~kle~tirirse"
kendini, bu dOnyadan, halktan,
dünyadaki degi~imden uzak if-

yenlor de anlasm. . . lah olmaz durumdan, yanh~ po-
Ulusal varllglmizi ve haklan- litik saplanutardan kurtarabilir,

rmz: almak ie;:in:aynörgOtlenmek Halkin dilini konusup. onun
zorunda olduöurnuzu kabut. et- önünde, yamnda, .ie;:indeolabillr;
meyonler, bizimle birlikte "gö- sömür~nOn va zulrnün bannagl
nüllü" .ya~amaya karar verebiHr- oian devlet mall Kemalist oü-
ler 'mi? Halkmuza ve hakla'nna süncetercen vazgeyebilir. .
saygli! ',' orantar, ,saygHTl.lZl , ' Ezenle~ e~illTI'~ye, Ylkanlar:
kazanabülr: I;llusumuzun ulusal Y!~llm~ya, yok ederqet, y,9~,,9J;~
onyruna deÖer verenler, blzden maya m.ahkumqurlar~·~i9birtOB-
deger görebi!i~ler. Ge9il1i~t~ QI- .lum baskasmm kjmligi~i yok.sa-,
dugu gibi bugOn .?~,hi9bir ~ey yarak, baskasmm kültürüi~,~9.~

~~~~~~~~
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, .
, Bizim davam,z, sorunlanmlz,
sorumluluklanmlZ büyüktür; bu
nun bilinci ile, mücadele ediyo
ruZ.HalklmlzlO gelecege umutla

. bakmasml isliyorsak, OIkemizi
halklär cehenneminden, halklar
cennetine götOrmek istiyorsak,
demokrasi, ban~ ve özgürlOk
'mücadelesinin cephesini kur
mak, ya§atmak, iktidar yapmak
zorundaYlz. Yenilgiler all~kanllk
olmaktan C;lkanlmalldlr artlk.
Yurdumuz halklmlza yurt olana
kadar, zUJümülkemizden el c;e
kene kadar, halklmlzm gelecegi
ve muflulugu igin k~der kavga
rmz sürecektir.

olan bu dOnyada adil 'oir dOzen
kurmak kolay olmayacaknr,
, Türksolu, ufusal demokratik
hareketin gOnahlannt bulup, 91-
karacagina, kendi gOnlük politi
ka ve pratigin~ bakmah, halkla
bozuk olan iI~ileri Ozerindeka
ta yormali, ~tkil1 muhatefet gO
revlerini yerine getirerek, iki hat
km karde§liginin kurulup ge1i§-
rnesine ~ah~malldlr. ' .

halkrrmzm kurtulus rnücadelesl
ni güc;lendirerek, yeni ve adil bir
dünya düzeninin kurulmasma
katklda bulunmaktlr.·Oünyadaki
.geli~melerin drsma. itilen halkl
rmzm haksiz dünya dOzeninida
gi§tirecek gücü y.oktur. Hafkinu
Zl bo~ serüvenler pe~inde ko§
turmak h~ klmseye yarar getir
meyecektir. HakSlzliga ugrayan,
bakkiru arayan her insarun, her
halkm yanrnda olacaäiz. Buna
kimsenin kuskusu oimasm. Arna
katili ve diktatörü bu kadar c;ok

tejisinin bir parcas: olarak uygu
lamaya ~onmu~tu.r. Ne yazlk ki
bazt gruplar, bu strateji dahilin
de politika yaplp, devletin politi
kast disma ~Ikaramamaktadlr.
Oevletin amaci yalan, dolan, pa
zartama sonucu geli~tirrni, oldu
gu iI~kileri pürüzsüz devam et
tirmektir; yaptlgl vahsete dünya
devletlerini de ortak etmektir.

Bazi sol Orgütlerin ve ulusal
kurtulu'9u güc;letin,"sivri'" polit'i
kalan,. devletin bu amacml ko
layla~tlfmakta, bir yerde ona -
hizmet_etmektedir.

Yeni dünya dOzeni tartl~ma
lan ic;in aym §eyler ge~erlidir.
"Yeni dünya düzeni" tartl§mala
nna gereken Onemivererek, ~ok
titiz bir yakla§lm serg'ilemek zo
rundaYlz.

Eski dOnya düzeninde. yeri
olmayah,Kürtler, yeni dünya<:Sü
zeninde yer edinmek ic;inesnek,
sablrll, akllh politikalar uygula
mak zorundadlr. Dünyadaki dü
ieni, halklmlz ve insanhk i~in
hakslz bOldugumuzu belirtm,eye
gerek bUe yoktur. Görevimiz,

rnaktir. Bilindigi gibi devlet, bazt
güc;lere"anti-emperyalistlik" rüz
garlan estirme görevi vermtstir.
Basm," ,bazI yazartan, bu rüz
gan esürrnekle görevlidir. Bunla
nn görevi belli politik kesimleri,
bazi politik söylemler üzerinde
peki§tirip, Kürtlerin bir kismrm,
bazi sol örgütleri, Banh ülkeiere
ka~I kl~klrtlP, bu ülkelerin de
mokratik güc;leriHevarolan iIi~ki
leri bozup, Türk devletine daha
rahat hareket alanlan yaratmak
nr. Bu politika, geneJdevlet stra-

ma cabatan artik halkutuztn bu
yolda ilerlemesin~ engel olama
yacaktir,
. t<ürtlerin 'dünyanm akrsma .

girmesini, insanllk ailesine ismi-·
ni yazdirmasuu engellemek iste- .
yen 9Ü91er,Kürtleri dünyadaki
geli~melerin ve degi~imlerin dl
~mda tutmak ic;in her yola bas
vuruyorlar.

HalklmlZI dünyadaki i§ley~in
dl§lOa atmak, onu kimliksiz ve
kimsesiz bir kO~ede tutmak ic;in
zarnansiz ~lkl§lar yaptmp, ~Iev
slz ideolojilerin bekc;isidurumu
na dü§Ormek istiyorlar. Ulusal
demokratik güc;lerin politikasm
da ikidebir ".emperyalist"parma-
91 aramalan bu nedenledir..

Sahte bi( enternasyonalistlik-·
le, smu mücadelesinden ~ok
uzak bir slnlfC;lhkla,ulusal bilinc;- II1II
lenme ve hak arama c;abalanOln_
ele§tirislni yaparak, OzgOriOkva :!!!!!:!••• ! ....~~
demokrasi mücadelemiiin OnO
nü kesrneye ~alJ~lyoriar.

Kürt ulusunun, kendisini
Türkle~tirmeye, Arapla§tlrmaya,
Farsla~tlrmaya ~ah§an sömür
geci güc;lere ka~I mücadeleyi
kendislnin varhk sorunu yapa~
rak, politikaslnm birinci' gOndem
maddesini bu g~lere ka~I rnü
cadeleye ayrrmasi gerekirdi.
Öyle da yaprmsnr, Bu soylu di
reni§e "milliyetc;ilik"suc;lamasln
da bulunmak, eritme (asimilas
yon) politikasmm devamml iste:
fT!ektir.

ASII hedefi sOmürgeci ege
menligi sona erdirmek, ulusun.
kader kavgaSIn1sonuca götür
mek olan bir politika, "anti- em
peryalistligi" ke'ndisine birinci ve
acil hedef yapmadl, yapmamah
dir.· Emperyalizm ile sqsyalizm
arasmdaki mücadele uzun bir
tarihsel sOrec;tengec;tikten son
ra sonuc;lanabilecek nihayi bir
kavgadlr. Böylesi' nihayi bir he
defi getirip 90k aCil, yaklcl, bir
halkm kader kavgasmm, kurtu
lu~ mücadelesinin önüne koy
mak, hed~fi ~a~lrtmaktlr, saptu-
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ulustararasi Planda
Olumlu 'va Olumsuz "
ge'ii~meler

Kongremiz, uluslararasi plan
da ciddi bir gerilime ve soguk
savasa yol acan, nükleer savas
da'ii;:jnde olmak üi'ere, blr.dün
ya sava~i' Jehlikesini ta§lyah

9

Sosyalizme Ge~i~ ve
Onun Kurutusu
..Tümüyle Demokratik
Bi~imlerde Olmaltdir

Kongremi;z, sosyalizrnln ku-,
ruiusu igin,' genel olarak dOnya
k0§ulla,f;tnlnelveri§li olrnasrqe
reginin yamsira, ulusal planda
geli~kin bir ulusal ekonomiyl,
yok partili yasarm ve özgür basl-

dele uzun bir tarihsel sürecl
_ kapsayacak, ini~ ve 9lkl§larla
dolu olacak; ama sonucta 'insan
IIk sosyalizrne ulasrnayi basara
caktrr. Sosyalizm lnsanhüm ge
lecegiOir.

Kongremiz, Sovyetlerde ve
ötekl sosyalist denen Olkelerde
son geli~melerin acrk bicirnde
ortaya koyduöu yozlasmarun,
Ki~~isrrnf iktldan" ad, altlndaki
yönetimin -i~giler dahil- bizzat
emekgi halk üzerinde bir dikta
törlüge dönüsmesinln ve böyle
ce kitlelerden kopusunun, sus-.
kunlugun, nernelazrmcrnörn.
rüsvetin, alkolizmin ve tarn öteki
olumsuzluklann sosyalizmin do
gasl geregi olmayip, ona yaban
CI oldugu görü§ündedir. Bu, tek
parti yönetiminin ve toplumun
genel olarak sosyalizmin kurulu- .

, §u igin henüz olgunla§ml§ olma-
maslnln ürünüdür. .

Sosyalizm insanlIgm'
Gelecegidir

Kürdistan Sosyalist Partisi 3.
Kongresi, ._sqvyetler Birligi ve
genel olarak sosyalist sistemin
daglh~lna ve uluslararasi sosya
list harekette önemli bir gerile
meye ve prestij kaybma yol
acan son Ylliardaki geli§meleri,
gerek dünya emekcilerl, gerek
se genel olarak insanhk bakr
rrundan olumsuz bir geli§me '
olarak ·degerlendirir.

1917 Ekim Devriminden. bu
yana, önce Sovyetler'de, sonra -
bir dizi ülkede gOndeme konan
sosyalizmi kurrna 'deneylrni ba
sansizhkla sonuclandr, Kongre
miz, bu basansrznöm, yanh~ uy-·
gulamalann yarusrra, aS11olarak
ulusal ve uluslararast nesnel ko
suüann bütününden kaynaklan
dlgl görO§ündedir.

Diger yandan, Kongremiz,.
boyutlan ne olursa olsun, bu de
ne}'iijlin basansizhkla sonuclan
rnasma bakarak sosyalizmin ge
lecegine kar~1urnutsuztuöa ka
pumarnn yanh§lIgml belirtir. 0,
insanliQIn geleceginin sömürO-'
süz ve baskrsiz, özgOr ve adil.
sosyallst dOzendeolduguna iIi~- '
kin derin lnancrm vurgular. Bu
basansizhk gegicidir; sosyalizm
ve, kapitalizm :arasmdaki mOca-

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)3. Kongre Sonue Bildirisi:

"ÖZGÜR, ~DjL VE BARI~CI BiR
GElECEK ICIN SAVA~IYORUZ"

aÜNCEL GELi,MELER

ru igere,n geli§kin bir dsmokrasl
yi zorunlu görOr. Sosyalizm halk
gogunlugunun istemi, destegi,
katktsi olrnaksrzrn kurulamaz.
Sosyallzrne gegi~ ve onun kuru
lusu türnüyte demokratik bigim
lerde ofmahdrr.

Kongremiz, Parti proqrarru
rmzda da buna uygun de~i~iklik- '
leri yaprmsur, -

Sosyalist Dü~ünce ,
Yenilenmeli

PSK 3. Kongresi, sosyalizrne
iIi~kin teorlk ve ideolo!ik gÖrO~le
rin, son geli~melerin l~lIgtnda
gözden gegirilmesi geregini, b~
lirtir. Marks dahil, sosyaüst do
sünce ve eylemin usta ve ön
derlerinin görO~leribir dogma gi
bi eie ahnmamah: bu görO~lere'
ve gegmi~in deneylerine elestirl
ci bir gözle' 'yakla~mall. Sosya
lizm, düsünce plarunda da degi~ ,
sen kosullara uygun olarak ken-
disini yenilemeli." ,

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



cadele eden halklmlza dayarus
ma ve destegi yOkseltmeye 9a
gmr.

Qarl~~1ili~kiler Äncak
Ozgür Uluslar
Araslßda Kurulabillr

Sovyetler'in dagllmas'l sonu-
cu bölgede ortaya ylkan bo~lu
gu doldurmak i9in TOrkiye ve
Iran gibi böige devletleri de Kaf
kaslara ve Orta Asya'ya yönelik
yogun caba i9indedirler. Iran, bu
ülkelerde islam dininin yaygmh
gmdan yararlamp kendisinde
gegerli olan türden bir dOzeni
yaymaya ve etkinlik kurmaya
9ah~lrken, TOrkiye, dinin yarusi
ra dil unsurunu kullamp, eski
Turan dü~lerini cantandrrma,
Balkanlar'dan Uzakdogu'ya uza
nan yeni tür bir imparatorluk
kurma cabasmdadir,
. Yuqostavya'run dagllmaslyla

Türkiye'nin Baikaniara yönelik
yay,lma, hegemonya kurma giri
§imleri de luz kazanmistu. TOr
kiye, bu giri§imlerde Ball dünya
SI ile varolan iyi iIi~kilerinden de
yararlanmaya yah§maktadlr.

Bunun yamsira Türkiye, Flrat
ve Dicle'nin sulanru kullanarak
gOney kornsutan Ozerindebaski
kurrnaktadrr.

Bu yaYllmacl ve hegemonya
CI tutum bölgede ban~a hizrnet
edemez; 0, ancak varolan so
runlan derinle~tiri( ve yeni 50-
runlara yol a9abilir.
. Kongremiz, TOrkiye'nin ve

, Iran'IO giri~imlerinin böIge halk- '
lanOIn gelecegi ve böige ban§1
baklmmdan olumlu bir perspek-
tif sunmadlgl görü~Ondedir.

Bölgede ban§ ve adil bir dO
zen, ne ge((mi~ten kalah kimi
hakslz slOlrlan, baglmlhhk iIi~ki
lerini koruyarak. ne de yeni ba
glmslz ülkeiere orta9aga özgü
düzenler ihra9 ederek veya on
lan ~oven ve hegemonyac, bir
liklere katarak saglanabilir. Böi
ge halklan arasmda ban~91 ve
adil ili§kiler ancak ö4gürlO~ ve
demokrasi ternelinde saglanabi-

Dünya iran'daki
Terörist Rejlme
Dur DemeIl
Iran Kürdlstaru'nda hajkrrm

zin özefklik i((in 13 yudan beri '
YOrüttügü savas bugün de de
vam ediyor. Gerici rejim, KOrt

" halkinm hakh ve en dogal istem
I lerini tanlmamakta ve saya~1
inatla sOrdOrmekteIsrar ediyor.

Iran rejimi KOrthalkma ve re
jimin öteki muhaliflerine kar~1
yOrOttOgOterörO yurt dl~lOa da
yayml~tlr. Bu terörün kurbanlarl
arasmda, KOrt hareketinde de
gerli ve se9kin bir yerleri olan
KDP'nin iki genel sekreten (13
Temmuz 1989'da Viyana'da kat
ledilen Abdurahman Kas,mlo ile
yine, klsa sO~eönce, 17 EylOI
1992'de Berlin'de katledilen Sa
dlk ~erefkendi) de var.

Kongreltliz, uluslararasl ka
muoyunu Tahran'daki terörist
rejimin bu pervaslz cinayetlerine
dur demeye ve özgOr ya~amak
i9in bu yagd'~1rejime kar~, mü-

tan'daki ulusal yönetime kar§1
yOrOttükleripropaganda, yaydlk
lan güvensizlik ve takindiklan
ötel<i olumsuz tutumlar, ulusal
91karlarlakesinkes bagda§mlyor
ve tarn bir talihsizliktir. ,

Diger yandan, Kongremiz,
son gOnlerde, GOney Kürdis
tan'm suur bölgesinde ulusal yö
netirne bagh pe~merge gOyleriy
le PKK gOyleri arasmda ylkan
yatl§maYI üzüntüyle karsuar ve
biran önce durmasim ister. Bu
causmarnn ylkmaSlOda, diger
yurtsever gOyler~düsrnan gibi
-gören, onlara kar~1 aglr bir dil
kullanan ve zaman zaman fiili
saldmlara yönelen'. bu parcaoa
ki ulusal g09'erin iyi~lerine kan
san ve onlara sorunlar 91karan
PKK'nm büyük kusuru var.

Partimiz yurtsever gÜ91er
arasmdaki cansmatara, karde~
kavgasma kesinlikle kar~,dlr.
<;ah§m8 durrnah ve ona yol
acan nedenler ortadan kaknnt
rnahdir.

10

Ortadogu ve
Güney Kürdistan

Uluslararasl plandakl son ge-
Ii~meler, Ortadogu'daki denge-

, leri de degi~tirmi§tir. Fitistin ve
Klbns sorunlannm bans masa
sma yansrmas: ve cözüm süre
cine girmi~ olmalan .olumludur.J

Körfez Sava§1sonrasl GOney
KOrdistan'da, halklmlzm kar§1
kar§lya kaldlgl soyklflm ve yek
tigi bOyOkaCllann ardmdan orta
ya ylkan bugOnkO durum, bir
Kürt hOkOmetive parlamentosu-

, nun olu§masl, federasyon ilam,
halklmlzlO özgürle~mesi yönün
de olumlu, sevindirici adlmlardlr.
- - ftljrt halkl bu tarihsel flrsatl
Iyi degerlendirmeli ve bu parQa
daki halklmlza ulusal yöoetimi,
koruyup peki§tirmesi, yüzyOze_
oldugu önemli sorunlan QOzmesi
i((in eiden gelen hertOrlü destek
verilmelidir.

Türkiye KOrdistanl'nda bazI
yevrelerin, hern de sözde yurt
severlik aQma, GOnet Kürdis-

dOnya ölcüsündekl karnotasma
nm sona errnls olrnasuu, silah
siztanrna yönOnde antan adrrn
lan, yumusamayr, insan haklan
run ve gevre soruntanrun öne
ylkmaSml, böigesei sorunlann
cözümü yOnOndeki geli~meleri,
haksrz sirurlarm deg~erek ulus
lann kendi kaderlerini beUrleme
otanaämm birkez daha ortaya
crkrnasrru son geli§rnelerin
olumlu OrOnleriarasmda sayar.

Diger yandan, büyOk kapita
list devletlerin askeri ve ekono
rnik anlamda rakipsiz kalmasiy
la, dOnyaya kendi ylkarlan yö
nOndebir dOzenverme cabaten:
ye~itli Olkelerde artan i§sizlik,
Ocretlerin dondurulrnasr, sosyat
haklarm krstttanmasr, Irkylhk,
yabanci dO§manhgl bi((iminde
ortaya ylkan geli~melerj; yine_
Sovyetler'in ve Yugoslavya'nm
dagllmasl sonucu bu Olkelerdeki
uluslar arasmda ba§gOsterenet
nik bogazla§malan ciddi olum
suzluklar olarak niteler.

DENGGOncel Gell~meler
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Terördeki SIc;rama

Kürt halkma yönelik terör bu
hükOmetdöneminde bir Slyrama
yapml~ttr.

Kürdistan'da "faili me(fhul"
denen cinayetler bu dönemde
kat kat artml§tlr. KOrtyurtsever
leri, aydlnlan gOpegündüz so
kak ortasmda kur§l!nlaOlyor.
Gerc;ektebunlartn faillir bellidir:
Bu cinayetler kontrgerilla ve
benzeri gizli devlet kurulu§lan
taraflndan i~leniyor.

BugOne kadar bu bi(fimde
katledilenler araslOda on dola
ymda gazeteci vardlr. Rejim

Hükümet En ~oven,
En MilitaristGü~lere
Tesllm Olmu§tur

Ancak yeni hOkOmet,bastan
glc;ta,yanm aglzla KOrtgeryegi
ni taOldlglOl söylemi§ken §imdi
bundan pisman gibidir. Kürt hat
krna haktanru tammak, ban~C;I
(fÖzümyolunu acrnak i9in hi9bir
adun atrnarmsnr.

Tersine bu hükümet de yeni
~en ve vargOcOyleinkar ve terör
politikasma sarurmsnr. 0, yeni,
insancrl, c;agda~bir yaklasimla
gerilimi düsürüp yanquu söndür-
mek suroa katsm, yangmm üs
tüne daha bOyOkkörüklerle git
mektedir. Demirel ve onun
uzunboylu ~anso'su da, eski
§iddet politikastndan yana olan
en lnkarcr, en soven ve militarist
güc;leretam antarmyla teslim 01-
rnuslardrr.

dogu" denen Kürdistan'daki 22
ilde nOfusun ezicl c;ogunlugu
Kürttür. Milyonlarca Kürt de Ba
trda -(Türkiye kesiminde) bOyOk
koloniler halinde ya~lyor.

BOyiebir halkm, en az Klbns
adasmdakl 100 bin Tilrk kadar
haklara sahip olmasigerekmez
mi? .

Bu gerektigi ve KOrtler hiybir
ulusal hakka sahip olrnadiklan
iyindir ki TOrkiye'de bir Kürt so
runu vardrr.

Yeni hOkOmet sözde KOrt
geryegini tanlml~tl ve soruna
ban§~1 bir (fötüm getirecek,
·yangml söndürflcekti". Oysa bu
konuda da olumlu hiybir adlm
atmadl.

Eger Kürt geryegi varsa,
Kürtler varsa onlann haklan da
olmahdlr. Besbelli ki Kürtler var;
Kürt ulusunun saYlca 15 milyo
nu a~an bir paryasl ~u anda
Türkiye'nin smlflan iyinde. Res
ml dilde hala "Dogu ve GOney-

TQplumundemokratikle§mesl
yönünde hlc;bir ciddi adim at11-
-rnadi. Bir genel af C;lkanlmadl.
Yurtta~lIktan C;Ikanlanlarahakla
n iade edilmedi. Düsünce ve ör
gütlenme özgOrlOgOnOnönün
deki engeller kaldmlrnadi, De
mokrasinin önOndeki ba~ engel
olan generaller anayasasi: siya
si parüler, dernekler, basm ya
salanndakl düsüncey],OrgOtlen
me, gösteri ve basm özgürlOkle
rini bir hiye indiren hOkOmler,
sendikal haklan kusa cevlren
dOzenlemeler;ceza yasasmdaki
düsünce ve kOltOrOrünlerini ce
zalandiran hOkOmlerve son YII
larda getirilen "Terörle MOcade
le Yasasi" tOrOndenyeni baskr
yasalan oldugu gibi duruyor. Bu
alanda da rejim yalmzca bo~ va
aUer yaYlp kamuoyunu 6yala
makla zaman gec;iriyor.

TOrkiye'debir ylla yaklOsOre
dir i~ba~mda olan Demirel-Inö
nü Koalisyon HOkümetide, yap
tl91vaatle~intersine, ülkenin hiC;
bir temel sorununa (fözOmbula
maml~, bu yolda di~e dokunur
hic;biradlm at(naml§tlf.

Ekonomik durum emekc;1ve
yoksul halk aC;lsmdan,bir:yll ön
cesinden daha aglrdlr. I§sizlil<
en Ostboyutlardadlf. Kitteier ya
~am pahaltltgmdan bunallYor.
AC;ltkbugün daha da belirgindir.
HOkümeti~ilerin ve emekc;ilerin
ekonomik, politik ve demokratik
tOrden hic;bir- Istemine cevap
vermiyor, onlan oyahyor.

Demlrel Hükümeti
KiUeleriBo, Vaatlerle
Oyahyor

lir.
Bunun Ic;in,OnceUkleher ulu

sun kendi kaderini özgOrce be
Iirleme hakkma saygl gösteril
melidir ve bunlardan biri de, ül
kesi birkac; tfevlet arastnda bö
IOnmO~,nütusu günOmOzde30
milyonu asan, ve Ylllardir özgür
lOgOugranda yigitC;E!savasan,
bOyOkacuar c;ekenKürt haIkidir.

Partimiz, TOrkiye'nin yayuma
ve Osmanh lrnparatorlugunu
canlandrrma heveslerini tehlikeli
giri~imler olarak degerlendirir,
uluslararasr kamuoyunu bu ca
balara ka~I uyamk olmaya c;a
gmr.

TOrkiyeFlfat ve Dicle sulanru
kornsu ülkeiere kar~I bir silah
olarak kullanma politikasma da
son verrnelidir.Bu sular Kürdis
tan'dan kaynaklanrnaktadrr ve
onlar Ozerinde söz hakki en
basta KOrthalkmmdir,

Partimiz, bölgede özgOrlOk
ve demokrasi temelinde yeni bir
dOzen olusmasuu 've kornsu
halklar arasmdaki iIi~kilerin,
baski ve hegemonyaya degil,
e~itlige ve kar~lltkh yarara da- .
yandmlmasuu ister.

Biz bölgede tümOyle iyi kom
~uluk ili~kilerini, ban§C;IiIi~kileri
istiyoruz.

DENGGüncel Geli~meler
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Ban~~1 ve Acfil Bir
. . Cözüm Mümkündür

Partlmiz, ba~lndan beri, KOrt
ve TOrk halklannm daha fazla
aCI Qekmemesi, bo§. yere kan
dökülmemesii ülj(enin yamp YI
krlmamasr ve ülusal kaynaklann
heder olmamasl i<;in,Kürt seru
nunun.ban§«1 ve adil bir QÖZü
münden yana oldu ve bu politi
kaYI kararhllk ve sorumlulukJa
1:8 ylldlr sürdürdü.

Kürt ve TOrk toplumlannm
. geni§ kesimlerinin özlem va is
tekleril1'euygun dü§tügOne ku§
ku almayan bu <;:aba.ve.gayret-

.... ,..

Son dönemde QOkdaha tehli
keli bir geli~me de, rejirnln Türk
halkr arasmda bilin<;li !jekilde
kl~klrttlgr Kürt dO~manhgldrr.0,
izledigi baskt polltlkasi sonuc
verrnedlkce, geri teptikge, i9ine
dü~tügü 91kmazmverdigi hlrQm
likla, yOk daha igrenQ yoJ ve
yöntemlere basvuruyor. -Türk
kamuoyunu 'Kürt halkma kar~1
.sartlandrnyor: böylece iki ulu
Surr, Türkiye ve Kürdistan bo
yunea bogazla~masma a<;lkbir
ortarn haztrkyor. .

TOrk hükOmeti sorumsuica
bir tutum ic;indedir.0, ate~le oy
nuyor.

-lürk burluva basrru, sözde
. aydmlan ise bu tehlikeli gidi~e
canak tutuyorlar. oniar da, ~o'
venlzml ve Kürt dü'~manlrgml .
kl~klrtarak gelecekte· yeraJabile
cek ~o.kdaha vahim olaylara ze
min hazrrhyorlar,

, Bu _sorumsuzca tuturndan
dolayi hükümsf ve bu politikaya
destek veren herkesi uyanyo
ruz. Bu tutulacak yol degildir.
Bunun sonuctan, bu tär k.~klrtl
cuar da dahil, herkese zarar ve
rebilir ve hem KOIt, hem TOrk
toplumu baklmmdan tahmin edi
JemezaCIve kaYlplara yol aya
bilir.

Ate~le oynamaym! Sorunun
gözümü igin gagda~, ban~QI,
adil yol ve yöntemler varken su
yu böylesine yoku~a sürmeyin.

..

Oysa sorun, ag.lr baski ve
. sörnürü altrndaki bir ulusun 50-
runudur, onun hakll rnücaostesl-

- dir. Sorun PKK"dan önce vardi
ve PKK yok otsa bile bu sorun
varolmakta' devam edecektir.·
9aglmlzda e~ine az rast1arilrbu
baskl ve sömOrüyü yOrüten isa
Türk devletinden ba:,?kasldegil
dir. Sorunun' c;özOmOa9lkt1r,ba
sittir:' Kürt halkrna haklan tanm
dlgl zaman ·o.rtädahi9.b_irsorun
kalmayacaktlr. .

Oysa Türk devleti böyJesine
Qagda~,adil, ban~QIbir c;özOme
kaplyr kapamakta· Israr ediyor.
0, bilin<;leve inatla Kürt 'halklOl
silaha sanimaya, daga itiyor.
Böylece tank ve toplann I, u<;ak
larlnl; dev ordu ve polis meka
nizmaslnl .kullanmak, Kürdis
tan'da insan haklannr asklya
Slip terör estirmek iQingerekQe
ler buluyor.

Dünya ve TOrk kamuoyu bu
<;irkin'oyunaartlk dur demelidir.

Hükümet Kürt
DQ~manhglm
KI~1l11y.or

Kürt Sorunu Sir .'
.Terör OlaYI Degil.
Baskl Altlndaki ..
Bir Ulusun Sorunudur

"BugOn PK!< eliyle ortaya Qlkan
kar~1~iddetir1,devletin baski po
litikasmm' ve yillardrr sOregelen
agfr ve parvasrz terörünün 50-
nucu oldugunu gizlemeye Qall~l
yor.
. Bunca baski ve haksrzlrk
baska hangi sonucu verebilirdi?

Türl< Devleti Kürdistan'da in
san hakJannraskiya alrnarun, sl
vil halk üzerindeki baskryi kat
kat arturmarun, kÖy ve kasaba
lan yat<IPyikmamn, halRrkatJel
rnenin, sürmenin gerek«esi ola
rak da' PKK'RIOeylemlerini gös-'
teriyor ve kamuoyuna, teröre
ka~1 savasiyormus irnajmi ver
meyeQa"~ryor. Bu tarn bir yalan
ve ikiyOzlülüktür.

. 12

Yeni hükümetfe ilgili bu 50-
nUQ bizim i9in sürpriz olmadl.
Demirel ve Inönü'nün de halka
vereeek hi9bir ~eyleri olmadlgl-
01, bu hükümet daha kurulu~
a~amasmdayken ve ondan «ok
önc~leri Israrla söyledik.

Yeni Köalisyon Hükümeti de,
12 EylOIrejiminin yaralannr sar
mak, ülkeye demokrasi getir
mek, Kürt sorununa adil ve ba
n:,?<;1bir yözüm bulmak, i~sizlik;
pahahllk g.ibi acil toplumsal 50-
runlara <;:özOmbulmak, böyleee,
kitlelerin demokrasi ve degi~im
Istemine cevap vermek ~urda
kalsm, tarn anlamlyla 12 EylOI
rejiminln bir devam" hafine gel
mi~,ANAP'ja~ml~tlr.

Bu hükürnet, Kürt sorunuyla
ilgili olarak hem TOrk, hern de
uiuslararasl kamuoyunu .<;irkin
ve;teblikeli bh;imde yal)lltmakt~-
dir. _, u .

0, koca bir ulusun özgOrlOk
sörununu bir PKK sorul'lu va te
röl OlaY'1gibi yans1tmak rstiyor.

Kürt basrruru ve demokratik ba
srm böyh~eesusturmak istiyor.

ilk kez bu dönemde Newroz
bayrarrunda kitlesel yOrüyü~ya
pan sivil ve savunmasiz insanIa
ra devlet gü<;:lerinceyayhm ate~i
ayll~i ve yogu Qoeuk ve kadm
olmak üzere, yüze yakm insan
katledildi.

itk kez bu hükOmetdönemm
de, $Irnak, 9ukurca ve Kulp,ör
neklerinde görOldOgügibi kent
ler, top, tank, panzer ve ucakta
ra hedef yapilarak yerle bir edil
di ve tarn kent 'halkl sürqüne
zorlandr,

i<;i~leriBakam, BöIge Vallsl,
Yargltay Ba~kam ve benzet so
rumlular, kOylerin ve kasabala
rm bornbalanmasrru, sivil halka
yönelik bu tür kmmlan, kitlesel
i~kenCeleri,yurtseverlere ve ba
sma yönelik yarglslz intazlan ar
uk gizlemeye bile garek görmO':
yor, a<;lka<;lksavunuyorlar.

Koalisyon Hükümeti
ANAP'la~ml~Ur
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Sorunlann cözümünü 0 so
runlan yaratanlardan, haksizlar
dan ve zorbalardan bekleyeme
yiz. Sorunlann yözOmOiein her
iki toplumun türn namuslu, onur
lu, devrimci, demokrat ve ban~
sever insanlanmn elele verme
sinden baska yol yoktur. De
mokratik bir TOrkiye'nin ve ö~
gOr bir Kürdistan'm gergekle§
mesi buna baghdlr. Her iki hatk
baklmmdan refahm ve ban§lt1
gerc;ekle~meside buna baglldlr ..

KOrt halkl kendi Ozerinde
yOzYlllardlr süregelen boyundu~
ruga son vermeye, haklanm al
maya ve kendi ülkesi KOrdis~
tan'da özgOr ve insanea bir ya
§am kurmaya kararhdlr. Bunu
önlemeye hiC; kimsenin gücQ
yetmeyecektir.

Kürt halkl hiC;kimsenin yur
dunu 6ölüp par9alamaya niye'li
degildir. 0, her onurlu ulus gibt;
kendi ülkesinde özgOrya~amak,
kendi kendini yönetmek istiyor.
0, !3irle~mi§MilIetier ilkelerinin,
AGIK Sözle~mesi'nin, Paris ~ar~
tl'nm kendi durumuna da uygu
lanmasml istiyor. Bunun, ba§ka

Kurdistan'ln ve ~
Türkiye'nin emek9i ve
yurtsever halkl!
DemokratIar, aydlOlar,
ba"fseverlerl
Tüm namuslu lnsanlar!

blrakllmall;
* Kürdistan'da kiffa, kara

kol ve hapishane yaplmma
son verilmeli, bunlara harca
nan paralar KOrdistan'm ons
nrm i9in harcanmall,

BunJar antmasi gereken ilk
ve aeil adlmlardlr; gerilimi ~fü~O
rüp diyalog yolunu aeabilir.

AC;lksöyleyelim ki, hükOmet
politikasmm degi§ecegi konu
sunda hi9 iyimser degiliz. Belli kl
bu hOkOmetve belki bunu izle
yecekler de, gereekler ve 90z01-
meyen sorunlar onlan saf dl~1
edinceye kadar, bu C;lkmaz50-
kakta, adeta körOkörüne yürü
meye devam edeceklerdir.

• KOrdlstan'da devlet terO
rune, i,kenceye son verilmeli;

• OlaganOstü hai' kaldml
mall;

• Özel tirnler bölgetien 9e
kilmeli; koruculuk sistemi da
gltllmah;

* Bir genel af 9lkarllmah;
* Yurtta,hktan 9lkarll'anlara

haklan geri verilmeli;
* Kürt yurtsever partHerl

dahil, tüm politik örgütlere ya
sal9ah~ma hakkl tanlnmah;

• Kürt dill, basln-yaYlnda,
egitim alanlnda ve resmi i,
lemlerde tam olarak serbest

Partimiz, ~iddetin kar§lhkh
olarak durrnasr. ülkede genc;le
nn ve masum insanlann kanmm
akmasma bir son verilmesi, ulu
sal kaynaklann heder olmamasi
ve Kürt sorununa ban~C;1cözürn
yolunun acnmasi Ic;inbirc;okkez
Onerileryaptl. Bugünkü kOtOdu
rumun sorumlusu TOri<yönetimi
dir ve durumun iyile~inesi ic;in
onUR,~u ilk ve eiddi adlmlan at
masl gerekir:

cözüms aC;lk oldugunu basm
dan beri dile getirmi§tir. Eger
TOrkyönetimi e§itlik ve karde§li
ge evet derse, iki halkm e§itllgi
ne dayah bir Kürt-TOrk federas
yonunu olusturrnak pekala
mümkündür.

Arnaslz e§itlige evet demez
. seniz, biz de ulusal baskiya, 00-
yunduruga evet demeyiz.

5iz baskryi sürdürmek ic;in
savasrnayr, ölmeyi gOze alrrsa
mz, biz de özgOr olmak i9in
mesru olan her aracla direniriz.

lste hersey bu kadar a9lk.
Türk halklna ve dl§ kamuoyuna
yalan söylemenin, teröre kar~1
savasiyorum demenin hakh bir
yarn yoktur.

Geriliml DO~ürmek
ve Diyal~g Yo.lunu
A9mak 19in
Atllmasl Gereken
ilk Adlrnlar

lere, Kürt ulusal müeadelesinin
günOmOzde ula~tlgl boyutlara
ve uluslararasi planda olusan
olumlu havaya ragmen, Türk yö
netimi hala KOrthalkma haklan
ru tarumaya ve sorunun ban§yl
cözürnü ic;in yolu acrnaya ya
nasrmyor, 0 iki halkm e~jtligine
ve yanyana karde§Qe"ya~amasl
na razi degil. °hajkrrruza, orta
c;agaözgObir baskr rejiminl, zul
mü, aetllkve gözya§ml reva gö
rüyor; özgOrlük ve e§itlik isteml
ne klYlm ve sOrgOnlecevap ve
riyor; §iddeti tlrmandlrlyor va
kan dökOyor.

Osmanh'mn son döneminde
oldugu gibi, Cumhuriyet dönemi
OOyuncada arauksiz sürdürülen
bu politika, Kürt halkma oldugu
kadar Türk halkma da bOyükza
rarlar verrnlstir. Bu politika, ülke
de genel olarak baskmm, geriei
ligin, sovenizrnln ve militarizmin
90910 otrnasrrun bir nedenidir.
Bu politika, demokratik bir top
lum kurmanm önündekl en ciddi
engeldir.

Kürt sorununu e§itlik ternelln
de c;özemeyenler Olkeye de
mokrasiyi de getiremezler.

Baskl ve terörOndozairru da
ha da arttirarak sonuc alma
umudu "kel, C;llgmcave bo§una
bir c;abadlr. Sorunun 9özOmO
i9in, KOrthalkmm haklanm tam
yarak e§itlik temelinde bir c;ö
zOrn bulmaktan ba§ka yol yok
tur. Her halk gibi KOrt halkl da
kendi kaderini özgOrce belirle
melidir.

Bu, Kürt halkl baklmmdan
baglmslz bir devlet ya da e§itlik
ilkelerine dayall bir federasyon
olabillr. .

Azrailden korkar gibi, bir Kort
devletinden korkmak ic;inneden
YOktur.Her özgOrhalk gibi KOrt
ler de pekala baglmslz, ayn bir
devlet halinde ya§ayabilirler ve
böyle bir yol seC;meye haklan
vardlr. Ama belli ta'rihi ko§ullar
da TOrk,Arap veya Fars halkla
nyla bir federasyon bh;:iminde
ya§amaYIda sec;ebilirler.

Partimiz, böylesine ikili bir
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re, gruplara, tek tek yurtseverle
re yagnda bulunur, Yurtsever
gÜylerin ortak cephesi iyin gaba
göstermelerini ister.

SömOrgeci rejime kar~1 tarn
I ulusal gÜyleribirle§tirelim.

Yurtsever güc;ler arasmda
hasmane tutuma, karde!i kavga
sma haytrl

Birlik iltin eansanm ve dO~
man! degil, halkrrmzr ve dostlan
sevindirelim!

Vigil KUrdistan
halklmlZ!
EmekCjller,
sosyalistler,
yurtsever aydlOlar!
PSK·mn mücadelecl
Uyeleri ve yanda,lan!
KOrdistan Sosyalist Partisi,

18 Ylldlr sömOrgeci rejime ve
her türden gericilige, baskiya ve
sömürüya kar§I, özgOrlOk, de
,mokrasi ve sosyalizm dogrultu-
sunda yilmaz, kararh bir mOca-,
dele yürütüyor. 0, 3;Kongresini
de basanyla sonuctandmn: ek
siklerini tarnsn, kendisini yenile
di ve gelecege yönelik önemli
kararlar atdi,

PSK yeni döneme daha ka
rarh, coskutu bir mOcadele ru
huyla giriyor. 81z,halklmlzlO ÖZ
gOr gelecegine ve insanltk ic;in
geryekten adil ve ban~yl bir ge
Igcege olan inanyla sava§IYo
ruz. Bu nedenle de, mücadele
nin aCllan ve slkmtllan ne denll
büyük olursa olsun mutluyuz.

Davamlz hakltdlf ve kazana
caglmlza ku§ku yoktur.

Kürt sorunu gözOm Iyin artlk
tarihin gündemine girml~tir ve
h\1bir 909 bugOOkükölelik iIi§ki
lerini daha uzunboylu sOrdüre
mez.

KOrt halkl 21. YüzYlla özgür
bir halk olarak girecektir.

* Ya~aslOKOrthalkanlO
ulusal kurtulu§
mOcadelesi!
* Ya~aslnKOrdistan
SosyaUst Partlsl!

Kölelik zincirlerini bir an önce
kirmak, halknmzt ulusal boyun
duruktan, Olkemizi yikrmdan
kurtarrnak iyin tüm halkm, türn
yurtsever gOglerin birligine ve
baglmslz, sorumlu, Herigörü§lü
.bir politik önderlige bugün her-
zamankinden daha C;qkihtiyacl
rmz var.

SömOrgeci rejimin halktrmza
,yönelik acimasiz terörüns kar§1
durabilmek, onun oyunlanru
bozmak, onu ulusal ve uluslara
rasI planda tecrit etmek ic;inde
birlige ihtiyaclmlz var.

Ancak bOylesibir birlikle hat
ka güven verebilir, onun tüm
gOylerini seferber edebilir ve
uluslararasi planda da yeterince
ciddiye ahrur bir gOgve secenek
yaralabiliriz.

Yurtsever gOylerin böytesl
geni§ bir ortak cephesini yarat
mak igin türn ulusal partilere,
tOmaydmtara, tek lek yurtsever
lere bOyOksorurnluluk ve görev
düsüyor. Bunun i«in yeni bir an
laYI§a,yurtsever partller arasm
da uygarca ve demokratik iIi§ki
lere gerek var, Yurtsever örqüt
leri hasun ya da düsman görme,
kardes karu dökme ve dogal
ele§tiri srrurlanru asan düsrnan
ca karalama ve suctarnatar gibi,
geymi§te yurtsever harekete
ciddi zararlar veren, birligin
önünde engel olan ve ancak
dO§manm i§ine yarayan yol ve
yöntemlere son verilmelidir.

80yOk10,küyüklü hic;bir parti
ve örgüt, ortak yalJ§maYIbenim- ,
sedigi ve diger yurtsever örgOt
lere kaf§1 dü§manca bir iutum
izlemedigi sürece birligin dl!itn
da kalmamahdlr. 8irlik zaferin
ko~uludur.

Gec;mi~te Kuzey Kürdis·
tan'da birlik konusunda yapllan
yalt§malann ,deneyiminden ya·
rarlanarak ve yanh§lardan ders
ler ylkararak, birligi mücadelenin
her alanmda ve en ba§ta ülke
zemininde, adlm adlm ve sablr·
la örgütlemek gerekir.

KOrdistan Sosyalist Partisi,
bu amayla tOmyurtsever partite- ,

14

,Ylgit ve direngen
Kürdistan halklmlZ!
Yurtsever partiter!
TOmyurtsever
lnsanlar, aydmlar!

halklar gibi, kardes TOrk halkrna
da higbir zaran yoktur.

KOrt halkma haklanru tarn
mamakta ve ban§gl cözürn yo
lunu acmarnakta israr eden, ko
ca bir ulusun kurtulus mOcade
lesini belli bir örgOtOnki,§i1igine
indirgeyip bir terör olayr gibl
göstermeye yeltenen Tür!< hOkü
meli, ülkede dökOlenkanin, Ylkl
mm ve her iki halktn gektigi ac1-
lann tek sorumlusudur.

Bu politika, ülkede §iddetl tu
rnandrrrnektan ve bunalirru art
nrrnaktan baska sonuc verme
yecektir. Bu politika devam ettigi
sOrece, ~iddet yok daha geni§
toplum kesimlerini saracak, ülke
tübnanlasacakur.

GOnümüzde, bazi dillere sa
klt olan "terörte birlikte yasarna"
Onerileri, bu ylkmaz politikada
israra yönelik, son derece so
rumsuzca ve ilkel bir anlayisr
gösteriyor. Qagda§, bansever
ve sorumlu her insana yarasan,
soruna adil bir cözüm aramak
ve böylece ülkenin Lübnanlas
masttun da önüne geymektir.

Diger yandan, bu politika de
vam ettigi sOrece, Kürt halkl ve
onun yurtsever örgOtieri bakr
mmdan, varllglmlzl, ülkemizi,
onurumuzu ve haklanmlzl sa
vunmak iyin, me§ru olan her
yöntemle direnmek, dogal 01-
makJanda öte, zorunludur. Par
timiz de, bu alanda OstOnedü
§eni yapmakta tereddOtetmeye
cektir.

KOrdistan $osyalist Partisi.
olaylann giderek ylglflndan ylk
tlgl bu a§amada, ,birkez daha
TOrk halkml, onun ilerici, de
mokralik ve ban§sever gOylerini,
TOrk aydmlannl, hOkOmetin'bu
yagdl§1politikasma dur demeye,
KOrt halkl tarafmdan uzatllan
ban~ ve karde§lik eline yamt
vermeye gagmr.

DENGGOncel Gell~meler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



15

Partimiz Türklye Kürdista
nrnda, ulusal sorunun ekono
mik, sosyal ve kültürel türn bo
yutlanyla ortaya konrnasmda,
sömürgecilik iIi§kisinin aydmla
ulmasmda, ulusal demokratik
devrim hedeflerinin belirlenme
sinde, Ylgmlann bilin~lenmesin
de ve örgOtienmesinde önemli
ve öncü nitelikte bir r~1oynadi.

Ozqürlük Yolu ve Roja Welat
birer aydlnlatma ve örqütlerne
arac olarak ve ayru zamanda
hajkirruzm diline kültürüne yap
nktan katkuarla toplumu dal,ga
tandrrduar.

Partimiz Kürt' dili ve tarihiyle
ilgili olarak ve aym zarnanda
Kürtee yaymladlQI eserlerle so
mOrgecirejimin kurduöu barajda
önemli gedikler acu,

Partimiz Kürdtstan ve Türki
ye'de i~gilerin ve öteki ernekel
kesimlerin örgOtlenme.sine de
gerli katkrlar yaptr. 0, demokra
tik egitime ve Kürt diline iIi~kin
olarak TÖB-OER'in aldlgl karar
larda önernll bir pay sahibi ot-

I rnarun onurunu tasiyor.
. Partlrrilz, üyelerlni baglmslz

aday gösterip türnüyle devrlmcl
ve yurtsever bir karnpanya so
nucu, 1~77'de Diyarbaklr'da,
1979'da ise Agn'da belediye
ba~kanllgl segimlerini kazandr.
Bu, genel olarak sol ve yurtse
ver hareket bakirrundan önemli
bir basan idi.

Partimiz 1980 öncesi, Kür
. distan'daki bazi i~gi grevlerini
basanyla yöneUi. ,

Partimiz, 12 Eylül öncesinde,
sömürgeci rejimin Kürt ulusal
sorununu yanh~ kanallara yö
neltme ve terörize etme 9abala-

es« Gene!Sekreteri Kemal Burkay

Bu 18 ,YII iginde, sömOrgeci
rejim, bir yandan partimizi ez
meye calisrrken, diger yandan
görü§lerimizi ve faaliyetlerimizi
kamuoyundan gizlemek igin ne
lazrrnsa yapn, Bize enformas
von boykotu uyguladl ve bunu
sürdürüyor. , .

TOm bunlara ragm!'!n, Parti
mizin KUrdistan ve Türkiye po Ii
nkasinda etkin bir rol oynadlglnl
ve bugün de oynamakta oldugu
nu söylemek hakkrrruzdir.
, Biz tarihi kendimizle bastat

miyoruz. Bizden önce ulusal
kurtulus mücadelesine emek
verrnis, hayatlanru adarms ve
yüzbinlerce kurban verrnis ku
saklann, yurtseverlerin yapukta-

, nm sayglyla amyoruz.
'Biz onlardan devraldlQlmlz

bayragl yükseltiyor ve ileri ta~l- ,
yoruz.

Oegerli konuklar, yolda~lar,
costlart

Partimizin 18. kurulus Ylldö
nümü nedeniyle düzenlenen
toplantlya hos geldiniz.

18 YII bir partinin yasarrunda
krsa süre degildir.

Bu 18 YII,ulusal kurtulus, de
mokrasi, bans ve sosyalizm rnü
cadelesiyle dolu olarak gegti.
. Bu 18 YII,aomasrz, pervasiz
bir baski ve zulüm rejimine kar§1

, direnisle dolu olarak gegti.
Onlarca arkadasrrmz. bu

barbar rejimin polisi, ya da, rna
salan 'tarannoan ya sokakta kur
sunlandr, ya da i~kence carkla
nnda can verdiler. Onlan birkez
daha sayglyla amyorurn.

Yüzlerce yolcas ve sempati
zarumrz zindanlarda, i~kence
garklannda saghklanOiyitirdiler.

Bir bölümümüz yurt disma
glkmak zorunda kaldlk, yurttas
hktanglkanldlk.

Rejim halktrruzrn, partimizin
ve öteki yurtsever parti ve örgOt
lerin Ozerinde estirdigi bu baskt
ve zulümle mücadelemizi durdu
rabilecegini sandI.

Kürt ulusal hareketini ezme
ye, kökOnOkurutmaya yeltendi.
Ve 0 bu umutsuz, zavaltica ca
bayrbuqün de vartuziyta sürdü
rOyor.

Ne var ki sömürqecl rejiminin
bu caoatan bosunadir.

Ulusal mücadele, oüsrnana
inat Ylgmlan sardr. Partimiz bu
gOnde ayaktadir ..Hakh amaciar
igin, özgOrlOkve bans igin, sö
rnürüsüz ve adil bir düzen igin
savasnk, savasryoruz, savasa
caglz.

Yolda~lar, dostlar,

•• •"BIRlIK, ZAFERIN KO~ULUDUR"
Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Sekreteri· Kemal Burkay:
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Kongresjni yapn. Ulusal ve ulus
tararas. planda son önemli ge
Il~meleri tartl9tl, bu geli9melerin
ve yeni dururnun 1919mdapoliti
kasuu gOzden gec;:irdi, sosyaliz
me yönelik görü~lerini yeniledi,
proqrarmrn yeniden dOzenledi
ve gelecege yönelik Onemli ka
rarrar alQI.

Partlrniz bu kongrede sosya
lizme, yani emekc;:ilerin davasi
na, yani ger<;:ekanlamda özgür,
adil, e~it<;:i özetle yasanasi bir
düzene olan Inancrru birkez da
ha vurguladl.

70 Yllhk deney basansizhkla

(Foto-DENG)

türlüsüne karstyrz, adil ve ileri
bir dOzenden yanaYlz. .

Biz, hatkirmzm KOrdistan'm
diger parcalarrnda yürüttüjiü
kurtulus mücadelesine elimiz- r

den geldigince destek verdik.
t Bu parc;:alardakl yurtsever örgüt'
lerle kardesce ve slkl ilili9kileri
miz vardrr. Bundan da gurur du
yuyoruz.

Su 1.8 YII I<;:indeden'eysizlik
ten gelen yannslar da yapnk ve
bu yanhslan ge~itli vesilelerle ve
aC;:lkyOreklilikle dile getirdik.

Yoldastar, dostlar,
Partimiz bugün de, yurt er-. .

16

·yürOttü.'
. Partimlz, Kürt ulusal hareke

" tinin sesini ulustararasi planda
..' duyurmak, Kürdistan'l bölen
'i 909lerln' zorbahglOl anlatmak ve
.: . dayamsrna saglamak ic;:inyogun

bir caba gösterdi.
, . Biz basmcan berl, özgOrlOk,

, demokrasi, bans ve sosyalizm
.I ic;:in,Türk halkuun devrimci ve

demokratik gO<;:leriyle dayams
r . maya büyOk deger verdik. Bu:

,gOn da ayru tutumu sürdürüyo
ruz.

Biz basindan beri, özgOrlOk,
demokrasi, bans ve sosyalizm

Kitleler, MB/jiPSK" diye hayklfrillsr.

~lndaki cansrnaranyta oldugu gi
bi, yurt ic;:inde, aS11mOcadele
alanmda da ayaktadir.

0, legal, yan-Iegal ve illegal
tüm aractan ustaca kullamp hal
kmuzrn kurtulu§ mOcadelesinde
ki yerinl korumakta, Ylgmlara yol
göstermektedir. .

Partimi·z kisa süre önce 3.

ic;:inulustararast plan da emekc;:i
Ylgmlara, ilerici ve demokratik
gOc;:lere,ulusal kurtulu~ hareket
lerine destek verdik. Bu enter
nasyonalist tuturnumuz bugOn
de devam ediyor ve bundan gu
rur duyuyoruz.

Biz bugOn de sörnürü ve zul
rnün, baskirun, e~itsizligln her-

. nna, nrrnanan tasizrn tehlikesi-
• ne.dikkati c;:ekti,buna kar~1 ulu
sal ve demokratik 9091erin ortak
cephesi ic;:in.yo~un c;:abalar gös
lerdi. ' ,
';.' 'Par:timiz 1'2 EylOl'den itiba
ren, Olkenln oasma 9öken tasist

.• rejimEi ka~1 yurt Iyinde ve drsm
.Lda 9~9m bir 'te~hir karnpanyasi
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~u gibi gelecekte de olumlu hiy-
bir sonuc vermeyeceüi, sorunu
vözmeyecegi, aksine, yangtnl
äana da bOyOtecegi ve her iki
halk acrsmdan da daha fazla
acrya yol a9acagl a9lktlr .

Sömürgeci rejim PKK'nm ey
ternlarini bahane ederek suyu
yokusa sürüyor, BOylece 0 hern
kendisini, hem halkt aldanyor,
, Oysa bugOnkO kanh terör or
tarnmm sorumlusu ondan bas
kas: degildir. 70 yillrk inkar ve
terör poütlkasi ba~ka sonuc ve
remezdi.

Bu ourumdan nasu ylklla
cak?

Sorunun bir tek cözürn yolu
vardrr: 0 da, bugOnkO zorbahk
pounkasma son verilmesi ve
KOrt halktna en rnesru, en dogal
haklanrun tarunmasnnr,

KOrt halkl da her halk gibi
kendi .kaderini özgOrce belirle
melidir.

Sömürgeci rej.m titi, Kürt
ulusal hareketini ayrrilkyllikla
sucluyor.

Oysa, Kürt halk, kücük bir
azmhk degil, ülkesi parcalanrms
30 milyonluk bir ulustur. Her
halk gibi bizim de, kendi Olkemi
zt özgOr kitmak, birlestirmek,
kendi devletimizi kurmak hakkr
rmzdrr. Ama biz, e§itlik ternelin
de birlikte yasarnaya da vanz.

Ülke ve dOnya kamuoyu
önOnde birkez daha llan ediyo
rum: TOrkiye bir federasyona
varsa biz de vanz. .

Klbns'taki yüzbin TOrk Iyln
istenen haldar, Kuzey Kürdis
tan'daki say'ca 15 milyonu a§
kln Kürt halktna da tanmmahdlr.

Biz, kan dökOlmesini istemi
yoruz. Biz iki halkm da aCI <;ek
mesini, Olkemizin yanlp Ylkllma
SIOl, ·kaynaklann telet olmas'"l
istemiyoruz. 18 Ylilik politikamlz
bunun kanltldlr.
. $iddetin durmasl ve sorunun

ban9<;1<;özOmOneyolun a<;llma
SI i9in Israrll önerilerde bulun
duk. Bir kez daha, tekrarhyaYlm:

• KOrt halkma kar§1 yOrOtülen
davlet terörüne, kitlesel tutukla-,

in§asl, demokratik bir toplumun
yaraturnasi..

Diger yandan, ülkede durum
düne gOre büyük capta degi§
mistir, SOmürgeci rejim Kürt so
rununu terörize elmeyi basardr,o bugün, sorunu ie; ve dl~
kamuoyuna bir terör olay: gibi
göstererek halkrmiza y~ptlQl
zorbahktan, Kürdistan'da yOrüt
tügO kirli savasi hakh gOsterme
ye yah~lyor.

Rejim, Kürdistan'da perva
sizca kan dökOyor, iskencs edi
yor, halkrmrzt göye zorluyor.
KOrdistan ates altmdadir.

Bu duruma nasu gelindigini
biliyoruz. Rejim, daha 1960'11
Ylllarda kitlesel bi<;imde geli~en
Kürt ulusal hareketini, baski ve
kl~klrtma ile yanhs kanaüara.s
zamansiz -silahh eylemlere yö
neltti.
, Öyle olmasaydr, KOrt ulusal
hareketinin bugOn eok daha kit
Jesel ve örgüttO otacaäma. rejimi
ulusaJ ve uluslararasi planda kö
§eye slkl~hraca9lOa ku§ku yok
tu.

Bu nedenledir ki, Partimizin
geymi~ten beri politik c;all§maya
aglrllk vermesinin,. sörnürqecl
rejimin plan ve oyunlanna kC)r~1
yapllgl uyanlann ne derece
dogru oldugu §imdi antasmyor.

Ancak, ne yank ki, bu oyun
tann önünü almak mOmkOn 01-
rnadr, KOrt ve TOrk solu, yurtse-
.ver ve demokratik hareket, blr
bOtan olarak yeter sorumlulugu,
Heri gOrO~lülügO, gOsteremedi,
kendi arasmda birlik saglayama
dl ve rejimin provokasyonlanna
kar§1 dogru bir tutuJ:l1alamadl.
Bu nedenla olaylar sömOrgeci
rejimin istedigi dogrultuda geß~
ti.

$imdi ise durum degi~mi§tir.
Olkemizde bir kaos ya~anIYor.
SömOrgeci rejim, 70 Yllhk inkar
ve terOr politikaslnl inatta ve IS
rarla sOrdürOyor. 0, Kürt halkma
haklannl tammazken, polis ve
ordu terörOyle KOrt ulusal hare
ketinl bastlrmaya_yah~lyor.
. Bu politikan," ge9mi~te oldu·

lamatun vardlgl scnuctardan
önemli dersler de <;Ikardlk. 80s
yalizme yönelik görO~lerimizi ye~
niledik. Zaman ivinde yanh§hgl
anlasitan ya da eskiyen kimi gö
rO§leri blraktlk.

Vardlglmlz sonuclann en
Onemlisi, sosyalizmin ancak yok
partili, özgOr, demokratik bir top
lumda ger<;ekle§ebilecegidir.
Halk c;ogunlugunun istemi, des
tegi ve katkisl olmakslzm sos- ')
yalizm kuruamaz.

Bunun iyindir ki 3. Kongreye
yenilenrne kongresl diyoruz.

Böylece "I;jrtimiz bir dOne- .
meyten ba§anyla geyti. Birligini
korudu ve bir uytan diger uca
savrulmad,.

Gec;mi~te oldugu gibi bugOn
de Partimizin OnOndeki ilk va
büyOk hedef ulusal demokratik
devrimdir. Yani KOrdistan'm sO
mOrgeci boyundurugundan kur
tulmasl, köklü bir toprak retor
mu, ulusal ekonomi ve kQltürün

sonuclandr. BugOn bir geriye
dönO~ yasarnyor. Ama sosya
lizrn ölmedi. 0 insanhgm gele
cegidir. sosyaüzrns giden yol
ini~1i C;lkl~hdlr. Insanhk, ki~inin

. ki~iyi sömürmedigi, ezli1edigi bu
adil, ban~~1 ve gere;ek anlamda
özgOr dOzene elbet varacak. In
sanllgm bu güzel gelecegine en
kOC;Okbir kusku duymuyoruz.

Diger yandan, 70 YlllJk uygu-
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Günürnüzde yurtseverllqtn
ve ihanetin ölcüsü, ulusat güc;le
rin birliginden yana olup olrna
rnakur,

Partimiz, iürn yurtssvsr paru
leri ve gruplart~tek lek tüm yurt
Sever insanJan, ulusal güc;lerin
birligi i9in 9aba göstermeye ca·
ginr. '.
, Büyük·kü<;ük 10m yurtsever

\ parti ve gi'uplar-,birlik icinde yer
almahdlr. ,

Yolda§lar, degerli dostlar,
20, YüzYlltn tamamlanmasl

ra §urada az bir zaman kaldl.
In,sanltk 2000 Ylltnm e§igine
yakla§IYor.· ,

Ne yazlk ki, bugüne dek öz
gürlük, adalet ve e~itlik ugrunda,
datia iyi bir dünya ugrunda veri
len, tüm kavgalara, cekilen tüm
3cllara ragmen, insanhk manza·
rasl haJaI<;39lCIdegil.

Teknigin ve bilimin' vardlgl
hayr~nhk veric!, §a§lrtlcl düzeye

kirrnz bakrrrnndancekilrnez hale
gelmi~tir ve 0 bir cikar yol an
vor.

Bu, umutsuz gibi görünen
dururnda kitlelere dogru bir yol
ve secenek sunmak bizim göre
vimizdir. Bu YQIve bu sec;enek
,vardlr.
~ <{Ikar yol, yurtsever gü<;lerin
dogru, ge((;:ekcibir politika üze·
rinde birligi ve ulusal diteni~in
c;oky5nlü örgüllenmesidir.

Halklmlza güv,en vermek,
ulusal 9ü91eri en genl~ planda
seferber etmek buna baglldlr.
, Ulusl,ar.arasl planda ciddiye

ahnmak, temsil gücü kazanmak
,ye ge'1i~destek yaratmak buna
bagltdlr., .

Ancäk böylesi bir' birlik sö·
mürgeci rejimi ic;erdeve dl~arda
.kö:;;eyp;"KI:jllrabilir.

Birlik zaferrn kö:;;uludur.
Bu amac;la Partimiz, san

kOlJgresinde birlige iIi:;;kin yen i

bir karar aldl ve tüm yurtsavar
gü<;lerec;agndabulunuyoruz:

BirJiki<;iny.eoitJirantayis ge
reklidir. Yurtsever örgütler birbir
lerinin varhglna saY91gösterme
I1dir.Yurtsever örgütler arasinda
asla ~iddete basvurulmarnahdrr.
IIi~kileruyqarca'olmahdrr. ,

Tüm gÜ91ersömürgeci reji
me kar~1blrlesrnelidlr.

Bazilan kendilerini tek dev
'Jimci ve yurtsever, kendileri dl-'
srnda herkesi ise hain sayrnak
tadrrtar. Bu antayis sakatnr, ulu-

.. sat 9ü~lerin birligi önünde ciddi
bir engeldir ve ancak düsrnana
hizmet eder," Bu anlayis terk
edilmelidir.

olan her aracta direnmekten
baska yapac&kbirsey kalrruyor.

Evet, kan dökülmesini iste
miyarui. Bafl~C;IYIZ.Ama kÖleli
ge de evet demiyoruz. Özgür 01-
rnak ic;in,ülkemizi bu zorbalarrn
((izmeleri altmdan kurtarrnak i((in
ne lazimsa yapacaglz.
. Hangi bedeli ödemek_gereki
yorsa pdeyecegiz. ,

voioasrar, Oostlar, ,
Bugün, Kuz~y KürdiSlan'da

.ulusal kurtulus mücadelemiz
cok cetinsorunlana yüzyüzedir.
Düsmamn saldrrrsi aglrdlr. Ulu
sal kurnnus-acma ortaya <;Ikml§
kimi güc;lerise cok büyül( yanhs
lar·yapmaktadlrlar. Ya~am.' hal-,

18 '

malara, i~kenceJere: klYlmlara,
sürgünlere, özetle bu kirli sava
§a san verilmeli.

• Olaganüstü hat, köy koru
culugu ststemi kaldmlrnah: özel
timler dagltllmall.

• Genel af crkanlrnah: zln
dandaküer ~Ikmah ve yurt d.sm
dakiler dönebilmeli. '

• Partimiz dahil, yasakh du
rumda otan tüm politik partiler I

yasal causma hakkma kavus
malt.

• Kürtc;e okullar acrlrnalr:
Kürt dili basm atarunda, radyo
ve televizyonda ve resmi i~lem
lerde özgürce kultarulmah,

* Silaha, kl~la ve karakollara,
zindanlara harcanan dev paralar
Kürdistan'm onanrm icln, i~yeri,
konut, akul ve sagllk ic;in har-
canmahdlr.' •

Bunlar atrtmasi gereken ilk
ve acil adnnlardir.

Türkiye'nin dernokratlkles
mesi ve ülkeye bans gelmesi,
Kürt halkirun özgürle~mesi ile
slkl sikrya baglantilldlr:

Ülkelerimizin diger temel so
runlanrun cözürnü, bir bütün
olarak ekonamik, sosyal ve kül
türel geli~me de buna bagltdlr.

Ne yazik kl sörnürqeci rejim,
bu <;agnlara kulak asrmyor. 0,
terörü nrmancrrarak sonuc alma
<;llgtnhgmadevam edlyor.

Bu politika bu hükümetin de,
onu izleyecek ba~kalpnnm da
ba~ml yiyecektir.

Bu politika Türk halktna da
yOk daha aglr aCllar ve zararlar
verecektir. Yalntz Kürdistan de
gil, Türkiye'de Lübnanla~acaktlr,
Yugaslavya'ya dönecektir.

Bu c;agdl~1palitikaya kar~1
<;IkmakTürk halkmm tüm emek
<;i,aydtn, demokrat ve ban~se
ver kesimlerinin görevidir.

Ancak, ne yazlk ki, bu ke
simlerin zaten zaYlf olan sesi,
ülkede giderek artan ~avenizm
dalgasmda bogulmaktadlr.

'Bu durumda bizim ic;in, Kürt
halklnm" toplu~~n ..tüm onu.:lu
ve ~erefh guc;len 1C;ln,bu zulum
ve sömürü rejimine kar~1me§ru
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Her~ey özgür ve demokra·
tik Kürdistan i~in!

Hertl§t bo welate azad!
Ya§asm Kürt halkmlO ulu·

sa. kurtulu~ mücadelesi!
Ya~aslO Kürdistan Sosya.

list Partisi!

Kürt halkrrun yasamrnda yeni bir
pencere aYlldl. Kar altmdan sü
ren bir ilkbahar yiyegi gib:, Gü
ney Kürdistan'm bir parcasmda
özgür bir böige oiustu ve ulusal
bir yönetim kuruldu.

Kürt parlamentosunu, Kürt
hükürnettnl, Kürt Federe curn
huriyeti'ni sayglyla ve coskuyla
selamhyoruz.

Onu korumak, gÜylendirmek,
yasatrnak iyin seferber\ olmah
Ylz.

Bir Azeri ozarurun güzel sö
züyle: "Bir kere yükselen bayrak
düsmez".

votcastar. dostlar,
Kürdistan'Jnbahan arnk bas

larmsnr. ÖzgOrlOk rüzgan KOr
distan'm türn parcalanm da sa
racaknr, KI§m ve kann ylrpml§
lan aruk bosunadir.

Ku~ku olmasm ki 21. Yüzyua
özg.ürbir halk olarak girecegiz.

Istedigimiz özgOrlüktOr, ek
mektir, bansnr,

KOrdistanSosyalist Partit11er,
dostlar,

Bunun iyin seterber olahm.
Ulusal gOylerinbirligi iyin, ulusal
direni§in örgütlenmesi iyin seter
ber olaltm. Yeni bir coskuyta,
hmcla, umutla causaurn.

Yurt dl§lndaki ernekel ve ay
dm kardeslerimlz,

Ülkemizin kurtulusu, halklml
zin 10m halklar arasrnda ba~1
dik, özgür blr halk olarak yasa
rnasr, KOrdistan'da insanca, ileri
bir yasarnm kurulmasi iyin size
de büyük görevier düsüyor. Bu
kavgaya daha büyük ölcüde
omuz verin.

Öyle ki biz de:özgOr Kürdis
tan'a, Insanlanrnrzm arasina
gönül rahathglyla dönebilelim.

Kendi yurdumuzda i~ ve ek
mek sahibi olabileHm.

ha barbar sayacaktarmr.
Yoldaslar, dostlar,
Herseye ragmen, bir KOrtve

bir insan olarak umutsuz degi
lim. Umutsuz degiliz. Insahhk bu
atacakaranhk dönemi elbet a§a
caknr, Akhn ve saöduyunun se
si, karanlJgm sesine, iyinin ve
haktnun sesi kötülOgün ve zor
bahgm sesine elbet aglr basa
caktir.

Biz atarrnz Zerdü~t'ü'nateslnl
·ta~lyoruz. insanoglunun eninde
sonunda kendine yara~lr iyi, adil
bir dOzen kuracagtna inanlYo
ruz.

Hiy kimsenin ku~kusu olma
sm ki, Kürt halkl da kölelik zin
cirlerini klracaktlf ve bu artlk ta
rihin gOndeminegirmi~tir.

1991 Ylhndan ba~layarak,

(FOlo-OENG)

getirlyor.
Ve 2000 yihna yaklasrrken,

bir yandan uygar kusaklar 01-
makla övünüyor, diger yandan
hala savasiyor, birbirimizi bo
gazhyoruz. Bunun iyin aku: ar
rnaz öldürücü araelar, ucaklar,
bombalar, kimyasal ve biyolojik
silahlar yapiyoruz.

2000 yrlma yaktasrrkan hala
insan msam hor görOyor. Avru
pa, Amerika ve .GOney Atri
ka'daki Jrkylllk, yabanci dü~
manhgl bugün de toplum ya~a
mml, ban~1tehdit ediyor.

2000 Ylhna yakla~lrken dün
yamlzda hala tutsak uluslar var.
Ve Kürt ulusu bunlardan biridir.
Ülkemiz telörgOler,maymlar, ka
rakollar Va panzerlerle dörde
bölünmü~tOr.Halklmlz soyklflm-

PSK'mn düzenledigi geceden bir görüntü.

la yüzyüzedlr,
Böyle bir dOnya uygar 01-

makla övünebilir mi? Böyle bir
insanhk akllh olmakla övünebiür.
mi?

insanhk bu durumdan utanc
duymaüdrr.

Bu gidi~le eger gelecegi yok
etmezsek, kusku olmasm ki ge
lecek kUiaklar bizi, zavallJvahii
atalar arasinda sayacaklardrr.
Ve bi~ 20. yüzynda yasayanlan,
belki Isa'dan onbin YII önce ya
sayanlardan daha vahsi ve da-

,
ragmen, insanllk bugün yetin
sorunlarla bogu~uyor. Bir yanda
yiyecekler.yOp kutulanru doldu
rurken diger yanda yüzmilyon
larca insan acnr. YOzmilyonlar
ca insan okumasrz-yazrnasrzdrr,
ögtetmensizdir, doktorsuzdur.
bu gOzelim ve geni~ dOnyada
evstz-barksrzdu.

Bilginin ve teknigin vardlgl
bu asamaca, insanllk yevresini
sorurnsuzca kirletiyor; topragl,
suy,u, havayi bozuyor; yasarm
tOm canhlar lcln tehlikeli haie
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K. Burkay: Biz, programda
yaptlglmlz önemli degi;;iklikler
ve aldlglmlz yeni kararlar nede
niyle 3. Kongre'ye yenilenme
kongr'esidiyoruz. Izlenimim 0 ki,
örgüt tabarurmz bu degi~imi son
derece olumlu buluyor. OrgOtta
baru, Kongre öncesi acilan tar
tisrna ortarruyta, 2. Yurt DI§I

la ilgili olarak bilgi verdirn ve
gec;mi;;tekikimi yanhslanrruzr di
le getirdim; KOrtulusal haraketi
nin buqünkü durumu ve muhte
mel qelisrneter Ozerinde dur
dum.

• izlenimleriniz nasll? Ör
güt tabaru bu degi~iklikleri
nasu kar~lltyor?

(Foto-DENG)

• Say," Burkay. Parti
Kongrenizin ardmdan, ~e~itli.
Avrupa ülkelarini kapsayan
bir gezi yaptlmz. Hangi ülkele
re ugradlmz ve bu gezinin
amaci neydi?

. ~. B!Jrkay: Federal Alrnan
ya, lsvicre, Fransa,. Ingilter~ ve
Danimarka'ya ugradlm. Bu gezi
den amac, öncetlkle, 3. Kongre
nedeniyle, yurt dl~lndaki parti
Oyelerineve tarattarlanrmza bil
gi vermekti. Bu nedenle gittigim
yerlerde toptannrar düzenledim.
Aynca, bazt ülkelerde styasi
parti ve hOkürnet yetkilileriyle,
basm-yayrn organlanyla da gö
rüsrneler yapnm.

• Toptantuar konusunda
Ozelle bilgi verir misiniz?

K. Burkay: Federal Alman
ya'da be~ yerde (Dulsburq, Bre
rnen, Berlin, Köln ve Stuttgart) ,
lsvlcre'nin Aarau kentlnds, Pa
ris'te, Londra'da, Kopenhag'da
va Stokholm'da düzenlenen top
tanntarda.konusnrrn. sorulan 50-

. rulan cevaplandrrdim. Bu top
tannlara, tek tük istisnalann dr
smda yanuzca Partimizin üye ve
sempatizanlan katudilar. Top
lam olarak yakla~lk bin dolaym
da insan bu toplantitara katrldr,

Topfannlarda 3. Kongremiz
le, yaptlglmlz program degi§ik
Iikleriyle ve allnan yeni kararlar-

• ••• ••

"TE.Zl~RIMIZIDI~DUNVAVA
..·IVIANL!ArMAK GEREK'IR"

. -

PSK Genel Sekreteri Kemal BURKA Y:

Kurdlstall Sosynnst Perus, (p:iK) GlJlleJSekreten Kemal Bl.irkay.
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K. Burkay: Elbet Olkeden01-

• Avrupahlar bu konuda ne
dü~Qnüyorlar? Batlhlann Tür·
kiye'ye ve Kürt sorununa yö

. nefik bellrgln ve ortak bir po·
· litikalarl var ITU?

larda dile getirilen hak ve pren
siplerin kaglt Ozerinde ve lafta
kalmamas: i(_(incaba gösterme
lerini istedim.

K. Burkay: Kasrrn'in ikinci
nattasmda Fransa'da Fransa
Sosyalist Partisi ikinci Sekreteri
Mösyö Foksta. Merkez Sosyal
Demokratlar'l (CDS) temsilen
Bayan Monique Badenes ile 've
Fransa KomOnist Partisi'nden
bir heyetle görO~tOm.Kaslm'tn
OgüncOhaftasl ingiltere'deydim.
Burada Liberal Part,! Sekreteri
Graham Elson ile ve parlamen
terlerle görü~tom, Arallk ba~tn-

da Danimarka'da, hemen he
men tüm parti liderleri ve dl~i~
lerl yetkilileriyle görü§tüm. Bu
görü~melere Partimizin bu ülke
lerdeki temsilcilerl de katudilar.

Bu görü~mele.r sirasmda
Kürdistan ve Türkiye'deki son
·durum hakktnda bilgi verdim,
TOrk hükümetlnln inkara va-§id
dete dayah politikastnl ve kendi
istemlerimizi anlattrrn. Devlet
gOlflerinin sivil halka yönellk te
rörü ve basm üzerlndeki baskr
lardan örnekler verdirn. "Demck
ratiktesme" paketi adl alnnda
yogun demagoji yapan Koalis
yon Hükürneti'nin, gerlfekte, de
mokratiktesrne ve Kürt halkrna
haklanru taruma yönünce sornut
·hi9bir adrm atmadlglnl, 19ve dl~
kamuoyunu oyalamaya ve al
datrnaya 9all§tlgml söyledim.
Kürt ve Türk halkmrn verdigi öz
gürlük ve demokrasi mücadele
sine ciddi bir destek verilmesini,
uluslararast kuruluslann hareke
te Qelfirilmesini, Birle~mi~ Millet
Jer Insan Haklan Evrensel Bildi
risi'nde, Avrupa Konseyl karar
lannda, Helsinki Sonuc Bildirl
si'nde ve canasonraki anlasrna- .

• Saym Burkay, giuiginiz
ülkelerde siyasi parti ve hükü
metier düzeylnde kimlerle gO·
rüstünüz? Bu gOrü§m~lerin
konusu ve istemleriniz hak
kinda bilgi verir misinlz?

den düzenternek gerekliydl. 00-
sünce plarunda da klmi donrnus
kahplardan kurtulrnahymk. Bunu
ba~ardlglmlzl samyorum. Söz
konusu·yenilenmenin üye ve ta
raftartanrruz üzerindeki olumlu
etkisini, bu toplantrlarda somut
olarak gördOm.Gerek bu, gerek
yurtsevej gOlflerin birligi ve rnü
cadelenin yeni kosuuara uyar
tanmasi icln ahnan öteki yeni
kararlar üye ve tarattarlanrruza
cosku veriyor.

Bu olumlu etkiyi, yoldas ve
sernpatizan cevrernlzln disinda
da gördOm. Bin;ok yurtsever in
san Partimizdeki degi~imi ve ye
nilenmeyl son derece olumlu
karsrhyor ve bunu a91klfa dile
getiriyor. Örnegin, öteki yurtse
ver gOlflerekar~l daha toleransh
yeni yaklastrrurruz, birlikte Ifah§
ma istegimiz, ulusal görevlerin
bu a~amada öne Iflkanlmasl,
önerdiglmlz demokratik toplum,
sosyalizme demokratik gelfi§
konusundaki görO~lerimiz va
her§eyden önce, Parti ilfindeki
özgOr tartl§rna ortami, olumlu
yankjlar yaplyor, güven verlyor.

Köln'de 28 Kaslm'da yapllan
Parti gecemize Federal Alman-

24

ya'run dörtbir yamndan ve kom
su ülkeierden 6 binin Ozerinde
bir kitle kaukn. Bunlar, kendi ls
tekleriyle, uzun, yorucu bir vot
culuga ve aglr yol masraflanna
kattanarak gelmi~ insanlardl. Bu
da, ernekel ve aydm insanlan
rmzin Partimite gösterdigi ilgl
nln, polltlkarmza verdikleri des
tegin bir karutrdrr,

Konteransryla, Kongre'ye tasi
nan önerileriyle ve blzzat, blr
hafta sOren3. Kongre ile sözko
nusu yenilenmeye aktif olarak
katrldr. Degi~iklikler ayru zaman
databarun eseridir.

DOnyadaki ve ülkemizdeki
önernf geli~melerden dersler Ifl
karrnak. proqrarmrruzr, causma '
tarzrrnrzt bu degi~ime göre yeni-
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tarumadröuu, 10mbunlarla ulus
lararasi sözlesmelerden dogan
yükümlOlüklerinibai gibi yignedi
gini bilmekteler. Ama bunu yük
sek sesle söylemek i~lerine gel- '
miyor. Üstelik, Türkiye'niu "te
rörls sava~tlglna" ili~kin yalanla
nru onlar da benirnsemis görü
nüyorlar. Türk devletinin hak ve
özgürlük isteyen koca bir ulusa
kar~1savasnqnu bile bile, "terör-

rum degi~ebilir.
Türkiye'ye gelince, Batihlann

Türkiye ile ili~kileri su asamada
otdukca iyi. Banntar, Türkiye'yi,
Ortadoöu'da bas agrttabileeek
kimi gÜylere (Saddam'a, iran
benzeri radikal islami akirnlara)
kar~, bir kOyba~1gibi kullanabi
leeekierini düsünüyorlar. Orta
Asya pazanna yönelmekte de
Türkiye'ye bir araci ralü veriyor-

Kürdistanl va-Türkiye Kürdistant
bakrrrundan tarkhdir. aannrar,
1988'de Saddam, GOney Kür
distan'daki halkrrruza kar~, soy
kmrn uyguladlgtnda, geni~ kir
sal kesimleri, kasabalan, hatta
kentleri Ylklp bo~althgtnda aldir
maduar bile. Aksine, Saddam'la
tath tiearetlerine, onu silahla do
natmaya devam ettiler.. Ama, .
Kuveyt i~gali nedeniyle Irak'la

lar. Bunedenle, Varsova Pak
trrun ve Sovyetler'in dag,lmas,
sonucu TOrkiye'nin bu yönden
azalan önemi, baska nedenlerle
yeniden artrmsnr,
, Kürt sorunuyla ilgili olarak
Batrrnn TOrkiye'yekar~, tutumu
nu da i~te bu dengeier ve ylkar
lar belirliyor. dnlar, sorunu elbet
yok iyi bilmekteler. Onun, Türkl
ye'nin gOstermek istedigi gibi,
bir terör sorunu olmadlgtntn yok
iyi farktndalar. Türk hükümetinin
zulrnünü, baskrsrru. Kürtlere hak

kapistrklan günden bu yana,
Saddam Hüseyin kötüadam 01-
mustur, Irak Kürtlerine saglanan
destek, i~te bu degi~imin ürünü-:
dOrve elbet KOrthalk, bakrrmn
dan yararlrdrr.

Ama aym Bab, ~u anda, KOr
dlstan'rn diger parcalannda
olanlara, TOrkiyeve lramn yap
nklanna ka~, bOyOkölcüde se
yircidir. Onlan..sorun yapmak i~i
ne gelmiyor. Ornegin Iran'la ill~
kiler, birka9 y,l öncesi kadar ger
gin degil. Ama elbet. yann du-

keye durum tarkhdrr, En azm
dan nOansfarklan var. Hatta bir
Olkedebile bugünden yanna du
rum de9i~ebiliyor. Yine de Bat,
Avrupa'run Türkiya'ye ve KOrt
sorununa yönelik ortak bir politi
kalan olduÖunu söyleyebilirim.
Tek tek ülkeier de, su ya da bu
konuda farkh düsünseter bile,
sonucta Artn veya Avrupa Kon
seyi ve Parlamentosu'nun belir
ledigi politikaya ters düsrneme
ye özen gösteriyorlar.

8u politika. su asarnada. Irak
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DENG

saba katmall.
Örnegin, Türk devleti Israrla,

terörle sava§tlgrnl ileri sürüyor.
Oysa biz de, ylllardlr; ban~91bir
<;özüm i9in öneriler yaplyoruz.
Ulkede §iddet ortammm varflgl
Türk devletinin baskl politikasl
nm Ürünüdür. Bunu dl~ kamuo
yuna geregi gibi anlatabilmeli
yiz. Ba§ka segeneklerin varhgml
gösterebilmeliyiz.

26

da umutsuz olmamak gerekir.
DI~dünyada §u ya da bu gücün,
bu arada Batlnln 91karlanve bu
na bagll olarak politikasl da bu
günden yanna degi§ebiliyor.
Irak'ta degi~tigi gibi. Kaldl ki,
Kürt sorununa bir 9özüm bul
mak, daha l;>ugünden Batl'nl,n
C;lkarlanmilgilendiriyor, BatJ'nrn
§u anda TOrkiye'nin dostluguna
ihtiyaci var ama, Türkiye'nin is
tikrar kazanmasl da Kürt soru
nunu 9özmeden olanakslzdlr.
Bu sorunun yarattlgl gö9men

K. Burkay: Buna kusku yok.
Banlrlar Kürt sorununu iyi bili
yorlar dedim; ama bu, onlarla iyi
bir diyalog geregini, tezlerimizi
onlara iyi bi9imde anlatma gere
gini ortadan kaldrrrmyor. Bunu
iyi yapabilirsek, Türk devletinin
kirni propaganda ve tezlerinin
etkisi zayiflar. BatJdakibize ger
cekten dost demokratik gÜ9 ve
kuruluslann, ilerici kamuoyunun
etkisi ve destegi artar. Unutma
yaIJm ki, Ban tek blok degildir;
tutarh demokratik 9091eride he-

dalqast var, Avrupa'ya kadar ,K. Burkay: Partimiz, basm-
.yanslyan §iddet otaylan ve bas- dan beri uluslararasr ptanda iyi
ka yan etkiler var. Eger sorun bir cahsrna yaptr, Ben ve diger
adil bir cözürne ulasrnazsa, böt- yetkili yoldaslanm, §imdiye ka-
geye bans gelmeyecek ve yal- dar bu türden pekcok gOfÜ§rne
OIZ' bölgenin degil, Avrupa'mn . yapnk. Parti olarak onlarca ra
bast da daha 90k agnyacaktlr.· por hazlrlaYlp uiusiararasl kuru-
Adil' cözüm ise .Kürt halkrrun .lustara, devlet ve hOkOmet
haktanrn tammakla mOmkOndO'r." adamlanna, basma ve kamuo-
I§te ben, bu görü~melerde bun- yuna sunduk. Bu gevreleri mek-
lan anlatmaya cahstrm. tuplarla besledik. Sorunun ulus

tararasi kamuoyuna yansima-
• Bu tür görü§meler sizce smda bu cahsrnalann ve yurt dr-

yararh oluyor mu? ~mdaki tarattarlartrruzm düzen
ledikleri gOsteriierin ve öteki ey
lemlerin önemli bir payi var ..
Ba:§kayurtsever parti ve kurum
tann da elbet bu atanda övgOye
deger calrsmalan ve katkilan
var. '

Ancak, yurt dl§lOdaki Kürt
kitlesinin bOyOklOgOyleklyaslan
dlgmda bu 9ah§malar iietersiz
dir. Yrllardu, aglr basknar nede
niyle Ban Olkelerine geymi§ bü
yük bir politik mOlteci kitlesi var.
Aynca, i§ bulma ve okuma gibi
nedenlerle yurt disma 9lkml§

. yanm milyon dolaymda bir Kürt
kitlesi var. Bu da, yine sörnürqe
ci baskl ve sömürünün bir üfO
nudü~.Böylesine bOyOkb,irkitte, ,
KOrt ulusal sorununun ,d,l~ka-'
muoyuna yansltlimasl, ses ~Ika~
rtlmasl, geni~' Olgekte dayal')l~
ma ve destek yaratllmasl i9in,
daha bOyOkbir rol oynayabilirdi.

BI,!Olkelerdeki politik yevre
ler, demokratik kurulu~larla iyi
iIi~kiler kurmak ve kamuoyunu
Kü.rtlerden yana harekete gec;i- ,
rebilmek sistemli, sablrh, uzun
sOreli c;abalarlamümkOndür. Bu
9ah§malar, zaman zaman, söz
konusu Olkelerdeki Kürt kitlesl
nin gösterileriyle desteklenmeli
dir..

Elbet sorun, aym zamanda
yurtS~.vergüc;lerin birligine bag
IIdlr. Orgütler araslnda ortak 9a
h~maya engel olan dar anlaYI~
lan a~mak, yeni, kar§llIkh anla
YI~a dayanan demokratik iIi~ki
ler kurmak ve bu büyOkpotansi-

- Bu alanda dl§ kamuoyuna yeti harekete ~ec;irmekgerekir.
yönelik ~all~malar yeterli Mi?

le savasmak Türk devletinin
hakkrd.r" diyorlar. Bu, en basta
da, kendi kamuoylannm gözünO
boyamak iyindir. <;OnkOBatrh
devletler ve hükümetler demok
rasi ve özgOrlük sarnpiyonu ge
yiniyorlar; bu tür baskt rejimleri
ne, zorbalara verdikleri destegi,
kamufle etmeye lhtiyaclan var
dir. Yine bu ihtlyac nedeniyle,
Kürt sorunuyla "insan haklan
cerceveslnde" ilgilenir görOnü
yorlar. Sözde bu alanda "Türki
ye'ye cesaret veriyorlar". Ancak
bu alanda yapnklan da görünO
§CIkurtarrrrak türündendir.

Ozetle, her alanda oldugu gi
bi, Kürt sorununda da Bahlt dev
lellerin politlkasiru belirleyen
kendi cikarlanorr: ahlak ilkeleri,
ya da prensipler degil. Banrun iI
gisi, destegi konusunda hayafle
re kapilrnayahrn. Kürt halki, aSJI
olarak kendi mOcadelesiyle za
fere ulasacak, EI1 basta kendi
gOcümOzegOvenelim.

Ancak buna oakio. uluslara
rast 'ilgi ve dayarusrna konusun-
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Kürt kadiru. sömürge bir ülke
nin kadiru olarak. sömürgeci
zor'dan tümnasibini alrnaktarnr.
Ezilen ulusun kacm cinsi olarak,
mevcut bask: ve sörnürü meka
nizmalarrndan, erkeklere oranla
cok daha fa~la etkil~nmektedir.

Kürdistan'm ve Kürt halkirun
bugün icinde bulunduqu durum
nedeniyle, Kürt kadrru da de
mokratik ve özgür bir toplum
sat ya~am'lfl kendisine saölaya
cagl olanaklardan yoksun du
rumdadlr. Bu yüzdetl Kürt
kadlfllflln kurtulu~ müeadelesi,

yal ve kültürel kosullara göre.
sörnürqeci zor'dan. tarku bicim
lerde etkilenmekteoir. Yani. sö
mürgeei ve'basklel oüzerun kar
srsinda lek tip brr Kürt kadrru
bulunrnarnaktadir. Aneak türn
Kürt kadmlanrun ortak payda
SI, "Kürt kimligi" dir.

Kadrrun ezilmi$ligi ve ikinei
eins hatine g~li§i. bilindigi gibi.
struth toplurnla birlikte basliyor.
Ataerkillik, Slfllfl'l toptutnun diger
yüzünü olusturuyor.

Srruth toplumun bask: ve sö
mOrOrnekanizrnalafl., Ilangi SI
nlftan olursa olsun. kadtnlanfl

lum, hern ataerkil niteli~iiyle türn
kadrnlan 'ortak bir paydada
bulusturrnakta: hem de onlan
slnlfll) toplumun bir parcasi ya
parak, ayrrrnakta. tarkhlastrr
maktadir.

Smifh toplumun bask: ve sö
rnürü rnekanizrnatan. Kürt kaor
ru acismdan dana da karmasik
bir yapi göstermektedir. Bu kar
ma§lkllgrn temel nedeni ise.
Kürdistan'in sömürge statüsün
den kaynaklanrnaktadlr.

Kürt halkrru ve bu arada Kürt
kadrruru ulusat boyunduruk al
tlnda tutan sömürgeei düzen.

. ~ED~.N SiR KÜR.TKADIN
ORGUTLENMESI?

özqürtesrnesinin önündeki en
büyük engeli olusturur. Sind"
toplurnun tüm kadinlara ortak
yansryrsirun yamsira. bir de ka
dmlar, ait olduklan simttan do
layt ezen ya da ezilen konu
munda otrnaktadrrlar. Örneqin
bir ernekel kadrn ile bir burjuva
kadm arasmca, kadm sorununu
yasayis bigimleri acrsmdan fark
hhklar bulunur.

B(r baska deylste, sllllf" top-

Kürt halktnm kurtulusu mücade
lesinden geyn1ek zorundadrr.
Elbelle. ulusal kurtulus mücade
lesini a§all perspektitlerle ...

Meveut '~aSkl v e sörnürü
mekanizmalan tüm smular ve
katrnanlar acismdan baklldlgm
da, Kürt kadmlarma da tarklt bi
cirnlerce yansirnaktadrr, Kürt
kadinlan ait olduklan smrtm ve
katmarun dururnu. egitim cü
zeyleri, yasadrktan coqrati. sos-

. 'Kürt halkirun özgürlük rnüca
delesinde, bu halkin yansrru
olusturan Kürt kadinlanrun öz
g9rle~me mücadelesi, cok bü
yük bir önern tasiyor'

Kürt kadmlannm "özqürles
me" hedefi doöruttusunda daha
bugünden örgüttenmeleri ve mü
cadele etmeleri, bir bütün olarak
Kürt halkrmn özgürlük rnücadele
sinin hem nicelik. hem de nitelik
acismdan büyük bir ivme kazan
rnasrm s aö lay acaq: gibi;
gelecekte demokratik, uygar ve

.' yagda!i toplumun yaratrlrnasmm
da en büyük güvencesi olacak.

Bu neoente. -kadrruyla, erke
giyle, bu soruna büyük bir du
yarllkla egilmek, canalanrrnzt
yogunla!illrmak, gündernimizin
bas srralannda yer alryor.

z. CEYLAN

, I

'DEMOKRATiK ve YIGINSAL.
••• •• •

.KURT ,KADI~ HAREKETI 1f;IN
•PERSPEKTIFtER
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Birincisi, ulusal zeminde ör

gütlenmi~ bir demokratik kadm
hareketi, ulusal kurtulu§ müca
delesi i9indeki önemli gÜylerden
birisi olacaktlr. Kürt kadlntnm
demokratik ve Ylgmsal örgütü,
ulusal basklya kar~1ylkmaYI da,.

1) Taleptertntn
demokratikligi
acrsmdan:
Kürt kadtn örgütlenmesi, her

seyden önce siyasal iktidan he
defleyen bir örgütlenme olma
rnas: nedeniyle, demokratik bir
örgütlenmedir.

Kürt kaduurun demokratik ta
lepleri elbette, ulusal, srrufsal ve
einsei baskt ve sömürüye karst
durmayi iyerir,

Öte yandan bu örgOtlenme
nin elbette, siyasi mücadele
iclnde önemli bir etkinligi ve i~
levi de olacaktlr. Bu i~leyde yok
boyutludur.

lesinin önemli bir parcasrru
orusnrracak: ancak onu da asan
boyutlar iyereceklir.

Kürt kadmlan örgütleri araci
IIgryla,. (bugün sömOrge olan)
Kürdistan'da emegi, kimligi ve
bedeniyle ya~adlgl özgün ezll
ml§lige son vermek, basta po
litik, ekonomik ve kültürel alan
larda olmak üzere, tOmtopfum
sat faaliyetfere e~it ve etkln bi~
~imde kanlmek, özgürJe§mek~
iyin mücadele edecektir.

Kürt kadiru üzerindeki kat
merli baskuar daha bugOnden
varsa, bu mücadelenin de, bu
gOnden baslamasrndan daha
dogal ne olabilir ki?

Qe~itli . düzeylerde ulusal
örgütlenmelerin kadm komis
yonlan ya da seksiyonlan olabi
lir, hatta olmahdrr. Ancak bu tür
olusurnlar. yapilar, Dernokratik
ve Ylgmsal Kürt Kadm Orgüt
lenmesi'nin i~levletini yerine ge
tiremezler.

Kürt Kadm örgütlenmeSi'nin
demokratikliginl iki boyutta eie
almak gerekir:

Kürt kadml, cins aynmclll
glOl, ulusal basklyla sarma
lanml~ bietimde ya~amaktadlr.
Demokratik Ylgmsal bir Kürt
Kadln Örgütlenmesi, Kürt halkt
ntn ulusal-demokratik mücade-

NEDEN DEMOKRATiK
VE YIGINSAL aiR
KÜRTKADIN
ÖRGÜTLENMESi?

n örgütlenmesine karsr ylkmak
ta; "Kadrn sorununu ortak ya~l
yoruz, ulusal sorun konusunda
ise, zaten Kürt kadtnlan, erkek
leriyle birlikte mücadele edebilir.
o halde ayn bir Kürt Kadm ör
gütlenmesine gerek yok" de
mektedirler.

Her iki cephe de, farkh yerler
de bulunmalarma ragmen, ayru
ve yanhs bir sonuca varmakta-
dmar. \

zümlendiölnde, ulusal baski or- ,
tadan kalktlglnda Kürt kadmmm
da özgürlüge kavu~a,::agliddia
sryla, demokratik bir Kürt Kadrn
Örgütlenmesini gereksiz, hatta
zararh bulur. Ya da kimi ulusal
hareketlerde görüldOgü gibi,
Kürt kadmrnrn ancak kendi saf
larrnda örgütlendigi zaman öz
gOrle~eceginiiddia eder.

TOrk kadrn gevrelerinden blr
QOguoa, ulusal kurtulusu önko
§ul saymasi nedeniyle, Kürt Ka
dm Hareketi'ni "gerQekbir kadm
harekeli" saymamakta, "Kadm
Sorunu"nu geri plana almakla
suclarnaktadrr. Bu covreler, ka
drn sorununun evrenselliql ya
da smifsalligl noktasmdan hare
ket ederek, Kürt kadintannm
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bir Kürt Kadm ÖrgütlenmeSi
iyin de en önemli referans nok
tasuu olusturmaktadir.

Kürt kadmmm, özqürlesrne
sinin ve toplumsal yasarnm her
alanma e~it biyimd.e katrlrnasr
nrn önündeki engelleri kald Ir
mak iQinbugünden örgütlenme
&i zorunludur.

I
Kürt kadmmm bugün yasadi-

91 kimligi belirleyen ulusal, SI
mfsal ve clnslyetcl baskr, me
kanik bir tarzda eie altndlgrnda,
farkh cephelerden, ayrn kaprya
ylkan itirazlar ileri sürmek müm
kündOr.

Bu itiraz cephelerinden biri
ni, erkek egemen ideoloji etki
siyle, -genelle~tirmesek bile
Kürt erkekleri ve Kürt yurtsever
gü91erine sinmi~ olan anlaYI~
olu§turuyor. ' .

Bu anlaYI~, ulusal sorun, Qö-

aym zamanda burjuva bir ka
rakter tasiyor. Kürt kadrru suut
sat baskiyt, sömürgeci-burjuva
düzen araclltglyla yasiyor.

Öte yandan, Kürt toplurnu da
suuth bir toplumdur. Ustelik bu
toplumda feodal deger yargllan
da, önemli oranda varltgrnl sür
dürmektedir.

Kürt kadirn üzerindeki cinsi
yet~i baskuar, yukanda aylkla
maya yall~tlglmlz gibi, hem Kürt
toplumunun smrtsat yaprsmdan,
hern de ya~adlgl sömürgeci
baskuardan gelen etkilerle, kar
masik ve özel bir nitelik tasi
maktadir.

Kürt kadtnrnrn bu özel konu
mu, Demokratik ve VI rnsal
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ne denli geni§ tutulursa tutul
sun; sonuc olarak, aunan karar
lara herkesin uymak zorunda 01-
masim ifade etmektedir.

Böyle bir ilke ise, herseyden
önee, kadmm kendi yasarn ger
yegine uygun düsrnemekteoir.
Bir kadrn örgütlerimesinde, ka
rann atmrnasi sürectne katrlan
kadtnlann tümü bile, yasama
ge9irme sürecinde varolarnaya
bilir.

Böyle bir ilkenin i~lerligi nasu
saölanabüecektlr? Disiplin ted
birleriyle mi? Sunlar, Kürt kadr
mrun kendi örgütüne ve rnüca
delesine sahip 91kmaslOisagla
mayaeagl gibi, tam ,tersine, ka
dm örgütlenmesinin ruhuna uy
gun olmayan hiyerar§ik ve dar
bir yapl doguracak; kararlann
ya§ama ge9irilmesi ugru,na, YI
gmsallik feda edileeektir.

rar alma, ahnan kararlan ya§a
ma qeclrrne" konulannda söz
sahibi krhnaburnesl anlarnma
gelir.

Kadtnlar, binleree yrlm getir
digi bir olumsuz rnlrasm saht
bldirler. Erkek egemen düzen,
kadinlann örgütlenrne ve rnüca
dele geleneklerinin, deneyimle
rinin olusmasrm son dereee Sl
rurtarrusnr. Bu olumsuzluk, za
ten kadtn sorununun gösterge
lerinden biri olmaktadrr. Sir bas
ka deyi~le kadmlann örqütlen
me geleneklerinin otmayisi, za
ten kadrn sorununun 'varltgtn
dan kaynaklanmaktadlr. Kadl
nm gergeklikleri araslOda oran
bu olumsuzluk, Kürt kadml i9in
daha bariz bir ~ekilde sözkonu
sudur.

Bu gergeklikten hareket etti
gimizde, Kürt kadm örgütlenme- ,
sinin i§leyi~i nasll olmaltdir?

Baska alanlarda oldugu gibi,
"Kadm Örgütlenmesi" deyince
"Demokratik Kitle Örgütü" mo
deli ve bunun temel ilkesi sa
Yllan ·Oemokratik rnerkezlyetcl
lik" i1kesiakla geiir.

Önceleri Leninist partl modell
igin öngörülen, sonralan de
mokratlk kille örgütleri i9in de
adeta bir tabu bigiminde kabul
edilen "Demokratik merkeziyet-
9ilik" ilkesi, özellikle de bir Kürt
Kadin Örgütlenmesi'ne denk
düsmemektedlr. Bu ilkenin
"merkeziyetgilik" boyutu, yanma
kattlan "demokratikllk" boyutu

perspektiflerini özgüree tasirna
ve tartisma haktanru güveneeye
ahrken; hem de bu hareket icin
de yeralan kadmlann kendi sl
yasal .. prograrnlanm degil,
DYKKO'nin proqrarmru yasama
,ge<;irmeleri i<;in calrsrnalanm
öngörür.

DYKKÖ'nin 1~leyi§i de hem
bir "Kadln" örgütlenmesi olmasi,
hem de Ylgmsal niteligi nede
niyle, son dereee demokratik
olmaüdir.

Demokratik i§leyi~, her bi
rimde ve her cansrna grubunda,
tarn kadtnlann "tartrsrna ve ka!

2) i~leyi~inin
demokratikligi
aersmdan: .
Demokratik Ylgmsal KQrtKa

dm Örgütlenmesi (DYKKÖ), bu
mücadele etraünda butusabüen,
bu müeadelenin öznesi olan
tüm KOrtkadmlanm kapsamall
dir. Bli mücadelenin öznesi
ise, hangi siruttan ya da kat
mandan olursa olsun, ulusal ze
minde yer alan, bu ulusal kimligi
tasiyan türn Kürt kadmlandir.

Ylglnsalllgm en önemli gü
vencesi, DYKKÖ'nin, siyasal
anlayislann uzantrsi durumunda
otmamasidrr.

Elbette, bu Örgütlenme icln
de yeralan kadmlann, baska
alanlarda ve bu arada siyasal
partilerde cahsrna haklan var
dir. KOrt Kadm örgütlenmesinin
siyasal antayislarcan baglmslz
olrnasi, teker teker kadmtarm
baglmslzlJgl anlarruna gelmez;
yalruzca, Kürt kadrrnnm özgür
le§me.müeadelesinin, kendi ba
glmslz kanaltnda yOrOmesige
regini ifade eder.

DYKKÖ, her türlü siyasi anla- '
YI§asahip kadtna a<;lkolmakla
birlikte, hiybirinin uzantlsl olma
mahdIr. Bu yanlyla, hem i9inde
yeralan kadmlann kendi siyasi

\

hedefleyeceginden, sömürqecl
gÜylere kars), utusal cepheyi
gÜylendirecektir.

ikinclsl, KOrt kaduurnn
·özgOrle~me"mOcadelesi, kadl-
01 ve erkegiyle, insanI ve toplu
mu dönüstürme va özgürle~tir
mernücadelest oldugundan, si
yasetle ve siyasal iktfdarla ya
kmdan ilintilidir.

Kürt yurtsever partilerini, Kürt
kadmmm dernokratik müeadele
sini dikkate alan ve giderek bu
hareketin etkilerine a<;lkbir sü
rece getirmek, Demokrank
Ylgmsal Kürt Kadm Orgütlen
mesi'nin i§levlerinden biri ota
caknr.
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ta§lr.
Bu taleplerin blr ktsrnmda,

ulusal kurtulus önkosutunun ger
ceklesmesine katklda bulunan,
ancak Türkiye kadm hareketle
riyle de dayarusma zernlpi yara
tabilecek taleplerdir. Ornegin
Kürt kadmlanna da uygulanan
mevcut Türk yasatanndaxlnkct
ve cinsiyetyi aynrncrhklann orta
dan kaldmlrnasr: Irkyl, asimilas
yoneu ve cinsiyetyi egitime kar§1
ylk,lmasl; anadilde egitim hakkr,
bu egitim hakktndan Kürt kadmr
nm da e!jit oranda yararlanmasi;
sagltk hizmetlerinin yeterli Ö19ü
de ve anadilde geryekle~tirilme
si; dinsel ve teodal deger yargl
lanndan kaynaklanan eins 9.Y
nrnci uygulamalara ve kurallara
kar§1 ylkllmas,; aile-lci §iddete
kar§, ylkllmasl; KOrtkadmlannm
siyasal mücadelenin her alanm
,pa aktif 've etkin clmast gibi ta
lepler, bu türden sayilabfür.

Öte yandan, Kürt kadmlan
nm saydlglmlz talepIer dogrultu
sunda mücadele ederek bugOn
den hazutanmast gereken ulu
sal-demokratik devrim sirasmda
ve sonrasmda yükseltilebilecek
talepleri de otrnandir. Su sürec-

. te, yukanda saydlQlmlz talepte
rin bir kisrm hala geyerliligini
sürdürebüeceül gibi, yenileri de
ortaya Ylkacakttr.

Örnegin Kürt kadmlanrun
kendi bedeni ve emegi üzerinde
söz sahibi olrnasj, bunun önün
deki engeilerin kaldlmlmasl; co
cuk, ya§h ve hasta bakrrmnm
Mkadmi~i" Olmaktan ((Ikanlmasl
ve toplumca üstlenilmesi; politik
kurumlarda "kota" aynlmasl gibi
talepler"bu türdendir.

Ulusal kurtulu~un ,ger
c;ekle§mesinden sonra, Kürt
kadmmm özgürle§me müca·
delesl daha kristalize olabilecek
ve geli~mesinin, taleplerini ya§a-
. ma gec;irmesinin önülldeki en
geiler de büyOk ölc;Odebertaraf
edilebilecektir.

DYKKÖ'nin TALEPLERi
NELER,OLMALIDIR?
OYKKÖ'nin talepleri, Oze-

rinde yükseldigi zeminin yok bo
yutlu olmasmm dogal bir sonucu
olarak, ~ok boyutlu bir karakter .

bir anlamda atomize oldugu gö
rülür. Su nedenle kadmm öz
gOrle§me mücadelesinde, kü
yük gail§ma ve eylem gruplan
run oiusturulmasi ve buntarm
rnerkezilestinimesl, gergekligi
mize daha denk düsrnektedlr.

Bu merkezilik, Kürt kadrrurun
küyük ve yerel 9all§ma grupla
nnda pulu§arak, dayanl§arak,
deney ve kazammlanm ise ayru
merkezde toplayarak özgürle§
meye dogru yürümesine hiimet
edecektir. '
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böyle bir sürecle, kadmlara gü
ven veren ve onlan mücadeleye
katabilen bir sürecls rnümkün
olabilir.

"Demokratik merkeziyetyi
lik" i1kesi, aZlnhgsn haklannm
gözardl edilmesi sonucunu..do
guracagl i'tin de, qVKKO'ne
denk dü§memektedir. .

Ylgmsalllgm ve demokra.
tikligin en büyük güvencesi,
yogunlugun azmhga tahakkü
mOnü önleyecek mekanizmala
nn yaratllmasldlr. Eger merke
ziyetyilik adma, karan alan yO
gunlugun, bu karan azlOliga da
yatmasml kabul edersek, bunun
en basit va an dogal sonucu,
ayn§ma ve paryalanmadlr.

Elbelte merkeziyetyilik ilkesi-

ne kar§1ylkmak, örgütlenmenin
i§leyi§inin daglnlk, basibozuk
otmasrrn önermek anlamma
gelmei.

DYKKÖ merkezi otmaudrr.
Verel insiyatifler ve cahsma
gruplan arasmda koordinasyo
nun saölanmasr, merkez ile '1e-,
rel insiyatifler arasmda haber,
bilgi ve öneri ah§veri§ininsagla
nabilmesi, 90k sayrda yerel ca
II§ma ya" da eylemlerin ayru
merkezde toparlanabilmesi, an
cak merkezi bir .örqütlenme ve
mücadele ile saglanabilir.

Kadmlara dayanlan dOzenin
sonuelanna baklldlgmda" kadi
run ev ve aile kurumuna hapse
dilerek, toplumsal yasamdan ve
hemcinslerinden soyutlandlQl,

Eger kaygl, ahnan kararlann
yasama geyirilmesini saglamak,
kaglt OstOndekalmasiru engel
lernek ise (ki' merkeziyetyilik iI
kesinin baskaca bir gerekgesi
olamaz), bunu saglamak iyin,
kadm örgOtienmesinin ruhuna
denk düsen ba§ka yollar bulun-.
maumr. '

Kürt Kadm Orgütlenmesi
eger Ylglnsalhk niteligine denk
düsen, Kürt kadirnnm sorunla
nndan yola cikan, dogru za
manda dogru eyJemlilikler ya- ,
kalayabilen ve basanli bir rnü
cadele sürecl ortaya koyarsa,
kurumlasabilecek ve tüm Kürt
kadmlannm mücadeleye sahip
ylkmastnl saglaya.bilecektir. Ka
rarlarm yasama ge'tirilmesi, i§te
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Genc;, genel olarak, "buluga
erme sebebiyle, biyolojik ve psi
kolojik bakirndan e;ocuklugun 50-
nu i1etoplum hayannda, sorum
luluk alma dönemi olan 12-24,
ya~ arasmda kafan grup" olarak
tarumlaruyor.

Devlet Planlama Teskllatr
(DPT)'nm 1983'te yaptlgl tarurn
larnaoa genc;likte "Geneide görü
len bazi özellikler sunlardrr:

a) Gene;; biline; alu dürtüleri
yeterince basnrurnamrs ki§idir.
Bu dürtüleri kontrol altmda tuta
maz .:

b) Gene;; cocukluk istemleriy
le san raki cevresel etkileri ara-,
smdakl catrsmayi cözernernlstlr.

gunla§tlnr. Bu yogunla~manm
sonucunda ise eskiyfe zulasrna
sürekli bir cansma bie;imini alt
yor.

Ulusal sorun, Kürt halkinm
bOIOnsuut, katman ve kesimleri-'
ni etkilemektedir. Bu anlamda
Kürdlstan genc;llginin sorunlan
da diger ülkelerde otcuöu gibi
toplumun k,!r§1 kar§lya .bulundu
gu serumarm bir parcastdir. Kür
distan'm parcah bir sörnürqe olu
su genc;:lik soruntanrun da bellr
leyicisi durumundadir.

Esas olarak, ulusat demokra
tik bir süreci zorunlu krlan ulusal
ve toplumsal sorunlar, gene;ligin
de basatsorunu olmakia birlikte;
bir de, tarn toplumsal dokudan
rnütesekkil bu yaprnm. ,kendine

T. ERDEM
özqü, ertelenmesi mümkün 01-
mayan ve c;özüm bekleyen spe
sifik soruntan söz konusudur.

Onun sorunlannrn asgariye
indirilmesi, dolayrsiyla saghkh,

, ki~lIikli, üretken olmasi bir an
lamda yannm, bu günden gü
venceye almrnasmdan baska
blrsey degifdir.

Gene; deyince ne anlatllmak
isteniyor? Ya da gene; kimdir?

genyligin psikofojisini yönfendirir.
Üfkemiz genc;liginin sorunfa

nrn irdelerken de, bu faktörleri
gözardl etmemek gerekir. Ülke
miz gene;liginin sorunlanm, ülke
mizin sorunlanndan soyutlaya
rak eie ahrsak, ne sagllkh tespit
ler yapabiliriz; ne de dogru cö
zürn önerllennde bulunabllirlz.
, Genclik dalma gelecekle ilgi

lenip, gelecek ,ie;in kendini yo-

Herhangi blr soruna cözüm
bulabilmek lc;:in,0 sorunu iyi tarn
mak, iyi analiz etmek gerekir -.
Genclerln sorunlan da, böyle bir
yaklasrmla eIe almmasi gereken
soruntardandrr. •

Elbette, bu yazmrn cercevesl
bOyle bir sorunu enine boyuna
tartisrnak ie;in yeterli degildir. Bu
yazimn arnacr, gene;ligin bazr
sorunlanna parmak basmak ve
genc;lik sorununun genel 'c;erc;e
vesine iIi~kin birkae; tesbili 'dile
getirmek, genc;ligi bunaltan 50-
runrann önemini sorgulamak ve
tarnsumasma katklda bulunmak
nr,

Esas itibariyle toplumun en
dinamik, en aktif ve yine, yeniye
ve devlnime en ae;lk kesimi olan
genyligin sorunlan belli smrüarm
sorunlanndan e;ok daha karma
~,k, yok daha e;e~itli ve bu an
lamda da c;ok daha dikkatli de
gerlendirilmesi gereken bir yap'
arzeder.

Zira gene;lik, sadece bir suut
tan degil türn toplumsal smit ve
katmanlardan otusan heteroien
ve kozmopolit bir yapldlr. Özce
si; belli bir ya§ grubundan müte-
'~ekkil toplumsal bir kategoridir.

Bu nedenle, genc;:ligin sorun
lan, ya§adlgl toplumun sorunla
nyla birlikte eIe almrnah, ona gö
re analizler yaptlrnahdrr.Genc;lik,
ya§adlgl toplumun sosyo-ekono
mlk, sosyo-politik yapismdan
kaynaklanan sorunlarla yüzyüze
olan en dinamik kesimlerden biri
oldugu ie;in, bu sorunlann derln
etkileriyle calkalarur. Sosyal,
ekonomik, kültürel faktörfer,

••• • •
KURDI~,TAN'DA. GEN(:LIK
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i§~i gen~lIk
Kürdistan'da i~ butamamasi

ve sörnürpecl gOc;lerinbaskl ve
tetörü sonucu metropolIere göC;
eden genc;ler, buradaki ortama
yabancldlrlar. DiI, kültOrve gele
nek farkhhklan bOyOktOr.Bir an
önCa de i,~bulup c;all~mak zo
rundadIr. Onun bu zaYlf yOnOnO
bilen sermaye sahipleri ise, onu
san derece kötO ko~ullarda ve
dO~ükücreUec;ah~tlrmaktadlrlar.

Olumsuz c;a(l~ma ko§ullan
arasInda. siigortaslz c;ah§tlnlma
lan, Ocretsiz fazla mesaiye kal
malan ic;inzorlanmalan, c;ah§ma
~o~ullannm sagltkslz olu~u, aym
I~e farkh ücret verilmesi, sagllk
SIZbeslenmeleri" sosyal faatiyel
alanlannm olmamasl. psikolojik
baskllar, aynca kadm i~c;iler

kesimlerlnl etkilemektedir.
. Ülkemizde nOfusartis hrzrrun

yOksek olmast ve diger yandan
kapah toplumsal yapmm gOnden
gOne 9özülmesi gibi nedenterle
ktrsal alandaki geyim kaynaklan
yetersiz kalmakta, yasam 909-
le~mektedir·.
. Bugün Kürdlstan'm birc;okye
finden metropOlIere dogru gö
c;ün var olmasmm nedeni hem
i§sizHk,hem da sömürgeci gOC;-'
lerin yaratml~ oldugu baski ve
terör ortarrudrr.

'c;inde bulundugu bu kosuuar
nedeniyle genc;ler,bOyüksorun
larla kar§1kar§lya kalmaktadir.

BOtOn bunlan asrnak ve
genc;ligin'de toplumun en dina
mik kesimi oldugunu da unutma
dan; genc;ligikategorik bir sirala-

. mayla, sorunlanyla birtikte eie
ahp, bu sorunlann Olkemizintop
lumsal yapisuu nasil etkiledlgini,
~~.sor~nlarm cözümlen ve gen9-
IIgln mucadele b~imleri üzerinde
düsünmemla gerekir.

Genc;ligi kategorik olarak, i~-
91, isslz, ögrenci. köylü genc;lik"
olarak eie alabiliriz.

lanlp götürOIOyor.Sanayi, tanm
ve diger alanlarda, kayda deger
bir geli§me saglanamlYor. Ülke
mizde haien gEiri bir toplumsal
yapl varhgml sOrdOrmektedir.Bu
dUfum, dogal olarak halklmlzm
kar§lsma p~,,~pk sorun C;lkar
maktadlr. Bu ekonomik ve sos
yal sorunlar, toplumun tOm

homojen olmayan yaplslnl da
gözönOnde tutmak gerekir. Her
SIOl've tabakadan gelen genc;lik
kesimi mevcuttur. Her kesim,
her§eyden cnce kendi stnlftnm
bir parc;asldlr.
, Genc;ligin toplumsal görevier
I~Oklenmesi ve bu konuda yo
gunla~masl, onu göreceli bir §e-
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kllde baglmslzla§t1rml~tlr.
Söz konusu i§C;i,i~siz, köylO

genc;likotdugunda buntarm srrut
sal konumtan belirgin oldugun
dan ayn bir kavramm ortaya 91k
masi söz konusu degi"

Ama ögrenci genc;lik sözko
nusu old.!.Igundadurum biraz de
gl§iyor. OQrencigenyligi baz allp
sorunu arasurmaya c;ah~anlar
gen9ligin smusal konumunu de
gll da, sadece baglmslz, kendl
ne özgO özelliklerini eIe ahp in
celeyerek bir yere varmaya 9all
§Iyorlar. Tabii böyle bir arasur
ma da, arastmciyr baska yerle
re; örnegin gen91ige öncü rolü
bic;meyekadar vardlnlabiliniyor.

Gen91ik sorunlan eie ahmr
ken, genc;ligin smrtsal konumu
i1~ birlikte, onun baglmslz özel
likleri de dikkatle eie altnarak,
her iki boyut arasrnoa dogru bir
ili§ki kurularak eie almmandu.

c) Gene;;hem einsei sorunla
~ml,_hem de evden aynhp ba
glmslz olmayla ilgili cansmatan
hala ~iddetle <lözOmlemeyec;ah
san ki~idir.

GenC;lik,ashnda,insantn ken
di kafasmda neden, nleln, nasil
,gibi soru i~aretlerinin ve araYI~
I~nn ~a~ladlgl dönemdir. Gen<;
lik dalma geleeekle ilgilenip, ge
lecek ic;in kendini yogunla~tlnr.
Bu yogunla§manm sonucunda
ise eskiyle zrtlasma sOrekli bir
9atl~ma biyimini ahyor.

Gene;;duygusal, atak, araYI§
ic;inde olan, ki§iligi oturrnamrs:
aneak duyarh, bOyük ~Ier yap-'
maya, zoru basarmaya hevesli
bir varhktir.

"
Geny, toplumun bOtOnOnüet-

ki alnna alacak bir konuma sa
hiptir. Genc;ler lnandiklan bir ko
nudan kolay kolay vazgec;mez
ler. Hersayln öteslnde gen9Ier,'
her dönemde toplumlanri yorota
cü, medeniyetlerln belirleyici
kuwetleri olmustannr" deniyo~. KÜROisTAN'OA GENCLiK
. Gen9lik sosyal bir slnlf degil- Bilindigi gibi Olkemizinver alll '

dlr. Ve toplumun en dinamik ke- 'v« ver üstü zenginllk kaynaklan,
simidir. Diger taraftan gene;ligin sömOrgeciler taranndan yagma-!'!!"!"!'.--

DENGGen~lik
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yagma hareketlsrini övOyor, her
tOrlO gaddarhgl yapmaktan gerl
kalmayan Osrnanh padlsahlanm
kahramanlasnnyor, genylerimizl
Kemalizrn z:ehiri ile zehirlemek
i9in yogun caoa barervor.

BugOn hern TOrkiye'de, hern
de Kuzey KOrdistan'da IIseler ve
üniversiteler birer kl§laya, ha
pishaneye cevrilmistlr. Buralar
her tOrlü ileriei, banssever, insan
haklanna sayglYI öngOren dü
§üncenin girmesinin yasaklandl
gl yerlerdir.

BOtOnbunlar, aiger ko~ullar
la birle§inee (baski, terör, asi
masyon gibi) ,KOrt genc;liginin Iyi
bir egitirn görmesini, yeti§mesini
olanakslz haie getiriyor., Onun
kar~1kar§lya bulundugu sorunla
n kat kat artrnyor.

Sömürgec.:;er bunun' dl§rnda,
genc;ligimizi kOltürel ve ahlaki
saldrnlarla yOzyüze blraklp, ken
di öz degerlerinden koparmaYI,

kendl mOzigini dinleme, kendi dl
linden kitap, gazete, dergl vs.
yayrnlama, kOltOrel ve sanatsal
faaliyette bulunma olanaklan
elinden annrmsnr. Bunun yerine,
sömOrgeeilerin yalan Ozerine ku
rulu propoganda mekantrmast
olanca hlzlyla sürmektedir.

,SOmOrgeei TOrk burjuvazisl
Kürt halkmrn varltg'lOl inkar eder,

, Kürtlerin TOrk olduklarlnr ispatla
mak türündan hokkabazhklan
sOrdOrOrken; bir yandan da TOrk
ta'rihi Ozerine yalan bilgiler veri
Vor, geryekleri tersyüz edlyor,

, baska halklara. yönelik i§gal ve

Ögrenci Gen~lik
, \

Sömürgeeilerin halklmlzrn
dil, kültOr ve t;3rihi degerlerine
saldlflsl ile onun yerine kendi
yoz kültü'rlerini a~llama 9abasl
ile en fazla ögrenci gen91ik kar§1
kar~lya kahyor.

Ülkemizde ana dilleriyt'e ög
renim görme olanagrna sahip 01·
mayan genylerin dillerini unut-'
malarr i9in, sömOrgeeiler yogun
9aba harclyorlar,

insanlarrmlzln , serbestye

verrnls oldugu olumsuz pslkolo
jik durum, genci -Ilerjkl yaslarda
da yok olurnsuz bir §ekilde, etki
lemektedir.

SömOrgeei gOc;lerin yoz kOI
tOrlerini asilama ve astrnitasyon
politikalan sonucunda da §ekille
nen olumsuz dururn, genei tarn

, bir karma§lkltga ',yekebilmekte
dir.

, Ylkabiliyor.

i~Si:zGen~lik
BugOn Türkiye'de milyonlarla

ifade edilen i§sizler ordusu mev
euttur. Bu, yOzde 50'Iere varan
bir oranta, en fazla genylik kesl
mini etkil(!mektedir. '
. Her YII da, bu i§sizler ordusu-:
na diplomah, diplomaslz yüzbln
leree gen9 kanlrnaktadrr.

Bu gen91erin ekonomik so
runlan basta g'elmektedir; i§ bu
lup calrsamadtklan i9in de ge
rekli ihtiyac;l~rrnr karsuayarna-
maktad Uretken olrnamarun

~_""!I'

üzerlnde i§verenin einsei tacizi
ve sendlkasn catrsnrumaian 'sa
Yllabilir. Aynca özellikle insaat
larda, kanfeksiyon atölyelerinde,
oto sanayiinde ve diger kücük i§
letmelerde sayilan milyonlan bu
lan genc; i§yilerin, yocuk ya§taki
kalfa ve ylrC~klannyah§tlnldlklan
bilinmektedir.

Bu ucuz i§gOcü, i§verenlere
bit bOtün olarak, i§yi srruüm bas-:
kl altrnda tutma ve sömOrOyOar
urrna olanagl verir.

Bu durum, basta geny kesim
olmak üzere sadece ülkernlz i§
gücOnOn sömürütrnesl sonucunu
dogurmaz; aynr zamanda blrbü
tOn olarak KOrdistan iyinde
önemli bir kaybt ifade eder.

Kürdistan'da geneide i§yl
genylik, hizmet sektörOnde, kü
yOk atölyelerde ve sanayi sitele
rinde yogunla§maktadlr. Kü90k
sanayi i§letmeleri (kontekslyon,
oto tamirciligi, madeni esya ya
pmu, dokuma, kunduracihk) KOr
distan'rn hemen hemen tOm Hle
rinde meveuttur.

Bu alanlarda cansan genyler
gen eide 12-15 saatlik bir yall§
maya zorlanmakta. sendikasiz.
sigortaslz, cahsrna kosuuanrun
kötOIOgOve iyi beslenememenin
sonucunda mesJek hastahklany
la kars: karsiya kalmaktadrrtar,

Bu kesim hem geny olmanrn,
hem de i§yi olrnarnn sorunlannr
birarada yasamaktadrr. Ekono
mik durumunun elvermemesi,
sosyal ve kültürel faaliyetli~etle
re de katllamamasrnl beraberin
de getirmektedir.

KOrdistan i§9i genyliginin ge-'
li§lT!esini ve on'un bilinyli bir §e
kilde ulusal kurtulu§ mücadele-

I sinde yerini almaslnJ engelleyen
en önemli neden ise, elbette, SÖ
mOrgeci g091erin ulusal baskl ve
asimilasyon politikalandlr.
, Kendi diliyle egitimini yapa

mayan, kendi kültOrel ve tarihi
degerlerini iyice ,ögrenemeyen
genyte c;arplk bir ki§ilik ortaya
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larda gec;im kaynaklan yetersiz
kalrnaktadrr,

Köylü gen<;lik ulusal baskr
dan, terör ve katliamlardan, eko
nbmik Ylklmdan, cahsma ko§ul
lanmn aglrhgmdan, isslzllkten
sosyo-kOltOrel hak ve OzgürlOk
lerin yoklugundan, c;ok aglr bir
~ekilde etkilenmektedir.

Kürdistan'da krrsal alanlarda
toprak dag ihrru c;okbozuk bir bi-!
c;imde kendini göstermektedir.
Topraklann geni~ bir kesimi top
rak ag~lannlO denetimi alunda
dir. ~iretc;iligin ve ~eyhligin etki
si bugün de kendini hissettirme
ye devam etmektedir.

KOrdistan'da 'halen varhglOl
sürdüren geri toplumsal yapi,
ona paralel bir bi~imde sorunlara
yansiyor.

SömOrgeeilerle Kürdistan'da
ki egemeh cevreler ittifak ic;inde\
bulunduklanndan, ulusal baski
ve geri toplumsal yapidan kay
naklanan sorunlan, birbirinden,
kesin c;izgilerle ayirrnak zeten
mümkün degildir, Bunlar kar~l
hkh olarak birbirlerini dsstekliyor,
sorunlann ic;i<;ege<;rnesine ne
den oluyor.

Geri ekonomik ve sosyal ya
pmm olumsuzluklan gen(fligi de
olumsuz etkilemektedir. Kötü ya
sam kosuüan, bilgisizlik ve ceha
let ayru zamanda, hem geri top"
lumsal yapi, hem de ulusal bas
krrun dogurdugu sonuclardn.

Bu sonnetarm dogurdugu du
rum köylü genc;ligi ve yoksul
köylülügü eko'nomik ve kültürel
olarak etkilemektedir. Toprak
daglhmlOin adil olmamasl ve sö
mOrgeci politikalar yüzünden,'az
toprakh ya da toprakslz köylüler,
~üfusun büyük bir kesimini olu§
turmaktadlr.

B!J durum da köylülügO tek
bir'slOl' olmaktan C;Ikanyor;orta
haUi köylOler, yoksul köylüler ve
bOyük toprak agalannm klfsal
kesimde bär arada ya§adlklan,
ama bunlar arasmda gittikc;e ar-

KöylO genglik
Kürdlstan'da klrsal !<esimde

ya~ayan Insan,lanmlzlO yOzde
45-50'si gen<;kesimdir. KOrdis
tan'da nOtus artl~~,en tazla klr
sal alanlardaki yerle~im böIgeIe
rinde görülmektedir. Bu hlzl!
nütus artl~1ve sömürgeci güc;le-'
rin ekonomik kaynaklan yagma
politikalan klrsal alanlarda ya~a
yan insanlann ya~arriml dayaOlI
maz kllmaktadlr. Kapah toplum
sal yapmm günden güne <;özül
mesi gibi nedenlerle, klrsal alan-

Zaten KOrdistangib! sömür
ge ülke'lerdegenc;lik esas olarak
ilerici yurtsever bir <;izgide,sö
mürgeci güc;lerin politikalanna
kar~1 müeadele etmektedir.
Özellikle· Kürdistanh ögrenei
gen«lik yoz ve soven egitime
ragmen, ileriei devrlrnct nitelikte
düsüncelerlnl geli~tiriyor.

MOzik alanmda ise, ulusal
killtüre konan yasaklann yanlsl
ra, yoz ve insani degerleri geli~-
34

maktan ahkoymak i«in 12 Ey
lül'den sonra ileriei demokrank
sol basrn yasaklarurken, seks
dergilerinin yaygmla~tlfllmasl,
yoz ve kokusrnus bir kültürü ya-

• yan gazetelerin hern sayisal oia
rak artmasi ve hem de tirajlan
nm yOkseltilmesi, gene bu dog
rultudaki filmlerin piyasayt kapla
masr, genc;ligl kendi sorunlann
dan ve ülke sorunlanndan uzak-.
tasnnp lumpen bir genylik yarat
manln ama«lanmasmdandlr.

Yine fa~ist darbeden sonra
spor alanlanmn aC;llmaslnmhlz
landlnlmasl projelerinin, gen«leri
sportif faliyetlerle Qyalama ve
de'~arjetme ve sporu saghk i<;in
deg!1 de, kendi egemenliklerini
sOrdürecek bir ara<; olarak
kullanma, hlzla yayglOla~tlrllml~
tlr.

tirmekten uzak bir rnüzik kültürü
egemen kilmmaya c;all~.llIyor.

Elbette, Kürdistan'da uygula
nan terör ve katliamlar, olustu
rulmaya yah~llan ' ahlaki ve kül
türel cöküntü ortarm genc;ligi.
sindirmeye yetmiyor. Gencler di
renlyor ve ulusal baskiya ka~1
mücadele de gOnden gOne~eli
~iyor. KOrdistanll genc;lik, ta ilk
gOnden beri müeadelede yerini
alrms, ulusal kurtulus mOcadele
sinde itiei güc;lerdenbiri olma i~~

, levini sürdürüyor. '

ulusal degerlerinden soyutlama
YI ve depolitizasyon sOreeini luz
landrrmaytözeülkle. sinerna, rnü
zik, spor gibi alanlardaki saldm
larla da süroürmekteolr.

12 Eylül'den sonra aylk ve
gizli yöntemlerle genc;ligimize
yoz küttürü egemen krlmak, ken
di istedikleri bic;imde$ekillendir
mek, düsünmeyen. okumayan
bir genylik yaratmak iyln uygula
nan politikalar Kürdistan'a c;ok
acrmasiz bir sekilde yansidr.
Kürt genylerini ülkesinin sorunla
n Ozerinde düsünüp kata yor-
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olan genc;:ligi, halkimrzm ulusal
kurtulus mücadelesinin zafere
ulasmasmda önemli ve tarihi gö
revier bekliyor.· Gec;mi~te Kort
gengligi bu alanda önemli gall~
malar yapn ve bugün de 0, her
tü riO tedakarhg I yapmaya, en
gOe; kosuuarda bile .cansmaya
hazirdrr,

Gene;ferimiz nerede bulunur
larsa bulunsunlar, kendi yörele
rinin somut ko~ullanna uygun
c;:aba harclyabilir, mücadeleye
katklda bulunabilirler.

Genc;ligin mOcadelesi onlann
kültürel, i~, egitim, demokratik
hak ve özgürlüklerle ilgili talepIe
rinden, siyasal c;:ah§maya kadar
uzanan geni§ bir e;ere;eveyi kap
sar. Hang; türden olursa olsun
9all~maYI ba§anya ula~tlrabil-
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gin örgQtlenmesinin önüne bü
yOk yasaklar koyrnustur.

Ancak gerek KOrdistan'da ve
gerekse TOrkiye'de taslzmin le
gal örgütlenme ve rnücadele
atanlanrn ortadan kaldrrrnast
genc;:ligin örgOtlenmesini tOmden
engelleyememektedir. Genc;:lik
elbeUe, kosunara uygun ba~ka
örgütlenme blcirnlertnl hayata
gec;:irmekten geri kalrnayacaktrr,

.Diger taraftari bugOnkO. ta
§ist-ter9r ortamlnda bile mevcut
olan dernekler, sendikalar her
§eye ragm~n, birer 9ah~ma alant
olmahdlr. Genc;:lik burada, polis
ten ve ajanlardan korunmaYI da
gözeterek c;:ah~abilir, 9ah~mah- .
dir.

Bu sayede hem ögrenci

Bag.mslz Demokratik
Ylgmsal Genc;lik
Orgütü
Ülkemizin (GOney KOrdistan

harte) hic;bir parcasmda KOrt
genc;ligi, kerid; ulusal kimligiyle,
legal örgOtlenme.ve 9ah~ma ota
naklanna sahip degildir. Baska
atantaroa oldugu' gibi bu alanda

. da'. sörnürqeciler halkrrmzt ör
gOtsqz brrakrnaya özen gösteri
yorlar. Kaldl ki bugOn Türkiye'de
taslst rejim sadece KOrt gen9l1gi-
ni degil, genel olarak tOm gene;lI

~~~~~~~~

gEmc;lik, sorunlanru olanaklar öl
cüsünde dile getirir, hem de ge
.nl~ genc;1ik kesimleriyle diyalog
ic;erisine girmek olanakh haie
geUr.

I Esas olan, genc;ligin karsr
kar~lya bulundugu somut kosul
lan gözardl etmeden, krsa ve
uzun hedefleri gözeten bir c;a"~
ma ve buna uygun düsen bir ör
gOtlenme bie;imini gere;ekle~tir
mektir. ,

Bu 9ah~mada KOrt genc;li9i'
ile halklmlzm yanyana ya~adlgl
I diger halklann gen911g1arasmda
i~birligi. diyalog ve dayarusma
da önemkazamr.

Toplumun en dinamik kesimi

tarnsumasmm gerekli olduöuna
Inandlglmlz konu, YIQlnsal ba
glmslz demokratik genc;lik örgOt
lenmesidir.

tan yeli~kilerin oldugu görOlmek
tedir.

Aynea mevsimlik i~yi olc!rak
toprak agalarmm yiftllklerinde
calrsan i~9i1er bulunrnaktadrr.
Sendlkasiz, slqortastz, yok dü
~Ok Oeretle c;ah§tlfllan bu keslm
hic;bir sosyal hak ve gOveneeye
sahip degildir.

. K()yIOIOgOn türn kesimleri
, ekonomik, sosyal ve kültürel
basi« anmoacu. KöylOnOn Orettl
gi ürünleri tefeciler ueuza kapat
makta; bunun öncütüäünü de
sQmOrgeei devlet bizzat yap
rnaktadrr. Kendi getirdigi OrOnleri
ise otdukca pahahya satrnakta
dir. ..

SömOrgeeilerin ulusal baski
va slndlrme' polltlkasi en cok
kÖylü genc;lik üzerinde kendini
hissettirmektedir. Gene;ler tutuk
lanmakta, katledilrnekte, i~kence
görmekte ve sürOlmektedir.

ElbeUe tOm bu baskilar köylü
genc;ligin ulusal mOcadele ic;in
de yer atrnasrm yine de engelli
yememektedir.

Krsaca irdelemeye c;ah§tlgl
rmz KOrdistan genc;ligl tablosun
dan yola e;lkarak, genc;lIk örgOt
lenmelerinin bicimi, c;e~itli bicim-
"Ier arasmdaki Iletisim ve genylik
örgütlüluklerinin ulusal mOcadele
igifldeki rollerine ili~kin perspek
tiflerimiz ne olmalldtr?Gene;lik ö

gOtlenmesinde, basuca iki bie;im
söz konusu olabilir.

. 1) Politik nitelikte, nisbeten
, dar kapsamh ve,

2)Ylgtnsal nitelikte, geni~
kapsamh genc;Jik örgütlenmesi.

Politik niteJikte genc;lik örgOt
lenmasi, daha c;ok siyasi partile
re bagh olarak ortaya'ylkar ve
onlann bir pare;asl durumunda
olur. Bu yazlda tartl~mak ve kimi
perspektiflerini ac;mak istegimiz,
bir siyasal örgOte ya da anlaYI~a
bagll genc;lik örgOtienmesi
d~gildir.

Üzerinde duru!m~smm ve
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~unu da belirtmek gerekir ki,
J)olitik nitelikte genc;lik OrgOtlen
mesi ile Ylgmsal nitelikteki örgOt
lenme birbiri Onünde engelleyici
degildir.

Siyasi partilere bagh genQlik
Orgütlenmelerinde c;ah~angen9-
ter, kitlesel genQllkörgütlenmele
rinde de yah~abilirler ve bu tür
genQlikOrgütlerinde sürükleyici
lik rolünü de oynayabilirler.

Ancak dikkat edilmesi gere
ken nokta, homojen bir yapist
olan parti genQlikörgütO ile degi
~ik görü~lerden genylerin yeral
dlgl kitlesel örgütler arasmdaki
tarki iyi kavramak ve pratikte de .
ona uyrnaknr. '

Ylgmsal genc;lik örgOtienme
si, Kürdistanh genyligin sorunlan
ternelinde mücadele etmeyi he
deflemeli ve perspektiflerini, ta
leplerini, eylemlerini, bu kanafda

. sürdürmelidir. Bunun yasama
geyirilebilmesi ise, ancak i~leyi~
teki baglmslzllk ve demokratik
likle rnümkün olabilir.

Militan enerjisi, devrimci cos-,
kusu, yaratlclhgl ile genyligin,
kendine özgü sorunlannm cözü
mü iQin, kendine özgü yöntern
lerle mücadele edebilmesi ve bu
mücadelenin YlglOsalllgml koru
yabilmesi i<{in,örgütlülOk,siyasal
antayislann uzantrsi olmaktan
kacmmaüdrr.

I;lbette, Ylgmsal nitelikte bir
genQlik örqütünün yaratumasi
her zaman mümkün oimayabilir.
Böyle olmasr, yani birden 90k
kitlesel genQlikörgütünün bulun
masl halinde de birlik sorunu,
gene gündemden C;lkmaz.
o zaman yapllmasl gereken

varolan gen91ik örgOtlenmeleri,
ortak eylemler i9ine girerek, or
tak hedefler dogrultusunda birlik
te i~ yapma ah~kanhgml geli~ti- I

rerek, giderek merkezi bir gen9-
lik örgütünO yaratmaYI amayfa
mahdlrlar.

GenQlik
örgütlenmesinin
i~leyi~i
Ylgmsal bir genylik Orgüt!J,

politik bir örgOtlenmeden farkh
olarak, genQlerin aym ideolojik
politik hatn benimsemesi kosutu
nu aramaz.

Örgütlenmenin en temel i~le
yi~ ilkeleri ise, demokratiklik ve
baglmslzhk olmahdlr.

Olkemizinsomutunda genyle
ri böylesi bir örgütlenme alanm
da bir araya getirecek payda
~Yurtseverlik" Qizgisi olmahdlr.
Ancak bu sayede degi~ik slmf
ve tabakalardan gelmi~ olan,
dünya görü~leri ve kimi özlemleri
farkh olan geni~ genylik Ylglnla
rlm aym örgüt Qatisl altmda top
lamak mumkün olabilir.

ve toplumsal mücadeleye aktif
ve örgütlü blr seküde katabile
cek, geni~, Ylgmsal bir örgütlen
me yaratmak mürnkündür,

genQligimizidejenere etmek, kül
tOrelve ahlaki saldmlarla depoli
tizasyon sOrecini hrztandrrmak
istiyorlar. Bu da, cinselligin meta
olarak kullarulmasr, spor, sine
ma, mOzikalanmdaki etkinlikler,
Kürdistan'a yansmhyor,

Buna ragmen, uygulanan
baskilar ve olusturulmaya e;:ah~l
lan ahlaki cöküntü ortarm genQIi
gin direni~ini, özgrOIOktutkusunu
ve mücadelesini 'engellemeye
yetrniyor, onu sindiremiyorsa bi
le; yine de bu politikalann vefaa
liyetlerin ,etkisini kücümserne
mek gerekir.

Bu ve benzeri nedenlerle,'
ba~tan beri vurgulamaya Qah~tl
glmlz KOrdistanh genQligin so
runlannl temel alan kitlesel ve
me(kezi bir genQlik örgütünOn
olu~turulmasl görevi, hala Qö
zümlenmeyi bekleyen bir sorun
durumundadlr.

BOyie bir örgütlenmeliin nes
nel zemini vardlr. Kürdistanh
genylik, ister i~Qi, ister ögrenci,
ister köylü, isterse i~siz olsun;
esas olarak sömürgeci düzen-
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den ve mevout sosyo-ekonomik
kosunardan, anti-demokratik or
tamdan kaynaklanan sorunlarla
kar~1karsryadir. Hem Kürt, hern ,
de gene;:olrnarun sorunlanm,
farkh simtsat ve toplumsal konu
munun getirdigi farkhhklarla bir
likte, birarada yasiyor.

mek lQinseörgOtienmek gerekir.
Örgütsüz mOcad'ele ile, bireysel
Qlkl~larla soruntara 9ÖzOmbulu- .
namayacagl aciktrr,

KOrdistal'lhgen9ligl bekleyen
görev, gözlerini ileriye cevlrmesl
ve daha enerjik daha disiplinli
daha gOC;lübir mücadeleyi haya
ta gec;irebilmesidir. GenQligin tarn kesimlerini bi-

Kürdistan'da. sOmürgeciler raraya getirebilecek, onlan ortak
bir paydada bulusturup, ulusal

.:.:: ::(.::i ::.:.. :~:::::::::::):::}:::::':::".:'::-:::;::::~:::";::::;':::)::/:::{:::~:':':"'::'. . .. i~::/:::;:~:}:i'/"
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17Haziran 341 (1925) tarih ve 2086 numarah kararnameye zeyildir (ektir):
Irtica olaymm cereyan ettiw vilayetlerimizdeki gözlemleri incelemek ve gereken tedbirleri kararleg

tmp bir rapor halindedüzenlemek üzere Dahiliye Vekili Cemil,Adliye Vekili Mahmut Esst, Cankm
Mebusu Abd~lh~. beyefendil.erin ve Er~~~.Umumiye ~eisinin (Genel ~urmay Ba~~ammn) " ..
katilmasiyla bir encumen (komisyon) tqkill, sözkonusu yorede seyahat etm1§olan dahillye Vekih Ce-

KARARNAME

Gayet mahremrur.

I'

Abdülhalik Renda'mn ve /fq~eri Bakaru Cemil'in raporunun haarlanmasuun ardtndan;bu rapor
Ion göTÜ§ÜP sonudara varmak ve kendi änerilerini icerenbir raporu Bakanlar kuruluna sunmak uze-
re,hukümet taraf tndan bir encümen olU§turuldu. BUIUl i1qkin kararname §,Oyledir: .

Basvekalet
Kalemi Mahsus Müdüriyeti

I .
Karar No. 2536

ENCÜMEN RAPORU

KÜRDisTAN'I TÜRKLE~TiRME
PI.;ANI

m.BöLüM

I

SeIh Sait Ayaklanmasmm Ardmdan
AyaklanmaYiL Kürdistan'ln Durumuna
ve Abnacak Tedbirlere iu§)iin' '
T.C.'nin GizIi Raporlan
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Abdülhalik beylerle Genel Kurmay Ikinci B8§-.
kam mirliva Kazim Pasa'mn i§tirakiyle bir en
cümen te§kili hakkmdaki 8 Eylül 341 tarih ve
2536 numarah gizli Bakanlar Kurulu Kararna
mesi uyannca Dahiliye Vekaleti'nde yapilan

. Irtica olaymm cereyan' ettigi vilayet
lerimizdeki gözlemleri ineelemek ve gerekli
tedbirleri kararlasnnp bir rapor halinde düzen
. lemek üzere Dahiliye Vekili Cemil, Adliye Ve
kili Mahmut Esat, C;ankm mebusu Mustafa

8Eylül341 (1'25) Taribli Kararnameye GöreTe§kilOlunan Encü
men'in Ba§bakanhk Vasitasryla Bakanlar Kuruluna VerdigiRapor

Dahillye VekiIi Cemil Beyefendi Hazretlerine

1rtica oIaymm cereyan ettigi vilayetlerimizdeki gözlemleri inceleyip gereken tedbirleri karerlas
tmnak ve bir rapor düzenlemek üzere te§kili uygun görülen encümen hakkmda Bakanlar Kurulu'nun
8 Eylül341 tarihli toplantJsmda ahnan karar üzerine düzenlenmis olan karamamenin tastikli sureti
zarf ~indesunulmU§tur efendim. .

K,eyfiyet Genel Kurmay Ba§k~ Fevzi P8§IlHazretlerine, Dahiliye VekiIi Cemil, Adliye VekiIi
Mahmut ~at ve ~~~l Mebusu Mustafa Abdülhülik beyefendiler hazretlerine yazüml§m. ,

Ba§vekil
lsmet

Zata Mahsustur
Gayet mahremdjr

18-22/EylüV341Ba§Vekalet
Kalemi Mahsus Müdireyeti

6/466

.»

Bu karamame B8§bakan Ismet Inönü tarafmdan 8§awdaki yaziyla sözkonusu encümenin üyelerine ., ,
iletildi:

Sthhat V t~.M.Vekili
Dr.Relik

Ticaret Vekili
'AU Cenani

Müdafaayi MiUiye Vekili
Recep
Hariciye Vekili V.
MahmutEsat
Nafia Vekill
SOleyman Sim

Adliye Vekili .
MahmutEs.t
Dahiliye Vekili
Cemll

Maarif Vdrill
Bamdullah Suphl

,
&§vekil .
tsmet
Bahriye Vekili
hasan
Maliye Vekili
Basan IfOsnö
bulunamadt
Ziraat Vekill V.
Ali CeMni

miI beyefendi i1eAbdülhalik beyefendi tarafmdan'daha önce ayn ayn hamlanacak raporlann sözko
nusu encümene verllmesi ve sözkonusu encümence tarb§ma sonuclanm i~nnek üzere hazirlanacak
raporun ve önerilecek tedbirlerin encümenin tqekkül tarihinden 15gün sonra Heyeti Vekile'ye (Ba- .
kanlar Kurulu'na) sunulmasi Icra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulü'nun) 8 Eylül341 (1925) t'8rihli
tcplannsmda onaylallIDl§ve kabul edilmi§tir. .

Türkiye Reisi Cumhuru
Gazj Mustafa Kemal
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toplanti -ve tart~§lnalaf.1n'sonucunda a§a~daki goslavya'dan gelmekte olan Türk ve Arnavut
karartarm s:unulm~ma karar verilmistir: ' lar ile Iran ve Kafkasya'dan gelecek göcmenle-

1- pogu vilayetlerinde 'inevcut sikiyönetim rin öncelikle Elaziz-Ergani-Diyanbekir; Elaziz
a§a~daki programtri uygulanmasinm bitimine Palu-Kigi; Palu-Mus arasmdaki Murat vadisi,
kadar sürdürelecektir. Bingöl Dagimn dogu ve güneyi ve Hirns, Murat

2- Türkiye 5 umumi (genei) müfettislik vadileri, Mu§ Ovasi, Van Gölü havzasi, Diy-
minnkasma bölünmüstür, 5. umumi müfettislik anbekir-Garzan-Bitlis hatlannda iskan edile
mmnkasi a§agldaki vila"yetlerden olusur: cek ve bunlardan baska Rize, Trabzen vilayet-

"Hakkari, Van, MU§,Bitlis, Siirt, Gene, Diy- leriyle Erzurum vilayetinin kuzeydogu kazi
anbekir, Mardin, Urfa, Sivetek, Elaziz, Dersim, lannda yogun olan halktan, onaylan almank
Malatya, Ergani". Bayezit vilayeti He Pülümür, v~ göcmenlerin iskam i~in getirilen olanaklar
Kigl ve Hims kazalan programm uygulan- dan yararlanarak Hirns 9aYl ve Murat vadisine
masina kadar gecici olarak besinci müfettislik v.eVan Gölü'nün kuzey yöresine nakledilecek-
emrinde bulunacaktir. ' tir,

Umumi müfettis, islahat programimn sürekli Doguda yerlestirilecek göcmenlerin ve yerli
.olarak uygulanmasi ile görevli olup maiyetinde Türklerin iskan edilecekleri muitikalara kadar
(emri altmda) her bakanhktan bir müfettis He hükümetin seri vasitalan ile nakilleri ve nakil
bir de askeri damsman ve aynca maiyet heyeti sirasmda i:;l§eleri ve evlerinin hükümet ta
vardir, Mmnkasmdaki seyyar jandarma alaylan rafmdan in§asl, bir senelikiaselerinin (gecimle
emri altmdadir. - rinin) temini, ziraat aletleri ve hayvanlannm da

Sikiyönerim mmtikasmm askeri amiri 7. Ko- yine hükümet tarafmdan verilmesi gerekir.
,/ lordu kumandam olup sikiyönetim komutam Türk göcmenlerinin yerlestirilecegi Ermeni
slfatlyla müfettise baghdir, mülklerini, tasarruf belgesi göstererniyerek ne

Umumi müfettislik olusturuluncaya kadar 3. sebeple olursa olsun i§gal etmis olan Kürtler
Ordu Müfettisi bu görevi yapmaya devam ede- ~lkanlarak geldikleri eski yerlerine iade veya
cektir. Sikiyönetimin Bayezit vilayeti ile Pülü- arzu ettik\eri (ederlerse) batida hükümetin gö
mür kazasma tesmili ve islahatm uygulamasmm , sterecegi yörelere nakledilecektir. Yerlestirile
bitimine kadar yenilenmesi hakkmda Yüce cek Türklerin, Kürtlerin saldmlanndan korun ..
Meclise (TBMM) bir teklifte bulunmak gere- malan i~in özel tedbirler ahnacaktir ..
kir. ' 341 senesinde azami.50bin nüfus
.3..:. Askeri mahkemelerde ve sikiyönetim sevk ve iskan edileceginegöre: ,

mahkemelerinde asker ve sivil yerli hakim bu- 1.000.~ Nakilmasrafi,otomobil,iase ve saire
lunmayacakür. Divam harp kararlanmn bugün- (beber nüfusa 20 lira hesaplanarakj.,
kü §ekilde uygulanmasma devam edilecektir. I 250.000 On bin bane insas; [beheri 250 lira),

4- 13 Subat 341 tarihine kadar haklannda 1.000.000 Bir senelikgecim maddeleri, tobum-
adli rakibat yapihp da i§leri sonuclan- luk, ziraat . .
dmlamiyan samk ve kuskulularm, hukuku §ah- aletleri (beher baneye 1'.000Jira),
siye (özel haklar) sakh kalmak §artlyla, davalan 2.000.000 Yirmi bin ~~fthayvaru,
teeil edilecektir. Teeili Takibat Kanunu; kaba- 500.000 Iskanmasrafi.
hat, eürüm ve einayetleri kapsayacaktlf. Ancak
zamana§lmma ugramaml§ adam 'öldürme olay- 7.000.000ki toplam olarak yedi milyon liranm (1)
lanyla, son isyandan öneeki isyan niteligindeki' 342.(1926)i:>kanbüt~ine ilavesi gerekir. Bu mas
einayetler teeil e~ilemez. Buna göre yüee me~ raftan 1:>ina,ge~immaddeleri, tohumluk, hayvanlar
clise kanun teklifi yapdacaktrr. . . 'v~ llraat aletleri bedeli 20 senede ödenmek üzcre

5- Van §ehri ve Midyat arasmdaki hattm g~eqler h?r~landtnlaeaktlf. .
batlSmda Ermenilerden bo§alan araziye Türk Aym §ekdde 10 senede Yug~slavya, Bulg;;t~~
g~menleri yerle§tirilecektir. Bunun i~in stan, Ka~~ya ve Azerba~ean d~n 500.000 nu."
slklyÖJletim mmtlkasmdaki vilayetlerde bulu- fusun ~t;tlftIl~r~~ yuka:da arzyddep, mmtIlmya
nan Enneni' mallan .maliyece' satIlmayacak ve yerle§t~nlm~sl l~m 343 te.D (l9~7)~ttb~ren her
hatta .~ürtlere icar dahi edilmeyecektir. Yu- sene but~eye en az be§"mtlyon l~ra.o.denek kon~
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Seneden fazla kalmak isteyenler yerlerinde
birakrhr ve 6 seneden fazla aym mevkide kimse
kalamaz.

c- Bu mmtikalardaki ordu mensuplanna da,
aile nüfus miktanna göre 1-5 nefer taymi nis
betinde zam verilir.

12- Hakkari, Vati vilayetlerinde bulunan 4
hudut taburlanyla Van'da tc§ekkülü Genel
Kurmayca arzu edilen 2 'taburdan bir aVCItu
gaYI teskili ve bu 6 tabur .ile bunlara komsu
olan diger 3 hudut taburu mevcutlarmm sekiz
yüzere ~tkanlmasl i~in bütceye ödenek ilave
edilmelidir.

13- Silahlar toplanacak ve silah tasmmasi
men edilerek ancak vesikaya bagh olarak
tasmmasma müsaade edilecektir. Vesikastz si
lahlar evlerde dahi olsa elkonacak ve sahipleri
sikiyönetim mahkemelerine verilecektir.

14- Asien Türk olup Kürtlüge maglup 01-
maya baslayan 8§aw.daki Malatya, Elaziz, Di
yanbekir, Bitlis, Van, MU§, Urfa, Ergani, Ho
zat, Erci§, Adilcevaz, Ahlat, Palu, <;arsancak,
<;emi§kezek, Ovacik, Hüsnümansur (Adiya
man), Behisni, Arga (Arguvan), Hekimhan, Bi
recik", <;ermik vilayet ve kaza merkezlerinde
hükümet ve belediye dairelerinde ve diger kur
umlarda, mekteplerde, ~ar§l ve pazarlarda
Türkeeden baska dil kullananlar hükümet ve
belediye emirlerine muhalefet ve mukavemet
sucu ile cezalandmhrlar.

15- Aslen Türk olup ve fakat Kürtlesmek
üzere bulunan yerlerde ve Siirt, Mardin, Savur
gibi ahalisi Arapea konusan yörelerde Türk
ocaklan ve mektep a~tlmasl ve özellikle hertür
lü fedakarhkta bulunularak mükemmel kiz
mektepleri tesis ve kizlann mekteplere ragbet
lerinin gC§itlibiqimlerde saglanmasr laznndir,
, Özellikle, Dersim, öneelikle ve aeilen, yatih
okullar acilmak suretiyle Kürtlüge kansmak
tari bir an önce kurtanlmahdir.

16- Dersimlilerin Dersim'den ~lkmak istey
en kisimlan Sivas bansmda gösterilecek mm
tikaya nakledilebilirler. Müfettislik mmti
kasmda bu suretle Anadolu dahiline nakledil
meyi arzu edenlerin hükümetce gösterilecek
yerlere nakilleri de mümkündür.

17- Firat batismdaki vilayetlerimizin bazi
kisrmlannda dagrmk bir surette yerle§mi§ olan
Kürtlerin Kürt~e konu§mala'[l mutlaka yasak
lanmah ve klZ mekteplerine önem verilerek

40

masi lazimdrr.
6- Bu mmtikada arazi yazumna MaHye Ba

kanhgmca öncelikle ve acilen baslanacaknr.
7- t~i§leri Bakanligi 342 bütcesine konulmus

ödenekle öncelikle 5. Müfetti§lik mmtikasmda
nüfus yazmn yapacaktir.

8- Isyana i§tirak eden nnnnkalardaki halka,
.isvandan do~an masrafrn yüklenmesi uygundur..
Bunun ~n~lanmasJ 'ic;inMaliye Bakanhgmca yü
ce meclise bir kanun teklifi yaprlacaktir. Bu
m~nhkada bulunup da isyana i§tirak etmeyen
köyler bu vergi He mükellef (borclu) tutul
mayacakur, (Bu köyler Genel Kurmay Ba§
kanhgmca tespit edilmis olanlardir),

9- Isyam tesvik ve idare etmi§ olanlar ile
bunlann akraba ve taalukati ve reislerden, hü
kümetin doguda kalmalanm uygun görmedigi
ki§iler aile ve taalukatiyla beraber banda hükü
metin gösterecegi yörelere nakledilecektir.
(Bunlarm) terk edecekleri emval ve arazi hü
kümetce sann ahnarak bedeli nakten ödene
cek veya nakledilecekleri yörelerde aym
kiymette emlak ve arazi verilecektir, ' , '

"lsyan harekatr sirasmda hükümete hizmet
sunan ve sadakat edenlerden" hükümetle bera
ber bizzat isyan aleyhinde hareket etmi§ olan
reislerin nakilleri tehir olunacaktir.

10-A§iret teskilatmm 0 ytl (tahminen on yd)
zarfinda ortadan kaldmlmasi ve 'halkm dogru
dan dogruya hükümetle temas 've hukukunun
bir aracr olmaksizm hükümetce korunmasi ve
temini hususu adim adun hayata gecirilecektir.
bunun i~in Dogu'da hükümet güg ve nüfuzu
nun, idarenin her bölümünden ideal sahibi ve
yetkin memur gönderilerek desteklenmesi
lazimdir.

Aym zamanda bu mmtikadaki tali memuriy
etlere dahi Kürt memur tayin olunmamahdir,
Merkezden tayin edilen mernurIar (jandarma
dshil) j~in a§agldaki kanun teklifine gerek
vardir: . ,

A- Sikiyönetim mmtikasmda merkezden
tayin edilen memurlann (jandarma dahil) ora
da bulunduklan sürece fevkalade tahsisat
lanmn (olaganüstü ödeneklerinin veya ma3§
lannm) yüzde 75'i oranmda zam ahrlar (2).,

B- Bu mmtikada memurlar en az 3 sene hiz
met ederler. 3 seneden sonra bu' mmttka
d1§mda, simfma uygun dü§en diger bir hizmete
nakledilirler ve yerlerine b8§kalan gönderilir. 3
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j I

(BDgÜnÜDdiline uyarlayan Baran)
(l)'Hesapta beUi yanll§hldar var, Öncelikleyukardaki ra

kamIann toplanu 7 rnilyon degil, 4milyon 750bin eder. fki no
lu kalem (250'§er liradan on bin ev) 2,5 milyon eder. Ü'i nolu
kalem de kendi J'iiode yanll§tlr. Eger, yaztlJOldugu üzere, alle
bCl§lUayllltk ia§ebcdeli 1.000 lira olarak öngöreimusse -hane '
sayisi 10bin olduguna göre- miktann bir rnilyon degil, 10mil
yon etmesi gerekir, Ancak, öngörulen bedelin bin degil de 100
Iira olmasi halinde bir rnilyon rakarm dogru olur.

Elbet, "EncOmen"in yanh§ olan tek besabi bu degildi;
Kürtleri yok etmeye yönelik tarn hesaplan yanll§ 'i1ktl;bu, 67
YII sonra~ok daha a'i1kgörülüyor..Bunlannsiyasetleridcma
tematikleri kadar olmestur ..
" (2) Bu ifadede bir sakatlik oIsa gerek: Böyle durumlarda,
dogal olarak "normal ücret" veya "normal ödenek" zamma
esas ahmr.

25- Bu mmttkaya ecnebi bir §ahls ve kuru
mun, hükümetin izni olmaksizm girmesine ve
arastirma yapmasma müsaade edilmeyecektir,

26- Nüfus yazrmi yapilan rmnnkalarda der
hal askere alma teskilati yapilacaktir, Kuraya
dahil olanlar bu mmtika dismda askerlik hizme
tini yapacaklardir. Bunlann bir süre i~in silahh
olmayan hizmetlerde görevlendirilmesi uygun
olur.

27- Bu mmtikada, hükümet, bütün idari ,00-
lümlerde halkin i§ini ara'CISIZve bizzat görmeli
ve aracilan §iddetle red ve men etmelidir.

28- Müfettislikmmnkasmdaki vilayet taksi
matmm degi§tirilmesi ve islahi, genel teskilatm
kabul ve uygulanmasma kadar ertelenebilir,

24 Eylül 1341 (1925)
M. Cemil, .Mahmut Esat Kaznn

Mustafa Halik Renda

kadmlann Türkce konusmalen temin olun
maltdir.

18-.Hükümet binalan ile jandarma karakol
lan ve askeri binalar ve hudut karakollan,
yardim toplama kanunuria uygun olarak hizla
in§a edilecektir. "

Yalruz, hükümet konaklannm insaatma hü
kümet de genel bütceden yardim eder. Bu bina
lar arasmda memur ve subay lojmanlan da im
kan nisbetinde göz önüne ahnmahdrr,
, 19- Bu mmnkadaki tüm yollann insaar pro
grami umumi müfettislik tarafindan düzenle
nir. Öncelikle genel ve özel idareden olup
önemli stratejik yollar in§a edilmelidir.
, 20- ~ark' §imendiferlerinin Erzincan'a; Si-'

vas-Elaziz-Diyanbekir; Elaziz-Capakcur -Mu§,
Van Gölü'ne mümkün oldugu kadar az zaman
da varmasun temine ~ah§mak lazimdir.

21- Tüm karakollar, savunmaya uygun in§a'
edilmekle beraber, telefon ve helyosta He do
nanmahdir. Bu mmnkada mutlaka birkac telsiz
istasyonu bulunmahdir.

22.. Kacakcihk, istihbarat, casusluk ve gü
venlik acismdan hudut komiserleri esash askeri
degi§ikliklerde~ baska hususlar icin müfettis
ten gereken emirleri alabilirler.

23- Ka~lk9hga mani olmak icin Maliye Ba
kanhgmca almacak otomobillerden birkacmm
zirhh otomobil olmasi ve bu otomobillerden ge
rektigi zaman hudut krtasmin dahi yararlan
masi uygundur.

24- ~hir, kasaba ve nahiyelerde subaylann
görevierinin tümüyle polise verilmesi ve jan
riarmamn kita (birlik) ha linde asayis ve takibat
'la görevlendirilmesi uygundur. Bu konuda tgi§
leri Bakanhgi tarafrndan bir kanun hazirlan
masi ve bütcelerde buna göre 'degi§iklikler
yapilmasi gerekir.
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lerini dipnot olarak düsrnüs ve önsöz yazmisnr. AYTJca
Mamostc Hamza Abdullah (I) ve Dr. Izzettin Musta
fa Rcsul'un kOIlU ha~kmdaki düsünceleri 'de "ek" olarak
kitapta yeraliyor. Diged ise Rauf Mcbmct Zuhdi':nin
kaleme alip 1985 yilmda yayinladtg: "80 Le Heqe Kev
tme teqe?" (Hnqelere Saldmlar Ni'iin'l) adlJ kitapur.
Heqe hareketinin merkezi Sergelu köyünde hocahk ya
pan bir seyhin oglu olan R. M. Zuhdi'nin 'iocuklug(J' he
qelerin arasmdagepni~. (2) Daha sonralan ise aymböl
gelerde ügretnlenlik yapan R. M. Zuhdi, \Citabmda Haqe
hareketine yönelik karalamalara ve iftiralara cevap veri
yor. H~men. beli~te~im,~i R. M. ZuJldi Heqe L.1rik:lt,tna
bagh bir kl~1degildlr. . . . .

Bu derlerne genel olarnk yukanda adi g~en. iki esere
dayaruyor. Aynca yeri geldiginde konu hakkinda ''ie§.itli
dergi ve gazetelerde yeralan makalelere ve C. 'J:Ed
monds'un görüslerine de yer verilecektir. Martin van
Bruinessen "Aga, ~eyh ve Devlet .. adli degerli ara~hr-.
masmda bu hareket hakkinda söyte diyor: "Örnegin
Serglu'lü (Sergelu olacak) ~eyh Abdulkerim tarafmdan
.kurullllu~ olan. Heqqe gibi bir mezhep (hizip), se~uel
. sapkmhk ve dinset olarak da, saf olmayan ibadetle sU~
]anmaktadu." (3) M. v. Bruinessen adl ge'ien eserinin
bir ba~ka yerinde ise, diger bazi ~eyhlerin YaJünda ~~I~la
n yazlyor: "Heqqe mezhebi, hala varhglnl sürdürmekte;
Mamc Rlza'nm halifcsi Harne Sur; I.idcrligini yap
maktadlr. Bana anlatanlar, köyünü bit' "k.olhoi" g"ibi
organize ettigini söylediler. Toprak,ortak ~Icnmcktc;
kadmlar dahil hcr§cy, ortak mülk. Hanie Sur'uJ\ kell
disi ~aha e~it olml. bu "~~itlik\)i" t()pl~mda. tek ki~iydi.
Halkm anlattlg~na göre', ~q~pm'" han;,\makta ve yeuni:§
lik ya~JOa ragmen, köyün. b~tün klzlarl i~in il~ gecc
hakkml kullandlgl söylcnmcktc." (abI;) (4)

Harekctin Ortaya
C;lkl~1Vc Gcli~mcsi'

. Kürdistan'da Nak§ibendi tarikatl Mevlana Halit
eliyle yaYlhiH~t1r:(5) Mevlana Halit. 1779 Ylhnda Kara
dag'da dünyaya gelmi~, 1827 yllmda ~am'da ölmü~tür.
D.ini egitimi"e Baban' Beyligi sllurlal'1 i'iinde ya
~ayan bilyük din adamlannll1 yan1llda ba~layan Mevlana
Halif, Hindistan'a.giderek, Sah AbduLlah Dchlcvr'nin
Y<UlJndaegitimini trunamlaYlp icaze ahUl~tlf. Dalia sonra
Kürdistan'a dönerek ir~ada b~laml~, Nak~ibendi tarika-

H. BENGiN
Güney Kürdistan'in bir bölümünde ortaya cikan ve

kisa bir zaman icinde.bölgede yasayanlann büyük bölü
münü etkisi altma alan Haqe Hareketikonusunda yeterli
bir arastuma yaplll.!lgl söylenemez, Güney Kürdistan'da
bu konuyla ilgili yazilan makaleler, yapilan arasrumalar
oldukca snurh. Biz Kuzey'de yasayanKürtIer ise bu ko
nuda hernen hi«rbir~ey bihniyoruz.

Haqe Hareketi'yle ilgili olarak Irak Kurdistam'nda
birka~ .makate 've iki kitap yaymlanrrus. Bunun drsuida
Kürt v~Kurdistan konulannda arasurma yapan yabanci
IardanC. J. Edmonds ve Martin van Bruincsscn,eser
lerinde bu hareketten de, bahsetmislerdir, C. J. Ed
monds'un sözkonusu hareket He ilgili bilgilerin de icinde
yer aldtgJ "Kurds, Turks and Arab.s"adlJ eseri henüz
Türkce'ye ~evrjlmi~ degi1. M. v. Bruinessen'm yapinmn
Türkce ~evrisi ise "Aga, Scyh ve Dcvlct" adiyla, gecti
gimiz aylarda Öz-ge Yaymlan arasmda cikn, Dolayrsiy
la Türkiye ve Kürdistan'da yasayan geni~ kitlelerin bu
harekethakkmdaki bilgileri sadece M. v. Bruinessen'in
verdikleriyle suurlr. Oysa Haqe hareketi, adr gecen ya
zann verdig! bilgilerden daha derin ve kapsamlt bir i~e-
rige sahip. . .

Türkiye'de. Kürdistan tarihi ile ilgili ara~t1J'lnalal'ln
artUgl, ,SöJl!ürgecilerin geli~en ulusal hru'eketi bogmak
j~in "d1n silahll~a" da sru'I1d(gl~u dönemde, dilli ve top
lumsal motiitler ic;eren bil hareketin daha yakllldan ta
Ill.n~asl büyük önem ta~IYor. Demokralik, yurtsever
Kürt'hafeketi, "din alt yapl tarafmdan belirlenen bir üst
yapt kurumu, alt yapldaki geli~melerin önünde ayak ba
gl': ya da "kitlele,i uyutan bir afyon" vb. kaltplan bir
yana bu'akarak~ di.nin ve din adamlannm uillsal've top
lumsal harekete clan etkilerini gözönünde bulundunnak
:.:orundadlf. UnutmainalJYIZ ki Ahmcde Xani, Mclayc
ClZil'i"Mclayc Bate, Cigcrxwin gibi Kürt edebiyntmm
ölümsÜ',l isimleri ve ~cyb .Ubcydullah, ~cyh Sait, Scyh
Ahlllet Bal'zuni, Kadi MLlhammed vb. Kürt liderleri
ya din'.adanllydllar. ya da birer dini kUi"umolan medrese
ve tarit.atlarda egitim görmil~lerdi.

Haqe Harekeli'yle ilgili Irak'ta iki kitap yaymlallJm~,
Bunlardan bilisi kendisi de bir Haqe ~eyhi olal1 Mustara
Askcri'nin kaJeme ahp 1983 YJhnda yaYl.l11adlgJ."AVlr
dancwcyck Lc .Blzotnc~vcyc Hcqc" (Haqe Hareketine
Dir Ba.lrui)iuJIt kitabldlr.l-l~qe hareketinin ortaya 'ilkl~l,
bu 'hareketin ill:eleri vb, konulara yer veren bu kitabJ,
Mchmct Mclla Kcrim gözden ge'iiIini~, kendi dü~ünce-
42
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Irak Kürdistaru'nda Haqe 'Hareketi: .
, "lnpfumsa! adaleti sagla'rrJaYI,
.haski ve. sömürüye bi'r srmrlamä geJirn,ley.i
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b~ladlgl 1920 yilmda, 1. DUnya ~av~l'nm gaJiplerin
den Ingiltere, Basra'dan 'Irak topraklarma girip kuzeye
dogru ilerlemis ve Irak'm i~gali tamamlanmqu, Sav~
nedeniyle onbinlerce insanm silah alt.ma ahnmaSl,,8aVa
~m neden oldugu yikim vb. nedenlerden dolaYl 0 ytllar- -
da SüJeymaniye cevresmde tanm yapdmaml~, Uretim
durma noktasma gelmi~ti. Bölgede y~ay8ß insanlar ~
ve ~lplaktllar. Salgm hastahklardan ve 89llktan bergUn
onlarca insan ölüyordu. Refik Hibni, 0 dönemde bölge
nin durumu ~öyle anlatIyor: "Sü1eymaniye gibi bit ~
de, acmdan ve a9hgm neden oldugu hastahklardan dola
Yl günde en az 10 ki~i ölüyordu. Bazt gUnter ölenlerin
sayisi bu rakarm ~k asiyordu, Öyle ki beJed!yen1n gücü
cenezeleri topraga vermeye yetmiyordu. Cenazeler so
kaklarda kahyor, ~ürUyüp, ortahga koku sabyordu." (9)

Kusal alanlarda durum bundan frukh degildi. Aksine
~ok daha kötüydü. "Köylüler, aga ve beylerin zulüm ve
sömürüsü altmda inliyorlardi, Faizci tacirler köylüleriil
sebze, tütün, ~eltik, pamuk, vb. ürünlerini yok pahasma
sann ahyorlardi, Köylüler elindekalan paran.m bir bölü
münü 'evlendirilen kizlann hakkr' gibi g~mi~ten kalaß
bazt örf ve adetler uyannca agalara veriyorlardi. Angar
ya, SÜfÜ hakkl (hayvan sahibi olan köylWerin verdigi bit
ge~it hara~), aga evlerine götUrUIen yag, peynir', tavuk,
meyva gibi hediyeler" (10) ~öylülerin durumunu daha
da agU'la~tlfan §eylerdi. Klsacasl 0 dÖllemde tUrn Kür
distan'da oldugu gib i SUleyrnaniye ve ~evresinde 00,
Ahmet Hoca'mn belirtigi gibi "can ucuz, ekmek paha-
hydl." (11) ,

Sözkonusu ylllar aym zamanda kürt ulusal hüreketi
nin eanlanma gösterdigi Ylllardtr. "Kürdistan Hüküm'
dari" Scyh Mahmut, tngilizler tarafmdan önc~ idiim
eezasma ~arptlfllml~, daha sonra Hindislan'a sürgUtit
gönderilmi~ti. Ama Süleymaniye ve ~evresinde Seyh
Mahmud'a bagu gü~terin mücadelesi devam\ediyordu.
Ranye'de, Koy'de, Hale~e ve ~evTesinde, ~eyh Mah
mud'a bagh a~iretler ve öteki gU~ler, flcsatm} buldulcla
rmda ingiliz askerleri ve memurtanna sald1Clyorlal'dl. in
giliz sömilrgecilerine kar~l direni~ sadece Süleymaniyc
ve gevresin.i degil, aym zamanda tUrnGÜney Kürdislllll'l
sarml~tl. "lngiliz YUzb~lSl PearSOD Zaho'da, yüzba~
Willey Amadya'da katledildiler. Daha sonra da tngili.z
'diplomah Bill, yUZb~l SCQU'Iabirlikte pusuya dil§iliiile
rek öldürüldiller. ingilizler Amadya, Zibar ve Revan
duz'u bo~altmak zorunda kaldIlar," (12) "Batt.aniIer 300
suvariden olu~an bir gü~le Akre'ye snldrrdllar ve ingiliz
leri buradan aullar. (...) ingilizler Akte i~in özel bir bir
Hk o]u~turdular ..An'la bu birlik Akre'ye u.adan önce,
Kürt devrimcileri Akre'yi bo~ daglara ~ekildiler.
Kürdistan'm hi~bir yerinde dumm bWldan f:U'kh degil-
di." (13) .

tnsanlan namaz ve niyazm yantStra, sömUrU ve bbS,
klya kar~1 mücadeleye de ~aglfan, müridieri arasmJa
dayam~ma v.ekar~lhkh yardlml ger~ekle~tiren, kia\lm Ci
kek e~itligine büyük önem veren Haqe harekeu '~t~ UU
§artlarda ortaya ~lkU. ~eyh HUseyni Haneqa, hareLtin

Um yaygmlastmmsnr, Baban Beyleri He anlasamadig.
i~in ~am'a g~ etm~ ve orada ölmüstür (6).

Haqe hareketinin ortaya ~Jlap yaYlldlgl bölge olan
Surdas'da Naksibend! tarikan, Mevlana Halit'm izni ile
~eyh Ahmet Serdar tarafmdan a~dml~, daha sonra

, ~eyh Ahmed'j srrasiyla ~eyb Kad~r, Haci ~eyh Riza
Askeri, ~eyh Mehmet, Haci ~eyh Mustafa, ~cyb Mel
la Ahmedi Gelneri ve ~eyh Abdulkerimi ~edele takip
etmistir. Haqe hareketinin kurucusu ~eyh Abdulkerimi
~edele 1920 yrhnda irsada ba~lallll~, ~urd~, Merge,
Mirza Rustem, Koy, Ag~eler ve Srvan mmtlkalannda
bircok ki~i,onun dönerninde bu tarikata kanlrmsur,

~eyh Abdulkerim'in dogum tarihi kesin olarak bllin-
. miyor, Mustafa Askeri onun 1892 veya 1893 yilmda
dünyaya geldigln] söylUyor. M. M. Kelim ise ~öyle ya
zryor: "Rumi takvimi itibanyla ~eyh Abdulkerim'e veri
len Osmarih nufüs kagldmda seyhin dogum tarihi olarak
1288 yih yazihdir. Bu tarih miladl takvime göre 1871-
1872 ytllarma tekabül eder, ki bu dogru degildir, (...)
Askerükten kurtulmak i~in büyük yazrlrrusur." (7) ~eyh
Abdulkerim 1942 yilmda ~edele'de ölmüs ve orada top-
. raga verilmlstir. .

~eyh Abdnlkerim Surd~'daki N~ibendi tarikatllun
piri olup ir~ada ba~ladlktan sonra, mücidlerine sadece
namaz klhp oru~ tutmaYl ögütlemiyordu. 0, aym za
manda onlara toplumsal sorunlarla da ilgilenmelerini,

. aralannda dostluklar kurup iyiye yönelmelerini, kar~dlk- .
11 dayaßl~ma i~inde olmalaflnl, tUm müslümanlara yar
dlm etmelel'ini, zalimlere destek ol'maYlp onlara kat'§l
~lkmalanm nasihat ediyordu. Kendisi de pratikde mü
ridl~ril}e öglitledigi ~eyleri yaplyoJ'du.

Mustafa Askeri'nin yazdlgma göre. ~eyh Abdulke
rim'in mUridler\, ~eyhin tekkesinde dini ayin yaparlarken
sürekli "ya hak" diye feryat etmelerinden, dogru olan
her~eye. dogru yapllan her harekete "hakdlr" demeIerin
den. sürekli hakkm ve ger~egin pc§indcn ko§malarm.
dan dolaYl. hatk arasmda "Haqe" diye adlatldUlldtklat'l
m söylilyor ve kendilerinin bu adlandumadan rahatslz
olmathklarmi belirtiyor. Scyh Hüscyni Hancqa, "Hak
keJimesi üylesine I'UhHmriaj~lel:ni~tiki herhangi bir ses
duyduklannda titriyor ve 'ya hak' diye feryat ediyorlar
dJ" diyor. (8) Haqelerin haktan yana olmalan ve ger~e
gin pe~inden ko~ma1an, namazt ve orucu fazla önemse
meyip, toplumsal sOflmlada ilgilenmeleri, 0 dönemde
Irak'ta hakim olan ingilizler ba~ta olmak üzere, agalan,
beyleri ve öteki ~eyhleri rahats'lz etmi~ti. Bu gü91er Haqe
hareketinin geni~leyip yaygmla~masmJ önlemek ama
clyla bunlara yönelik karalama ve iftiraya b~vunnu§lar,
halkm dini inan\ilarml sömÜferek hareketin "dinden
sapma" oldugu propagandaslßl yapml~lat·dtr.

Bu hareketin ortaya ~Ikmasl ve yaYllmasmda, döne-
,min özelligi ve Güney Klirdistan'daki durumUll belirle
yici bir etkisi Vard!f. Bu nedenle 0 dönemdeki ~artlara
gözatmak~ Haqe hareketinin daha iyi anla~llmasllla yar
dlmel olacaktir.

~eyh Abdulkerim'in tarikatm ba~ma ge~ip ir~ada
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geldi. Ögrenimini medreselerde yapn, Arapca ve Farsca
biliyordu. Kürt ve Fars edebiyati, Kürt ve öteki müslü
man halklann tarihi hakkinda bilgi sahibiydi. Yasanun
da. bircok kereler sürgüne ugralm~. hapse aulmrsur, Ha
pis ve sürgün yillannda, yurtsever Kürt ve Arap aydinla
nyla taßl~ml~. onlardan ~ok ~ey ögrenmistir, Emare'de
sürgünde iken Mir Ha~ He tamsrms, ve onun sayesinde
Mababat Kürt Cumhuriycti ile iIi~kikurmustur,

~eyh Abdulkerim'in izinden yürüyen Mame Riza,
toplumsat hizmetlere daha büyük bir önem vennistir.
Sürgün ve hapis yillannda kurdugu iü~kiler sonucu daha
genis bir bakl~ acisina sahip olan Mame Riza, Haqe ha
reketinin dar kahplarmdan ~lklp. toplumsal ve ilerici bir
nitelige bürünmesi i~in bazi prensipler koymustur.

Mame Riza'nm liderligi ve koydugu prensipler .ko
nusunda da. konuyla ilgili yazanlann görüsler! farkh,
Her toplumsal harekette oldugn gibi, Haqe hareketinde
de, hareketin birligini saglayan Jiderin ölümünden sonra,
belirli bir dagitma olrnus, "liderlik kavgasi" yasanmis
nr. A~aglda yeralan Haqe hareketinin prensiplerinin
Mame Riza tarafindan olusturulmadrguu söyleyenler de
var. Bu ve benzeri konulara daha sonra deglnilecektir,

Bir program niteliginde olan Haqe hareketinin pren
sipleri sunlardu:

1- Kardcslik: ·Irk ve snuf aynrm gözetilmeksizin
tüm Haqeler bacl ve karde~tirler.· Haqe hareketi genel
likle yoksul hak kesimleri arasmda taban bulmu~tur. Bu
nun yaßt Slra, toplumun diger kesim terinden de bu bare
kete kaulan olmu~tur. Hareket, degi~ik kökenden gelen
insanlan saflannda bir arada tutmu~, degi~ik smlfsal kö
kenlerden gelenIer,. birbirine karde~ olarak davralllm~-
13rdlr. Mustafa Askeri, ad! ger;en kitabmda Haqe luu'eke:"
tine katllan birlJok aga. hacl ve din adamlllJll ismini ver
mektedir. Bunlardan baztlarJ §unlardlr: Kake Hüseyni
Haneqa. Dlzeyi agasl Cemil Ali, Kerktik'W Mela Selam,
Sermurd'lu Mela Hamit, Ömel:komefli Mela Re~it. Pl~
der agalanndan Mahmut Mirevdeli vb. Bunlardan bazl
larl daha sonra hareketten ayntlm~lard1f. Ama sonuna
kadar harekette katan ve bu ugurda hapse atJlan, cezaya
~aJptu'Jlanlann saylSl bir haylidir. (16)

2·Haktan yana olmak: Haqe topluJugu haktan ya
nadir. hakkl korur. Kendi zaranna dahi olsa hakltnm ya
mndac.hr. Herhangi bir sOJ'unda tamf OhUllm'lll k<U'de~leri,
kan baglarma bakarak kanle~lerinjn degil. olayda hakh
olanm yanmda yeraltrlar. Olaylar kar~l$mda tavlr alma
daki mihenk t3§1hakdlr, kimin hakh oldugudur.

3- Ortakhk duygularl: Yani mal ve öteki zengin
liklel'de ortakltk duygulanm geli~til'lne. Bu ilkeye göre
Haqe toplulugunda hilt kimse toplum kar~lStnda kendini
mal-mülk sahibi olarak gönne,. Mal mülk sahibi, sahip
oldugu. varhgm sadece kendisine degil ttim topluma ait
oldugunu bilir. Diger bir deyi~le zenginlikler ona ema
net edUmi~tir. Ortak ya~am bi<;imi, birlik duygularl ve
tOkgözlülük önde gelen ilkelerdendir. Herhangi birisi,
Ötekilerin göril~ünü almadan veya toplumun katlhmlOI
madan mal ve servetine el sünnemi~tir. Bir yiyecegin

Mume Rlza ve
Harclcctin Prensiplcri
~e.rh AlYJulkerim'in ölümUnden sonra Haqe harek-e-'

11r.Je iJ;.r uöl!inmt: ya~alldl. ßlf klslm miiridler hal'eketi
I~ü:(:.tile:.Bi! klSllll nam~ SUI"un pe~ine taklldlhu'. Bü
:':.il;, th LöHimü ise ~eyh Abuulk1!l'im'ill karde~i Mamc
~'l' ,*'/1~:(k:'~c\ti1er.

M;1:ne Rlza },;05 Yll1ntJa ~edele köyünde dünyaya

ortaya ~lkmaSI konusunda degi~ik düsünüyor ve ~öyle
~iyor: "Ba~langl~ta Haqe' ~eyhleri de öteki Naksibendi
~cybleri gibi irsad eyliyor ve ~eyhlik yapiyorlardr. (...)
~eyh Abdulkerim döneminde bazi mollalar ve sofular
'Mehdi'nin gelme zamam oldugunu' söylemeye, giderek
namaza ve oruca önem vermemeye basladilar. i~igücü
terkettiler. Halktan bir gurup bunlarm pesine takildr. (...)
Bunlar uygun olmayan tavulan dolayisiyla halk arasm
da 'deli' olarak adlandmldilar. (.:.) Böylece dinsiz Ha
q~~tadi halkm d1tine düstü." (14)

Adaletsizlik ve ahlaksizlrgm had safhaya ula~tlgl dö
.."rode, dünyaya, adeleti ve düzeni saglamak icin Meh
ai'flin gelecegi inaner, islam aleminde yaygm bir inane
ur. Humeyni'nin henüz sag oldugu dönernlerde, taraftar
Ian sik sik ~u slogam haykmrlardi: "Hudaya, Hudaya, ta
.mqilabe Mehdi Humeyni ra nigah dar." (Tannm, Meh-
ru'nin devrimine kadar Humeyni'yi koru.) ~eyh Abdul
kerim'in müridlerinden bazrlanmn da yukanda kisaca
degindigimiz ortamda, Mehdi'nin gelme zamam oldugu
nu söylemeleri, namazdan niyazdan el-etek cekmeleri
mümkündür. Camilerde sabahtan aksama kadar oturup
tarnsau. felsefe üzerine kafa yoran, hana "tannmn varli
gIßl tartisan", heqeler olmustur. M. M. Kerim'in "top-'
lumsal ve siyasi bir herekct" olarak degerlendirdigi
Baqe hareketinin ortaya ~lkmasl'konusunda dü~ünceleri
oegi~ikt.ir: "Digerlel'ine göre dü~ünceye daha fazla önem
"eren Nak~ibl!mji tarikata, toplumsal sorunlann ~özümü
nu,Mehmet Mehdi'nin dünyaya gelmesine baglar. Meh
Jt geiecek dünyaya adalet getirecektir.(I5) Ama daha
sonraoan Mam~ Rlza, Hame Sllr -kimbilir belki ~eyh
Abduikerim'in de- döneminde 'sorunlar Mehdi'nin gel
mesiyle 'tOzi.dmez. Toplumsal adaletin ger'tekle~mesini
gökyüziinde degil yerde aramak gerekir' dü~üncesi olu~
t<1." (15)

Haqe hareketinin ortaya 'tlkInasl konusundaki degi
§ik görü§lere, kar§ln, hal'eket; 0 güne kadar Kürdistan
toptumda yerle~mi~ ol<\ndini inan'iJann, insallian nallla':
~aniyaza. bu dünyaYl bir tarafa bll'aklp, Öteki dünya i\-in
ibadet etmeye 'tag tran söylemin aksine, insanlar arasmda
e~idigifl ve adaletin ger'iel<-le~mesini istemi~. toplumsal
')Ofunlarm ~özümü i~in lJaba sarfetmi§tir. Bu nedenle
~eyhler de dahil Haqe harekeli mensupl,m, ba~ta devlet
gil!(lefi olmak üzere, öteki tumeu gÜlJlel'in saldll'llanna
ugranu§lar. cezaevlerine atIhm~lar. öldürü1mü~lerdir; .

Haqe hareketinin kurucusu ~eyh Abdulkerim olma
:i.lnaragmen, harel-.:etiaSll dcrleyip toparlayan ve pren-
sipJerini olu§turatl Mamc ~17.a'dlr. '
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lara uymadlgl görülürse, üye olarak kabul edilmez,
uzaklasunhrdr, Ticaret ve alis-veriste Haqeler dogrulu
gun sembolü idiler. YaIan söylemezlerdi, tamahkar de
gillerdi.

ß· Saghk ve temizlik. Haqeler temizlige ve saghga
büyük önem verirler, giyeceklerini temiz tutarlardr, Er
kekler dizlere kadar gelen yün coraplar giyerJerdi. Ka
dmlar ise, ev temizligine, giyeceklerinin, kullamlan kap,
kaeak ve bardaklarm temiz olmasma büyük bir özen
gösterirler, her zaman iyi giyinirlerdl.

C- Toplumun aldlgl kararlara ve emirlere uyma,
kardeslik saftantu terketmeme. M. M. Kerim, Haqelerin
düzeni ve saflan terketmeme konusunda Harne Sür'un
dediklerini Mein Selam Tirixor'un agzmdan söyle anla
nyor: "Harne Sür, toplu lukta bulunan ~eyh Hüseyin Ha
neqa ve Seyh Abdulkerim'in oglu ~eyh Abdulhahk'a yö
nelik olarak 'Siz sorumlusunuz. Daha önce bizimle bir
likte olan Mela Selam'm tekrar saflannuza dönmesi icin
ne gerekiyorsa yapm. Saflanmiz bir tesbih gibidir. Eger
bir koparsa taneierin hepsi darmadagm olur. Bu nedenle
Mela Selam'i ikna edin ki tesbihin saflanna, aramiza
dönsün' dedi." (18)

D- Gecimini saglamak amaciyla yapilan islerde, ti
earette düzenli olrna, tamahkarhktan ve halb sömür
mekten uzak durma.

E- Dini ve dünyevi alanlarda süpheli ki~i1erden uzak
dunna. Bu nedenle Haqelerin, kendi drsmdaki insanlarla
iliskileri snurhydr, "1)iger insanlarla iliski kurmaktan ka
<;lIl1yorlardl. Bu nedenle kendi icine kapah bir yasamlan
v.mh. M. M. Kerim, ~eyh Hüseyin Hanaqa'mn "Haqeler
okumaYI sevmezlerdi" dedigini al<tardlktan sonra ~öyle
devam ediyor: "Bana göre okumaYI sevmemelerinin ne
deni, kendilerini diger insanlardan uzak tutmalarl, i1i~ki
.ilfinde olmamalarmdan i1eri gelebilir. <;ünkü okumak
zorunlu olarak köy]erinde okul1ann a~llmasllia, bu okul
Jara devlet tarafmdan atanan ögretmenlerin" veya öteki
küylerden mollalarm geJmesine yola~aeaktlf. Haqeler,
okulIara gelen ögretmen ve mollaIann, ~ocuklartna ken
di gürU~lerine uymayan ~eyleri ögreteeeklerinden de
korkuyorlardl." (19) R. M. Zuhdi ise bu konuda ~öyle
diyor: "Bir«rok Haqe ~eyhirun Ifocuklarl benimle birlikte.
okuyorlardl. (. ..) Sergelu okulunda okuyan ögrencilerin
saYlsl 30-40 ki~iye vaIJ.yordu ki 0 dönemin ~31"t1armda
bu \ok iyi bir rakamdJ. ( ...) Aynea ögretmen' olan ulan
babam, \ocuklann okula gelmemeleri konusunda hi«rbir
sorunla kar~J1a~madJ. HatJrhyorum, bir~ok kereler rah
metli ~eyh AblJuJkerimi ~adeleyj, ya sözlü ya da yazlll
olarak babamdan, «rocugunu ;eyh «rocugu oldugu i~in di
ger <;ocuklardan aYlrmamasml rica ederdi. 'Benim degil
senin <;ocugun, eti senin kemigi benim' derdi" (20) .

F- Haqeler kar~lla~t1klannda, hal hattr sorduklann
da, pannak u!flan birbirine degecek ve e)i slkmayacak
bir 6j~jmde tokal3$rrlar ve "Ya kerim, Ya Rlza" derler
di. Y~ Kerim ve Ya Rtza'dan arrialflan Allahu. Bir toplu-
"lukta, sagd,m sola dogru herkesle bu ~ekilde tokala~Il"
lardl. Tokala~(U) ki~i ayaga kalkardl. Kadlll-erkek, geny-

veya meyvenin, top1u olarak yenilmesi i~in saklandlgl
cok olmestur. Bir elmarun bir ki~i tarafmdan yenildigi
görülmernistir. Elmamn, 0 esnada orada bulunanlar ara
smda payla~lliligl sik sik yasanan olaylardandJr. Herhan
gi bir '~eye, ömegln eve ihtiyacr olan birisine, ötekiler ya
para yardunmda bulunmuslar ya da evin yapunmda ~
h~ml~lard1f.

4- Aidat: Topluluk arasmdaki iliskileri güclendir
mek, medrese ve tekkelerin masratlan iI;in bir ekonomik
kaynak bulmak iein, her Haqe veya Haqe ailesi aidat
vermek zorundaydr, Toplanan aidatlann bir bölümü
masraflar i~in tekke basina, bir bölümü gezici propagan
da ekiplerine, kalaru ise Kolkesunaq tekkesine gönderi
lirdi.

5- Görü§ ah§-veri§i, damsma: Haqe1erin yasanun
da, karsrlrkli görüsler almdiktan, konu yeterince t3111~11-
drktan sonra isler yapihrdi, Ortaya ~Lkan sorunlann ~ö
zümü i~ill, kadin erkek aynmi yapilmadan tüm Haqele
rin katrldrklan toplannlarda, herkesin razi olacagi bir yol
bulunana kadar sorunlar tarusihrdi. "Kardesler arasmda
görüs ah~-v"eri~i" diye adlandmlan demokratik bir isle
yi~ vardr,

6- Kadmlarm özgürlügü: Haqeler kadm ve erkek
Jerin kardes ve e~it olduguna inamrlardr, Tüm kadmlar,
toplum ve ailenin yönetiminde, "Kardesler arasinda gö
rüs ahs-verisinde" erkeklerle esit haklara sahiptiler. Ka
dmlar eslerini secmede özgürdüler ve bu alanda onlara
hi~ bir baskt yapitmazdr,

Haqeler arasmda bashk parasi yoktu, Evli1ik i~in tek .
§aTt klz ve oglanm birbirlerini begenmeleriydi. Taraflar
anla~uktan sonra, öteki top(um kesimlerinde oldugu gi
bi, tat11yenilir, nikah kesilir ve geHn erkek evine götürü
IUrdü.

R. M. Zuhdi, adlge~en eserinde §öyle diyor: "Haqe
ler arasmda iki veya ü«;kadmla evli erkeklerin saY1sl«r0k
azdl. Hatta rahmetli ~eyh Abdulkerim ~edeleyi bir tek
kadmla evliydi." (17) Söz konusu ytllarda, islam alemin
de, dolaYls1yJa KUrtler arasmda da birden fazla kadlllla
evlilik yogun olarak ya§anan bir olaydl. Özellikle aga,
bey, ~eyhlerin hemen hepsi birden faz)a evlilik yapLyor
lardl. Böylesi ~artlarda Haqeler arasmda «r0k e~liligin
hemen yok denecek kadar, az olmasl dikkati «reken bir
olgudur. ~eyh Abdulkerim'in öteki ~eyhlerin aksine bir
tek kadmla evli olmasl, en azmdan ~eytün "fim ile zik
rinin" bir oldugunu gösterir.

7- Ahlak (Kurallarl): "Ahlak" tüm Haqelerin uy
mal< zorunda oldukl31"l bazi kuraUarl igeriyordu. Bu ku
rallara uymayanlar "ahIalcsLZ" olarak niteleniyor, ahlak
sLZlJgmmöl«rüsilne göre ya para eezasi ya bir i~ yapmak
ya da ili~kilel"i dondurulmakJa cezalandmhyordu. Ahlak
kurallaruun bazllarl ~unlardl:

A- "EI ve dil tcmizligi". Hlrslzllk, yalan, iftira ve
iki yüzlü1ilkten uza!< durrna. Harekete yen i katllan bir
Uye önce bu ilkeler konusunda aydmlatJhr, da ha soma
kontral aJtllla almn"d1. Komml esnasmda egel" bu kural-
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Hareketin niteligi konusunda, konu ile ilgili, görü~le
tini dile getiren yazar ve ~·~tJrmaellar farkli §eyler söy
lüyorlar. M. M. Kerim, M,Askeli'nin ad, gec;en kitabma
yazdlgl önsözde, Haqe hareketini, "toplumsal adaleti
saglamaYl, baskl ve sömürüye ,bir slfllflama getirmeyi
ama<,:layall dini ve toplumsal bir hareket" olarak de
gerlendiriyor ve yapllan ara§trrmalarm yetersiz oldugu
nu, daha detayh bir bir;imde incelenmesi gerektigini be-
lirtiyor. '

Harckctin Nitcligi

tinin yayginlasmasmdaki rolleri ~ok büyük olrnustur,
Halk arasmda güvenilir ve sevilen kisilerden olusan bu
ekipler, sürekli halkin i~inde olmuslar, propaganda ve
örgütleme ~alt~malarml yürütrnüslerdir.

~eyh Abdulkerim ,ve Mame Riza'mn herhangi bh
telkinde bulunmamalanna ragrnen, Haqelerin büyük co
gunlugu oruc tutmaz, namaz kdmazlardJ. Özellikle, ajite
ve .~ropaganda amacsyla köyleri dolasan 'IBlra Sey-
yar lar., .

~u anda Kürdistan Yazarlar Birligi Sekreter] olan
vc YNK listesinden Kürdistan ParJamcntosu'na sc~i.
Icn izzcttin Mustafa Rcsul, babasiyla Mame Riza ara
smda gecen konusmayi ~öyle aktarJyor:

"Mame Riza babama dönüp 'Mela Mustafa sen
Mevlana Halit'in torunusun. Bizim hakkrmizda söyle
diklerin sana yakismaz' dedi. '

"Babam, 'Sizleri islarn kanunlan cerceveslnde ceza
landurnak gerekir' dedi.

"Buna kar§lhk Mame Riza, 'Niye biz rnüslürnan de
gil miyiz?' diye sordu,

"Babam, 'Mäslüman nasil namaz tutmaz ve rnüridle
rine de namaz kilmaym der?' diye sordu

"Mame Riza'mn cevabmi cok iyi haurüyorum, 'Bi2
gayeye ulastik. Dogruyu bulduk. Artik' secdeye ihnyacr
miz yoktur' dedi." (25)

M, R. Zuhdi, adr ge~~n eserinde, okumasi yazrnasi
olmayan bir sofuya sordugu "Siz tarikat sahlbisiniz, ni
~jndini veciheleri yeterinee yerine getirmiyorsunuz?"
sorusuna aldJgl cevabl iktanyor ve §öyle yazlyor: "Kar
de~, bi1iyorsun dilnya klyameuen öneedir ve klyamel
günilnde dünyadaki yapuklarumzlll hesabml verecegiz.
Eger bu dünyada yaptJldanmlz kötüyse, öteki dünyadan
ne bekleyebiliriz? Namaz ve oruea gelinee. Hel'kes bu .
i~i yapabilir. ( ...) AblakslZlar ("Ahlaktan" kaslt, yukarJ'
da Haqe hareketinin prensipleri bölümünde bahsedilen
ahlak anlaYI~ldlT. -H. Bengin-) ve kötülük yapanlar, na
maza ve oruea sarJlarak, bu iki vecibeyi de kU~ük dU~ü·
rüyorlar. (...r' (26)

Haqe hareketine yönelik saldU"llartn gerek~el,erinden
biri de, klasik islamiyet anlaYI~lfla "ay~tn" olan ve yu
kanda klsaca belirtm,eye ~all~t1gJmlz dilli anlaYI~t1r.Gö
rüldügU gibi Haqe]et" i,?teki dünyaYI kazanmak i~in, bu
dünya~a yapllmasl gel:eken, namaz ye oru~tan daha
önemli olan ~eylerirfvarolduguna inalllyol'lardl.

Haqe hareketinin ba~langl~ döneminde ~eyh Abdul
kerim'in bazi müridleri, i~i gücü buakJp köyleri dola~l
yor, tarikat hakkmda, hakkl kQruma Ve sotilik 1(onulann
da köylülere propaganda yaplyorlardJ. Bu i§ Mame Rlza
döneminde daha dUzenli bir haIe getirildi. Mame Rlza
böylesi gezgi'nci guruplan kendi temsi1~isi yapu. "BIl'a
Seyyar" (Gezgin KaJde~) olarak adlandtnlan bu ki~iler,
konu~maslfl1 iyi bilen, bililllili insanlardl. Bunla}"köyleri
dola~lp, ajite ve propaganda yaplyorlardl. Bunun dl~1l1da
'propaganda ~aIl~masl yapan ama köylerde yerle~ik olao
Haqeler de vard1. Bunl4u-a "Muhlis" (Sailik) denirdi. Ay
nea §ehirlerde, birc;ok aydm ve bilin~Jj "Muhlis"ler var
dl. Bunlardan en ünlüsü Süleymaniye'li Sabir Soti Me
hemmed'di. M. M. Kerim, bu ki~inio "daha sonra ban~
mücadelesi satlannda yer aldlglOl ve bir ban~ sava§clsl"
oldugwlU belil1iyor. (23) Mamoste Hamza Abdullah ise,
gezgind ajitatör ve propaganda ekiplerini olu~turma fik
rinin Hame Sur'dan ~lktJgllll ve böylesi ekipleri ilk onun
olu~turdugunu söylüyor. (24) Bu ekiplerin Haqe hareke-
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yash ayruru olrnadan herkes tokalasirdr. EI öpmek ahs
kanlig; yoktu. Özellikle yukanda bahsedilen kurallar
i~inde, bu tokalasmaya "rewest" (ahIak) denirdi. M. M.
Kerim "Ben im düsünceme göre 'Va Kerirn, Ya Riza'
demelerindeki amac ~eyh Abdulkerim ve Mame RI
za'dir, Öyle anlasrhyor ki bu ahskanlik Seyh Abdulke
rim'in degil Marne Riza'nm döneminde ortaya ~'lkmJ~.
<;ünkü Mame Riza'dan sonra kimin gelecegi belli olma
dlgl ic;in 'Va Kerim, Ya Riza' denilmis. N~ olursa olsun,
bu ah~kanhgl yerlestiren kisi, 'Kerim'den amacim tann,
Riza'dan amacim ise Imam Musa K3ZJm'm oglu imam
Ali Riza'dir' diyebilen cok yetenekli birisiyrnis" diyor.
(21)

8-Örgütscl i§lcyi§: Bir köyde bir ka~Haqe üyesi 01-
dugu zaman, bunlar hemen tekke olarak kullamlmak
üzere bir ev yaparlardi. Kadin erkek tüm Haqeler, bo~
zamanlannda, misafir geldiginde veya herhangi bir ko
nuda görüs all~ verisinde bulunrnasi gerektigi zamanlar
da, bu tekkelerde toplarurlardi. Böylesi toplennlarda, gö
rüsler ve öneriler ileri sürülür, tarnsmalar yapihrdr,
Özellikle bo§ zamanlarda, tekkelerde türküler söylenir,
hikayeler anlanhr, dini ve hakki savunma konulannda
konusmalar yapihrdr,

Tekkeler temizligin sembolü idiler. Haqeler arasmda
ayakkabryi iceri götünnek yasakn. Her köyde, "Sertek
ke" olarak adlandmlan bir Haqe mensubu tekkeye S\)
rumlu olarak atarurdi, Sertekke, aidatlan toplama, tekke
nin i~leriyle ugra~ma, gelen emirleri köyde ,bulunan Ha
qelere Hetme, onlann görü~ ve önerilerini üste bildinne,
vb. i~lerle görevlendirilmi§ti. M. M. Kerim, Mamoste
Hamza Abdullah'Jn "HaqeIerin bu tekkelere 'polishane'
dediklerini" belirtikten sonra §öyle devam ediyor: "Po
lishaneler nasll köylerde otoritenin, karar organ 111m birel
birimi idilerse, tekkeler de Haqe hareketinin birer organ 1
idiler. Bu da Haqeler arasmda derH toplu bir örgütlenme
oldugunu gösteriyor." (22)

•• ***
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~eyh Abdulkerim'in ölümünden sonra bir klSlm mü
r.idleri topJ.uluktan aynldllar. Bir klsrnl ise Harne Sur'un
,pe~ine tak:lldllar. M. Askerj'l1in dedigine göre müridle
rin büyük bir bölümü Mame Rlza'nlll liderligini kabul

Haqc Harckctindc
Bölünme ve- Harne Sur OlaYI

§alm degi~tirme ugra§ls! belirgindir. Bunlar da hareketi,
eski veya yeni bircok dini ve ekonomik görüsün etkile
digi "fellah" (köylü) hareketi olarak adlandirmarmza
yolaciyor." (28)

Mame Riza, Halepce'ye sürgün edildiginde kendi
siyle tarusan ve Haqe hareketini tarnsan R. M. Zuhdi,
Haqe hareketinin dogrultusu konusunda sordugu soru
ya, Mame Riza'run verdigi cevabi §oyle aktanyor: "Ehli
sünnetin en önemli özelliklerinden biri kanaatnr, Biz
müridlerimizin buna uymasim nasil saglanz? Sadece
~agn yaprnak, nasihat etmek, yol göstermekle mi? Ta
mahkaruga ve acgözlülüge bir sirur koymamakla mi?
Eger böyle yaparsak sessiz kalmis, acgözlülere, ta mah
karlara yardun etmis, onlan kendi baslanna birakrms
oluruz, Biz kanaat etme adma, rnüridlerimizin agznn
kapatmakla tamahkarlara yardim etmis oluruz.

"Tamahkarligm ekonomik temelini olusturan özel
mülkiyete el atmazsak., onu kökünden söküp nasil atabi
liriz? (...) Eger degi§tirmesek, ortak mülkiyet haline ge
tirrnezsek, ararmzda ne kanaatkarlrk gellsir ne de tarnah
ve tamahkarlik üzerinde etkili olabiliriz." (29)

Görüldügu gibi Marne Riza, Haqeler arasmda mül
kiyetin toplumsallasnnlmasiru. tamahkarhgin sökülüp
aulmasi ve kanaatkarhgin gelismesi icln zorunlu görü
yör. Bunu Güney Kürdistan'daki nUfusun ezici ~gunlu
gunu olusturan köylüler arasmda yaygmla~tll'mak i~in.
M, Askeri'ilill beliJtildigi gibi, ne yetel'li kadrolar vardl.
ne net ve a~lk bir program. Devletin ve öteki tutucu
gü<;lerin saIdmlarl, Haqeleri savunma durumuna sok
Il1U~.kendi kabuklru'lna ~ekihnelerine neden olmu~tu.

"Mame Rlza konu§masma devamla 'Bizde kadmlar
ve erkekler, büyük veya kü<;ük her§eyi sorma hak.kma
sahiptirler. TUm müridlerimiz, §eyhle ilgili sorunlar da
dahil olmak üzere he~ey hakkmda özgürce konusabilir
Jer. Hepimizin, görevin.i yapmayanlan, yoldan sapanlan
ele~tinne hakkl var. Bizde, fazladan iki rekat namaz ktl-
1<11 diye kimsenin. kendisini öteki karde~lerinden üstün
tutma. kendini feristah zannetme hakkl yoktur. Biz mÜr
ridlerimizin hepsini bir tutuyoruz ve onlarl denetleyici
lerimiz yaplYoruz, Dar günlerue onJara be" baghyoruz.
Onlar destekleyicilerimizdir. onlardlr meydanlara ~I
kanlar. Eger böyle yapmazsak, egeronlarm denetimi 01-
mazsa, aramlzda bele~~iler. flrsat~I1ar türer. Onlann tü
remesi .ise. bizim ehli sünnetill önemli bir özelligi olan
kanaat i<;il1ve onun dü~malll tamahkarbga kru'§1hi~ bir
sey yapinadlgußlz anlamma gelir' uedi." (30),

\

Mustafa Askeri, bu derlemenin asil olarak dayandrgi
adr gecen eserinde hareketin toplumsal özü konusunda
ÖZ olarak ~öyle diyor. ,

"Haqelerin büyük ~ogunltigu, ~ift~iler ve köy emek
ciler! idi. Ortak bir yasam i~in, ugrasryorlardi. Baslan
gl~ta bilincli insanlan ~ok. okuma yazma bilenleri azdi.
Bu nedenle hareketlerini hrzlr bir birimde yayma ola
naklanna sahip degillei'dL Hükümetin ve bölgedeki öte
ki tutneu güclerin saldmlan, tutuklanma, sürgün vb. ne- ,
denlerden dolayi cahsmalanyta ilgili net bir program
yaparnadrlar, Amactanm, neler yapmak istediklerini
acik bir bicimde belirtemediler. Bu 'eksikliklere ragmen,
o dönemdeki Haqe hareketi "olgunlasmanus yan sosya-

, list" bir harekettir. Haqe. köylü bir toplumda a'itk ve net ,
bir programa sahip olamayan ütöpik sosyalist bir örgüt-
lenmeydi. , '" '

"Daha önceden de bellrtildig] gibi.iHaqe inanenun
en önemli özelliklerinden biri, üyeleri arasmda zen gin
yoksul, yönetici-yönetilen aynmuun olmamasuhr, Suuf
aynligma karstydrlar. Fakir ve ezilenlerin birligine ina
myorlardr, Kendi aralannda, yoksullugu ortadan kaldrr
mak i<;incaba harcryorlarbirbirine, özeLlikle de yoksul
lara yardim ediyorlardi."

Mamoste Hamza Abdullah ise Haqe hareketini de
gerlendirirken söyle yaziyor: "( ...) Seyh Abdulkerim
köylüleri aga. bey, büyük toprak sahipleri ve faizci tüc
earl arm zülmUnden kurtmma!< i'(in sofiligi. dU~üncesine
temel aJml~tu'.( ..,) C;ekinmeden Haqe hareketinin öiünü,
eski sömürücü ve kan emici toplumsal i1i~k.ilerden kur
tuhnaYI ama~layan köylü hareketinin olu~turuugunu
süyleyebiliriz.

"Bana göre Haqeligin Güney 'KUrdistan'lI1 geni~ bö
lümlerinde ve köylüler araslIlua yaYllinasmm ü<;temel
nedeni vanIIr: 1- Eskiden kalan feodal ili~kilerden kur
tulmak. aga. bey ve hükümetill zülmune kar~1 gelmek.
2- KadUllann YlllardcUlberi t.~Sldlklan aglr ,zincirleruen
kuftUlmasl. 3- Haqeler araslIlda varolan ve Onado
gu'nuil hi~ bir ülkesinde ve Kürdistan'ua bulunmayan iS
birligi. karde~lik." (27)

izzettin Mustafa Resui, özelfikle Hame Sur'un yöne
tilllind!o:ki Haqe hareketi konusunda ~unlan söylüyor:
"Haqeler gece toplalllp. enesi günkü i~ler.i köydeki ka-
1.1111 've el'keklel' araslllda payla~l1'lardl. Para Hame
Sur'ull yanllll.la idi. Dediklel'ine göre. Hame Sur hasta
ohuü p:u'a vel'ip ~ehil'e göndel'iyor. bekm'lan evlendii'i
yordu.

"Ya~mn, yardllnla~ma ve i~bi.rJigi Sayesinde Harne
Sur'a bagh Haqdl!r~n ya~adlg'l köyde durum daha iyi
idi. Bunlar. digederinden önce traktör ve öteki tanm
makineleri ahm~lard!. Bu ara<;lar ortak mülkdü.(, ..)

"( ...) Haqe i~lami bir tarikatUr. An'la islruniyet' once
si dini inan<;lann izlerini ~inde t~lmaktadlf, (. ..) Haqe
Mevlana Halit'in KürdiStan'u,., yayulgl Nak§ibendilikten
dogmu~tur. Ama sonradan KÜI"ler ru'asmdaki toplumsal
ve siyasi hareketlerin baskllan bu hareketin ~ehl'esini
degi~tinnistir. (...) Haqe hru'eketinde ekonomik yön, ya-

DENGAra~tlrma - inceleme - Beige

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Haqe hareketinin belirli bir geli~me göstermesinden
sonra, hareketin ileri~i ve demokratik özünden korkan
dönemin hükümeti 1936 ytlmda: ~eyh Abdulkerim ve
tanllllm~ bir ~ok Haqeyi tutukladl ve Kerkük'de gözaltl
na aldl. Aralafmda ~eyh Abdulkerim'in kar~e~i Mame'
Rlza'nlll da oJdugu dlgeT bir klSlnlOJ ise Irak 111 gilneyi-
ne, Hevice'ye stirgün etti. \. I

Olaym duyulmast üzerine Haqeler elbiselerini <;'tkar
tlp, telisler giyerek Kerkük'e dogru yürilyü~e ge~liler.
Mela Selami Tlrixor "Kadllliann telis giymediklerini,
normal elbiseleriyle bu yürüyü~e kauldlklafllll" söylü
yor. (37)

Yürüyerek Kerkük'e gelen Haqeler, polis müdürlü
gü önündet oplanarak, ya ~eyhlel'inin serbest bJraktlma
Still ve sÜfgline gönderilenletin geri getirilmesini ya da
kendilerinin <!etutuklanmasml talep ettiler. Polis, $eyh
Abdulkerim'in bir~ok mÜfidini daha tutuklaYlp hapse
atu. Ama daha sonra, dönemin hükülTieti, ~eyhin uzun
süre gözaltmda kalmasllllll durumu daha da karrna~lk
la~t1J'tltgllugölünce, ~eyh Abdulkerim'i serbest bmtku.

I
r

~cyh Abdulkcrim vc
Mame Rlza'mn
TutuklanmaSl,
Haqclcrin Uzun
Yürüyü§ü

Seyid Ahmedi Haneqa'nui da onu kabul etmemesini;
Harne Sür'un Kerkük'e gidip bir müddet orada kalmasi
m vb. §eyleri gerekce göstererek, Harne SQr ve ekibinin
Haqe olarak kabul edilemiyecegini söylüyor. Hatta daha
'da ileri giderek, Harne Sür'un Kerkük'e gidip ingilizler-
le görü~tUgilnü ve onun Haqe hareketini bölrnek icln in
gilizler hesabma ~ah§tlgml Ima ediyor.

R. M. Zuhdi, Resit Mehrnet AIi'nin, Kervan Der
gisi'nin Aralik 1983 tarihJi 15.. sayismda yaymlanan
"Önernli MeseJe, Az Caba" adh makalesinde dile getir
digi görü~lel'i de Harne SQr ve etrafindakilerinin Haqe
olarak degerlendirilemiyecegine gerekce olarak gösteri
yor. Resit Mehmet AIi, adigecen rnakalesinde ~öyle di
yor: "Mustafa Askeri'nin kitabinda Harne SOr ve cevre
sindekiler konusunda bahsetmedigi bir sorun var: <;0.
cuk dogurrnayi yasaklama, Diger Haqe guruplannda
görülrneyen bu olgu sadece Harne SOr ve cevresinde
vardir... " (abrr) (36)

Cocuk sahibi olmayi yasaklama, Resit Mehmet \
Ali'nin de dedigi gibi "Önemli meseledir." Mustafa As
keri'nin Haqe ~eyhi olmasi, onun Harne Sür'a yönelik
böylesi bir belirlemede bulunmastru önleyebilir. Ama
ya ötekiler? $eyl,1Ahmedi Haneqa.sM. M.Kerim, Dr.
lzzettin Mustafa Resul ve bu yazida adi ger;:en ötekileri
böylesi bir belirlernede bulunmadan ahkoyan ne olabi
lir? Oysa bu kisiler yazdiklannda bu sorundan hilf bah
setmiyorlar. Kisacasi bu belirlerne ulftJ~may\, Haqe ha
reketindeki diger baZl kOl1ular gibi daha detayh ara~tlr
maYI gerektiriyor kamsmdaYlm.

ettiler. Bunun yamsira Mamosta 'Hamza Abdullah'm
dedigine göre "~eyh Abdullah, ~eyh Mustafa Asker'in
öncülügünde 'sag' bir grup olustu, Bunlar hareketin, da
gllmas101 istiyorlardi, lMr grup derebeyinin olusturdugu
bu kol, 0 dönemdeki hükümet ile i~li dI§l~olmayi savu
nuyordu" (31).

Hamä Sür'un ki§iHgi konusunda, Haqe hareketine
i1i§kin olarak yazanJann görüsler! de degi§iklik arzedi
yor. Mustafa Askeri, Harne Sür'un .~eyh ailesrne rnen
sup olmayip köylü oldugunu, uzun yillar ~eyh Abdul
kerim'in evine odun ta§ldlgtnJ, tarikata kabul edildikten
sonra öteki sofi ve müridlerle oturup, kalkngnu, giderek
bir Haqe lideri haline geldigini söylüyor,

Mamosta Hamza Abdullah Harne SOr i~in söyle di
yor: "~eyh Abdulkerim'in ölümünden sonra Harne SOr,
sanguu frrtatrp cübbe giydi ve §eyhlik iddiasinda bulun
du. Ama öteki §eyhler Harne Sür'un bu iddiasma boyun
egmeyip, onu ~edele'den ~J.kartnlar. Harne SQr da önce
~Ivan'a daha sonra da Kerkük'e, Seyit Ahmedi Hane
qa'nm yamna gitti. Seyid Ahmet, Harne Sür'un yanmda
kalmasrnr kabul etmedi ve uzaklasnrdi. Bunun üzerine
Harne SOr ve yanmdakiler Kilavqut köyüne gidip yer
lestiler" (32).

M. M. Kerim, Mela Selam i Tirixor'un Harne Sür
hakkmdaki görü§l~rinj §öyJe aktanyor: "Okuma yazma
St yoktu. Ama bir hayli §iir ezQer~emi§ti. Zarnarunda
mela, feqi vb. din adamlarlya i1i§kisi vard •. (...) 'DeliTik'
ortaya ~lkl1glOda Harne SOr ~ 'deJj'lerden biri oldu.
Ama ~eyh Abdulkerim onu kabul epnedi ve '<;ek gir,
dünyada ve ktyamette sen bizim arkada~lIntz degilsin.
sofi degilsin' dedi. Bunun üzerine Hame SOr. ~eyh Ab
dulkerim'den aynlan bir grup müridle birlikte Kllav
qut'e geldi, ~h§maya ba§ladI. Halktan toprak satm ala
rale toprale sahibi oldu." (33)

Yine M. M. Kerim, konuyla ilgili olarak §öyle yazl
yor: "~eyh Hilseyin Haneqa. Haqeler arasmda tan1'lnm
varhgtnt taru§3nlardan birinin de Hame Sur oldugunu;
haikla ili§kisinin1olmadlglnl ve buna önem de vermedi
runi; Harne SOr'un 'dünyadan el etek rrekmenin zamalH-
11m geldigini ve bu nedenle her. türlü düzen ve intizamfa
m§kinin kesii,mesi gerektigini, namaz kllmamn dünya
dilzenine bir boyun egi~ Oldugunu, Mehmet Mehdi'nin
ortllya rrlkrnasmm zamam geldigini' sÖylÜyor." (34)

Aytlca M. M. Kerim, Harne Sur hakkmdaki kendi
görU§h~rini~öyle d~e getiriyor: "Daha önceden de belir
tildigi gibi. Hame SOr'un ~eyh olmaYlp köylü kökenden
gelrni§ olmast ve yapttklan nedeniyle, Haqe hareketinde
onu 'radikal' karakterli bir aklmm temsilcisi olarak de
gedendirebiliriz. (...) Mamoste Hamza Abdullah da bu
gÖfÜ§ümüzü payla~lyor ve onu 'soku' olarak degerlen
diriyor. Ne olursa olsun 0 günden bugüne kadar Hame
sOr, sarnimi ve yurtsever gOr;:ve gruplardan yana bir ki-
§iydi. ,. (35) .

R. M. Zuhdi, Mela Salami Ttrixor'un yukanda ak
tardIglrnlz görü~lerini, yani, $eyh Abdulkerim'in onu
"sen bizden degilsin" dlyerek kovmasl; aym zamanda
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yürüyU~ kolu YarveJi'ye ulasngmda, Haqetere görüsme
önerisi yapildr, Yarveli'de egitim i~iD yaptlan ktjlaJam
yerlestirilen Haqeler ile hUkUmet arasmda görU~meler
b~ladl. Hükümet tarafmt Hewler, Kerkük, Süleymaniye
mutasarnflan ve polis mOdUrUolusmruyordu. Hüküme
tin amaci zaman kazanmak ve Haqeleri oyalarnaktl. Bir
yandan damevsim kt~ dogru ilerliyordu. Kampta hasta
hk basgösterdi, Soguktan ve hastahktan bitka~ yajb ve
cocuk öldü. Hükümetin görU~melerde ciddi OlmadlglDl
anlayan Haqeler bOyük bir toplanu yaplp, yUrüyll~ de
vam karan aldJIar. Polislerin her türlü tehditlerine aldJr
mayarak KerkUk'e girip, mutasarnftn evinin yaktnmda
kamp kurdular, Olaym ciddiyetini anIayan hükümet ile
Haqeler arasmda yeniden görüsmeler ~ladt. GöfÜ§me
ler sonunda ~gl(Jaki noktalarda anlasma saglandI:

1- Mame Riza, önce Süleymaniye'ye, tüm Haqeler
yerlerinde döndUkten sonra da Kolkesirnaq'a geri döne-
eek.· .

2- Tüm tutuklu Haqeler serbet buaktlaca1c.
3- Hükümet, Haqelerin ugradlg1 zararlan karjdaya

cak.
4- Akceler veya Betvin bölgesinde yerle~mek l~ln

Haqelere bir yer' ayrdacak; burada ev, okul, hastahane
yapilacak,

5- Yukandaki maddeleri yerine getirmek i~in hükü
mete bir süre tamnacak ve bu süre zarfmda Haqeler ~l
van bölgesine ~ekilecekler. .

. Her iki taraftn yukandaki noktalarda anlasmasmdan
sonra, Haqeler Mame Riza'nm görU~llnü aimak i~in kar
d~i Mame Selam'l Emare'ye gönderdiler. HükUmet Hac
qelere Kerkük'ü "terketmeteri ve cevabl beklemeteri i~in
ü~ gün SÜTetamdI. Cevap ü~gün i~inde gelmeyince Ha-:
qeler arasmda görü~ aynhgl b~ladJ. Bir ktsml Kake Rl
zayL Kake AU Askeri'nin liderliginde ~Ivan ~tgesine
dÖndüler. Ötekiler ise "Mame Rlza aramlza döruneyin:"
ceye kadar gitmeyi~" deyip, Kerkük'te kaldtlar. Bir
mUddel sonra Mame Selam döndü ve Mama Rlza'mn
anl.a§mayt onayladIgl söyledi. Bunun Hurine kalanJar da
~Ivan'a dönüp, köylere daglldJ1ar.

Mame Rlza'ya Süleymaniye'ye dönmesi i~n ü~ gOn
silre tamndJ. Silleymaniye'de klsa bir sUre kal8n Mame
RlZ3, önce HaleW"ye daha sonra Biyare'ye gönderildi

Haqeler araslßda b~gösteren aynhktan yararlanan
hükümet, anla~mamn, tutuklularm sabverilfllesi ve

" Mame Rlza'mn Süleymaniye'ye geri dönmesi dJ~mdaki
maddelerini uygulamadt. Haqelerin durumu ~k kötül~
ti. Yjyecek ekmekleri dahi kalmaml~b. Zorunlu olarak,
bombo~ evleripe döndüler. Ellerinde az bu~uk bif~yleri
olan, ötekilerle payl~tI. Aralarmdaki dayaru§ma ve i~
bjrligi sonueu yen iden malk millk sahibi oldular. Haqe
ler yav~ yava~ i~e koyutdular evlerini yen iden düzenle
diler. 1944 EylüJü'nden 1944 Ar:".!lgl'na bdar silren bu
yürüy~te Haqeler bir hayll kan kaybetJiler, zaylf dl1~tO
ler. Ama saflannda bozgun ~tkmasma izin vennediler.
Saflarml s1kla~tmp tekkelerini yeniden in~ ettiler, eski
düzenlerini yeniden kurdular. .

~eyh Hüseyni Haneqa, "Seyh Abdulkerim'in tutuk
landigr dönemde, hareketinhükürneti korkutacak düzeye
gelmedigini" söylilyor ve ~öyle devam ediyor: "0 dö
nemde Süleymaniye Mutasarnft Taburagast Ahmet Bey
He Sergelu seyhteri arasinda arazi anlasmazhgr vardi.
Ahmet Bey, halk arasmda Haqeler hakkmda söylenenle
ri bahane ederek, ~eyh" Arifin sürgün edilmesi, ~eyh
Abdulkerim, Mamä Riza ve bazi öteki kisilerin tutuklan-
masi emrini verdi." (38) .

Bu olaydan sonra, Haqelerin bulundugu böigeier
sessizlige büründü, harekette belirli bir zaytflama görül
dU. ~eyh Abdulkerim, tekke acmak iein kimseye icaze
vermiyordu. Haqeler kendi aralannda, Mevlana Halit'in,
zamamnda kendisinden sonra yedi kisinin tarikat kurma
siru ve ondan sonra tarikat kurmannt durdurulrnasim va
siyet ettigini; ~eyh Abdulkerim'in de Mevlana Halit'ten
sonra yedinci ki~i oldugunu söylüyorlardi,

M. M. Kerim, ~eyh Abdulkerim'in bu tutumu .hak
kmda §Öyle yaziyor: "Hükümetin Seyh üzerindeki baski
suun sonucsuz kalmadignu söyleyebillriz. ~eyhin bu
tavn geri ~kilmedjr. Yani ~eyhin rnücadeleyi terk etti
gini söyleyemeyiz. Ama hükümetin baskisim uzaklastir
mak i~in, mücadeleyi durdurmustu, ( ...) Bu dönemde in
giliz emperyalizminin Irak'taki durumu iyiye degru gidi
yor, kendine eskiye nazaran daha fazla güveniyordu.
Irak burjuvazisinin bir bölümü, müeadele bayragim bi
rakmislar, 'milli hükümet'in olusmasmi gerekce göste
rerek teslim olmuslardi. ~eyh Mahmut hareketi tama
rmyle yenilmis, ~eyh'in kendisi tutuklamp sürgüne gön
derilmi~tj. Kürdistan'lll diger par~alarlßda durum bun
dan iyi degildi. Bu nedenle ~eyh AMulkerim gibi biri-:
nin geri adlm atmasl ~~lrtlCl bir olay degildir." (39)

Mame Rlza döneminde Haqe hareketi derlenip top
landl. Ete kernige bÜl'ündU. Her ·tarafta Haqe hareketi
konu~uluYQfdu. Aym dönemde, yani 1943-1944 yIllarm
da, Mela Mustafa Barzani'nin önderlik ettigi uJusal ha
reket de hükümeti zor duruma sokmu~tu. Bu da hükü
metin Haqe hareketinden duydugu korkuyu 'daha qa aru
rlyordu ..

Hewler Mutasarrlfl Sait Qazzaz, gÖlü~mek amaclyla
Dokan'a -raglfdlgl Mam~ Rlza'YI t1itukladl ve Emere'ye
sürgüne yolladl.

Mame Rlza'nm ~agnsl Ozefine, Haqeler tUm mal ve
mülklerini satarak Kerkük'e dogru yoJa Ylkular. Deg~ik
kollardan gelen Haqeler Göktepe köyünde birle~t"iler.
Polis ~lvan mmtlkasmdaki Haclbeycan köyUnde Haqe
lerm yolunu kesti ve önde gelen 13 ki~iyi tutuklayarak
Kerkük'e gönderdi. Hükümet tarn bir saldm ba~latml~tl.·
Mame Rlza'nm oglu ~eyh Mustafa ve en yakm yardun
CISlSeyb Mehmet Emini Ma2he de Ranya'da tutuklan
ml~lardl.

Buna ragmen Haqeler yollarma devam ettiler. Bu
yürüyü~ esnasmda polis sÜTekli olarak onlan takip edi
yor,.ate~ a~makla tehdit ediyordu. Haqelerin yürüyü~
koln ~ehir]ere yakla~tlgmda, bunlann §ehirlere dolma
slyla ylkacak sorunlar hükllmeti kortuttu~ Bu nedenle
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bansnu koruma dogrultusunda mücadele ettigini, bu
amacla en iyi adamlarmdan bir grubu bu i§ i9in ayudlgl
m yazryor, (43)

Haqelerin yürüyüs kolu Kerkük'e ulastiktan sonra.
bircok aydm ve ögrenci onJann yardimma kostu. Haqe
leri devletin planlan konusunda uyardllar, neler yapma
lan gerektigi konusunda onlan aydmlatmaya 'ralI~ular.
Kisacasr Haqeler arasmda propaganda ve örgütleme ca
h§masl yapnlar, M. M. Kerim, bu tür 'rah~ma yapanlar
dan ikisinin adim harrrladrgrm, bu konuyu Mamoste
Hamza Abdullah ve ~eyh HUseyni Haneqa'ya sordugunu
ve onlardan yeterli bir cevap alamadiguu yaziyor, (44)
Ama bu tür \ah~mayt yapanlann siyasi kimlikleri konu
sunda hi9 bir bilgi yok.

Yürüyüsün yapl'll-hgt tarihde KDP-Ifak'lll henüz ku
rulmadlgl biliniyor -.Bu dönemde, Irak ve Irak Kürdista
m'nda örgütlü olan Irak Komünist Partisi'nin yarusira,
1939 yrlmda Refik Hilmi'nin ba.~kanhgmda kurulan
"Yurtsever ve milli nitelikli" Hevi Orgütü faaliyet göste
riyordu. IKP'nin Kürdistan'm büyük sehirlertnde güclü
örgütleri vardi. Hevi ise 2. Dünya Savasi ytllannda güc-. I
lenmis, toplumun orta tabakalanm bagnnda toplarmsn
(45). Haqeler arasinda cahsma yapan kisilerin büyük ih
timalle bu örgütlere bagh .olduklanm söylemek müm-
~~~ .

Martin van Bruinessen, Marnä Riza'run tutuklanmasi
konusunda sunlan yazryor.''Edmonds, Mame Rlza'mn
tutuklanl§lßt basit bir idari sorun olarak gösterrneye 'ra- '
lJ~m)~,fakat EH Eskiri, kuzeninin, Molla Mustafa Barza
ni"ye yardlm ettigi i~in tutuk]andlglßl söy]erken Slktnu
ltydl. Ev hapsinden ka~lp, Barzani'nin yolunu tutmu~
olan ve burada yeni bir hükümet kar§ltl isyalJ yönlendi
fen Mame Rtza, elli adam gönderip Barzani'ye yardlm
etmi~ti." (46) Bruinessen'm bu görü~lerine, Haqelerin
Kürt ulusal hareketleri iJe ilgili bölümde yeniden döne
cegiz.

Haqelere Yönelik
SaldlrIlar
Daha önce de belirtiJdigi gibi Haqelerin namaza ve

ocuea önem vermeyip, toplumsal soruniarla ilgilenmeJe
ri, aralarmda i~birligi ve dayaßl§ma olu~tunnalart, mülk
lerini toplulugun ortak mall olarak görrneleri ve kadmla
nn özgürlügüne önem verip, onlan erkeklere bir tutma
Jan nedeniyle, ba~ta ingilizler olmak: ilzere, tüm tutucu
ve geriei toplum kesimlerinin tepkilerini toplaml~lardl.
Haqelere yönelik saldudart iki ba~hk aIunda slfalamak
Qlümkün. Bu~lardan birisi fiili sald,1rI1l.U:.,.ötel<.ise onlara
yapllan hakS1ZsU'rlamalardlf. .
. Fiili saldmlann elT önemli iki tanesinden yukarlda

bahseuik. Bunlann yaru Slra, Haqeler bir köyde azmhgJ
olu§turuyorlardIysa eger, köyün agasl tarafmdan baskJ
aItma ahmyor, köyden uzakla~tInyorlardl. Bu durumda
ki Haqe]er öteki kard~lerinin yalllna gör; etmek zorunda
kaltyorlardt. Bu ve benzeri olaylarda. hükUmet kuvvetle-

50

Bu dönemde Mame Riza Haqelerden uzakn. 1949
ilbnda hükümet, izinsiz hi~ bir yere gitmeme §arttyla,
Mame Riza'rnn Kolkesimaq'a dönmesine müsade etti.
Mame Riza'ya Surdas'daki Haqeler arasmda gezme izni
aneak 1952 yilmda verildi.

C. J. Edmonds, adi ge~en kitabmda, "Sait Qazzaz'm,
Bagdat'tan habersiz, Kerkük ve Süleymaniye mutasarn
nlanna damsarak yapugl"m (yani Mame Riza'yi tutukla
d.igml) söylüyor, (40) ingiIizlerin Irak'ta ucan kustan da
hi haberdar olduklan bir dönemde, Hewler Mutasarn
fl'mn Mame Riza gibi bir lideri, Bagdat'tan habersiz ola
rak tutuklamays tek basma karar vermesi, bu i~e cesaret
etmesi pek inandmci degil. Hele manda yönetiminin
l~i~leri sorumlulanndan biri olan Edmonds'un, bu isten
nabersiz oldugunu düsünmekicin cok saf olmak gerekir ..
Besbelll ki Edmonds bile bile gereeklen sakllYor. i~ine
öyle geldigi i'rin ...

~eyh Mahmut'un yakm 'rah§ma arkadaslan Refik
Hilrni ve Ahmet Hoca'nm yaymlanan hanralannda, Ingi
lizlerin aga, ~eyh vb. uns urlan yanlanna cekmek iitin ne
ier yapnklanm, yanlanna cekemediklerinin basma nelei
getirdiklerini, ~eyh Mahmut'un etrafmdaki etkin ki§ileri
~eyhden koparrnak icin neiere basvurduklarnu okumak
mümkün. Mustafa Askeri, adr gecen kitabmda Ed
monds'un, ~eyh Abdulkerim'i yolundan döndürmek ve
kendi saflanna kazanmak iitin ziyaret ettiglm: ona bir
liok vaatlerd~ bulundugunu; ~eyhin vaat]ere aldanmaytp
yoluna devam etmesi üzerine saldlOya ge'rtigini, Haqe
hareketine hakSlZ sU'rlamalarda, iftiralarda bulundugunu
ve bu tavnm adlge\=en kitabmda da sürdürdügilnü yazl'
yor. (41) M. M. Kerim, ~eyh Hüseyni Haneqa'nm "Haqe
hareketinin toplumsal bir i~erik kazanmasm'dan sonra
Ingilizler korkmaya ba~laddar, artlk'Haqelerin ba~ma
gelen her olayda ingilizlerin parmagl vardl" dedigini ak
(arlyor. (42)

Haqelerin yukanda anlattlan yürüyü§ü Yarveli'ye
vardlgmda, saYllart 1'2 bine ula~ml§b. Güney Kürdis
tan'da bulundugum suada tanl~ttglm Hasan Hur§it adlO
Mi ya~h Haqe bana, yürijyü§ esnasmda 10 Y3§lannda
oldugunu, bu yürüy~te, Hase mmbkasmda polislerle 'rt
kan ~atl~mada, bir veya iki polis ile iki Haqenin öldügü-
nü söyledi. / .

Haqelerin bu yürüyü~te silahlan sadeee el1erindeki
:ic:.cm!Zlsopalardl. 0 dönemin ~artlangözönünde tutu]·
dugunqa, Haqelerin silaha ba~vurmaYlp (ki, isteseydilel
ba~vurabirlerdi. ~ünkü 0 dönemde Mella Mustafa ön
derligindeki hareket devam ediyordu ve silah buhnak
pek de zor bir i~ degildi.) yürüyü~ vb. gibi kitlesel ey
lemler yapmalan dikkat ~ekici bir olgudur. R. M. Zuhdi,
ikinci Dünya Sav3§1 sonrasl girilen soguk sav~ döne·
minden bahsettikten sonra, dünya ban~ gÜ\lerinin is
ve'r'in ba~ken~ Stokholm'de toplaßlp; qir. Manifesto ya
ymladlklanßl; Asya, Avrupa, Amerika. ve Afrika'dan
bir~ok bilim ve din adamlaflßln bu Manifesto'ya imza
attlklarml, imza atanlardan birinin de Mame RIza otdu
gunu; Mame Rlza'run Manifesto'nun Hkeleri, yani dUnya
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Haqe hareketinin ortaya ~lklP yaYlldlgl böIge. aym
zamanda ~eyh Mahmut hareketinin de yeraldlgl bir böl
gedir. Haqe hareketinin mel'kezlerinden biri olan SUJ'da~,
aym zamanda Süleymaniye'nin tngilizler taraftndan eIe
ge'ririhnesinden soma, ~eyh Mahmud'a da merkezlilc
yapml~tlr. Bu ve benzeri nedenlerden dolaYl Haqeler,
Kürt ulusal hareketiyle yan yana, iy i~e olmu~lardtr.

~eyh Mahmut'un tngilizlere kar~l yapttgl sava~I~·
dan biri olan Kotel Sava~l'mla, ~eyh Abdulkerim, daha
önee verdigi yardlm sözti uyannca ~eyh Mahmud'a yar
dlma gitti. ~eyh Abdulkerim'in karde~i ~eyh Alx1ullah'm
komutasmdaki silahh gü~ler, cephe gerisi olan GewrMe
dagml tuttular ve ~eyh Mahmut'_tan emir gelmeyinceye
kadar mevzilerini terketmediler. I~te bu nedenden dolayt
~edele köyü ingiliz ultak1an tarafmdan bombalandl ve
~eyh Abdulkerim köyü terketmek zorunda kald!.

Mame Rlza'nm sürgtinde iken, Hevi Örgütü'nden
Mirha~ He i1i~ki kurdugunu daha önce söytemi~tik. Ay
Dca Mame RJ:ta, Muhabat KUlt Cumhul'lyeti dönemin
de, ~eyh Mehmet Emini Mathe komutaslnda'bir grul= I

Haqeyi yardJm i~in Muhabat'a gönderdi.
Gelelim Bruinessen'in dedigine. Daha dogrusu

Mame RIZ'a'mn kuzeni Ali Askeri'nin dedigine: "Ev hap
sinden kalt1p, Barzani'nin yolunu tutmu~ olan ve burada
yeni bir hükümet kar~ltJ isyan yönlendiren Mame RI7.a,
~lli adam gönderip Barzani'ye yardul! etmi§ti." Yukah't.l
a'dlanm slk ~Ik andlglmlZ kitaplarda, Ali !>skeri'nin ]:11

.Haqclerin Kürt'Vlusal
Harcketiyle iIi~kileri

ri Haqelerin karsismda yeraliyor, aga ve seyhleri Haqe- nizm vardi; mal, mülk ve kadmlar ortaktr." (51) Ed-
lere karsr krskutiyordu. R. M Zuhdi, 'böylesi olaylara monds, komünizmin ne oIdugunu, Haqelerin kurdugu
carpicr bir örnek veriyor. 1.7.1946 tarih ve 1 sayih sistemin komünizm olmadrgim cok iyi bilir. Halki Ha-
Cemcemal (47) gazetesinde yer alan bir haberi söyle qelere kar~l kiskirtmak i9in neler söylenmesi gerektigim
aktanyor: "Ge~en! ay Asket köyünde, köyün suyu yü- de ...
zünden ~eyh AbduUahi Göktepe ve Seyit Ahmet Hane-' Bu derlemede aduu sik srk andigmuz ve Haqe hare-
qa'mn adamlau arasmda silahli bir cansma oldu. ~eyh keti konusunda yazan kisiler, Edmonds ve onun gibileri-
Abdullah'a baglt kisilerden birisi öldü. Hükümet zama- nin söyledilderini dogrular türde hi~pir ~ey söylemiyor-
runda yeti~jp ~atJ~malafl durdurdu. ~eyh 'Abdullah'a lar. Bu nedenle onlann, Haqe karsrtlanmn, Haqeter ara-
bagh siIahh gücler! daglttl, Haqelerden be~ ki~i ve ~eyh smdaki kadm erkekiliskls] hakkmda söytediklerini ak-
Abdullah'm dört oglunu da tutukladr, Seyit Ahmedi Ha- tarmak yerine, dönemin hükümet görevlisi Mamoste Ce-
neqa'ya bagh kisilerden äse bir ki~i tutnklandi, Asker kö- mal Baban'm bu konuda söylediklerini aktarmak da ha
yünün suyu da, Kerkük VaIiligi'nin emri He Seyit Ahmet iyi olacaknr, Marnoste Cemal Baban, yukanda bahsetti-
Haneqa'ya verildi." (48) Görüldügü gibi bu olayda, öl- gimiz makalesinde, bu konu hakkinda ~öyle yaziyor:
dürülen, silahsrzlandmlan ve tutuklanan Haqeler olmus. "Ücüncüsü: Haqeler hakkinda güya 'hi'r kimse kizmm
~h~maya neden olan su da valiligin ernri He öteki tarafa . 've kansimn sahibi degilmi~ vb.' söylenen §eylere ~ok
verilmistir, " önem verdim. Daha önee de dedigirn gibi bu ana kadar,

Bir dönem Haqelerin ya~adlgl Cmaran bölgesi yöne- bu konuda her hangibir ize rastlamadim, birsey duyma-
ticiligi de yapan Mamoste Cemal Baban, 5.10.1983 ta-: dun, kiz kaeirma ve benzeri.seyleri görmedim. Ama kai-
rih ve 2334 sayih EI Iraq Gazetcsi'nde yaymlanan ma- ~I olanIann söylediklerini cok i~ittim ..." (52)
kalesinde §öyle diyor: "Asayis: Bölgede bulundugum Öyle anlasihyor ki,Martm van Bruinessen'e Haqeler
dönernde, Haqeler arasinda kavga oldugunu, harman . arasmdaki kadm erkek ili~kileri hakkmdaki bilgileri, Ha-
veya evin yakildigrru, hayvanlann calmdrgnu, kiz kaci- qe karsit; olan birisi vermis. Ve aynca Bruinessen, Ed-
nldlgml duymadim. Ki0 dönernlerde bu olaylar Kürdis- monds'un kitabmda söylenenleri dogru olarak kabul et-
tan'da sik sik yasaruyordu, Haqe köyIeri sakinlerinin po. mistir,
Iis karakoluna gelip, birisini sikayet ettiklerine veya her
hangi birisinin Haqeleri ~ikayet ettiklerine ~ahit olma
dtm. Özellikle böyle bir ~~yi bekliyordum. Ama bugüne
kadar höyle bir~ey olmadl." (49)

Pönemin Irak hüktimeti, Haqe olmayan ~eyh ve aga·
larm istemi üzerine, ~ayi~in böylesine berkemal oldugu
bölgelere-polis karakollan kurdu, KarakoJIarm kurulma~
smdaki amaylardan birisi, Haqelerin gözünü korkutmak
ve sindirmekti. Bir diger ama~ ise Haqelerin hareketleri·
ni konb'ol altma ahnak, neler yaphkJart tesbit etmekti.
Bu ama~la karakoJlarda görevIi olanlar,'Haqelerin araSt
na slzmaya ~ab~lyorlardl_ Polislerin görevlerinden biri
de Haqeler hakkmda sürekli raporlar tutmakh. Ed
monds'un kitabmda Haqeler He ilgili degerlendirmeleri .
~te bu raporlara dayaolyordu.

Haqeler aleyhinde, din anlaYl~1an ve kadmlara tam
dlklan özgUrlük nedeniyle de asllslZ su~lamalarda bulu
nuluyordu. Haqe hareketinin demokratik özUnden kor
kan baZI ~eyh ve din adamlarl "Haqelerin mUslüman 01-
madtklarlDl, islam kanunlan ~er~evesinde cezalandlnl
malan gerektigini" vb. söylüyorlardJ. Ama Haqe)ere yö
nelik en amanSlZ saldll'1, "Kadll'llan esld dönemden ka
lan zincirlerinden kurtardlgl i~in, (. ..) Ölümstiz ~eyh
~mut'un bile kar~l durdugu" (50) kadmlara Jamnan

--özgürltik nedeniyle yapIlml~tJr. Martin van Brunissen'JO
dediklerine yukanda degindik.

Edmonds, adJ gelten kitablßlIl 187. sayfasmda, "Ha
ladin köyUnden dönen görevii polister, bana 'Haqelerin
Serge)u köyünde, cami havuzunda, kadmlar ve erkekle
rin yanlannda köpekler de oldugu halde YlkandIklarlm
gördük' dediler. (...) HaqeJer arasmda bir ~e~it komü-
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). Hamza Abdullah, 16 Agustos 1946 tarihinde kurutan
KDP·lmk'm kurucu ve ilk Merkez Komitesi üyelerindendir.
2· "Heqe" deyimi, Haqe tarikanna bagh olan ve bu
hareket i..inde yeralanlar i..in kullamhyor.
3- Martin van Bruincssen, Aga Seyb ve Devlet, s. 290,
Öl-ge Yaymevi.
4- M.v.Druinessen a.g.e. s. 319.
5- Mehmet Mella Kerim, Kürdistan'da Nak§ibendi tarikallntn.

Mevlana Halit'ten ..01;: önceleri de varoldugunu. ama zarnanla etkisini
yitirdigini, daha sonra Mevlana nillil tarafmdan tekrar canlandmldi
ijml söylüyor. (Mustafa Askeri, Avirdaneveyek Le Blzqtnllveyi He
qe, Kürtee s. 14, 14 nolu dipnot, Bagdal 1983.)
6- Naksibendi tarikan ve Mevlana Halit hakkmda daha fazla bilgi

i~in bak Mv.Bruinessen a.g.e, s, 248. 250, 256, 263, 267-27l, 274,
276,278.280,285,288,293,319,326,367.

7- M. Askeri, a.g.e, s, 15,15 nolu dipnot.
8· M. Askeri, a.g.e. s. 22,21 nolu dipnot.
9- Refik Hilmi, Yaddast (hanrat), Kürtee.
l.Kilap, l.cilt, s. 32, 1988.
10-M.Askeri, a.g.e. s. 62-63.
11- Ahmet Hoca, Cim di (Gördüklerim), sh. 8. KÜfI~e,
1968 Dagdat.
12- L. Rambout, Kürtler, Ronahi Yayinlan, 1972, s. 70-71, Ke

mal Burkay, Kürdistan'in Sömürgelesririlmesi ve Kürt Ulusal Hare
ketleri, Ölgürlük Yolu Yaymlan .1.986. s. 136-137'den nak.

13· R. Hilmi, 3.g.C. 1. kitap 2. cilt s. 17.
14- M. Askeri, a.g.e. s. 18-19, 18 nolu dipnot.
15· M. Askeri, a.g.e, s. 19-20,18 nolu dipnot.
16· Mumosta Hamza Abdullah, M. Askeri'nin kaleme aldlgl kitaba

yazdlgl "ekde, Haqe Iiarekeline kalilan aga ve beylerin saYlslmn 3'ü
ge~medigini; bunlardan ikisinin, Haqe mensubesi olan 2 gilzel laza
a§lk olduklunß!, kJzlann evlenmek i~in Haqe olma Ii8rllm ileri sür
düklcrinden dolayl harckcte katddtklanm söyli.lyor. (M. Askcri,
lI.g.e. s. 64-65.) .

17- Rauf Mel)mel Zuhdi: Bo le Haqe Kevline'Teqe, Kürt ..e, s. 40,
Bagdal 1985. .
18- M. Askeri, a. g.e. s. 4647,49 nolu dipllot.
19- M. Askeri, a.g.e. s. 47,50 n,llu dipnol.
20- R. M. Zuhdi, a. g. e.:i. 16.
21- M.Askeri. a.g.e. s. 47,52 nolu dipnot.
22- M. Askeri, a.g.e. s. 47,53 nolu dipnol. .
23- M.Asken, a.g.e, s. 49,55 nolu dipnol.
24- M. Askeri, a.g.e. s. 49,54 nolu dipnot.
25- M. Askefi.. 3.g.e. s. 67-68.
26· R.M.Zuhdi, a.g. e. s. 18
27. M. Askeri. n.g.e. s. 62~3 ve 65-66.
28· M. Askeri. 3.g.e. s. 70.72-73.
29- R. M.Zuhdi, a.g.e. s. 161-162 .
30- R. M. Zuhdi. 8.g.e. s. 164-165.
31- M. Askeri, a.g.e. s. 32, 33 nolu dipnot.
32· M.Askeri, a.g.e. s. 31, 32 nolu dipnot.
33- M. Askcri, a.g.e. s. 31-32.
34· M. Askeri, a.g.e. s. 57,61 nolu dipnot
35· M.'Askeri, 3.g.e. s. 33, 35 nolu dipnot.
36·Aktaran R. M. Zuhdi, a.g.e. s. 141.
37- M. Aske~, a.g.e. s. 26, 27 nolu dipnot.
38- M. Asken, lI.g.e. s. 26,26 nolu dlpnot.
39- M. Askeri, a.g.e. s. 27, 29 nolu dipnot.
40- C. J. &lnlonds. Kurds Tulks, Arolbs, s. 187-189, aklaran
M. Askeri a.g.e. s. 59,63 nolu dipnot .
41- M. Askeri, a.g.e. s. 24,25 nolu dipnot.
42· M. Askeri, 3.g.e. s. 59.63 nolu dipnot.
43· R. M. Zuhdi,a.g.e. s. 174-175.
44- M. Askeri, a.g.e. s. 59.66 nolu dipnot .
45- Silk Kern31 Bulkay a.g.e. s. r4~,173.
46· Martin van Bruinessen, a.g.e. s. 318.
47- Du gaute hakkmda daha fazla bilgi i..in bakIßlz"Irak'da
YaYlOlanan Kürtye Gazete ve Dergiler", Deng Dergisi, sa)'l22 .
48· R. M. Zuhdi, a.g.e. s. 96-97.
49 Aktaran R. M. Zuhdi, a.g.e. s. 104.
50- M. Askeri. l1.g.e. s. 64.. .
51- Aktamn R. M. Zuhdi, 3.g.e. 5. 57 ve 62.
52- Aktal1U1R. M. Zuhdi, a. g.e. s. 29.
53- Mustafa Askeri, a.g.e. s. 66.

Kaynakca

.......
-' .

söylediklerini dogrulayan birsey yok. Aksine Mamoste
Hamza Abdullah ~yle diyor: "Haqe hareketi bir köylü
hereketidir ve 0 dönemdeki ulusal ve devrimci hareketle
;1ir;bir ili§kisi yoktur. B~~l mücadele yolunu tutmus
tur. Barzani hareketinin aksine tek silahlan, eger silah
olarak kabul edersek, ellerindeki sopalanydi." (53)

Sözkonusu kitaplann Baas iktidan döneminde basil
diklan ve bu nedenle de bazi ~eylerin sansür korkusuyla
yazllmadl~J düsünülebilinir. Ama, Baas. iktidanmn.
Kürtler'in Ingilizlere ve onlann u~agl kralhk rejime karsr
etdigi mücadeleyi anlatan yapitlan sansüre ugratrnadigr

da bir gercektir, Bu konularda yapilan bir hayli arasnr
malar ve makaleler de Baas iktidan dönerrunde yaym
iantrusnr. Kaldi ki, ayru dönemde yayinlanan Mustafa
"-Skeri'nin kitabmda, Barzani ve ~eyh Mahmut hareket
ierinden bahsedilmistir. Kisacasi sansüre ugramasi cok
zayif bir ihtimaldir. Ali Askeri'nin yukanda aktardJgJ
miz seyleri söylerken "sikrnnh' olrnasi ';Jo~una'olrnasa
gerek. Cünkü, Mame Riza'nm ka91P Barzani'nin yolunu
tuttugunu kamtlayan bir baska belge henüz yok, Ileride
Haqe hareketi konusunda daha detayh arasnrmalar ya
ptldlgmda, kuskusuz bu konu da netlige kavusacaknr,

Mame Riza, 1961 yilmda öldü, Onun yerini oglu
I(ake Heme aldl. Mame RlZa'mn öldugü tarih, bazi ara~
tklarla kesi]se de gtinUmüze kadar devam eden silahlt
mücadelenin de ba§ladlgl t3.rihtir. 30 yll süren bu müca
delede ya§am alt üst oldu, köyler yakJhp yI]<11dl.Özel
likle 1975 yenilgisinden sonra, SUllf böi,li.esindebo~altl
lan köy1erin arasmda Haqe köylerl de vardL Köylerin
den koparblan insanlar toplama kamp1arma yede~tirildi- "
1er..~ectele, Sergelu, Bergelu, Gewrede GepaJ.oll vb. Ha
'lelerin oturdugu köylerin bo~tJ.l.masl sonueu, daha ön
.:ekü~ük: bir köy olan Kareze'nin nufusu bir anda 30-40
bine ula~ml~U. Bu köyIerde ya~ayan Haqeler. burada
'Kamet etmek zorunda blfakthßl~l.ardJ ~ünkü.

Bu köyler aym zamanda, kurulduktan sonra Yl.'IIX
.Kücdistan Yurtsever Birligi)'nin merkez üslerinin bu
lundugu yörelerdi. Sürekli bombalamyorlardl. ÖzelHkle
Baas Rejimi'nin Halepr;e katli~ml sonrasl ba~lattJgl "En
fe]" olarak bilinen saldmlar sonucunda, tüm köyler gibi,
rIaqe köyteri de yerle bir edildi. Sadece SlOlfa yakm
"<öylerdegil. Kerkük ve r;evresindeki köyler dahi bu sa]
'.hndan paylanfil aidllar. Halk toplu halde daha i~ kesim
Ieee sücüldil. KÖl'fez Sava~l sonfaSlI1t:1aya~al1an "Kürt
'lallan" na yapllan saldmdan sonra, türn küyter imha
.;.litdi, toplumda büyük: bir alt üst olu~ y~andJ.

1961 yllllldan b~tayarak günümiize kadar süren süc
un, yaktp-Ylkma politikasJ Haqejeri nasIl etki1emi~ti?
.Traftsosyalist" adactklar görünümü arzeden Haqe top

: uklarl, bu dalgal.ar kar§lSll1da 1cenwü koruyabilmi~
lydi? Haqelerin ya§ammda ne gibi degl~ilclilder 01-

. ,u§tu'? Ya~amlannt düzenleyen pli'l1siplerde herhangi
. r degi§iklik oldu mu? Eger ohnu~a lleierdir? Ne yazlk

0U ve benzeri sorulara cevap vereblierek ara~nrmalar
·vnüz yok. Ve bu görev özellikle Güney Kürdistan'daki
> 'a§trrmacllarm önünde duruyor .
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S3

~ik bölgelerde bulunan Kürtler
biribirlerine mal va canla yardirn
etmeyi taahhüt eotyorlardr" (2)
(Altl yazar tarafmdan oizilmi~.)
Kerim Husami ise "Kamara Oe
rnokratlk A Kurdistan (Maha
bat)" adh eserinde, Zmar Silo
pi'ye ve -bir dönem iran Genel
Kurmay Ba§kanhgl yapan Ha
san Arta'ya dayanarak sunlan
yaziycr: "Besbelli ki, böylesi yü
ce arnaclan gergekle~tirmek
iein, diger parcalarla ve bu par
calardaki Kürt mücadelecileri ile
ili§ki .kurmakgerekiyardu. Müca-
.delenin stratejisi, taktigi ve i~bir
ligi belirlenmeliydi. su arnacta
1944 Ylhnm 7. aymda, Dalan
per dagrnda üy'paroadaki Kürt
hareketinin temsilcileri taplandl
lar. Qazi Mel~ Vahap Türkiye
Kürtleri, Zino'lu ~eyh Abdullah
Irak Kürtleri ve Kaslm Kadri ise
Je~Kafadma toplant~yakatllml~
lardl. Bu taplantlda' 'UOSmlr An
la~masl' alarak bilinen bir anla~
ma jmzalandl( ...)" (abo.) (3).

derdi. Bundan ba~KaIran, Türki
ye ve Irak suurtannm birl'e§tigj -
Daladpar- (Dalanper) dagmda
Türkiye, iran ve lrak'tan gelen
Kurt temsilcileri bir toplann yap
tuar. Bu taplantlda Iran Kürtlerini
Mahabatll Osman Kadri, Irak
Kürtlerini Zino Köyünden ~eyh
Abdullah, Türkiye Kürtlerini Ka
di -Seyid Abdulvahap temsil
ediyardu. Bu zevat Ramani Se
Smor adl'ile bir ittifakname im-
zaladrlar. Bu ittifaka göre degi-

C.RENAS

'.

Molla Vahab temsil edlyortardr,
"Görü~maye katuantar

kendi aralannda i~birligi ve
dayam,maya karar verdiler.
Bunu öngören bir de anla,ma
imzaladllar. Bu antasmaya ·Ü~·
Slmr Anla§masl' anlamma ge
Ien 'Peymana sestnor' adrm
verdiler." (abc) (1)

Kadri Cernil Pasa (Zmar Si
topi) da "ÜO Srrur Anlasrna
srndan bahsedenlerden blrisi.
Zmar Silapi "Oaza Kurdistan"
adh eserinde söyle diyar: "1942
senesinden itibaren (Kamela)
bir taraftan Mahabat'tan kuzeye,
Savyet i~gali altmda bulunan
Kürt arazisine. diger taraftan gü
neyde Saklz ~&hrine kadar ge
ni~lemeyi ba~arml~tl. Biroak
Kürt a~iret reisi ve biryak ki~i
Kamela'ya katlldlklanndan, al
dukoa·kuvvetlenen Kamela, Gü
ney Kürdistan'da bulunan Heva
(Hevi-Umut)· Cemiyeti ile anla
§Ip, i~birligi 'yapmak üzere 'Gü
hey Kürdlstan'a bir heyet gön-

ni sembalize eden bir görü~me
yaplldl. Irak-iran-Türkiye smrrla
nrun biti:?tigi 'Dilanbar' (Dalan
per olacak- C. Renas) dagmda
gizli bir yerde yapilan bu görü~
mede iran Kürtlerini 'Kamel' ör
gütünün üyesi Mahabath Kasirn
Kadiri,-Irak Kürtlerini de sirur
yakrrunda bulunan ve Hane'nin

. kuzeyinden iran'a utasan
Rewandüz yohmun üzerinde yer
alan bir köydan '01an ~yh
Ubeydullah Zino ve (....) Kadi

Kürt tarihine "Peymane' Se
Sina!'" olarak geoen "ÜO Slmr
Anlasrnasr'na iIi~kin bilgiler, Ma
habat Kürt Cumhuriyeti hakkm
da yazuan kitaplarda ve bazi
Kürt aydmtanrun yaymlanan ha
nratannda yer ahyar. "Mahabat
Kürt Cumhuriyeti 1946" adh kltä
bin yazan William Aegletan bas
ta almak üzere, biroak Kürt ve
yabanci yazann cansmalannda
bu anlasrnadan bahsediliyar.

BOyOk~ehjt Dr. A. Rahman
Kaslmla, "Ozgürlük Ugruna 40
VII Mücadele" ve "Kürdistan
va Kürt" adh yaprtlannoa bu
antasmadan hiy' bahsetmiyar.
Hem de IKDP tarihinin krsa bir
özeti alarak kaleme aldlQI "Öz
gürlük Ugruna 40 VII Mücade
le" adh kltabinda, "Üy Sinn An
lasmasr'ru imzalayan taraflar
dan birisi alan •Je Kaf -
Kornelayä Jiyanewey'i Kurd"
(Kürt Halkuu Yasatma Orgütü)1n
kurulusuna va causmatarma ge
ni~bir yer ayrrrnasma ragmen...

Cumhuriyet döneminde Ma
habar: ziyaret eden ve daha
sanra izlenim ve düsüncelerini,
3 Ternrnuz 1947 tarihli "The
Middle East" gazetesinde "Ma
habat Cumhuriyeti" adh rnakale
de dile getiren Archi Roasevelt
~r.de bu anlasmadan bahsefmi
yar.

Yaprtlarmda bu anlasmadan
bahseden yazar ve arasnrmaci
lann verdigi bilgiler, hem anla:?
maYI imzalayanlann adlan ve
hern de anla~manm tarihi vb.
kanul~.rda aynl degil, uyu~~u
yar. "Uy Slnir Anla~masl"ndan
bahsedenlerden birisi W. Aegle
tan. "Mahabat Kürt Cumhuriyeti
1946" adh yapltmda Aegletan
söyle yazlyar: "Agustas
1944'te Kürdistan'm birle~mesi-

••
"U~ Slnlr Antasmasi" var mr, yok mu.?
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otarak söyley,ebiliriz. Ama adt
gegen ki~iyi UC(Suur Anlasma
srrn imzalayanlardan biri olarak
tarutan yazarlar, nigin onun bag
Iloldugu siyasi örgütü belirtme
misler?

Hasan Arfa'nm, Suriye KOrt
leri temsilcisini i~in iyine katma
smm mandmci bir yam olmadlQI
karusmdayrrn. <;Onkü,uzun YII
lar Suriye'de yasayan: politik~
lisma yapan ve Eylül 1946'da
~Suriye KOrt Demokrat Parnsl"
adma Kadi Muhammed'e, ~Suri
ye ve Türkiye Kürtlerini ternsi
len" de Sovyetler Birligi Tebriz
Konsolosluöu'na "Ba~vuran" ZI
nar Silopi'nin, bOylesi bir olay
dan haberdar olmamasi düsü
nülemez. (6)

Bir de, Ü9 SmIr Antasmasrru
irnzalayan taraflardan biri olan
Je-Kat'm yah~malarlna katrlan
Onlü KOrt $airi Hejar Mukriya
ni'nin söylediklerine bakallm:

"1944 yazmda ben Bo
kan'daydrrn, Je-Kat tarahndan
Mahabad'a yagnldlm. Je-Kaf,
benim, Mirza Kasim Kadiri ve
Abdurrahman Zebihi'nin iC(in
de oldugu bir heyeti, Hiva Örgü
tü ile görO~mek igin Mergever'e
gitmekle görevlendirdi. Ya§h ve
tecrübeli oldugu iyin Mirza Ka
sim Kadiri'yi heyetin sorumlusu
yapildr, Mergever'e dogru yola
Ylktlk. Bölgede bulunan Drze
köyüne ulasttk ve Seyit Abdul
lah Efendi'nin evine gittik. Bura
da Irak'a bagh Kürdistan'dan
gelen Hiva temsilcileri ~yh Ab
dullah Zinoyl ve Seyit Aziz
Semzinani ile görü~tük. $eyh
Abdullah Zinoyi'nin yegeni Meh
met Seyit Mela All Kanimarani
de, hizrnet i9in daYlslyla birlikte
gelm~ti. Biraz dinlendikten son
ra, örgütlerin yalt~malannl
uyumlu haie getirilrnesi ve i§bir
ligi konulan ternelinde.görü~me
lere ba~ladlk. TOm konulan de-

'tayll blr bigimd~ tartl§tlk. BaZI
nOktalann kaglda gec;irilip, her
iki heyet tarafmdan imzalanmasl
konusunda anla~lIk. Anla~ma
metninde yeralan en önemli

na katrlan Kürt aydmlannm yaz
diklan hanralartndan ~!Iiyoruz.
Akla su soru geliyor: Ur; Srrur
Anlasrnasrru nir;in Hoybun degil
de Kadi (seyit, molla) Aoouiva
hap imzallyor? Yoksa ad, ger;en
ki~i Hoybun temsilCisi mi? Kadi
Abdulvahap hakkmda, sadece
W. Aegleton'un adr gegen eseri
ni Arapyaya geviren Avukat Cer
cis Fethullah ~u bilgiyi veriyor:
MAdlolmayan kü90k bir ulusal
guruba (...) liderlik ederdi. 1927
,bildirisini imzalayanlardan biri
de kendisidir." (5)

.Bilindigi gibi Hoybun 1927
Ylltnda, birc;okOrgüt ve gurubun
biraraya gelmesiyle olu~mu~tu.
"1927 bIldirisi" Hoybun'un kuru
lu~ bildirisi olabilir. Bunlan gözö
nüne aldlg,m,z da, Kadi Abdul
vahap'm bu örgütün kuruculan
arasmda yeraldlgtnl bir ihtimal

54

yekilme emri verdigi (Bak. L.
Rambout, Qagda~KOrdistanTa
rihi, sayfa 109, Ronahi Yaymla
n) gözönOnde tutulursa, Barza
nilerin Iran'a geri yekilmelerinin
tarihi, 1945 gOzüolarak kendili
ginden ortaya glkar. Bu .~urum
da Hasan Arfa'ya göre ·Ug sirur
Antasmasrnm tarihi 1945 yrhmn
sonlan veya 1946 Ylltnm ba~la
ndlr.

GörOldOgOgibi anla~madan
bahsedenlerin verdigi tarihler ve
toplantlya·katllanlann adlan bir
birini tutmuyor. Aynca Hasan
Ana Iran, TOrkiyeve Irak Kürtle
rl temsilcilerinin yanma Suriye
Kürtleri temsilcisini de katlyor.

Siyasi nitelikli anla~malar ge
nellikle diwletler ve siyasi OrgOt
ler tarafmdan imzalanlr. Yukan
da bahsettigimiz ye.~arlardan
hi9birisi, TOrkiye KOrtleri adma

toplanuya katlldlglOl söyledikleri
ki~inin bagll oldugu örgOtOveya
partiyi bellrtmernlsler. Kuzey
Kürdistan'da 1938 Ylhnda Der
sim Hareketi'nin basnnlrnasm
dan sonra, örgOtsel bir cabarun
olmadlgl, KOrt hareketinin bu
parcada derin bir sessizlige gö
müldOgO biliniyor. $eyh Said,
Agn ve Qersim 'hareketlerinden
sonra, tutuklanmayan ve sag
kalan Kürt aydmlanmn büyOkbir
bölOmOnünyurt drsma 9lktlklan
m, özellikle de Suriye'ye gec;tik
lerini de biliyoruz. Bu aydmlann
bir bölürnü, 1927 Yllinda Kuru
lan Hoybun ile iIi~ki ir;inde oldu
lar ve Hoybun'un cansrnatanna
kauldrlar, Hoybun'un adr ger;en
anlasrnamn imza tarihine kadar
aglr aksak cahsmatanru sürdür
dügünü, bu örgOtOncansmatan-

Kerim Husami'nin de dayan
dlgl kaynaklardan biri olan
"KOrtIer, iarihi ve Siyasi Bir
Arastirma" adll eserin yazan
Hasan Arfa, bu antasrna konu
sunda ~öyle diyor: "Barzanile
rin Mahabat'a gelmesinden
sonra Kürt hareketi uluslararasi
bir duruma geldi. Iran, Türklye,
Irak ve Suriye KOrtleritemsilcile
rinin, 09 Olkenin suurlanrun ke
~i~tigi noktada yaptlklan toplan
uda, bOyOk Kürdistan'l kurma
planlan yaplldl. Bu toprann 'Üg
Sirur Antasrnasr olarak bilinir."
(abc.) (4)

Barzaniler'in 1945 Agusto
su'nda, Irak hükOmetine ka~1
amansiz bir savas ic;indeolduk
'an, M. Mustafa Barzani'nin, da
ha fazla köyün Ylkllmasml önle
mek amaciyla kuvvetlerine geri
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(1) William Aegleton, Maha
bad Kürt Cuhlhuriyetl-1946,
Kornkar Yaymlart sayfa 92.

(2) Kadri Cernil Pa~a (Zinar
SilopiJ., Doza Kurdistan, sayfa
171,OzgeYaymlan. ,

(3) Kerirn Husarni, Komara
Demokratik a Kurdistan (Meha
bad),.Kürlge, sayfa 49; Jina Na
Yaymlafl.

(4) Hasan .Arfa, Kürtler, Ta
rihi V8 Siyasi bit Ar;i§tlrma,
Fars9a, Fransuva Herirl'nin Xe
bat gazetesi saYI 624'de yaym
'Ianan "Varllk Va Yok/uk Arasm
daki Üp Smlr Anla$masl" adll
rnaka/esinden aktarrna.,
. (5) w. Aegleton, age, sayfa
92,91 nolu dipnot. .

(6) Zinar Silopi, aga, sayfa
177-182.

(7) F.·Herlrl, adl 'gegen ma
kaIe, Xebat gazetesi; saYI~-624:----

5S

bu --eksikligimizi hos görmek
mOmkOndegil. Elbette özqür ve '
demokrank bir Kürdistan, Kürt
tarihinin arastmlmast iyin geni§ ,
olanaklar sunar. Ama bugünden
baslamak üzere yapuabüecek
,i§ler de bir haylL Diger alanlarda
oldugu gibi tarih alanmda da ba
glmslz kurumlanrmzt ofusturrna
rmz zorunludur. Kürt tarihi her-
, hangi bir gurup ve partinin tarihi
degil, bir halkm tarihidir.0 halde
kOCOkhesaplan bir yana bira- .:
kip, böylesl kurumlan yaratmak .
iyin elele vermek gerekir.

Üy Smir Antasmasi var rm,
yak mu? sorusunun cevabrru
vermek iyin, bu i§le ugra§anlar
kafa yormall, Türkiye Kürtleri
.adma antasmaya tmza attlgl
söylenen Kadi Abdulvahab'm
kim oldugu arastmlmahdir. Kürt
tarihindeki karanhk noktalar acr
ga ylkatlilmah, tamsma götOren
noktatar kesinlige kavusturulma
hd". Bu atanda yapllan her -ca
h§ma, halklmli arasmda dogru
tarih anlayrsirn yerle§tirme dog
rultusunda antan bir adrm ota
caknr.

~ lan kavramada zortuk ceker:
ulusal bilinci eksik olur. '

Türkiye'de geyerli olan resmi
tarih anlayt§1KOrttarihinin inkan
Ozerine kurulmu§tur. Bu resmi
anlaYI$Jndl~lOaylklP Kürt tarihi
ni ara§tlranlann ba~tna' neler
geldigini yak iyi biliyoruz. Saygl
ya, deger böylesi 'tabalara rag
men, tarihimizde karanllkta ka
lan, Üy Sliur Anla§masl'nda 01-
dugu gibi tartl§ma götüren nok
talar bir hayli fazla. Bu i§in bir
Va",. I§in bir ba~ka yant ise, son
dön.emdeKürt tarihi ile ilgili ya
j:lIlan yah§malarl bir yana blra-

~kJrsak, tarimizin genelUkle ya
bancllar ta(aflndan yazlldlgldlr.
Ve'bu Kürt hareketi iyin bir ek
sikliktir. "Kürtier özgOr de9il,'
devletimiz yok" vb. gerekyelerle'., .

noktalanndan birisi suydu; 0
oönernde Irak'a hakim oian Ingi
lizler, eger lrak'a bagh Kürdis
tan'da bulunan Kürtler iyin bir
seyler yapmak isterlerse, Hiva
bu konuda Je-Kaf'," da olurunu
almalrdrr. Aym §ekilde Sovyet
ler'in, lran'a bagh Kürdistan'da
buhman Kürtler iyin yapmak is
Jedigi §ey.leri Je-Kaf, Hiva'run
olurunu almadan kabul etmeme
lidir. Anlasrna imzaya hazrrtan
dr, Biz imza yetkisiyle gelmi~tik.
'Ama Hiva temsilcileri, örqüt yö
neticilerine sormadao imzalaya
mayacaktanm belirttner. uzun'
süren tartismalar sonucunda Hi
va temsilcilerinin, yöneticilerin
yanma dönüp, onlann cnayim
aldiktan sonra, antasma metni
nin hem Hiva hem de bizim ta
ranrmzdan ayn ~yn yaymlanma
SIkonusunda anlasmaya vardlk.
Biz Mahabat'a döndOk.Anla§ma
metnini, NI§tltnan gazetesinde.
yeralacak olan öteki yazrlarta
birlikte, Tebriz'e gönderdik. 0
dömende biz NI§tlman'l Teb
riz'de bir Ermeni kilisesinde- ba
slyorduk. Hiva temsucuerl örgOt
yöneticileriyle görü§tüler. Onlar
da antasmayi kabul etmediler.
Bu nedenle yabucak bizi haber
dar edip, anlasmayi yaymlama
rnarnm istediler. Ama haber bi
ze ula§tlgl zaman, blz NI§tl
man'i basrmstrk ve anlasrna
memi de gazetede yer~hyordu.
Bu nedenle z.orunlu olarak, an
la§ma metn1ninyeraldlgl sayfaYI
Ylfhktan soma, NI§tlman'l
daglthk" (aby.)(7).

Mamoste Hejar'ln söyledikle
ri gayet aYlk. Ona göre böylesi
bir anla§ma yok. <;ünkü. 'anla§
ma iyin enaz iki tarafln oimasl
gerekir. Oysa Hiva yöneticileri
anla§mametnini kabul e1rnerni§
ler ve imzalamaml§Iardlr. Bu
rredenle altmda sadece Je-Kaf
temsilcileriniri imzasl bulunan
meUn, anla~ma olamaz. Aynca
Mamoste Heiar toplantlya katl
lanlann kimlikleri ve toplantl yeri
konljsunda degi§ik ~eyler söylü
yor.

Kürt taiihinde önemli bir olay
konusunda dile getirilen gOrü~
ler böyle. Ve bu görü~ler birbiri
ne. hiy uymuyor. Bu durumda
gönül rahthglyla Kürdistan tarl
.hinde Üy Smrr ,Anla~masl'ndan
bahsetmek mümkün müdür?
Ben olmadlgl karusmdayim,

Saglam bir yurtsever biliny
ile tarihi bilmek arasmda kop
maz baglar vardir, Diger bir de
yi§le iyi ve kötü yönleriyle tarihi
ni bilmeyen bir Kürt lnsaru, otay-
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"K,~Il~,KIRMANC,
DIMILI VEYA ZAZA

KÜRTLERi'
(111)','

Dersim yöresindeki 'Demenu' (Demenan), .AlU
(Alan), Gulü (Gulan), Karsam1.(Karsanan) a~i-

. _ Vze#nde de~~§ik yorurnlar yapilrms olan ve retlerinin bir '?ö1ümü Kurmanci lehcesini konusur-
belki de söylenisindeki kolayhk ve ahengin'de-etki-" . ken, 'ayru asiretlerin diger bölümü de Dumli lehce
siyle, "Dnmli" ve " Kud'; adlanna oranla daha ~ok sini konusmaktadrr '(.133), M. Nuri Dersimi ve
tanman "Zaza" sözcügünün önemli bir özelligi de, Mustara Düzgün'ün belirttigine göre de yine Der
h~~ Dumliler i~in hem de yer yer Kurmanci lehce- .sim a~~retlerillden Sansaltixan, Balan, Kulikan,
~~mkonusan Kürtlericin ad olarak kullarulmasidir, Bamasuran, Masikan, Cakan'm bir bölürnü Kur
Ornegin, Muhemmedi Xal'm .1960'da Güney Kür- . manci, äiger bir bölümü Drrmli lehcesini konus-

, distan'daki Süleymaniye'de yaymlanan Ferhengi . maktadir (134). ..' ,"
. Xal adh Kürtee sözlügünde, Zaza lehcesi, Kurman- - Ziya Gökalp'a göre,' "Dünbüliler'e (135) 'Za
, ci olarak bildigimiz Iehce anlammda lrullanIldigI za' ismini veren yine Türkler'dir. 'Zaza' kelimesini
glbi; Dogu Kürdlstan'dan Muhernrned i'eqi ibra~' ne bizzat Zazalar ne de Kurmanclar kullanmaz
hil,npq·r_da 'Far's~a':Kürt~e ..sözlügünün ..giri§inde,- -;z.ar.:' :(136). Z;iya _Gökalp'in "Dünbliliier'e 'Zaza'
adim BehdinanIßadinan) yöresinden alan Behdi-' . tsmiru veren yine Türklerdir". derken neye dayan
nan lehcesine.tyaniKurmanci lehcesine) halk ara-· dlgf bilinmemekle birlikte, bazi Kürt yazarlan da
smda. ~'Zaza" d~nil(ligini belirtir (134) ..Kurmanc dahi~'~ir~O'kki§i bu düsünceyi körükörüne benim
lehcesinin veyabu lehceyi konusanlann Zaza diye. .semistir, Mackenzte'ye göre ise Dimrlilere Zaza
adlandinlmasr ilk anda Kuzey Kürdistanh Kürtlere a.dInIverenler Kürtlerdir (Kurmanclardtr demek is
tuhaf gelmektedir; ama Zaza aduu tasiyip Kurmaue tiyor) (137). Fakat bunu yazarken 0' da ZiyaGö
lehcesini.konusan Kürt asiretlerine Kuzey Kürdis- kalp gibi herhangi bi~ belgeye dayanmamaktadir.
.tan'da 'da rastlamr, Ornegin M. Nuri Dersirni'nin Dolayisryla -baska verilerle kamtlanmadikca- bu
Yäuhgm,a göre, aslen Dersimli olup f2 büyük kabi- . görüsleri kabul etmek icin de herhangi bir neden
leden Ohl.§aDv,e Kurmanci 'leh~esini kO'nu§an'K~- ..bulunmamaktadir, -. .
giri asiretinirt kabilelerinden bir tanesinin adi Za-' Eldeki veriler, Zaza s~zcügünün.'tarihinin saru- .
.za'dir, AYm §ekilde "Durruli'vaduu tasiyanve Kur- . landan da~a eskilere dayandigim gösteriyor, AI.V
manc leh~e~i~i konusan Kürt' asiretleri de vardir, . cak, bu sözcügün kökeni hakkmda kesin bir kamya
Irak Kürdistam'ndaki Yezidi asiretlerinden birinin ".,varamadigumz ic;in, burada ~O'nuyla ilgili degi§i:k
admm pUlluU'oldugunu yukanda yazmI~tlk. .. .gö~fve bilgil~ri slf.I111iakta"yaratgÖTÜYOruZ:
.. Hatta bazan aym a§iretin bir bölümünürt Dimili . ,Ilkin',sözcügün bugüllkü sÖ~lük;~H.ulilna bat<:a

leh~sin,i; 'diger bölU"mününK1.irmanci]eh~esini. kO'-. lun. Ferhengi Xal g~bi. ba:Z1Kürtc;e .sÖz]üklerden
nu~tugu: d"a g?fÜyür: Ali Klh~'lh yazdigula göre, anla~lld~gma göre, Güney l<:ürt~esinde "Z~a" soz-

~
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nun ogtu, dayi toninu) derken de kullamlan "za", ..
"ogul" anlarmndadir. Güney Kürteeslade. bunlara
karsrlik "amozaza" (amcaoglunun oglu) ve "xalo
.zaza" (dayioglunun oglu) ve bazi Kürt §ivelerin4e .
"brazaza" (erkek kardesirr torunu) (142) sözcükleri
-kullamhr, Bu bilesik sözcüklerde gecen "zaza'"
.sözcügü "torun" anlamma gelir.
" Bu ko~uya deginen A.,~ ..~etlteJ~vi1i'ye g~r~,
aza (kelime anlamtyla birinin. oglu ya da bi
rinden olma'} bu gruptan aynlan. bir kU§agl;._gös
terir. Bu terimin tekrarlanmasi, iki kusagm birbi- .

. rinden uzaklasmastni gästerir. Bu sekilde oglunun .
ogtu 'kurraza'dir,' (143) Mentesasvili'nin "aza"
bi~iminde yaJ:dlgl sözcügün kökeni de "za" olsa .
gerek. Basmdaki "a" (dc;>grusu"e") ise iki sözcügu
birbirine baglamak i~jn eklenir. "Kurreza" ("kurta
za" degi1),sözcügündeoldugu gibi (kurr + e + za).
, C. 1. Rieh, Zaza sözcügünü "kekec" .ve söyle

dikleri -anlasrlmayan ki§ilerin konusmasr biciminde
aciklarken, MacKenzie aym sözcügün Damlilerin
konu§malanndaki "Z" sesinin ~okl:ugundan kay
naklandlgl y()lundaki tahmlnden sözeder (144).
Celadet Bedrrxan. da bir yazrsmda, "Dumiliiere,

. ·Kurmanci'deki 'I' sesini 'Z' olarak telefuz ettikle- .
rinden dolayi Zaza denmisse. Palu ve Maden Du- .
milileri, Siverek Dumililerinden daha fok 'Zasa
dlrlar"·{t4~) diyerek böyle bir yorumoo varoldu-
gunu hatlrlatlr. . .. . ' .

Rich'in yorumunun Fransrzcadaki "zezayer" ,
veya "zozoter' fiillerinin anlarmy}.a~alQ~maslise ~
i§in bir diger ilgiri~ yanfdu. <;ünkü Franslzcadaki .
"·zezayer'. peltek kODu~mak, 'J' ve '~: seslerini'
'Z' ve 'S' olarak SÖylemek':anlamIna geHr.Bura
da bir t~adÜften ziyade•.C. 1. Rich'in "Zaza" söz-
cüg,ünü yorumlarken Franslzca "zezayer" sözcü
günden ilham alml§ olabilecegi alcJa geHyor. An
cak hemen ekleyelirn ki y~sunah birer SÖzcük.olari "zezay~r" ve "zozOter'~sözcüklerinin yazlya
g~i~ tarihi de Rich'in Yazllanqdan ~ok,eski degU
dir. "Uzayer" .sözcügününyazlda Hkkullamh§,ta
rihi 1832, "zozoter"inkinin ise 1907'dir (146).

Kürt yazar ve ~virmeni ~ukut:Mlstefa:da·ben
zer bir a~Iklamadabulunuyor ve slk slk "jl" sözcü
gÜDükullanmalan~dan ötürü, Güney Kürdistan'da
ki·medreselerde okuyan Kurmanclara ':;e" dendigi
ni hatulatiyor ..(Bilindigi gibi GÜlleyKürt leh~sin
de "jl" yerine "le" sÖzcügükullaruhr) (147). ;Zaza
admm geryektel) bu farkh telaffuz ve kon\l§ma
özelliklerinden kaynaklarup ~aynaklanmadlgl[lI
bilmiyoruz, ama Kurmanc lehyesindeki "J" sesinip
Dunili leh~sinde yer yer "Z" ve "C:' ye ~önü~tügif

. Kunnanci lehr.esinde ise bu ~'za"nmyerini ge-
nellilde "zi" alu. Omegin: . .

Buazi: Erkek kard~in ogIu,
xwarzi: Klzkard~in oglu.
BazI, sözlükIerde Kurrnanccadaki "xwarza"

sözcUgü"klzkarde§in ktZl" (139), ~'birarzi" sözcü
.gü ise "erkek ~ugun kIzl" (140) bi~iminde aylk
lanmaktadu. Yani Kurmanccadaki."za" ve "zi" yer _
yer·hem "erkek ~ocuk" hem de "lClZ ~ocuk" anla-··
mlOdakullaruImaktadlr (41). Kurmanc lebyesinde
"~uk" aillamma gelen "zar", "uno", "zarok" ile
Gün~y Kürt~esindeki "zar9Ie" sözcükleri de "ia"
sözcügünden kavnaklanrnaktadular (son iki söz
cükteki "-ok" ve \'-öle" ekleri kü~ü1tmeekleri,dir).

Yine Dlffilli leh~esiIide"zay datizay" (amcaog
Itmun oglu. amca torunu), '·zay xalizay" (daYlOglu-

Hewrami leh~sinde de bazi bil~ik sözeüklerde
. "za'; sözcügüoe rastlamr. Ömegin: .-

Kurreza: EIkek ~ocugun:oglu, torun,
.kma~eza: KIZ ~ocugunoglu (138).

Dirmli lehceslnde "coluk cocuk" anlammda
kullarulan "za vü ze~" (zo vü ze~) veya "zar ü

ze~"teki "za" ve "zar' sözcükleri "~ocuk" anlamma
geldigi gibi, bazi hakaret ve sövgü ifadelerinde de
"za" (ogul) kullaruhr: .

kutik zay kutiki: I{öpoglu (köpekoglu) köpek,
l kopek zay kopeki: Köpoglu(köpekoglu) köpek.

~u sözcüklerde görüldügü ·gibi,Duruli lehcesin
de yaygm olarak kullamlan bilesik-bazt sözcükler
de de buanlam korunmustur:
. wwanza/wereza: Kizkardesin erkek cocugu,
y~gen, , .

brraza/brrarza: Erkek kardesln erkek ~ocugu,
yegen, .

dedza/dt."Za/datiza/dayza,ldereza: Amcaoglu,
."xalza/xaliza: DaYloglu; . .
yaykza/yeyklz3: Teyzecglu,
emlza: Halaoglu .

cügü "torun" anlammda kullaruhr, Dnmli lehcesin
de de Motki (Mutki) ve Hewel (Baykan) yöresinde
oldugu gibi ~ivel~rde"za", "ze" veya "zak", "ogul
(erkek cocuk)" anlammda, "zaka" ise "kiz ~ocugu"
anlammda kullaruhr. Hewöl (Baykan) yöresi agzm-

.. dan birkac ömek verelim: ..
Zak 0 an ii keyneke ya?: Oglan rm yoksa kiz

.rmdir? , .
Zey to yeno: Oglun geHyor.
Cine zaka (jijeki) re vace: Bu kiz cocuguna

söyIe. . .
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"Eger bu. sene cikar isem yaza .
Toplaytm bit parca Güreü Abaza
Elime gecerse on kadar Zaza

. .'YoJar sakaltnl kav[ak satarun" (159 )

17. "ytizYllda 'ya§aml~ olan Evliya <;elebi'nin,
ünlü Seyahatnamesinde KUrt leh~e ve ..§i~eleri.ni sa~
yacken bunlann ba~mda Z'aza'Yl saydlglOt' görüyo
roz. Evliya Gelebi, Süphan Daglindaki yaylalara
giden Kün a§iretleri ara.smda da Zazalan sayar
(160); Zazalann ge\rtli§te'her zaman bugünkü yer
lerinde olmadlklanm,;Evliya. ~elebi zamanmda ne
relere kadar gidip 'geläiklerini ömeklemesi a~fsin
dan qu .bi.lgilet:önemli~tr.: _. .! : "., .

YÜZYl(lllllzm ba§lI1da'i~e ?:az.arar~an. ta'l}}g9~e-
be olanlar ye~ den~~~~.:k~da:r :*za.lri}($~L~iia.GÖ- .
kalp'm yazdlgma gore,-:-192Q'.ler.il1.'b~§lJ1da.sadece
Zikde (Zikte). Zazalan'(gtl~e1)e'; (liger Zazal~r_ ise
irfe 'lktiler '(161'):' . ;..'1.:" ; ·:~r:'.;C.: r ': "':}.

Y'. iJ·.:· y'ifzIiiJi1.' itk ,'yunslhda th-vi-j~i"yaklIil<~hnda
~~ :ta,za "~Yi~~~hilP !.~~I~~g·4~U}T~"~tW(yar~:d~~~~i'
adJ~Q aras1n4a :·ta~an",lIJastl.al)41~mtXa.Zll1~ay
nAklarda5 ögteriiyori;iz (162). B'tiglin.4e aym'bölge
d:e;'K~ilg~f iie~.lvhs'·a(as;inc\~ '~~.zaJ6'zc~g~ a~ ol~:
ra~.y~§lyor p6~)~ Aytfl )?9.Jge9'~·ya~a'y'afl.J<d\giri
a~if~tleri a~~~i'l1da.~~za~ap~}~~~.iir·.iJ~1iul.uiI.du~unu.
ve Oll-'~abile~ip::'.;&tit;In~~lJ.c~l~hge,$'i(li kqnü~t~gunu
d~h'l-:o,hce'b~Ftuni~t~ Cl~)~ I.• 'r._ ': r" :: I

. Baztbatili"eski kä,Ynaktarda 'da 'Z;iia .söicugü_:;~r~ ',1.;.: _ ~~ - '~.:-- ..§~••~ ." I ...iV jl., j:,-,~1:}· ""!~~,;, a::;~.

len Kird.ve Kirmanc sözcüklerinin ikind anlamla-
-nyla bagdasan bir anlamda kullanrldrgr yolunda.
apläamalar da var, "Buna göre. "Zaza: Kürtcede
birasirete mensup olmayan efrada derler. BUflla-
-rm asiretler nezdiscde ktymetleri; itibarlan hir;'
yokiur, hizmetkar güruhu addoluf}utlar""'(,l56).n .

1> Fakat-bu a~rklru:na kismen yanlistir, Cünkü hem
Zazalar arasmda, hem Kunnanclar arasmda a§iret-=-,
lerde var; asiret mensubtrolmayanlarda. Yani Za
za, "asirete mensup olmayan efrad' He es anlamh
degildir, Nitekirn Mark. Sykes hem asiret sayilan
Zazalardan, hem de 'tasiret-disi" Zazalardan söze-
der (15:7). ; . .'"
" Bu konudaki degi§ik görüslerden birini yine

Mark Sykes aktanr. Onun yüzyilmuzm basmda
yazdiklanndan, ····Motkan Kurmanclarinin Zazala
rin koleleri olduklart" yolunda bir efsanenin v~-
roldugunu ögreniyoruz (158).. .

Zazalardan a\lkga sözeden eski.rnetinlerden bi
rj, 15. yüzyil TÜFk halk §airlerinden Kaygusuz ~b
dal'a ait.olail ~u dörtlüktür: '

58

dogtüdur: .Özellikle. Dessirrt §iv:esinde; diger ·§ivele- .
rih·....~Jr!ve'~~..·seslea "2;" ~e'''S'~seslerine dönüsür
yada.baz; sö~:ükler(Je:.tersi1:ie. biF dönu§lne sözko-
misudui? ;, r, . ~- :. ' '~, ~ ';:' ,: .' ';

~ Güney' Ku'rdista111r baZti'I(lirtlefl bana:ßatzan.·
bOlg.eSindeKi. kimi- Kurtnaue ~~ttetlerillin'j' konus
malannda sik sik "za" 'SÖZöli"günük~ll'alii1üll~Fni-_
dan ''(jtürü Za:ta '(zaza) diye' aakuldlTIldlk;l:an~u söy-
ledller:,- .\ . "" .;,', '.).." :·c·,'· '. \, . "
.~:.oZaza-'sözcugünün '''Sasan..(s:asanW' .sözcügüu-,

den geldigini iddia ederrler haluhdugu gibi, bu söz-
--ctt;g:e,:esJd..ta~kita~eleTden,.bitinin ·tizerihde -rastlan
di~UiIi y.az::anlar.da v:ardli"tt148f Gercekten' de, M.
Ö::52'2-'486 lyIl1an·lärasltid~bbülci:!.mdar:hk iyaprms
olal1 Dlira{01rfiy.tisJ zanlal1lnQl<i; Babit'e'yakin olan
"Z-azana~'daß s0zeililir'('·49~. Zaza'adina, milattan
binleree .yil .öncesine ait ba~ka,baz~ kaynak.la.rda da
rastlamyer. Öme:gin M._Ö:'3000'li"yIltara:äit oldu
gu.. tesplt ·edi.len<·ve·,~agl' Mezopötaiuya'd::tki' Ma-'
ri~tl~'b'tltfürunu§'ola'li):Sülner tapmaklatludan -birinin
aaJ-,~ihni~Za:za~ ~Nini -Zaza)'d.IT'( 150) ki' bu aslmda
Sütrret t3ßftyuSüutr·adl€hr~ 'Bazi kay.ti~klar<la'i~e.Ur
~hrinde' Dulunarr Ninni-Za~a ~vEJya~'ln.fiana' ..Zaza.
taptinagm.€IID1.sözedilir, ' . ' .. ~I ',. ·.::i·,,~· " ,
.•..1 ESki'-yer adlarroarasmda.da '·Zaza"ya. rasäamr,

. lJaUs'(AtUl<:soyYuß\ya'l.dilgina'göre,>~irhulafi M. -0.
8'8'(!)~'iA.sUIi4Na.zi:rpa:1'f!fs..ehbtüatnak Ti;in ·"Zaza~
·Duha" adh konak yerine ko~tular. Frartslz'tarihlfisi.

, GaStGn~aspero,y.a' ~öre, Ibu ;·':lJa1Za~Bupa!~,;mU'nte
ni~leh' ftfMihl!ap.\ß.el~i;' ve;.:/(äiJ(ifzrerrteri'.-daghin
~H!'Ü8pmi:ledr,;...'~.l.X.t5 i0 .Xi ,'ade ge~eh. M,ilirap 1Da
gll:hrn! ,l:)ulundugu N1aden yöreslflde bugüri.7de.Zaza
'larya~ahiakta:d11"{JI)2'):'~{ ~,..,,,;j,,:D? ! ./;! (,'"

-S.~;Fak'aPbüradä ..d~gindJ,girliiz{f,'~azariar!l"lNillni
:a.tz.a~~"tnn:anä-cZazttV"~e,~'Zaza~ßuha1M: sözcükle
rindel<;rYZaza'hitm bugüFtkü.Zazalai1n cltbylaiH§kili
0Itip-:dlnfad~gtninIhehUz.a~lkfr~a'Kav.u§ma€l:r~tiu d:a,
}latI:r!;~(r !niy)fJ.~tj"}~\;l!-'"('L ...~lf,.i~,~3: -51.; l.,/(.("::::·t~,~'T c_ !~
lirar1rin.r-Ru.kö\:lll.nun:iy.i¬ e{;a.r;tJd!i·ga~ka1,;u~lnaSl:"i<iü~
dafla: '~Yl-:tJat\a~(i®aLafli1r(~a.pi ltrlasl '.ger.ekITiekttiL'
d· r'!' Jb,-··\(.'1 . . "'. , ,. '), .Ir. .~'~p .~"Xi l.v·.' I' ~I~~ lfH'L.!d('}'<:f!{)\;,:,.. ::.r). ~ ;1; 'f

.• n~Kjnli-:Yatarlat'i$~;ZaIlWS(!)ZtlugunUn;tan.11i'Zuza
niLye:~Za~zan) OOlg.esi'~1:B$);11~IlgiUr'Ohlb~lecegini
(-1')4)l:ibel~'iitir.le:t,~ZhWZ~1I;':;f:MtI'l1<i'adtle-siLi(dogum
tafitH:l~06)jy&>g0~el'@&i.re!i,-~~n1iÖiner,irt~'('e,ziri ,
:sr0t>Jn:~R)tbt?; ·rflaßiytf'·'S.iyai.:~ifiinV'l;!H.sir·i~ 1160~~
f2~4)'~~öre;is·~~eI~~ifW~it1~.)~Musn7'dttni.'iläjjü.riltik
rfl:e!:hletJiJn'JYa~lJJj'#z~dki INitat 1{'Ahlu't-) '-;ya!C,;nlutrtntfl
ltatfali CUf:{i4'iJyö,f,\;iJMeijfjdyda'fir~ttr,saft'uid.i!fn·;liä1Se[;
ma~'@kJ;;u'§i#JJidu~!',)~l?!;5}~U[;'lU)~ztr·;;.,:i:U:' ";·f.···
·!aiNihöyetq\za~j'~;Sözoogül~ürt·,tl1tha;:ölree.JdtegiI1P
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Ver adi olarak "Zaza" sözcügü",T " ."
Son olarak da Zaza aduu tasryan bir ka~ köyve ..

yer adirn haurtatalim: ' \' ': "r"

1- Erzincan'm Esesi (Catalarmut) buca~l)a';,
bagh Zazalar (Balta§l) köyU , ,,' ,

2- Erzurum'un <;at lleesine bagb Zazalar,~~~yl,~.
lasuyu) köyü , : ' '

3- Midyat llcesine bagH Zaz(izbuak) köytf~1
(176) , ,",.

4- Güney KUrdistan'da Zazan (177). "l

5- Yukanda deginildigi gibi, Kangal il~'SI\ya-&,:
arasmdaki bir bölgede Zaza sözcugu yer adr 6htnU{". ,
yasiyor (178). , !,',

6- "Heyran, jaro, jl Zazate heta Dyarbple'"
mlsralOda görüldUgü gibi kunnancca bazi h~lkt6(-, '
külerinde de "Zazat" adl ge~er (Zaxo .yöresinde) ..'
"Zazat" ise ''Zaz'' veya "Zaza" sözcügUnUn Ara(9':.
"adaki ~ogul bi~imidir (179). ' 'i .i,

7- Bazrkaynaklarda "Sason"adl,da "Zazai1~1-bi~~
'(iminde yaztJmaktadlr (180). " " '. '

8- Konumuz olan Zaza sözcügü He ne derece n~~,
, gisinin bulundugunu kestirmek 20r, ancak' D~~i1i '
leh~esine yakmhgl bilinen Hewraman (Gotan),lef';;',
~esinin konu~uldugu Dogu KUrdistan'dan (tran·
Kürdistam) Paweli bir arkada§lI1 bana söyleiligine"
göre, Nawsud yöresindeki Kemme köyü civannda.,
ki bir yolun adl "Zaza Ra" (Zaza Yolu) oldugu gi-'
bi, Pawe'nin güneydogusundaki yüksek bir tepenin
adl da "QuleZazi" (Zaz tepesi)'dir.

GörUlen 0 ki Zaza sözcügU 'de geni§ bit a1::lna'
yaYltlm~ ve y~r yer farkh anlarnlarda kulltmllmak-

cadag'm güneyindeki ovalarda, nisan ve mayis aY,;-·
lanru Cezire ovasmda, yazlan ise Diyarbakir yö~(;-..'
sinde geclrirlermis, Ayn; yazara göre "Sincar Ye,.. "
zidileri dogal teskilatlan bakunindan aynenDer«,
sim Kiirtleri gibidirler, saclanni uzaur ve öre?tt,r.
Giysileri komsulartnki gibidir. Kendi deyi§leritie ,
göre, Timur Lenk (133/-1405) zmnanmda bUFaya
(Sincar'a) gÖfetmiJlerdir." " .. >,

Bu aciklamalar, Dersim yöresi Kürtleri ile.bu-»,
günkü Güney Kürdistan'da, yani Irak devleti sirur- !

lan icinde kalan Sincar yöresinin Yezidi Kürtleri.
arasmda tarihsel bir bagm bulundugunu teyit edi-

, I '
yor. ..
, Bu vesileyle Yezidiligln Yavuz Sultan Se~,.'
Iirn'den cok daha önceleri, örnegin 13. .yüzyilda.' '
Malatya yöresi Kürtleri arasmda ve daha son~alatl' ';
Bau Anadolu'ya yerlestirilen Genniyanlar arasmda':
varoldugunu da belirte1im (175). ' <

, "

Canan! Btkeyn tekbir u rae!
Cuabe btnerin bo za:.ae
Suar btn le bo em stfae," (169)

I Yezidi inanclanndan sözden bazi kaynaklarda
(170) "Melek Tavus"un "Zazail" (veya 'Ezazil',
'Azazil') (171) adryla amldrg: da belirtilir. Melek
Tavus, Yezidilerin en büyük melegidir. Bütün ya
rauklardun önce onun. yaranldigma, "her yerdc
görülldügülle ve bulunduguna" inamhr (172). Di
mllilerin Yezidilerle i1i§kisine daha önce klsaca de
ginmi§tik. Yezidilerin kullandlgl bu "Zazail" söz
cügü de Zaza adlm ~agn§ttnnakta, bu iki sözcük
arasmda iJi~ki, bulunup bulunmadl~l sorusu akla
gelmektedir. Kaketi adlyla bilinen ve özgün inany-
lan olan KUrtlerin de "~eytall" kat§lh~lllda, 'Eza
zil' sözcügÜllü kullandlgllll ekleyelim (173).

Daha önce "Dlrnlll" bölümÜllde, bazI kaynakla
nn Dinbilli a§iretinill ~ah tsmail döneminde "Irak"
tan Dersim'e g~ettiklerini yazdlklanlll belirtmi~
tik. M. Emin Zeki'nin Kurd uKurdistan adh Kürt<;e
kitabmda bu konuyla ilgili olarak yazdlklan da
önemlidir. Onun belirttigine göre (174), Yavuz
Sultan Selim zamanmda Dersim böiges inden g~e
den bazi Kürt a§iretleri "~imali Cezire" bölgesine
gelerek buradaki Arap, Ermeni ve Kürtlerle kan§
ml~, hepsil1i asimile etmi§lerdir. Bunlar kl§l Kara-

"Cuabe btnerin bo Semzinan
Suar bin le esp a zinan
Bo sawqi Mem a Zinan

,ge"er. Örne~in 'Carsten Niebuhr, Franstzcasi
1780'de yayinlannus olan kitabmda, göcebe Kürt
asiretleri arasmda "Zaza" ve "Dembali" (Dömbali)
asiretlerini de sayar. Ona göre, Zaza a§lreti Sive
rek-Erzurum arasmda, "Dembali" (Dömbali) asireti
ise Diyarbekir'in (bölgesinin) güney taratlannda -
göcebe olarak- yasamakta idi (165)., Cok daha ön
celeri, Affonso adh bir gezgin de 1566 ytltntn ilk
günü, Diyarbaktr sehrlnden iki günluk mesafedeki
-ve anlasildigs kadartyla bu sehrin güneyine dü
~en- Dumbuly adtndaki bir yere gittiginden söze
der (166).

ltalyan Gaetano Solanelli, 1882'de Roma'da ya
yinlanan bir yazismda Kürtceyi Kunnanci ve Zaza
(Cunnangi, Sasa) bölümlerine aymr (167).

Oskar Mann'm yüzyrhnuzrn basinda derledigi
Kürtcebir beyitte de ~emzinan (Semdinan, ~em
dinli) yöresiyle baglanuh olarak "Zaza" sözcügü
, (168) su §ekilde geciyor :
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(149) Willl. Geiger und Ernst Kuhn, Grundriss der Ira
nischen Philologie, zweiter band, Strassburg, Verlag von
Kari}. TrObner, 1896-1904, S. 428.

Hatirlatahm ki Yunanhlar, Eski Elam'a Susiane diyor
lard r. Elarn'm baskemi ise Susa idi. Suslana daha sonra
Ahamenidlerin eline gecmis ve bunlann 20 satraphgmdan
blri olmustur (TOrk Ansiklopedisi, c. 14, s. 497; c. 11, s. -
67).

(150)- $am müzelerinden blrinde, bir maketin altmda
Fransizca olarak §U .a~J.klarnayarastlamrsnm. .

"La maquette en qestion Q ere trouuee a midistance
entre les deux temples de Sbamasb et deNitli-Zaza de
Mari. L'arcbicetcture presargonide de TlIe millenaire
auant notre ere. n

Yani: .
"Sözkonusumaket, Sam~ tapmag~ ile Mari (deki)NI

"i-Zaza taptnaklan arastndaei IIzakllgm ortasmda bu
luumustur. M. Ö. 3000'lerdekJ Sargo11ötlCesidönem mi
marisi." (abc)

(151)- Aktaran: Halls IAtaksoyJ, Diyarbakir tarihinde
Komuk EH, lstanbul, 1988, s. 30.

(152)- Cihat-Kar, Asur yazulannda (M.Ö. 9. y.y.) Zam
za krallrgmdan sözedildigini ve bu kralligin Urmiye Gö
lü'nün güney ve güneybansindaki bölgede bulundugunu
yazrnakta, fakat bu konuda .herhangl bir kaynak gösterme
mektedir,

-Bak, Cihat-Kar, Piya, no. 4, s, 20.
(153)-Kimi kaynaklarda bu ad "Zevezan (Zozan)",

"Zuzanlye (yani Zaza)", "Zevazanlye (Zaza)", veya "Zav
zan" bicirninde de yazilmakradir. Arap harflerlyle yaz~
olan "Zozan" sözcügünün "Zewezan", "Zewzan", "Züzan"
gibi degi§ik btclmlerde okunmasi mümkün oldugu gibi,
"Zozaniye" sözcügünün "Zewzaniye", "ZeweZanire" veya
"Zfizaniye" olarak olrunmasl da mümkOndOr. Arapc;ada
"Zozan" sözcOgünOn ~ogul (cem-i teksir) bi~i.minin UZe
wazin" oldugunu da halJrlataltm.

Su sözcüklerin degi§ik b~illllerde Okullu§lan i~in b:!k.
~evket BeysanogIu, A1l1tlarlve Kitabeleri ile Diyarbaku
Tarihi, Diyarbaklf Belediyesi-Diyarbaklf'l Tal11tmaYaytnla-
fI, Ankar-.I, 1987, c.1, s.202, 219. ." .
. -Türk Ansi!dopedisi, c.13, s. 387.
-Gregory AbG'I-Faiac (Bar Hebraeus), Abu'l Farac Tari

hi. Türk Tarill Kurumu Bastmevi, Ankara, c.U, s. 439.
(154)- Dogan AVCIOglu,Ttirklerin Tarilli, Tekin YaYl-

nevi, c.4, S. 1;24. .
(155)- V. Minorsky, "Ktirtler", tslam'Ansiklopedisi'nde,

MilliEgilim Bakanhgl.Yaymlan, ts~nl>ul, 1979, c.6, s.1093.
Hasan YlldlZ'm aktaHüglrul gör<.!,Marko Polo (1254-

1324) ve karde§lerinin seyahati üi:! ilgiliolamk anlatllan biI
bölümde §Öyle denmektedir,

"...Bu bOlgenin dagldrinm üslünde tlifatuJan sonra· .
Nub'tl11 gettlisi konmU§ltlr. Eu bO/getlin doguStmda Zor·
z~mi b6Ig'>sivardlr. "

Marko Polo'nun fapUgl hantada Zorzante, Hazar Oe·
nizi ile Erzurum arasmdaki bölgededir. "Mamo Polo, Zor
Zlilli bölgesi olarak Erzincan, Erzurum veMusul ü~gen;
ir;illdc: kalan bö/gey; atllatmak/adlr" diyen Hasan Ylldtz,
'"Musul, Kuzeydeki Zorzani bölgesinin sonunun tlzerinde
dir" diye bir a~tk1amada da buiururlaktadif.

Hasan Yildtz'lll "Zorzani" böigesi ile ilgili aktarma ve
a\tkl:llnalan, yukanda sözü edilen "Zawzan" aduu ve daha
;;ok da bugün lran Kürdistanl'nda ya~ayan Kürt a~iretlerin·

(132)- Dogu Kürdistanli Kürt yazarlanndan Ubeydul
jah fyubiyan da "Zaza" sözcügünü "Kurmanci" anlarrunda
kullarur (Bak. 'Ubeydullah Eyubiyan, "<;lfikey Xec U Slya~
mend", N~riyeye Danisgedeye Edebiyare Tebriz, Bellare
sale 1335 [19561,s. 67).

(133)- Dr. Ali KtIl~,"Zone Ma', Newroz Ate~i (ayhk te
on haber-yorurn dergisi), no. 1 (Sibat 1992), s. 47.

(134)- Musrafa DUzgUn,"KOrdistan Tarihinde Dersan
Adh Est!rde Gecen Bazr Sözcüklerln Yerel Kar~tllklan-[".
Berhem, Ankara, no. 1 (Nisan 1992), s. 53-55.

(135)· Bu ahnttyt yapngumz Ziya Gökalp'in kitabau
b!il;uruI hazutayan Sevkel Beysanoglu, ayru sayfadaki bir
notta Dünbüli sözcügünün Dümüli, Durmli veya Dirruli bio
~iminde söylendlglru de belirtir.

-Bak, Ziya Gökalp, Kurt A§iretleri Hakkmda Sosyoloj~
Tetküder, Hazalayan, ~vket Beysanoglu, Sosyal Yaymlar.
l!ötanbul, 1992, s. 27.

(136)- Zlya Gbkalp, Kürt A§iretleri HakkUlda Sosyolo·
, jik Tetkikleor,s. Tl.

(137)- O-"vidM. MacKenzie, "The role of tlle Kurdlsh
language inEthniclty", in: Etlutic Groups irl tlle Republic
o{Turkey, Weisbade.:l, 1989, s. 541-542.

(138)- Dr. Muh~mmed Teqi tbrahimpur, VajenameYf
Farsi-Kurdi (Tahran?), 1981, s. 715.

(139)- Eli Seydo Gewrani, EI-Qamusu'l-Kurdiyi'I-He·
dJ~, Kurdi-Erebi, Amman, 1985, s. 641.

(140)- D. !zoH,y~ge.,s. 839.
(41)- Botan agzmda "Za(zme)", "erkek ~ocuk, klZ

Ij'ocuk" unhmlf\,fUla geHr (EH Seydo Gewrani, yage., s.
650),

(142)- D. h~l)H,Ferheng Kurdi-'flfki, Tlfki-Kurdi, s. 73.
(143) A. M. Mcnte§a§vlli, KUrtler (toplumsal-ekono·

.1l1k, i1~kilt!ri. kOltur ve ya~y<§ ~rZl Ozerine incelemeler).
~,J.l5c;a1an~cvireo: Ya1Jar AbdülselamogIu, s. 38.

lü:nilz yarlnhll\ma~, olan bu ~eviriden yararlanma·
r.:1:l izin verdir,i i"_Ul Ya§ar Abdülselamoglu'na t~ekkOI
1..-1.k:riI.l.

(144)-, ln.viel K MacKenzie, yagy., s. 541-542.
(145'>- Celadet Bedi.cxan, "Zar~ Dumtli 0 Mewlilda 'Uso

•• <.11 Efclich', Hevi, Paris, no: 2 (Gulan 1984), S. 81.
(1-'1:-'). PuuI Robert, Petit Roben-1 (dictionnaire de la

1:o1;L~U'':hr.w;ais), Pari", 1981, s. 2129, 2131.
C 1',) Ay": koo\jdakl dige;' bir ac;J.kl:unaic;inbak. Emu

Djt>ladet Bedir Khan et Rczer Leseot, Gmmmaire Kurdt:
i...}tll~Ctt' kunnandji), Paris, 1~70, s. 26.
, "llt;~}. :':'1. Vet. M. Nuri !.)ersimi, yage., s. 21.

KAYNAK VE NOTIAR

tadir,
Yukandald""a~lk1ama1ardansonra, sonne 'olarak

denilebilir ki; gerek Kird ve Dumli adlan He -bazi
y'efterdeki kullaruhs bicimiyle- Zaza adi, gerekse
Dersim'de kullarulan Kirmanc adlan aym toplulu
~un adlandrr, Bunlann de~i~ik.zaman ve yerlerde
kullarulislan ya da kuUananlan de~i~ikde olsa her
Kürtlerin bir bölümü ya da bir asireti i~in ad olarak
kullamlmalan ortak özellikleridir,
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-Orhan Hancerlloglu, Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar
. ve Ak.unIar, Remzi Kitabevi, lstanbul, 1980, c. 7, s. 319.

(171)- Tarihci Taberi (839--923), rav.i.l.iginiIbni Abbas'a
dek uzatngr §öyle bir rivayet anlatm

"Jblis günaha girmeden önce, meleklerden olup adt
c4.ZQZU idi. 0 yeryüzü abalisindendi. Meleklerln en fok
ibadet eden ve en bügill/erlndendi. Bu meziyetler onu ki
bir ve gurur yoluna saptirmisnr. 0, ein admt tQ§tyan bir
uruktandt." (Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi,
Milli E~itim Bakan1J8J Yaymlan, lstanbul, 1991, c.I, s.
108.)

Zazail (Azazil, Azazel, Ezazil) sözcügünün sonundaki
"il" in Sami dillerinde "Tanrr" (Allah) anlamma geIdlg! an
lasilryor. (Bak. Turan Dursun, Allah, Kaynak Yaymlart, ls
tanbul, 1991, s.ll)

Azazil (Azazel) sözcügü cok eski kaynaklarda, ömegin
Tevrat'ta (Levililer, XVI, 8) da gecer, Tevrat'a göre, Azazel
(Azazll), "$eytandan sonra en esrarengiz fevkaJ~ bir
iabsiyeltir". Yahudl dinsel kitaplannda Azazel (Azazil) ile
ilgili anlatilanlar, ömegin "insan klZlanyla bitlesen melek
ler (Allah oguJlan) kISSOSJ"nm bazi yazili kaynaklarda
Kürttenn kökeni ile ilgill olarak anlatdan bazi efsanelere
belli ölcüde benzerligi dikkat ~ekicidlr. Ömegln yukanda
ki efsane, KOrtlerin Hz. "Sü/eyman tarafindan kovulmU§
genf esirier ile §eYlan Cesed'in ogu/lan" oIduklanru veya
"cinlerin Haooa'mn kJz/anyla eulendiklerini, onlardan
da Kürtlerin dogdugunu"öne süren rivayetleri andtrmak
tadir.

BOtOn bunlar düsünüldügünde, Yezldl ve Kakeyi
Kürtleruun ~~ytan" yerine Ezazil (Azazil, Zazail) adim
kullanmalanrun bu rivayetlerle bir baglantisuun olup 01-
!ll3d@ sorusu akla gelmektedir.

ßak. Islam Ansiklopedisi, c. 2, s. 90; e. 5-II, s. 691.
-V. Minorsky, "KOrtler", Islam Ansiklopedisi, c. 6, s.

1091. .
-\)eref Han, ~refname, Ara~adan ~viren: Mehmet

Emin Bozarslan, Ant Yaym1arl, Istanbul, 1971, s.19.
(172)- Orhan Han~erliogJu, Islam tnan\lan Sözli1gü, s.

724.
(173)- Bak. CemaI Nebez, yage., s. 23.
(174)- Mihemed Emin, Zeld, Kurd ß KurdIStan, <;apxa

ney Daru'I-Se1am, Bagdat. 1931, e, 1,5, 355-356,
M. NUi'i Dersimi de bu hususa di1&at ~eker. Ancak

onun gÖlldermede bulundugu sayfa, M. Emin- Zeki'nin
adlg~en kitabmm gördOgÜffiüzAra~ ve Kürt~e baskda
rmdaki sayfalara uymamaktadlf. (bak. VetoDr. Nuri Dersi
mi, Haltrattm, We§anen Roja Nu, Stockholm, 1986, s. 10-
11)

(175)- Gregory AbO'l-Farae (Bar Hebraeus), yage., S.
563.

·Claude Cahen, Osma~hlardan Önce Anadolu'da
TürkJer, E Yaymlarl, tstanbul, 1984, S. 270, 283, 299, 345,
354.

(176)- Aziz GOIleI, TOrk SOryaniler Tarihi, Diyarbaklf,
1970, S. 353.

(177)- "BI <;eken Kimyevi Gele Me Te Qlfktrm", Rew
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Her Dlümbir ya§amdlr
'Herdamla kan yartnlara

armagandir
'{:ünkü geceyle beslenir

§afäk
Zulüm bileyler kavgamui
Halktm onlart yasatacak

Jt ber ku, her minn jiyanek e
Her düopek xwin
It bo duweroje diyariyek
Lt.ber ku, sevaqjz. §eve dunije
$ere me har i2 ges dtke zulm
Gele mtn tucar wanjl bir nake
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Mejiye nun da guleki sor heye
Ya iro yan slbi wi vebe,
Duatum sanebüm gon dlli xwe
Li dlli nun da agtreki sor heye
Ya iro, yan sibe we harbe,
Mtn ehd ktr bo xebat nasekuum
Desü nun da rekeki Ktring heye
Ya iro, yan Slbe ,webueqe,
vd'b" '. J!' I e guman nuum

.... DI pi~iya.,mll da Partiya Sosyalist
Nav karker II gundiyanda me ez
Ya iro, yan'slbi helan Uceng e.
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BASKILAR BizLERi YfLDIRAMAZI
DEVRiMCi BASIN SUSTURULAMAZI

, Türkiya vs Kürdistan'da emek~i halk Ylglnlannln sörnürüye ve baskiya kars: geli§tirdikleri müeadeleler bo-
yutlandlk~a, agamen gü~lerin devrimci-sosyalist ve yurtseverlere kars: saldmlan da buna paralei olarak ivme
kazanrnaktadlr.

TC'nin g~li§e'n mücadeieleri baltalernak i9i~ gündeme getirdigi yöntemferin bir birlslevslz kalmasi, onu
daha azgln yöntemler geli§tirmeye sevk ediyor. lsts, son dönemlerde "topyekün savas" olarak somutlasan
pevlet terörü de, ger~ekt9 TC'nin itrine girdigi 9aresizligih bir itadssidlr. Yasanan sürec, "topyekün sava~"1n
halklanmlz i9in baski, sörnürü, i§kenc'e,yarqrsrz infaz, toplu sürgün, köy ve kasabalann tahril1edilerek bosaltll
mast, demokratik kurufuslann kapanlrnasr, kontrgerilla cinayetleri ve halklararast düsrnanltk tohurnlanrun ekil-
mesi gibi uygulamalar oldugunu apaylk ortaya koymustur. :

Devrimci ve yurtsever gazetecilerin katledilmesi, dergi ve gazetelerin sistemii bir sekilde toplatrlarak hak
lannda davalar acrlmasi, dag'ltlmlnln engellenmesi, devrimei yayrnlan tasiyan okuyueulann qözaltina ahnarak
i§keneeleremaruz brrakrlmalan gibi uygulamalar da özünde "topyekün savas'rn bir parcastdir.

DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nin "dernokratiklesme". "reform" ve "saffafhk" gibi vaatlerinin de birer aldat
maca oldugu cok geymeden kitlelerce görülmü§tür, Son olarak cikanlan Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu
(CMUK), bu aldatrnacalan ortaya koyan en iyi örneklerden biridir. Dusüncelerini özgürce aciklarnaya calisan
gazeteci yazarlann birer terör suclusu olarak gösterilip günlerce gözetim altmda tutuldugu ve iskenceyls kar~l
lastiklan bir ortamda, CMUK fiilen ger~ekle§enbu uygulamalara yasal bir killf olusturrnustur.

TC devleti, basma yönelik insanhkdrsi faaliyetlerini dünya kamuoyunun gözle'r-indensaklamak igin ~e§itli
manevralara giri§erek demokrasi havarisi kesllmektedir. Hanrlanacaöt gibi daha önceleri de 141,142 ve 163,
maddelerin ~ald1f1lmaslylaTürklys'de düsüncs özgürlügü önündeki tüm engellerin Ylklldlgl irna]: verilmek isten
mi§ti. Ne var ki, uluslararas: basmva diger demokralik kurulu§lar bu aldatrnacalara kanrnaduar. Cünkü onlar
da gazete,ci ve yazarlann "tarör suclusu" olarak yargilandlklannl, i~kenee gördüklerini ve tutuklanarak y,ada
para cszasma yarptmlarak haklanrun ihlal edildigini cok iyi bilmektedir. Sirur Tarurnayan Gazeteciler Orgü
tü'nün (RSF) "1992 Dünyada Basm Ozgürlügü" ile ilgili olarak yayanladlgl raporun Türkiye bölümünde su gö
rü§lere ver veriliyor: "Gazetelere sansür uyglanlyor, bürotau basrhyor, gazeteciler tutuklarnyor, hapsediliyor,
dövülüyor ve i§keneegoörüyor. Sartlik gazetecileri hem konusturrnak, hem de susturmak i((inkutlaruhyor."

Uluslararast Basrn Birligi (IPI) de yaymladlgl hemen hemen tüm raporlannda TC'nin 'insan haklanna ve
basma yönelik i~ledigi suclan bir bir eie alarak tsshir etmekte ve yetkilileri uyarmaktadir.

Peki acaba devlet neden basina bu kadar cok yönelmekte ve terör estirmektedir? c;ünkü TC, "topyekün
savas" olarak adlandlrdlgl kirli savast ancak ,gerryekleridünya kamuoyun'unqözlerirrden saklayarak yürütebilir.
Ba§ka bir deyimle, Kürdistan'da sürdürdügü;oaskl- sürgün-yok etme ve Türkiye i§~iva ernakci muhalefetini ez-

, me yönündeki politikalanm ancak ilerici-devrimci baslnl suSlurularak ve kendi g'üdüinündekl ileti§im araylanyla
, k~leleri yanh~ biryimlendirereksürdürebilir. .

TC'nin kirli yüzünü sergileyen devrimci basln, aynl zamanda mücadelenin $esi ve solugudur; emek~i-halk
Ylglnlannln bilins:lenerek örgütlenmeleri ve mücadele saflanna kanalize olmalannda elkin bir rol üstlenmekte
dir. I§te bu yüzden devrimei baslOdevletin korkulu rüyasl haline gelmekte ve bu yüzden kirli sava§tan nasibini
almaktadlr, Ancak bütün baskl ve Ylldlrma polilikalanna ragrnen devrimci basln dogru bildigi yolda kararlilikla
yürüyerek hef türlü zorluga gögüs germeyi bilmi§lir, Bu kararlilik bugün de Koalisyon Hükümeti, ty1illiGüvenlik

, Kurulu ve Özel Harp Dairesi'nin ortak olarak basma yönelik yürüttükleri kirli sava§ politikalannln bertaraf edil
mesinde, özünden hiryblr§ey kaybetmeksizin varllglnl sürdürmektedir,

, Bu kararllhglO bir ifadesi olara,kbiz a§ag,lda imzasl bulunan devrimci ve sosyalist yaYlrilar, gazetecilere
. yönelik baskl ve clnayetlere, yaYlnlann keyfi bir §ekilde laplatilarak dagltlm ve sall§lannln engellenmesine dur

demek i~ingücümüzü birle§tirdik.
Devletin yarglSlz ~-.~akinfazlanna, Kürdlstan'da i~lenen kontrgerilla cinayetlerine, köy ve kasabalaranim

ha edilerek bo§altllmala"':na ve hukuk görüntüsüne büründürülmü§-tüm anti-demokratik uygulamalara dur de
mek iyln bütün ileriei, devrimci ve sbsyalist insanlan sesimize ses, güeümüze gÜ9katmaya ~~glflyoruz,

TC devletinin kirli sava§ ve topyekün irnha politikalannl de§ifre etmek ve Ylglnlan aydlnlallp seferber et-
mek Is:inmücadelemize devam edecegizl '

BASINA VE KAMUOYUNA
.' ,

Azadl, Barlkat, Balge Yaymclllk, Deng, Devrim, Devrimcl Emak, Devrlmcl Mücadele,
. ' D~vrlmcl Prolatarya, Direni~, Eklmlar, Emegln Bayragl, Hedef, ,~omal Yayanevi, Komün, Kurtulu!1,

Madya GOna!1I, Nawroz, Newroz Ate~I, Od,ak, Ozgürlük Dünyasl, Ozgür Hal~, Parti Yolunda T~rl va
Pratlk, Partlzan, Sarketln, Sorun Yaymlarl, Yurt,Kitap YaYln, Yeni Dünya I~in Derglsl, Yenl Ulke
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65.000 TL
90.000 TL

* Türkce Izahh KÜRT<;E GRAMER Kamuran Ali Bedlrxan
* KÜRDOLOJi niLiMiNiN 200 YILLIK GE<;:MiSi Rohat
* DAWiYA DEHAQ - Kemal Burlwy
* niw ANA YEKAN-SEWRA AZADi Cigerxwin
* FERHENG (Sözlük) Kürtce-Türkce/Türkce-Kürtce D. lzoli
* Gecmlsten ßugünc KÜRTLER ve KÜRDisTAN

Cografya-Tarth-Edcblyat Cilt 1 Kemlll Burkay
* FERHENG (Sözlük) Zazaca-Türkce Mulmisanij

Baran
(fkinci baskisi tükendi)
(Ikinci baskisi tükendi)

15.000 TL
30.000 TL
10.000 TL
50.000 TL

130.000 TL

Bazil Nuuin* KÜRTLER Cilt }-2
* DERSEN ZMANE KURDi

v
KUIDISrAN

DENG YAYINLARI '
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