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Kürt illıllana dayatılan baskı, göç ve sindirme uygulamala
n son operasyonlada vahim ölçülere ulaştığı bir dönemde
yiz. Halkımıza reva görülen bu acıklı ve endişe verici. 
durum ulusal birlikmliği zorunlu k:ılmaktadır. Bu tüm ulusal 
güçlere, aydınlara ve sınıdan her Kürt insanına yüklenen bir 
görevd:ir. Ulusal güçler arasındaki olumsuz ilişkilerin sona 
ermesi, şiddet yerine diyaloğ ve dayanışma gdcncginin yer
leşmesi ancak bu yolla sağlanacaktır. Sönıürgeci güçlerin 
de artık k:futleri "benzinli bez parça.<ıı" roUünde tutmaJan 
fırsatı olmayacaktır. 

Bu sayın:uzda Ah. Yalçın bir türlü oluşnayan, oluşması 
sürekli engelleneo kürt halkmııı ulusal ve toplumsal birliği 
konusunu "Ulusal Kurtuluş ve Ortak Davrnnış" baı;lığı 
altmda ele alı:ı:ıaktıdu. Konuk yazar Medeni FERJ/0 ise 
"Kooliııyooa ~ Ya llojlıdata Naviıı" baı;lığı 
aitmda emperyalist güçlerin Orta-doğudaki çıkar ilişkilerini 
ve kürt hallam da hedefleyen ittifuklanm tırtışınaktıdır. 
Bwiıan ÇELİK de "Değişim, ihanet, Birlik Üzerine Birkaç 
Söz" OO!ığı altında, kürt ulusal muhalefuııin sorunlarını 
yorıımlamakıadu:. Kazim BABA da "98 Balıaruıda Ilemm" 
başlığı altındaki yazısı ik: TC' nin iç ve dişa yöneilik olarak 
kullandığı "bitirdik", "belini !ardık" toplmıısal hipnozuna 
değinmiş ve Kürt ulusal Muhalefetinin önündeki birlikte 
mücadele sonmumm acilliğinide alınıştir. 

Aynca dergimiz bu sayısından itibaren yeni bir araı;.imna 1 
tanıtma dizisine başlamıştır. Bilindiği gibi sömüı·geci güç
lerin sürdürdükeri asimilasyon, inkar ve uuutumıa poli
tikru:.'lDID bir alanı da Kürdistan coğrafyaSltlUl ve yerleşim 
alanlannın isimlerini türkçe1eştirme uygulamaSJdır. Y aza~ 
nınız Şaaii;ttin KAYA'nın "İL-İL Kürdistan" adb zengin 
ve değerli araı;tınnasmdan "MUŞ ilini" sizJere taıııtacağız. 
Bundan sonraki sayılarda sırasıy la başka illerimizi ve bir 
önceki ilin de Ulusal mücadeledeki yerini konu alan bir 
yazıyı size sunacağız. Aynca başdöndürücü luzla geçen son 
birkaç aylık gelişmelerle ilgil:i de Murat BARAN m yoru
munu ve Ulusal Kongre ilc ilgi gelişınderi haber eden 
*Son Olaylar ve Biz Kfutler" bir yazıyı si?. sayın okuyucu~ 
lammza suuuyonız. 

lHD başkanı sayın Akın BİRDAL' ı hedefleyerı devlet terö
rünü lanctliyor, kendisine acil şifalar ve IIID camiasma geç~ 
miş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

s..,...~ 
Kürt hallorun soruıılannı tartışmak, çözüm için katkı
da bulumak düşünen her kürt insamn görevi
dir ..... H~-Wckıtpıırez bu yolda hizmet sunacak 
her kalemin Yorumuna ve Araştırmasına açıktır. Bu 
desteginizin umut ve inancıyla bir daha ki sayıda 
buluşmak üzere ...... 1 
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s~~····· 
X-N~~ H~, 
Em di demeki gelek dijwarde ne. Zor, tahde Cı 

koçberiya kCı ti ser gele Kurde, ı:; van operasyonen 
nCı gehştiye tewreki tre sinor. Ev rewşa jandar Cı ı:; 

tirs. ~randina Yekitiyen Netewi l<iriye pewisti O da
ye p<!şiya hezen azadixwaz. Eva bare ı-.steıye her 
kur de ye. Te ne ı:; vi re p<!şi li nexweşiyen di navbera 
hezande te grıın Cı çalaki di şuna şiddete de, ı:; tekıli 

ü danüsıtandin ji hole ten ra~rin, ıanse serkeltlne ji 
we çebe. We deme dagrker Ji.Jı vi peva rlkaıibin hi'
zen Kurdan wek "paçe h benzirl' agrl<in Cı bavejin 
serhev, 

Di vi hi'jmara me da A Yakin ı:; rMsa ·~gariya 
Nerewe ü Yel<.tewgen- i ser pırsa Yekitiya gele kurd 
ku, heta riha nehiştine çe be, an j1 nehatiye çel<irin 
sekıniye. Nilliskare Mevan. Medeni FERHO. di rivisa 
"Koarısyona Emperyarızrrıe Ya Rqjhlata Navln" de. 
listiken EmperyaUstan li hererne Cı pırsa Kurd şirove 
dıke. Burhan ÇEUK "~net ve Brik Üzerine 
Eirkaı;: Söz" de gazi Cı gaZinen guheıtne. yekitiye Cı 
berpırsiyariya dirol<i tl ne ıiman. Kfi2im BAWI ji li ser 
tengasiyen dewleta Tırk Cı Kilmasiyen hi'zen welat
parı?z sel<iniye Cı vazife Kurdan di hi'la yekiti ü diplo
masiye di • 98 Ilaharında Durum" de derdıxe rqje
ve. Murat BilRA/ll Ji li ser bCıyeren dema der -basbü
yi de bCıne, di bin sernvisa ·Son Olaylar ve ıız Kürt
ler" de ı:; kurti ~rove l<ır1ye. 

Kovara me ji vi ~mare peva dest ı:; lekolin Cı dana
sandineki rezi kıriye. Wek te zanln dewleta dagrker 
di politika asimnasyone de r.:>çen wek inkar Cı jltıir

kirine ci hela guhertina naven coxrafya Kurdistane. 
naven cih, war Cı Guncıen kurdan b guhertına 

ıımane f~kı pek anine. Nwiskare me ;;eratemn 
k/ıYI'! di xebata xwe ya hi'Ja 11-l! Kurdistan" de Ji ba
Jere xwe "MUŞ"' e ve dest pekiriye. E me di hejmaren 
din de, b rezi bajeren din J1 bidin nas-kirin. O ciye 
wan ci ~gar1ya Netewi de çtı(ıye . .17 
Em en:;a li ser Al<ın BiRDAL rureşdiliin Cı ji wi re Xweş
büyin, Ji cillata iHD re ji xwaziyen derbasiye ı:; redi
kin. 

Xrımıtle'lltml Hija, 
Ji bo çareseriya pirSgireka Kurd, rirxandin Cı sera
serbune alikar bCıyin wezifa her Kurde xwezana ye. 
Hevgrtın-Welatparez ji ditin, p€şniyar Cı lllkoline he
mu qelemanre vekiriye. Bi hevi O baweriya vi alikari
ya we, ~ıaven germi heta hejmareki cine ... ! 
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KÜRT 
ve 

ORTAK DAVRANMA,._,..._,. 

Orta-doğu'nun en 
.. . eski yerleşik hal 

klanndan biri olan Kürt 
halkının tarihi sayısız 

direnişler ve yenilgiler! e 
do !udur. Kürdistan ise 
Asya ve Avrupa kıta

larının coğrafik bağlan
tısı üzerinde oluşu ve e
konomik açıdan ca
zibeliği münasebetiyle 
hep tarihi gel-gitlerin ve 
eğemenlik savaşiann 

arenası 

PARÇALANAN, 

GÜÇLÜ 

DÜŞMANLARı OLAN, 

DlŞTA DA DOST 

OLMAYANKÜRT 

ULUSU, İÇERDE 

BİRLİGİN 
TÜRÜNDEN YOKSUN 

OLDUKÇA 

V ARMASI..İNUNSIZ 
DEGİL AMA ZORDUR .. ! 

Feodal ve Aşiretsel toplum yapısı sonucu 
kürt ulusunun merkezileşmesi eıı

gelleruniştir. Merkezileşmenin yokluğu u
lusal çıkarlar ve anavatan konusunda 
davraruna geleneğini yaratmamıştır. 

kesimi işgalcı güçlere karşı direniş göste
rirken, diğer kesimler ise bu isvanlara 
hiç ilgi göstennemişler, yada günümüzde 
de hala devam örneklerdeki gibi 
galci güçlerle beraber hareket ernmşıerınr. 

~alçm 
veba

smıdan kurtulmayan, ulusal çı

öne çık:m1l.ayı tıecıere

meyen kürt ulusu sormçlla 

şanııına sahip olmtamııştır 

politik:ada birlik ve dayamş
retl.eksmı, oluşturamadığın

uuı1v2turuıo değişim ve 
gel:işrınelere ilişkin olarakta 

politika yürütnıeyi 

sayıda 
dost 

kalmaya 

uuıwa ""'"la•ıım savaşı sonrası 
kazan-

dönemde yanlış a 

başka kesim ise ittiatkar ve sorunını 
karşılıklı anlayış ve diyaloğ yoluyla 
mii yeglemişlerdir. Kürdistan· daki 

refleks yerine dini ko
tutulnıuşıtur. Ririin~i paylaşım sa

vaşından sonra osmanlı imparatorluğunun 

ve toplumsal örgütlenme panoraması bu
gün de, kısmi farklılıklara rağmen aynı 

tabloyn andırıyor. 

Bu nedenledir çoğu dönemlerde şartlar 
ve konjüktürel durum müsait olmasına 
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sınırları ULUS-DEV-
yönündeki başkaldırı ve is-

yanlar getirirken, Kürt top-
lumundaki yöııetıci-lönı:ü kı~sin1ler 
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aşiretsel, ailevi ve dini kaygı ve hesaplan gereği hareket ettiklerinden, maalesef hak iddia 
edebilecek bir insiyatif ve güç gösteremediler. Yıllarca Osmanlı imparatorluğu ile uydu 
halinde yaşayan kürt Aşiret ve Feodalleri, impara-torluğun dağılımı sürecindeki ulusal 
hakların elde edilmesi trendine uymadıkim gibi o döneme eşzamanlı olan ve Doğudaki 
halkiann kurtuluşunu gündeme getiren, yanı başındaki Sovyet fenomenine de hem dini 
nedenlerden ötürü (komümist ülke olması) hemde Ermenilerin o cephede yeralmasından 
ötürü, Devlet-i Aliye'den yana olmuşlar, kopmak istememeşlerdir. O dönem M. Kemal 
tarafindan yapılan Sivas, Amasya ve Eı:zumm kongrelerinde de üzerinde ittifak sağlanan esas 
soru~ sarsılan halifelik ve islam devletinin itibarının kazanılması ve Kürtler dahil bütün 
müslümaniann beraber yaşaması önerisi ve teminatı(!) 

kürtlerce kabul görmüştü. 

Yine son yıllann denge bozan değişiklik olan Sosyalist 
Blokun dağılması sonucu meydana gelen ooğrafik ve 
siyasi değişimler rüzgarından da etkilenmemiştir. Bunu 
takip eden körfez savaşı sonrasm da oluşan tarihsel fırsat 
da bilinen akibetle sonuçlanmıştır. Sonuçta kaybedilen 
fırsat yine malilm gerekçelerle, karşılıklı suçlamalarla 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Sonunda hepimizi rahatlatan 
ortak bir tespitte buluşuyoruz: 

Kürtler, dört yanı çevirili 6>iiçlü düşmana sahiptir, 
dostianmız yoktıır, faktörünü özellikle öne çıkanyoruz. 
Oysaki, Kürt aydın ve araştırmacıların yanında dış 

gözlemci ve tarihçilerinde Kürt halkının tarihteki haklı 
direnişlerinin incelenmesi sonucu, bu hususta iki belirğin 
faktöre işaret etmektedirler: 

Birincisi; Kürt halkı Ulusal Birlik ve Dayanışma 

ruhundan yoksundıır. Bu geleneğini devam ettirmektedir. 
İkincisi ise; kürt ulusal hareketleri, aşiretsel ve örgütsel 
kaygılanndan kaynaklanan çelişkilerini şiddet yöntemi ile 
çözmeyi tercih etmektedirler. Ve sömürgeciler bundan her 
Dönem faydalanmışlardır. 

Her iki tespitte doğrudur. Kuşkusuz tarihi dönemlerin ve 
koşulann etkinliğine bağlı olarak, biri digerinden daha 

BİLİMSEL YENiLiKLERE, 

TEKNOLOJİYE 
ENDEKSLi GELİŞİM 

GÖSTEREN 

TOPLUMLARDA, 
ULUSAL BiRLiK VE 

DAYANIŞMA REflEKSi 
DAHA fAZLA ÖNE 

ÇlK-MAKTADlR. 
. ULUSAL VE 

TOPlUMSAL 

HA.KlARIN 
SA VUNMASI VE 

KORUNMASIN-DA DA 

DAHA DUYARLI VE 

AKilCI TAVlR 

GÖSTERİLMEKTEDİR. 

ağırlıklı bir rol oynamıştır. İşte Kürt siyasal kişi ve çevrelerin, zavallı ve savunmasız bir halk 
tespitini literatürlerinde ağırlıklı bir şekilde kullanınışiarsa da, belirtiğim gibi bunun haklı yanı 
var, ama doğrunun tamamı değildir. 

Oysaki bilimsel yeniliklere, teknolojiye endeksli gelişim gösteren toplumlarda, ulusal birlik 
ve dayanışma refleksi daha fazla öne çık-maktadır. Ulusal ve toplumsal hakiann savunması ve 
konınınasın-da da daha duyarlı ve akılcı tavır gösterilmektedir. 

Bu handıkaplar, kürt siyasi hareketindeki bütün parti, örgüt ve kişilerin ortak ulusal değerleri 
öne çıkannasına engel olmuştıır. Sömürgecilerin hileli oyunlan ve katliamlan her seferinde 
kürt lıalkınııı nefes almasıııı kendisi, dostlan ve çoğu zamanda bizzat bu halkın sıralanndan 
koparıp kullandığı kürtlerle de yapmıştır. Ve çok ağır uygulamalara başvnrmuşutıır. Ama 
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olayları sadece bu gerekçe ile izah etmek, hem gerçek değildir, hemde bilimsel açıdan 
önümüzü açmada kiymet-i harbiyesi olmayan bir iddiadır. 

70'li yıllardan sonra özellikle Kuzey-Kürdistan 'da özgürlükçü kürt ulusal hareketi tekrar 
canlanınca, kürdistanın geçmişteki tarihi süreçlerine ilişkin, gerek inkar edilen, gerek saklı 
kalan, gerekse de yanlış aksetirilen yanlar, başta Kornal yayınevi olmak üzere bazı kürt 
çevrelerce yeniden irdelenmeye ve günışığıııa çıkarılmaya başlandı. Bu evre ile artık kürtler 
kendi tarihleri ile karşı-karşıya kalıp, gerçekleri öğremiş olacaklardı. Ancak hareketin yeni 
olması, henüz eleştireligerçekçi bir proğrarna sahip olmayışı, hemde o günkü dünya 
konjiiktüriindeki kamplaşmada taraf olmasından kaynaklanan objektif düşünme engelli, 
hemde ulusal bilincin yeni-yeni biçimlerrmesinden olsa gerek kürtlerle ilğili tarihsel olaylar, 
direnişler ve olaylarda yer alan kişiler daha ziyade öviicü bir dil kullanılarak sunulmuştur. Bu 
tarzdaki değerlendirme ve yaklaşım şu veya bu biçimi ile günümüze kadar süre geldi. I. 
paylaşım savaşı sonrası dönemde iç ve dış olumsuzluklara rağmen Güney Kürdistan' da 
Berzenci önderliğinde, Doğuda Sımko önderliğinde ve Küzey kürdistanda ise Koçgiri halk 
direniş hareketlerini vermişti. Söz konusu direnişler Feodal/aşiretsel yapımn bencilliğinden ve 
merkeziyetçi anlayışa sahip olmamasından ötürü yenilmişitir. Oysa ki, bu direnişler ile daha 
sonraki Şeyh Sait isyanı, Ağn isyam ve yine Kuzeydeki Deraim isyanlanna bakılğında 
toplumsal olaylar süreci itibarıyla aslında hiçte çok uzun olmayan zaman arahklarıyla 

başlamasına rağmen, bütün ulusun toparlanması sağlamamıştır ve bütün ülke salıtma 

yayılmamıştır. Gereken ulusal bilinç ve toplumsal bütünlük sağlanamadı. Direnişler aşiretin 
mmtıkasının dar sınırlarını veya isyan liderlerinin nüfuz alanlarının aşamadı. Başansız 
kalmaya mahkum oldu. Ve kanla bastınldı. 

KüRT TOPLUMUNUN YÖNETICI KONUMUNDAKl FEODAL, AŞIRETÇ! VE D!Nl NÜFUZ 

SAHIBi KESiMLER, BAZ! İSTISNAlAR DlŞlNDA, BÜTÜN TARİHİ KESITLERDE 

BAŞKAlARININ KEND!LERİNE BIÇTIG! ROLLERİ OYNAMIŞIARD!R. BUNUN İÇİN DE HEP 

SIUK KALMIŞIARD!R. DÖNEM DÖNEM OLUŞAN BAZI İSTISNA DİRENIŞ VE 

AYAKIANMAIAR DA YiNE BU ÇEVRELERiN EN YAKINIARI TARAFINDAN IHBAR EDILMIŞ 

VE ENGEllENMIŞTIR. 

Ulusal Birliğin Zorunluluğu 
Bugün ülkemizin bütün parçalarındaki sömürgeci baskı ve imha politikalan bütün ağırlığıyla 
sürdürmektedir. Kürdistan hızla insansızlaştınlmakta ve Kürtler vatansızlaştınlmaktadır. 

Devlet terörüne maruz kalan kürt halkının bir kesimi göç etmek zorunda bırakılmış ve buna 
zorlanmıştır. Göç etme imkanlarına bile sahip olmayan ve/veya ınıntıkasında kalmakta dire
nen kesim ise çok ağır koşullarda yaşamaktadırlar. 

Ekonomisi sıfırlaştınlan, tabiatı tahrip edilen Kürdistan' da, yönetim Gamizonlara havale 
edilmiştir. Kürdistan, Özel tim, korucu, çeteler ve kelle avcılarınm keyfi davranışları ve idare 
edilmektedir. Bölgeyi savaş alanı ilan eden Türk silahlı Kuvvetleri, KDP ve YNK'nin telafısi 
mümkün olmayan zaaf ve yanlışlan sonucu, özellikle Özal'ın ölümünden sonra, PKK'yi 
bahane ederek Güneydeki umut verici gelişmeye de bütün güçleri ile müdalıale edip statüyü 
kendi planlan doğrultusunda düzenleme çabasmdadır. Kuşkusuz bunda üçüncü güç olan 
PKK'nin de sorumluluğu vardır. Otorite boşluğunun yarattığı de fakto ile bu parçadaki 
geleneksel mevcut Partilerden umutlarını kesen kitlelerin de destek ve sempatisini alan PKK 
altemetiv alternatifrolüne soyunmuştur. Bu yanlıştı, bu hem kürtlerarası çatışmaya hemde TC 
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devletince planlanan müdahaleye gerekçe olmuştu. Bu kaos ortamının yaratığı belirsizliği 
bahane ederek dizginlerini TC'nin eline veren YNK ile de çatışdıktan sonra tercihini 
açıkça TC' den yana koydu. Son çatışmalardaki ortak operasyonlar ve çatışma haberleri 
gösteriyor ki, KDP, altından çıkamayacak derecede ağır bir suç ittifakına ve ortaklığına 
girmiştir. Güç ve irade kontrnilünü artık kaybetmişe benziyor. Çünkü bu insiyatifsizlik 

... sonucu, Türkiye devleti çok rabat hareket etınektedir. KDP'nin 
KURT HALKININ bilgisi dalıilinde ve/veya en azında sesiz kalması ve tavır koymaması 

POL111K TIMSİLCİSİ sonucu TC ordusunun Güneye girişi vahim sonuçlar doğıırmuştıır. 
DURUMUNDAKl Türkiye, Güney'de -özellikle KDP'nin egemen olduğu mıntıkalarda
MEVCUT SİYASİ çok rabat hareket etınektedir. Kürt ulusal muhalefetinden hiç kimse-

. . , nin o parçada kalabilme şansı yoktur. TC, Türkmen fenomenini 
YAPILARıN ULuSAL şişirip, kalıcılık planları yapmaktadır. Ordu ve istihbarat birimleri 

ÇlKARIARI TEMEL kaygısız bir şekilde operasyonlar düzenliyor. Henüz kesinlik 
ALMAyAN kıızanmamasına rağıııen Şeındin olayındaki kuşkular da bu yöndedir. 

TAVIRIARI, HEM l ed k' . d l 1 Tşk'l · SOYUTIANMAIARI Bö g e ı sömürgecı ev et!erle olan bu o umsuz ı ı ı ere daır 
kuşku , kaygı ve şikayetler, aynı çerçeve veyıı mühtevada olmasa da, 

NA VE kürdistanlı çoğu parti ve örgütler için de söz kunusudur. Bu nedenle 
YEN1LG!LERİNE kürt halkının politik temsilcisi durumundaki mevcut siyasi yapılann 

NEDEN OLACAK ulusal çıkarlan temel almayan tavırlan, hem soyutlanmalanna ve 
yenilğilerine neden olacak hem de halkımızm hak etınediği, ama 

HEM DE zorla içinde tntnlduğu çekilmez derecedeki acı ve kayıplanımn daba 
HALKIMIZIN HAK da büyümesini ve devamını sa~~la)'acııkıir. 
ETMEDIG!, AMA 

ZORIA JC!NDE Ülkemizin içinde bulunduğu durum bir gerçektir. Bu da dış güçlerin 
TUTl'LDUÖU kışkırımalan sonucu doğan örgütlerarası olumsuzluklar ve ulusal 

' birliğin olmayışındandır. Bunun zeminini ve oluşumunu engelleyen 
ÇEK1LMEZ nedele-rin başında da aşiretsel, Örgütsel ve Önderlik kaygılar ile 

DERECEDEK1 ACl örgütsel çıkariann ulusal menfaallerden daha iistün tntnlması 
VE KA YIPLARIINJN gelmektedir. Dünyadaki diger toplumların gerçeginde olduğu gibi, 

DAHA DA Kürt ulusal mücadelesinde yeralan siyasi yapılar da farklı ideolojik 
.. ... . ve programatik çözüm yöntemlerine sahiptirler. Zaten olmaması 

B UYUMESINI VE eşyanın tabiatma aykırı olacaktı. Sorıın bu farlılıklara rağıııen siyasi 
DEVAM! hoşgörü ve politik uzak görüşiiilük yeteneğine ve iradesine sabip 

GETIRMEKTEDIR. olarak, ortak ulusal ve toplumsal çıkarlan öne çıkarınaktır. Mevcut 
parçalanmışlığa, dağınıklığa ve düşmaniıkiara son vermektır. Tüm 

farlılıklar ve renkler birer zenginlik, mücadelede ihtiyaç duyulan birer değer olarak 
görülınelidir. Tek tek Yurtsever kişilerin bile gücii oranında ulusal kavgada yeri olan birer güç 
olarak telakkİ edilmesi gerekir. Başan ve çözüme giden yol, ulusal ve toplumsal çıkarlar 
zemininde oluşturulacak biriiktierin oluşması ve bu ulusal cephede bütün özgürlükçü güçlerin 
ve hatta tek tek lıer kürt insarnnın buradaki yerini almasından geçer. Bıı birlilcteliklerin ilk 
şartı katılımcılarca temel menfaatlerin büyük yazılması ve mutlaka kaygı ve kayıplara hazır 
olmalarıdır. Çünkü dünyadaki diğer halkiann mücadele tarihi de örnek teşkil ediyor. Ayrıca 
birlikler güçlerin toplumsal özelliklerinden kaynaklanan politik, proğramatik ayrı olan 
özgünlüklerini unutnp, Sapla-Samanı kanştırarak, duvar taşları gibi yanyana veya üst-üste 
koyarak yııpılacak birşey değildir. Her güç imkan ve yeten.ekleri ölçüsünde verimli olduğu 
gibi yine aynı oranda yetki ve temsilde de ifade olanağına sahip olacaktır. Zayıf olan 
kesimlerin güçsüzlük ve yönlendirilme korkusuna kapılmamaları gerekirken, güçlü olanlar ise 
toleranslı ve demokratik kurallan işletine görevlerini tınutınamalıdır!ar. 
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Her türlü yanş, berlirleıımiş demokratik kurallar çerçevesinde yapılmalı ve olumsuzluklar 
bütün dostlann girişim ve hakemliği ile haledilme!idir. 

Kuru sıkı ulusal duygu ve hislerden hareketlede olamaz. Bunun örneğini halende yaşıyoruz. 
Şu anda herkesin, ama istiııasız partili-partisiz, örgütlü-örgütsüz herkesten şunu duyuyoruz. 
Kürtler kaybetmemelidir. Herhanği bir partinin, örgütün kaybı hepimizin kaybı olacaktır. Dün 
başka ögütler ve partiler çoğunluğun nabzını yakalamışlardı. Bugün başka parti ve örgütler 
bunu başarmıştır. Detayda elbetteki, kabul görmediğimiz şeyler olacaktır. Çok tarihi 
yanlışlıklar da olmaktadır. Ancak herkes ortak menfaatler doğmltıısunda çaba göstermez, 
dostu olan ve olması gereken güçleri dıştalaraa, hatta adeta yenilmesini ve zayıflarunasını 
beklerse, talihsiz bir tutum olur. Ve kaçınılmaz son sırasıyla bütün muhalefet güçlerine 
yönelecektir. 

Dönem dönem gündeme getirilen birlik çağnlan ve pratik girişimler şimdiye kadar çoğu 
kesimlerinde tüm iyiniyet çabalanna rağmen sonuca ulaşarnadı. Halende bu yönde sürdüriilen 
girişimler ve yapılan çalışmalar devam etmektedir. Maalesef bu girişime, diğer parti ve 
örgütlerce "PKK-KDP çatışması", "YNK ile İran-KDP ilişkileri" ve "PKK'nin soruna 
taktiksel yaklaştığı" nedeııleri gösteriliyor. Bu iddialar elbetteki yalıana atılamaz veya sadece 
basit birer bahane olarak algılamak mümkün değildir. Buna ilişkin kaygı ve kuşkulan dile 
getirmek en doğm olamdır. Ancak yanlış olan şey, bence bu tavırlann yanlış yöntemlerle ve 
olması gereken düzey ve kummisrdan ziyade, ilişkileri daha da kıncı ve mesafe açıklığını 
derinleştirecek şekillerde dile getirilmesidir. Çalışmalara katılarak bu kuşku ve endişelerini 
ancak bu tür platfonnlarda dile getirmek gerekir. Herkes elbetteki buna ilişkin düşünceleri 
dile getinneli, tartışıimalı ve böylece pürüzler ortadan kaldınlmalıdır. Diyaloğun kopukluğu 
ilişkileri çıkınaza sokmakta, diyaloğ yerine şiddeti devreye sokmaktadır. Kürt halkının 

fertleri, toplumsal yapısı ve kültür seviyesi itibaayla bu metodun işlemesine son derece yatkın 
ve lıazırdırlar. Şiddetin kullanılmaması, birlikteliklerin mücadelede kalıcı ve başanlı olması 
mevcut siyasi yapılann karşılıklı güven, hoşgörü ve siyasi tahammülerine bağlıdır. Siyasi 
mücadelede, Dostluk ve Rekabet ilişkilerini bozan, çalışmalara engel olabilecek tavırlardan 
uzak zeminde yaratılmalıdır. Stratejik hesap sahibi olunmalıdır. Kullanılacak dil ve ifadelerde 
yapıcı olmak gerekir. Savunulan proğram ve politikalar artık yüriimüyorsa taribi sorumluluk 
ve halkına karşı olan görev ve sevgisinden hare
ketle, dürüst ve radikalca davranıp, artık gitme
yenden ayak diretmemek gerekir. Kabul edile
mezliği ve haksız~ı~ daha geniş menfaatler 
uğmna sindirmeyi OGRENMEK gerekir. Zaman 
Kürtleri beklemiyor. Kürt siyasi sorumlulan 
ce kendi örgütsel ve kişisel kaygılan amacıyla 
çomak koyıııaya ve çözümü daha da fazla erte
leme lüksüne sahip değildirler. Kürt toplumunun 
içinde bulunduğu durum ve mevcut konjüktürel 
durum, Kürdistanın bulunduğu coğrafyadaki se
naryolar ve irifaklar yapılırken, Gerillasıyla, Peş
mergesiyle, dünyanın hemen hemen her yerinde 
birilerinin mücadele ettiği, Ülkede ve metropol
lerde yığmlann sokaklara döküldüğü bu şart ve 

D!YALOGUN KOPUKLUGU 
İLİŞKİLERI ÇIKMAZA 

SOKMAKTA, D1YALOG YER1NE 
ŞİDDETİ DEVREYE 

SOKMAKTADIR. KüRT 
HALKININ FERTLER1 

TOPLUMSAL YAPISI VE 
KÜLTÜR SEVİYESİ BU 

METODUN İSLEMESİNDE SON 
' 

DERECE YA TKIN VE 
HAZIRDIRIAR. 

imkfuılarda, Sevr ve Lozan dönemi Kürtlerini aştığımızı sanıyorum. 
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Ulusal Birlik Cephesi ve Türk Toplumsal Muahelefeti 
12 Eylülden sonra bütün topluma dayatılan faşizan yönetimden Türk halk kitleleri de naaibini 
aldı. Türk sol muhalefetinde yer alan parti, örgüt ve guruplara karşı da sindirme hareketi 
başlatıldı. Türk toplumsal muhalefet kesimleri de bu evrede hem iedolojik hemde programatik 
alanda alt-üst olıışlara uğradı. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'deki sorunlara çözüm 
getirme ve toplumsal alanda alternatif olmayı yakalamayan Sol hareket, Kürt ve Kürdistan 
sorununda da, tüm somut gelişme ve değişmelere rağmen az bir rötuşun dışında, soruna hala 
eskisi gibi "Misak-i Milli smırlan" içindeki bir sorun olarak 
bakmaktadırlar. Zonınlu göç sonucu batıya yerleşen Kürt topluımınun KÜRT HALKININ 

özelikle alevi kesimine hitap ederek varlık göstermektedir. Radikal ULUSAL KURTULUŞ 
kesimin varoşlarda güç göstermesi de bundandır. Geriye kalan düzen MUHALEFETiNE ZORU 

VEİNKARIDAYATAN 

GÜÇİLETÜRK 

HALKININ 

içi kesim ise, Sosyal demokratlann gerisinde seyretıııektedirler. Kürt 
sonmu bir "iç sorun" ve "azınlık sorunu" olarak formüle edilerek, 
sonuçta uygun düşmeyen yanlış metodlar ve yanlış kitlesel alanlara 
yönenilmiştir. 

Büyük bir kesimi son yıllarda Kürt sorununa mesafeli durmaktadır. 
Radikal yapılar ise, geçmişte başan göstermeyen tüm örneklere 
rağmen, "Seksiyon örgütler" ve "Siyasi Bürolar" kurmak biçimindeki 
örgütlenme biçimleriyle altemativ olduklannı iddia etmektedirler. Söz 
konusu yapılanmalarda yer alan kişilerin hepsine yakınının kürt 
kökenli olmalan, anlayışlannı doğru kılmaz. Kürt ve Kürdistan 
gerçeğini değiştirmez. Türk Sor unun eskiyi aşmak, mevcut tuplumsal 
yapıya denk düşen ve emekçi sınıf ve tabakalann somut istemlerini 
proğramlaştınnak ve dönem dönem elle tutulur başan örneklerini 
gösterek, temsil ettiğini iddia ettiği sınıf ve kesimlerin güvenini 
kazımmalıdır. Alternativ olduğunu göstermelidir. Bu kadar somut 
duruma rağmen, mücadeleyi bilinen ve denenmiş birkaç biçimle 
sınırlandırmak, Lenin'in deyimiyle "çocııkluk hastalığıdn;" 

DEMOKRASi VE 
SOSYALizM 

MÜCADELESiNE 
SALDlRAN GÜCÜN 

AYNI VE ORTAK 
OLUŞUBIR 

GERÇEKTIR. 
CEPHELERDEN 

BiRisiNiN 
MÜCADELEDEKi 

BAŞAR!SI, DiGER.i İÇİN 
DE KAZANaAN BİR 
MEVZİDiR. ANCAK 
KüRTULUSAL VE 

TOPLUMSAL 
MÜCADELESi 

Kürt halkmın ulusal kıırtuluş muhalefetine :rom ve inkan dayatan güç SÜREÇTE ALACA Gl 
ile Türk halkının demokraai ve sosyalizm mücadelesine saldıran KONAKLAR 
gücün aynı ve ortak oluşu bir gerçektir. Cephelerden birisinin İTİBARIYLA AYRI 
mücadeledeki başansı, diğeri için de kazanılan bir mevzidir. Ancak YÖNTEM, PROGRAM 
Kürt ulusal ve tuplumsal mücadelesi süreçte alacağı konaklar VE İTİFFAKLARA 
itibanyla ayn yöntem, proğram ve itiffaklara muhtaçtır. Ancak dün de MUHTAÇTIR 
bugün de degişmeyen bir gerçek daha vardır: Türk emekçi sınıf ve tabııkalann ve demokrasi 
güçlerinin ba.,<ıarısı, Kürt halkının ulusla ve toplumsal kurtuluşu için de kazamlmış bir mevzi 
olacaktır. O halde sorun bu gerçeklerden hareketle hangi biçim ve metodlarla mücadele 
birlikteliğinin sağlanabilmesi olayıdır. 

Kürdistan' daki insanlık dışı uygulamalar, faili meçhul cinayetler, devletçe örgütlenen tutucu
dinci akımiann terörü ile siyaset ve baaın alanındaki kısıtlamalar suya atılan taş dalgalan gibi 
yayılarak bütün Türkiye 'yi sarmıştır. Türk halkının altında ezildiği diger yük ise ekonomik 
enkazdır. Savaşa endekslenen Türk ekonomisi, yurtdışındaki işçilerden, dış ticaretten ve 
türizmden sağlanan döviz yağmnrnna ve iç piyasada satışa çıkanlan KİT paralarma rağmen 
belini doğrnltaınıyor. Savaşın sonucu büyük rakamlara varan silahlanmaya ilişkin harcamalar, 
ödenek ve savaş rantı, dipsiz kuyu gibi dolmak bilmiyor. Bunun sonucu aatronomik rakamlara 
varan enflasyonun yükünü Türk toplumu çekmektedir. 
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Bulunduğu coğrafyanın etkisi, tarihsel mirası sonucu Türk siyasi ve ekonomik bünyesi savaş-rantçısı 
ve çete üretiyor. Bu ülkede eşkiya çoktan hümdar olmuştur. Son olatak IHD başkanı sayın BİRDAL 'a 
yapılan saldırının faillerinin çok kısa sürede yakalanması, devletin, deşifre olan odaklan ve şahıslan 
remi bir yolla devre dışı bırakaıak, yeni ve daha sistemli çetenin hazırlığı içinde olduğunu 

göstermektedir. Bu çeteler artık Kürdistan ve Kürdistan'lılara karşı sınırlı saldınlar yapmakla 
kalmamaktadtr. Kürt sonınuna dayanışma içinde olanTürk toplumsal muhalefetinde yer alan kesim ve 
kişilerde onların hedefleri arasındadırlar. Mücadele birlikteliği, Tiirkiye'deki bu faşizan yapıya 

sonvermek, özgür ve demokratik bir ortamın yaratılması, KORDisrAN'DI\Kİ iNSANLIK DIŞI 

emekçi sınıf ve tabakatann ekonomik-demokratik mücadele- UYGUlAMALAR, FAili MEÇHUL 
lerinin kitleselleşme olanaklanna kavuşması için gereklidir. CiNAYETLER, DEVLETÇE 
Aynca Kürdistan 'daki savaş durum ve Kürt halkına ve onun • • 
özgiirlükçü hareketine yöneilik saldırılar devam ettiği müd- ORGcm..ENEN 1UIUCU-DINCI 
detçe, bu savaşın gölgesi, hatta bizzat kendisi, Türkiye'nin AKlMLAltlN TERÖRO ilE SİYASET 
her yerinde güncel olacaktır. Bu somut durum lıer iki VE BASlN ALANINDAKİ 

muhalefet cepbesin-deki güçlerin ortak mücadelesini zorunlu K!Snt.AMALAR SUYA ATlLAN TAŞ 
kılmaktadır. Kürdistan'da Kürtlıalkımn ulusal ve tophnıısal 
düzeyde oluşturacağı birlik, Türk devrimci-demokratik 
kesimin de olıışturacağı birlik sonınu ve ortak mücadele 
biçimleri üzerinde somut ve kalıcı adnnlar gündemde 
tutulmalıdır, koşullan ya:ratılma!ıdır. Bunun kalıcı ve başanlı 

DALGALARI GİBİ YAYILARAK 

BOTON TÜRKİYE '"ri SARMIŞTIR. 

olması, herşeyden evvel lıer iki kesimin ilk etapta kendi alanındaki muhalefet ndaklanyla sağlam 
birlikler oluşturmasından geçer. 
Tiirkiye, Amerkia ve İsatil devletleriyle yaptığı işbirliği çervesinde, hem orta-doğudaki dengenin 
kendi lehine planlamasını öngörüyor, lı em de İsrail" in Filistiniiiere karşı içte ve dünya komuoyunu 
oluşturma alanındaki tercübelerinden faydalanaıak, Kürdistan'daki savaşı daha bir organize etınek ve 
Tiirk toplumsal mulıalefetini de sindirrnek ve boğınak istiyor. 
Türkiye' de, İsrail örneği Türk ve Kürt muhalefetinde yer alan aile ve kişilerin zaten yakılan 
işyerlerinden sonra bizzat oturduklan evler çıkanlacak bir yasa ile bombalaması ibiimalı uzak olmasa 
gerek.. 
ORrA-DoGtı'NUN "KAR TOPI.I" QJ..MAMAI{ GEREKiR 
Tiirkiye kürt sonınunda ciddi problemeler!e karşıkarşıyadtr. Kuşkusuz pek çok ülke Kürtlerin siyasi 
taleplerini bir koz olarak kııllanma peşindeler. Bu ülkeler, önem sırasma göre, Suriye, İran, 
Yunanistan, Rusya ve Ennenistan olarak sıra!anabilir. Özgün birpolitikası olmayan ABD'nin tavn ise 
kendisinin, !srail ve Tiirkiye 'nin çıkarlarına endekslidir. S tabile bir bölgeden yana değildir. Bu 
coğrafyada, Arap devletleriyle problemi olan İsrail ile Türk devletlerini yakınlaştıran faktör 
"diişmanınun düşmanı dostum" ilkesidir. Kürtler açısında tartışılması gereken diğer lıusus, ileriki 
dönemlerde netleşecek olan Rus-İran ve Suriye ağırlıklı bir diğer cephenin oluşması durunuında 
Kürtlerin haııği Af a oynayacaklan sonınudur. Buna bir daha ki yazıda Orta-doğu ve Kürt kartı başlığı 
altında değineceğim. Bence Küzeyliler açısından, Araplar'a oynamaktaıısa, Sterka Rızgari'nin yanlış 
bulduğu "melezleşme"ye de yer vermeden, sayın Günay"ın Ö.Po!itika'da işaret ettiği gib KUKM 
gücünü ve potansiyelini başanh olma ihtimali daha yüksek olan ve de mevcut güçler arasında da kan 
davalanmn henüz doruğa ulaşmadığı küzey Kürdistan 'a ve Tiirkiye'ye çekilmelidir. Türk devletinin 
istemleri doğrultusundaki toplumsal muhalefetten, Tiirkiye' deki siyasal arenadan uzaklaşmış ve kimin 
ayağında olduğu bilinmeyen bir "futbol topu" veya kime atılacağı belli olmayan "kar topu" rolüne 
düşmekten kaçımnak zorundayız. 
Bu bağlarnda da Kürt halkımn dört parçasındaki mücadelelerinin başansı ve doğal bütünlüğü gereği 

1iim kiirdistanlılann ortak çıkarlarda en üst düzeydeki birlikteliği için ULUSAL KONGRE gibi ulusal 
kuruıniann oluşumu stratejik avantaj olacaktır. Kuzeyli Ulusal Güçlerin başansnnn birinci ayağı, 
alternatif politikalar üretmesi ve birlikler oluşturmasından geçer. Birliğin başansının ikinci ayağı ise, 
inkar ve imha politikasının mimarı olan sistemin altında inleyen yanı-başındaki Tiirk halkının 

demokratik-devrimci muhalefetinin CEPHE'si ile olan ortak mücadelesinden geçer. 16 
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KOALİSYONA I~)IPI~RVI..İZME 

ya RQJHİIATA NAVİN 

·-------"-M=edeni FERHO 

l D.· \)ışti şere cihane ye duyemin guhertınen diroki çebfın. Serketına Yek:itiya Sovyete, 
bd)Kampa sosyalist derxıste hole. Hela dm, ango kampa kapitalist deste xwe paland, J [ · erka xwe zede kır, tengasiyen ku bı şere Cihane ye duyemin re derketıne peşiye, dı 

demeke kın de berteref kınn. Kampa kapitalist enşkeri jı xwe re 
AMERIKA LI HER kın be bıngeh ji, diplomasi ı1 hevkariyen beıjevendi xurt kınn. Bı 

HEU§N ROJHXLATA hış-mendiya bezırgani hunandıneke wilo afırand ı1 kıre rojeva 
NA vfN DE d WAR cihan e ku pevendiyen dewletan li ser beıjewendiyan hate 

lıdarxıstın. Politike kete qonaxeke dm, ne tene cıvak ketın nava 
BUYE. BI T'IRKIYE O hewldanen rexıstıni dewletan bı xwe ji, xwe lı hevı1dın dane 

A hevı1dın ii. rexıstmen hevpar derxıstın peş. NATO ı1 pıştre Pakta 
ISRAIL RE Warşowa ... Pırani dı holka cihane de ger ı1 govanda NATO dıhate 

KOALfYONEK xuya kmn. Minaken ve ger ii. govende dı dıjberiya Koroara Gel 
DAMEZIMNDİYE. ya Koreya Demokratik de xwe diyar kır. 

AZMUNEYA YEKEM NATO berhema sistema kapitalise, pışti hılweşandına Sowyetis
LI ROJHIU\TA tana kevınji Mza xwe berdewam dıke. İro ketiyenava tevgereke 

A A ferehkınni ku dıxwaze rojhılata Ewropa teva dı nava hunandına 
NAVIN E O HEMBERI xwe de ragıre. Sistem wilo hatiye avak:ınn ku beıjewendiyen 

GELE KURD E Amerika tene pejırandın. Ewropa car caran hewl bıde ı1 bıxwaze 
· ku dı bazara cihane de gaven mezın baveje ji, lıqasi kelem, dımh 

fı striyen Amerika dıbe. Minaka ve çende dı kırizıı lraqe de xuya 
kır. Jı ber ku kıriza duyemin ya Iraqe daxuyand ku Amerika ii. Ewropa mina hevudın 
naramın.Herwıha Petrola Xezare ku hemberi bıryara kıryari ya Amerika ku ambargoya 
bazırgani h ser İrane heye ı1 hemher hevparen ku bı İranil re zedeyi 20 milyon dolari 
wargehen kar vek:ın kıryaren cezayi lıdarbıxe, hevpara TOTAL ku Fransa, Rusya ii. Malezya 
paydaren we ne, guhdariya Amerika nekır u lı lrane dest bı kar kır.Lı gori agahiyen dı 
çapemeniya Cihane de cib dıgınn., dı cıvina G-8 an. ango 8 dewlemenden mezın yen cihane 
de mıjara karlibare hevpara TOTAL hatiye masete ı1 Kılıntın ı1 Yekıtiya Ewropa de ne tene 
guftii.go kınn. Beguman guftii.goya dı navbera Kı lintın u Yekitiya Ewrope de hatiye hevpara 
TOTAL e. Hevparen dın mina ŞEL il MOBİL"e u hvd. Ji dıxwazın desten xwe bıavejın 
dewlemendiya Asya Rojhılat. Beri çendeki, hate ragıhandın ku hevpera ŞEL ji seri h 
desthılatdariya Kılintın daye ku desten xwe bıaveje karlibare petrola Xezare. Weke te zanin 
beri çendeki, Kılintın lı Ewropa bı1 ı1 peymanek bı Yekıtiya Ewropa re imza kır. 
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Lı gori peymane, bevparen Ewropa deri destura hundırin ya Amerika ku hemberi hevparen 
bı İrane re karılbare bazırganiye bıkın hatiye imza kınn. Te gotın ku ev peyman lı xış u 
hesabe Fransa naye. Rast e! .. Fransa jı xwe desten xwe avetiye Asya Rojhılat u dıxwaze kar 
bıke. 

Bı hevpera TOTAL lı wır e. Bı imza kınna peymane, Fransa xwe hemberi destırren hundırin 
ye Amerika ku kıryarım deri sinoren xwe lıdardıxe gırebıde. Dı fırotına çekan de, ne lıqasi 
Amerika be ji, ne kemi Amerika lı wır e. Minaka çek fırotına Fransa dı alav u parçeye 
nukleeri de ku fırotına Hindistan ii Pakistan. Hindistan beri çendeki 5 azmuneyen nukleeri lı 
sinore Pakistan pek anin. Dı desten Pakistane de tera 8 atamen nukleeri uranyuma 
dewlemendkıri heye. Fransa bı alaven nukleeri re 40 balafıren şer jı di hernan deme de 
fırotıne Pakistan. Fransa lıqasi Çine, Amerika, Japon u hwd. X wedi hazar e lı Asya Rojhılat. 
Ev teva nişaniyen bazara cihane ku hatiye levakınn e. Lebele endamen NATO teva ne weke 
hevı.1dın, jı xer il xeraten bazara cihane sudgırti ne. 

İro, Amerika dıxwaze re lı her Rusya il Çine bıgıre ku çekan ne firoşm İrane. Çıma? 
Amerika naxwaze ku rola we ya Rojhılata Navin qels il ınısri bıbe. İran bı bez nake, Rusya 
dı hererne de xwedi paye nake, desten Çine jı hererne dur dıke .. Lebe!e ew dı hererne de 
İsrail dıke heza super. Dewleta Tırk, bı hevkariya İsrail her sere çend roj an bı dıjwari enşen 
dı be aer Bıışure Kurdistane, Amerika denge xwe demaxa, Ewropa guhen xwe dıgıre. Çıma? 
Tırkiye, lı hererne h ev kare mezın ye Amerika ye. Amerika bı saya NA TO u Politika xwe ya 
enşkeri her dem desten diktatoran gırtiye. Ewropa heya doh bU ku kare kolonyalisti pırr 
delal dımeşand. Demokrasi ı1 Mare Mirovan ku dı van roje dawi de derketiye peş., ketiye 
dewsa bı aşıti bı bevildın re jiyan. 

Begnman ev helwest lı gori beıjewendiyan te guhertın. Minaken ve çende geiek ın il hewce 
nine ku em lı ser bı dorferehi rawestın. 
Pışti salen 40"i, dı cihane de pikola bı çekbilnil dest pe kır. Hezen kapitalist bombeyen 

nukleeri çekınbun u çave cihane dıtırsandın. Baregehen nukleeri vekırın, hezen xwe yen 
çekdar lı derdoreo cihane ciwar kınn u rola polistiya cihane listın. Hmgi ramane lı cihane 
yek desthılatdari derkete meydane. Ev rarnan jı bela Hitler ve ji hatıbu pejırandın. Hitler 
dersen "lı cihane yek desthılatdari" dı dıbıstanen leşkeri de dıdane xwendın. Pıştre Britanya 
Mezın xwast ve role bıleyize il emperetoriya ku roj lı ser ne dıhılat u ne dıçu ava damezrand. 
İ ro Amerika .. Peşi Latin Amerika safi kır, pıştre Afrika safi kır, dawi Y ekıtiya Sowyet 
tek bır. Nıha desten wi dı rojhılata navin de ye, eger we hererne safi bıke, dora Asya Rojlıılat 
te ku lıngek jı ye Amerika lı wır e u dawi dora Asya dur te. Amerika lı her helen Rojhılata 
navin, çı leşkeri çı bazırgani, ciwar bı1ye. Lı peşiya politika Amerika du bez lıene. yekemin 
bez İıan e u lı peşiya Çine bUye keliheke ne safikıri. Heza duyemin Kurd ın., ku dıbın 
serkeşiya Parti yaKarkeren Kurdistane, PKK de şer dıkın. 

Parti Deınokrati Kurdistan, politika makyewel bı xwe gırtiye il dı bın tfıne dagırkeriya erke 
de dıxwaze bıgıhe qonaxeke serketi. Ubele derfet wilo xuya dıkın ku, politika Parti 
Deınokrati Kurdistan, dem kıne il we tek bıçe. Eger bevkare PDK ne dewleta Tırk ba ne 
belki... U! be le hevkariya dewleta Tırk şure demoki es e fı bı ta ye xaf hatiye gıredan. Eger lı 
hererne PKK nebe, taye şure demokles dıqete il sere PDK tek dıçe. İnisiyatifa diroki dı 
desten hezen kapitalist de ye. Peşveçunen cihana modem lı gori beıjewendiyen hezen 
kapitalist pek te. Eger Ewropa il Amerika ne kevıne ziqa hevı.1dın (ihtımaleke wilo xuya 

12 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



nake) paşerojen cihane tari ne. Yek heye, dewleten Ereb ku nıha dı nava tevgereke nı1 de ne, 
Rusya u Çin dıkarın rengen paşeroje cihane bıguhenn. Duyemin Ewropa fı Rusya dıkann re 
lı ber şere dagırkeriye bıgnn. Pışti şere sar, tırsa şere termonukleeıi ketiye reza duyemiıı, le 
ne duıi rarnan e. Hewldanen İranil yen çeken nukleeri, azmuneyen Hındİstan u telıdiden 
Pakistan, iro nebe, sıbe dıkare bı bın tırsa Amerika. Her se mıjar lıeja ne ku mırov bı kı1rayi fı 
dorferelıi lı ser wan raweste. 

Dı jiyana cihane de hezen kapitalist xwedi erk ın. Hoy u merc 
wilo hatıne guhertın ku, jiyana navnetewi dı nava norm.en nil de 
lıatıne hunandın. Tekıliyen navnetewi yen nil,!ı gori politika 
lıundırin te lıdarxıstm. FA!i heza sosyalist nine ı1 denge jı ser rilwe 
cihane rahuye. Ewropa dıxwaze ku ve role bıleyize. Beguman 
dıkeve nava hewldanan ji, lebele hevsare xwe kıriye desten 
Amerika, zu bı zu nıkare xelas bıke. Bı aşıti ı1 bı hevı1dın re 
jiyan, cih daye mafe mirovan ... Ewropa serkeşiya ve teze dıke ll 
norm en xwe, kriteren xwe xez kın ne. Y ekıtiya Ewropa bı van 
xezıken kıfş ll ayankıri derdıkeve hemberi dewletan. Minaka ve 
çende ne pejırandına endametiya Tırkiye ya Y ekıti.ya Ewropa ku 
dı cıvina Luxemburg de bıryar hate standın. Daxuyaniya dawi ya 
serok wezire Awıısturya ku we dı sere ve mehe de serokatiya 
Yekıtiya Ewropa bıkın, ...... Klima dı axaftına ku bı rojnamevane 
........ ye rojnama ....... kıriye wıha dıbeje. "Em ne dıji alikariya ku 
Yekitiya Ewropa bıde Tırkiye ne, lebele jı bo endametiya Yeki
tiya Ewropa "na". Bere nekes bilje ıl ne em dıpejırinın. Kriteren 
Ewropa hano, peşi dewleta Tırk dı ve van kriteran pek bine. Ew 
kriter çme: y ek mare mırovan e, ya duyernin ji çareserkınna 
pırsgıreke Kurdan e .Lebele jı bo ramane maren mırovan bıngeh 
bıgre pilwıste ku ewropa behtırin bıkeve nava hewldanan ll 
dıkanbe zext il zora Amerikaka bışıkine. 

PARTİ DEMOI<RATİ 
KURDiSTAN, 

POLİTİKA MAKYEWEL 
Bl XWE GIRTİYE Ü DI 

BINTÜNE 
DAGIRKERİY A ER.K.:E 
DE DixwAZE BIGIHE 
qONAxEKE SERKETİ. 
........ LEBELE DERFET 
WİLO XUY A DIKIN KU, 

POLİTİKA PARTİ 
DEMOKRATİ 

KURDiSTAN, DEM 
KJNE Ü wE TEK BIÇE. 
HEVKARİYA DEWLETA 
TIRK Ş,URE DEMOKLES 

EÜBITAYExAF 
HA TİYE GIREDAN. 
EGER U HEREME 

Qeraxen derya Spi fı ber bı Rojhılata navin, bı hevkariya Tırkiye PKK NEBE, TA YE 
ll İsrail dı bın kontrola Amerika da ye. Rewşa iro wilo dıde xuya
kınn ku arınanca Amerika fı hevkaren we "Lı çermıxe dana 
kurdan e". Mina emperetoriya Roma ku h qelaçen dora 
Qutse,(weke · Aydın Zafer dıbeje) dı derdoren çend daren 

Ş,URE DEMOKLES 
DlqETE Ü SERE PDK 

TEKDIÇE 

Zeytunan İsa h çarrnıxe dan. İro dıxwazın şoreşa Kurdan ku dı bın serkeşiya PKK de dımeşe 
u arınanca serkeftına sala 2000 daye peşiya xwe bıfetısine. Wilha xuyadıke ku gele kurd 
dı bın serkeşiya PKK de we çarenusiya sedsala 21 'e bınıvise. Begüman ne hesa ye u hezeke 
mina emperyalizma Roma hemberiye. Qesab ın, hov'ın, dımınde ne .... Jı zarokiln 7sali heya 
bıgişe mıroven beşte sali dıdıne ber heran. Şerreki wulıa dışwar dımeşinın ku sere mırovan 
bı xençer il. şure xuyanete te jekınn. Telıdideki mezın heye lı ser cihane. Daxwaz ewe kll 
cemawere cihane teva bıkın bende. İsrail generallen Tırk kınne payende fı dımeşe. Amerika 
koalisyonek damezrandiye. Azınuneya yekern lı rojlıılata navin e il. hımberi gele kurde. 
Amerika, Tırkiye ll İsrail, koalisyona rojhılata navine. Kılintm berdevkiya tırkiyil dıke ll dı çe 
serdana Ewropa dıxwaze navbera tırkiye il. Y ekıtiya Ewropa xweş bıke. Ro la berbllli 
dıleyize, dıxwaze I ırkiye mina zava bı keça delal Ewropara bızewıcine. 
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Yahuda Cihu ye u malaqiyanjı Romara dıke, Beko ewane we deme ye u fesadiya .İsa dıke, 
Roma diyajoye ser İsa il lı çermıxe dıxın. İro Quts u İsrail bı Tırkiye re hevkariye dıke ı1 
dıxwazın çermıxeki dın lı ser çiyaye cudi , wargelıe piroz yen nuh peşxenber lı dar bıxın. 

Qurbane ku lı çermıxe bıdın gele Kurd e. Lebele serkeşe PKK e A.ÖCALAN ev çend ditiye, 

dı axaftın ı1 ragehandınen xwe de bale dıkışine ser ve çende . 

Parti Demokrati Kurdistan, politika makyewel bıxwe gırtiye fı dı bın tfıne dagırkeriya erke de 

dıxwaze bıgıhe Qonaxeke serketi. lebele .... hevkariya dewleta tırk şure demokles e ı1 bı taye 

xaf hatiye gıredan. eger lı hererne pkk nebe, taye şure demokles dıQete fı sere pdk tek dı çe 

Beguman balkışandın tene ne bese. Pırskırek mezın e fı bargıran e. Coxrafya rojhılata navin bı 

pır cureyi u pır rengiya xwe dıkare bıkeve radeyeke ku hembere hezen dııgırker raweste ı1 

en şen wan bıde rawestandın. Peşketınen xwezayi, guhertınen cıvaki ji bı xwer tine konferansa 

Kurd u Ereban ku se rojın lı Kahire berdewam dıke, çıqasi siya Parti Demokrati Kurdistan lı 

ser konferanse xuya bıkeji nişaniyen guhartine ne. cemawere CEMA WERE EREB 
ereb bıkeve nava hewuldanan ji, bı nave BAAS, yan ji bı nave 
şoreşkeriya islmi derbıkeve hole ji, tırsonek e. Tu hewuldıın u 
derfetan lı peşiya guhertinen bıngehin veııake. Lwra beri naha 
me got, gele Kurd çarennusiyan sedsala 2 n: dınıvise. Jı berku 
şoreşa Kurdi, hınek derfet il guhertınen bıngehin lı rojhılata na
vin derdıxe hole. Tırsa Amerika ew e. Tırsa koalisyona dewsa 
emperyalizme lı rojhılata navin ew e. 

Azmuneyen diroki rastiyek derxıstiye hembere cihane, 
çavkaniya bıngehin ya şoreşan ne şer e. Tevgera civaki ye, ku bı 
heza leşkerira lıvandma cemawer ı1 raperina koman lı dıır bıxe 

ye.Pevajoya şoreşa Kurdistane ji dı encameki wılo da dımeşe. 
Direkt bı şer re, anti direkt bı tevgera cemawere Kurd re ye. 

BIKEVENAVA 

HEWULDANAN Jİ, 

BI NA VE BAAS, 
YAN JİBINAVE 
ŞOREŞKERİYA 

iSLAMİ 

DERBIKEVE HOLE 

Jİ, TIRSONEK E. 
Hewldanen arteşa Tırk ku bı strateji fı planen koalisyona emperyalist ya rojhılata navin, ku bı 
roket, balafıran il bombardımanen teknika peşketi dımeşinın, jı ve çende ye. Peşketınen diroki 

tevhhev u dıjberi hevildın ın. Jı nı1 u taze dızın ango derdıkevıne hoHl, cihe xwe dıparezın, 

hebuna xwe berdewamdıkın, kevın il nu dıdıne ber hımbeza xwe u htmbere kevın il nu 

raperineke mezın dımeşinın. Lewra em dıkann dı dawiya nıvisa xwe de u lı gori ramane jor, 

bejın ku şoreşa Kurdistane herka diroki hemberi hezen dııgırker dıpareze ı1 nahele ku herka 
diroki bete rawestandın. 

Çarenusiya dı xıslet fı karekıere mırovan de ku bı avayeki azadixwaz heye, bı şoreşa 

Kurdistane il saya 15 salen ter herdel qonexeki guhertına cıvaki de, ku netewe u daxazen 

gerduni jı xwera kınne bıngeh, (Ev ideoloji her dem ro leke peşveril leyistiye) derketiye 

d A ~ mey ane ....• 

14 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1998 baharında yi.ne Kürdistan ulusal hareketi ile Türk devleti arasında yıllardır süren sa
vaşın dozajı büyük bir oranda arttı. Daha önceki açıklamalannda Türk Genelkurmayı 
sözcüleri "biz PKK yi ve gerlllayı marijinalleştirdik. Geriliayı denetlenir duruma getir-

....... KORKU dik. bundan sonra iş siviilere düşmektedir. Ekonomik ve sosyal olarak 
bölgenin sorunlan çözülmelidir." diyorlardı. Ama 98 baban geldiğinde 
kendi söylediklerini kendileri, başlattıklan askeri operasyonlarla, psiko
lojik savaşla, diplomatik uğraşla yalanladılar. Botanda başlattıklan 

OLMAK ÜZERE askeri operasyon, Diyarbakır-Muş-Bingöl üçğeninde başlattıklan ope
KÜRDİSTAN'DA rasyonlar banş ve demokrasi isteklerine T.C'nin savaşla cevap verme
VE TüRKiYil'DE si dir. 450 Geriliaya karşılık 50 bin' nin üzerinde iyi donarnnış, savaş he
BU-LUNAN TÜM likopter ve uçaklan destekli T.C nin Amed operasyonu kendi deyimleri 

ile son yıllann en biiyiik operasyonudur. 450 kişilik bir güce karşılık HALKLAK KCRUM 

DUVARLARI 
AŞlLMlŞ, BAŞTA 

KüRTHALKI 

böylesi büyük bir güçle operasyon başlatmalan kendi konumlarını gös-
termektedir. büyük bir yaygarayla operasyonlan başlattılar. Ancak ses

KURULUŞLARIYLA 
BARIŞI VE siz sedasız çekilmeleri anlamlı olsa gerek. bu operasyonlar 98 yılında 

VE 

DEMOKRASiYi da T.C nin yıllardır Kürt halkı'mn inkan üzerine yiiriittüğü devlet 
HA YKIRMAKTADIR politikasına bir değişikliğe gitmeye niyetli görünmemektedir. Görünen 

Bu SESİNDA-HA Türk devleti'nin yıllarca sürdürdüğü Kürt halkını inkar ve imha politi

GÜR ÇIKMASI İÇİN 
kasını devam ettirmekte olduğudur. 

D:~~~Yi Bir tarafta askeri operasyonlar yapan Türk devleti diğer taraftan susur-
SA VUNAı'l HER luktan sonra ara verdiği cinayet şebekelerini devreye sokarak Kürtleri 

ve onun dostlarını sindirmeyi hedefledi. Vedat Aydın'la başlayan faili 
devlet cinayetler sürecine susurluktan sonra ara verdi. T.C. İHD genel KURUMUN, 

KİŞİLERİN BU başkanı Akın Birdar a yapılan suikast girişimi ile tekrar tekrar faili 

PARTi'NİN, 

devlet cinayet sürecinin başlatılmasına start verildi. Yakalanan tetik-
D:~::si çilerin verdikleri ifadeler de katledileceklerin listelerini açıklamalan 

PILATFORMlJNDA böyle bir sürecin tekrar başlatıldığını göstermektedir. Banş ve demok
rasiden yana olan kurum ve kişileri sindirmeyi amaçlamaktadırlar. Banş 

YER ALMAIARI d kr k k" · J j · 'J J sever, emo at amuoyunun tep ısı, u us ar arası sıvı top um örgüt-
GEREKiR. lerinin, devletlerin müdahalesiyle tetikçiler polisler tarafından yakalan-

dılar. Bu yakalamadapolis-asker çelişkisinin rolünü de görmek gerekir kanısındayım. 
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Bu filmin sonucunu hep be-raber izleyeceğiz. Denildiği gibi nereye kadar giderse gidilir mi? 
Hükümetin böyle bir niyeti olsa bile gittiği yere kadar gidebilme gücüne sahip mi? Yoksa 
susurluk olayı:nda olduğu gibi herşey ölen Çatlı'ya yüklendiği gibi, şimdide efsaneleştirilmiş 
ve yakalanması mümkün ol-mayan "Yeşil" e kadar yeterli görülüp sürece yayı:larak olay unu
tulur mu? Bunları ileride hep beraber göreceğiz. 

Yanlız çetelerini harekete geçinnemiş Türk devleti. Sivil toplum örgütleri yöneticileri üzerin
de baskı uygulayarak, muhalefet partilerini kapatarak yada HADEP te olduğu gibi parti yöne
ticilerini tutuklayarak, şubelerini sık sık arayarak, muhalif gazeteleri kapatarak ve yazarları 
hakkında davalar açarak yada tutuklayarak, kendilerine muhalif olan her kurumu ve kişiyi 
susturmaya çalışmaktadır. 

Ancak korku duvarlan aşılmış, başta Kürt halkı olmak üzere Kürdistan' da ve Türkiye· de bu
lunan tüm halklar kurum ve kuruluşlarıyla barışı ve demokrasiyi haykınnaktadır. Bu sesin da
ha gür çıkması için banşı ve demokrasiyi savunan her parti· nin, kummun, kişilerin bu barış ve 
demokrasi pılatfonnunda yer almaları gerekir. Böylesi bir platformu, başta HADEP ve ÖDP 
olmak üzere muhalif siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin toplumsal muhalefeti de yania
nna alarak oluşturınaları gerekmektedir. Kürdistan ulusal kurtuluş savaşçılarının askeri alan
daki banş, demokrasi ve özgürlük savaşımı devam ederken, kitlesel alanda da böylesi bir plat
form yaratılarak barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine katkıda bulunulur. Türk devle
tinin korktuğu da böylesi bir platformun yaratılmasıdır. Mevcut sistem karşıtlarının ortak dav
ranacaklan bir platformda buluşmaları barışın sağlanması, demokrasinin yaratılması, özgür
lüklerin elde edilmei mücadelesinde bir zorunluluktur. Bugüne değin yaratılamamış olması 
veya oluşturulan platformların kısa süreli yada dar çerçeve li oluşlan bundan böyle yaratılama
yacağı anlamını taşımamalı. Bu uğraş sürekli kılınarak bu başarılmahdır. 

Türk devleti savaşı yalnız askeri olarak değil pisikolojik ve diplomatik olarak da hızlandırdı. 
psikolojik olarak özgürlük savaşçılarının, barış demokrasi ve özgürlük isteyenlerin morallerini 
bozmak, halkı kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek için televizyon ekranlarını, gazete 
sayfalarını pervasızca kullanmaktadır. Televizyonlarda haber sunucularını, program yapıcıla
nnı, gazetelerde köşe yazarlannı, sayfa düzenleyicilerini mehmetçikleştinniş. Türk televiz
yonlarında hangisinin ekraniarına bakarsanız bakın mehmetçik progıamıdır. Tümü pisikolojik 
savaş kunnaylannın emrindedir. bunu görmek için iyi bir gözlemci olmaya gerek yoktur. Ay
nı durum gazete sayfalarına da yansımaktadır. Pisikolojik savaşa herkim ki hizmet etmez veya 
hizmette kusur ederse cezaya mustahak görülür. Kitleyi pisikolojik bombardıman altında tuta
rak amacını rahatça gerçekleştinnyi amaçlamaktadır. Bu pisikolojik bombardımana karşı mü
cadele aynı araç ve gereçlerle olanaklıdır. Kürt halkının özgürlük hareketi, savaşımı ve halkı
nın desteği sonucu satalit ile yayın yapan ve her tarafa hitap edebilen bir televizyona, tüm zor
luklara rağmen Türkiye'de ve Avrupa'da birer günlük gazeteye sahip bulunınaktadır. bunların 
yanında haftalık, aylık gazete ve dergilerde gerek Kürt siyasal örgütleri, gerekse de Türk sol 
muhalefeti tarafından yayı:nlanmaktadır. Bu araçlarla Türk devletinin pisikolojik bombar
dımanını boşa çıkaracak şekilde kullanılmalıdır. Özellikle günlük yayı:n yapan televizyon ve 
gazetelere daha açıkçası MED-TV progıam yapımedarına ve Politika gazeteleri yazariarına 
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önemli görevler düşmektedir. Oklar sürekli düşmana ve ona hizmet edenlere yönlendirilmeli
dir. T.C nin hizmetinde onlarca televizyon ve günlük gazete varken, Kürtler ancak bir tanesi
ne sahiptir. Bu nedenle Kürdistan ulusalkurtuluş mücadelesinin hizmetinde çok verimli kulla
nılmalı. Bu şekliyle ancak T.C'ııin medya savaşını hertaraf edebilme olanağına sahip oluna
bilinir. Diğer yayınlarda bu doğrultuda tamamlayıcı olmalıdırlar. 

Diplomatik alanda T.C. her geçen gün daha da yalnızlaşmaktadır. Devletin tüm olanaklannı 
seferber etmelerine rağmen, ihaleleri rüşvet olarak kullanınalanna rağmen uluslararası alanda 
narkotik devleti, kara para aklayı cı devlet, insan haklannı ihlal eden devlet, çete devlet, tarihte 
Ermeni ve Asııri halkı,geçmişte olduğu gibi bugünde başta Kürt halkı olmak üzere diğer halk
lar üzerinde yürüttüğü imha ve yok sayma politikasından ötürü jenostçı devlet sıfatianndan 
kurtulamamaktadır. Avrupa Birliği'ne alınmamasma neden olarak, Kürt sorunu'nun siyasal 
çözümüne yanaşmaması, insan haklarına riayet etmemesi, uyguladığı savaş ekonomisinden 
ötürü iflasının eşiğinde olması gösterilmektedir. Her ne kadar o "bizim başka alternatiflerimiz 
vardır" dese de, Avrupa'dan aldığı "sonınlanm çözde gel" istemine yakın bir isteme de islam 
ülkeleri konferasınada karşılaştı. Her geçen gün nluslararası. alanda yayılınacı ve soykı.rımcı. 
politikasından ötürü teşhir olan T .C bu alanda yalnız diplomatlan ·m değil, tüm devlet 
erkanını görevlendirmiştir. Her giden ulufe dağıtır gibi gittiği yerde bir veya bir kaç ihaleyi 
peşkeş çekmek istemektedir. Tüm bu devlet olanaklannı kullanmalanna rağmen Orta-doğu· da 
İsrail hariç hiç bir devletle, biç bir komşusuyla iyi ilişkilere sahip değiller. Şu anda tek daya
nağı İsrail ve ABD' dir . 

Orta Doğu.' da İsrail devleti'nin Arap devletleriyle problemleri vardır. İsrail Orta-doğu'da as
keri partner olarak Türk devleti'ni bulmuştur. T.C. onun askeri, diplomatik gücünde yarar
lanmakta buna karşılık T.C. İsrail' e askeri eğitim alanlan sunmakta, ortak askeri tatpikadar 
yapmakta. Bu İsrail-T.C. ilişkisi bölge devletlerini tehtit edici olduğu gibi Kürt halkının ulusal 
kurtuluş mücadelesine zarar vermektedir. İsrail devletinin ulusal kurtuluş mücadelemize zarar 
verecek davranışlardan ve ilişkilerden kaçınması gerektiği, kendilerinin de daha önceleri 
böylesi bir süreçten geçtiklerini kendilerine hatırlatmak ulusal mücadelemizin karşısında değil 
de aksine yanında yer almalannı sağlamak Kürt diplomatlannın görevidir. Kürt ulsal kurtuluş 
mücadelesine karşı Türk devletine karşı yapacaklan her yardım bölgede istiktarsızlığı 
körükleyeceği, bunun kendilerine de zarar getireceğinin belirtilmesi yine Kürt diplomatlannın 
görevleri arasındadır. 

T.C. ASKER!, SIYASI, EKONOMIK VE D!PLOMA TlK AlANIARDA BÜYÜK SIK!NTILARI YAŞARKEN, KüRT 
SIYASAL PARTILER! ARASINDAKI !UŞK1LER, ÖZELLIKLE DE SIIAHU GÜCE SAHIP ÜÇ BÜYÜK KÜRT 
PARTILER! OlAN PKK, YNK VE KDP ARASINDAKI OLUMSUZ ILIŞK1LER HEM GüNEY KORDls
TAN' DA HEM DE KUlEY K0RD!5-TAN. DA KüRT HALKININ ÇIKARlARINA ZARAR VERMEKTEDIR. 
Güney'de oluşan federasyon YNK ve KDP'nin sen-ben davasına kurban gitti. İkisi arasmda 
Ki çatışmalar halen askeri olmasa da diğer alanlarda devam etmektedir. Parçalanınış Kürdis
tan' ın güney parçası da şu anda fiilen üç parçaya bölünmüş durumdadır. Bir kısmı halen Irak 
devleti yönetiminde, diğer kısmı da YNK ve PDK arasında parçalanınış durumdadır. Ele 
geçen l 992'den sonraki olumlu durumu bu partiler halkımızın çıkarianna kullanacaklanna, 
diğer parçalardaki mücadelenin hizmetine sunacakianna tersini yapmaktadırlar. 
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PDK, Güney Kür-distan benim bölgem başka Kürt paıti/eri ve gerillalan burada 
bannamaz demektedir. Bundan ötürü de gerillalan Güney'de bulunan PKK'ye savaş 
açmıştır. Bununla da ye-tinmeyerek Türk askerlerini Güney 'e davet ederek hem Türk 
devletinin hayallerini gerçekleştirmesi için oıtam hazirlamakta hem de Türk askerleri 
ile beraber gerilla üs-lerine saldirmaktadırlar. Bu saldın direkt Kuzeydeki mücadeleye 
saldınd1r. 

Herkes şunu çok iyi biliyorki gerillanın za)'lflaması Kuzey Kürdistan' daki ulusal kurtuluş 
mücadelesinin za)llflaması demektir. Buna rağmen kişisel veya partisel çıkarlar için böylesi 
bir davramşa girmek kabul edilemez olmalı. Aynı zamanda bu davranışlarının gelecekte ken
dilerine de büyük zararlar vereceği de bir gerçek. 

T.C.'nin askerleri 20 Ma)'ls'ta Güney Kürdistan'a takviye güçlerini tekrar gönderdi. Bu sefer
leri ile birden fazla amacım gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bir; PDK'yi tüm yönleri ile dene
timi altına alınak, ild; orada bulunan Gerilla güçlerini saf dışı bırakmak, bırakarnazsa bile Ge
rilla gücünü orada tutarak savaşın Kuzey Kürdistan' a ve Türkiye 'ye yayılmasını engellemek, 
iiç; orada kahcalaşmak için oluşturmak istediği Türkmen devletini-otonom veya federal far
ketmez-oluşturmak ve bunnn garantörlüğünü yiiklenerek Musul-Kerkük petrollerini ele ge
çirmek gibi bir taşla bir kaç kuşu vurmak istemektedir. Buna yol veren PDK' adir. Sömürgeci 
T.C.'nin bu denli hizmetine giren bir partiye yakışan sıfat neyse PDK'ye de yakışan sıfat o
dur. Özellikk: K11Z<;y Kürdistan ii siyasi partilerin PDK 'nin bu tavnna sessiz kalişiarı anlaşılır 
değildir. Çünkü onlar T.C.'yi çok iyi tanırlar. Yıllardır T.C. Kürtleri inkar etmektedir. T.C. 
için Kürtler "dağlı Türkler" dir. Bu Güney'de de "Türkmen" olabilmektedir. T.C. bunun altya
pısm oluşturmaya çalışmaktadır. Böylece Güney Kürdistanlıları Türkmen, Güney Kürdistan'ı 
da Kuzey Irak Türkmen Cıunburiyeti yapma hayallerini T.C.'nin taşıdığım hesaplamalıdırlar 
Kuzeyli partiler. Bundan ötürü de PDK'nin ve YNK'nin T.C. ile olan ilişkilerinin Güney'de 
Kuzey· de Kürt halkua zarar verir durumda olmaması zorunludur. Bu wrunluluk sürekli batır
latılamlıdır. 

Kuzey'deki parti ve örgütler arasındaki ilişkiler Güney'deki gibi olmaması sevindiricidir. Tü
müyle olmasa bile ulusal kurumlarda beraber çalışmakta, siyasal diyaloğun yolunu açık tut
maktadırlar. Fakat bu onlar için yeterli değildir. T.C. 'nin tüm alanlarda bir çıkınaza girdiği bir 
dönemde Kuzey Kürdistanlı tüm parti ve örgütler tüm alanlarda atağa geçmelidirler. Ulusal 
platformlar (adı ne olursa olsun), ulusal kurumlar oluşturmak yada oluşmuş ulusal kurumlarda 
yer almak T.C.'ye siyasi, pisikolojik ve diplomatik darbe vurmaktır. Ulusal mücadeleyi başa
nya götiirmektir. 

Bu görevlerinin yanında ülke dışında özellikle de Avrupa' da bulunan Kürt halkının sorunla
nın programlaştırmalıdırlar. Bir milyonu geçen Kürt kitlesine yalmz bugün değil gelecekte de 
ihtiyacın olacağı hesaplanmalı dır. Eğer ülke dışmda veya Avrupa' da bulunan halknnızın 
sorunları programlaştınlmazsa, onlar için kalıcı yerel kurumlar oluşturulmazsa üçüncü ve son
raki kuşaktan yararlanma olasılığı ortadan kalkacaktır. Ulusal mücadelenin başarısı halinde de 
onlara kadro açısından, diplomatik alanda ve ekonomik olarak önemle ihtiyaç olacaktır. Bu-

nun biigünden hesaplanması gerekmektedir ... O 
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SoH OIJayiJar 110 Biı 

MuratBARAN 

1f.·. fiirkiye devleti ordulannın Kürdistan 'ın güneyine gi~şi kuşkusuz istenmeyen bir olaydı, 
, ancak TC' nin kendi savaş prati~i itibanyla doğadı. Istenmeyen, yanlış, kabul edilemez 

.... ·.. olan PDK 'nın, TC ordusunu daveti ve bilfiil PKK· ya karşı birlikte hareket etmesidir. 
Diyebilirim bu bütün Kürdistanlılan yüreğinden yaraladı. PDK ve PKK'nın ilişldlerinin bo
zulmasında PKK'nın hatası olabilir, ki var, Öcalan kendisi, hatalannın olduğunu samirniyetle 
bir kaç defa MED-TV de verilen konuşmasında özellikle vurguladı. Samirniyet gösterip söy
lemiyorlar, ancak örgütlerarası ilişkilerin bozulmasında PDK'nm, YNK'mn günahlan daha 
bir büyüktür denebilir. Kuşku yok Kürt ulusal muhalefetinin kuzeyli-güneyli diğer parti ve 
örgütlerinin de, Güney kürdistan' da siyasi otoritenin oluşmamasında az veya çok, yanlışlıkla
n var. 

ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESi VEREN TÜM ÜLKELERDE ÖRGÜTLERARASI 
BÖYLESi ÇEKİŞME VE TARTIŞMALAR OLMUŞTUR, KÜRT ÖR-GÜTLERi ARASINDA DA 
OLMASI DOGALDIR. DOGAL OLMAYAN ÖRGÜTLERiN ARALARINDAKi SORUNLARI 
ŞİDDET KULLANARAK ÇÖZMELERİDİR. Hele bir örgütün, kendi halkının düşmanını davet 
ederek, onunla birlikte el-ele, omuz -omuza diğer örgütü cezalandınnaya kalkması hiç bir 
şekilde tasvib edilemez, bunun hiç bir haklı gerekçesi olamaz, bu affedilemiyecek bir 
tutumdur. 

Taraflar hatalanm anladılar, TC' nin ve diğer düşman güçlerin oyunalannı gördüler, aralannda 
banş yapacaklar, savaş duracak diye bir ara umuda kapıldık Kuzeyi, Güneyi, Doğusu ve 
Batısı ile tüm Kürdistan'lılann beklentisi, banş idi. Kürdistan'lı örgütlerin birlikteliği ve 
mücadele de birliğin sağlanmasıydı. Kuzeyli örgütelerin biraraya gelerek bir banş heyeti 
oluştunnalan, Öcalan· ın bu oluşuma sıcak baktığını, görüşmeye hazır olduçunu ifade etmesi, 
Barzani ve Talabani'nin aynı şekilde görüşmeye hazır olduklannı ifade ettiklerine dair yayılan 
söylenti, sonına çözüm aramak için insiyatif kullanarak Güney"e giden Mehdi Zana'nın 
MED-TV'ye telefonla yaptığı açıklama yüreğimize su serpti. PDK-YNK arasında sağlanan 
ateş kes anlaşması, masaya otunnalan, YNK"nin ve PDK dışındaki güneyli (Küçük ve büyük) 
örgütler ile İran kesiminden siysasi partilerin lnusal kongre çalışmalanna katılmalan, PRK
Rızgarinin aktıf olarak ulusal kongre çalışmalannda yeralması yanında, diğer kuzeyli 
örgütlerin, ulusal kongreye sıcak baktıklan yolunda açıklamalarda bulunmalan daha da bir 
sevindirmişti Kürdistanlı yurtsever! eri. 
Ne varki, ıımudedildi~i gibi olmadı, TC yine Güney Kürdistan'a girdi. Yine PDK, PKK'ya 
karşı... TC Ordusunun yanmda olmasa da mihmandıırlığını yapıyor, en azından TC'nin 
girişine karşı değiL Birlikte olsun veya olmasin PKK gerilalanna saldınsı var ... PKK'nın TC 
ordusu yanında PDK ile çarpışmak durumunda olduğu söyleniyor ... Gazete ve ve televizyon 
hergün PKK gerilalannın PDK'nin peşmergeleri tarafindan pusuya düşürülerek öldürüldüğü 
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ve PKK'nın, PDK karagahlanna saldırısı haberi verilmektedir. Ne acıdır ki, TC Ordusunun 

Güney' e girişine YNK de tavırsız, Güney halkından da arzulanan tepki daha gösterilmedi. 

Açık ve seçik görülüyor; PDK ve PKK arasında bu savaş, Güneydeki örgütler arasında 

varolan gerginlik sürecek gibi .. Görüldüğü kadarıyla, TC, Güneyde Kürt örgütleri arasndaki 

sürtüşmeyi, silahlı kavgayı sürdürmede kararlı. Kürdistan ulusal kurtuluş mücadele güçlerini 

tümüyle Güney 'e taşıyarak orada mücadeleyı kilitleme amacındadır. Sadece kuzeyde deği~ 

güneydeki gelişmelere karşı bunu da dikkate almaktadır. Hesabı bu kaosun devamını 

sağlamaktır. Denilebilinir bu, Irak devletinin de hesabına geliyor, karşı çıkışı usuldendir. 

TC, Türkmen! ere oynuyor. Proğramı ileriye dönüktür. Güney' i, Herıki bir dönemde bir 

istikara kavuşma dnrıırnu olsada, hem Irak devletine ve Kürdistan' da oluşacak Kürt 

otoritesine karşı bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumak bem de Kuzeydeki mücadeleye 

karşı bölgeyi kontrol etmek için orada varobna besabındadır. Kuşkusuz bunu da, orada 

Türkmenler için özel bir siyasi yapı oluştunnası halinde kazanabilir. Tüm uğraşılan bu 

yoldadır. Türk-menleri siyasal ve askeri olarak hazırlıyıırak maddi bir güç olarak ortaya 

çıkanneaya kadar Güneye saldırı, örgütler arası ilişkileri bombalama, varolan kaosu devam 

ettirıne oyunlarını sürdüreceklerdir. Görünen şu ki PDK, de bu senaryonun salınelenmesinde 

üzerıne düşeni yapma karanndadır. Kuşku yok ABD ve Israil de TC' nin bu senaryosuna sıcak 

bakmaktadırlar. 

ABD'nin, Güney'de veya Kuzey'de Kürt sorunun siyasal olarak bir çözüme kavuşması, 

bölgede istikrarın saçianınası yolunda bir politikası yoktur. Bu hesabına gelmez, bölgedeki 

egemenlik politikasına ters düşer. Kürt sorımunda savunduğu çözümsüzlüktür ve bu güoe 

kadar yaptığı da budur. 

ABD dış işleri temsilcilerinin ya da CİA sorumlulannın arada bir Kuzey Kürdistan ile ilgili 

kah Kürtleri kah Türk devletini rahatlatan beyanlarda bulunmaları bence sahtedir. Hem TC 

Dev-letini hem de Kürt ulusal mulıalefetini, "beni hesaba katmak zorımdasınız, ben he 

demedikçe bu obnaz" yolunda bir yandan tehdit diğer yandan da sorunun çözünlünde tek 

umut olduğu imajı vererek bir yerde tutmak için böylesi açıklamalara gerek görmektedirler. 

Iarail devletinin de istemi budur. Çok iyi biliyor; Türkiye, eğer Arap ülkeleri ile veya kendi iç 
sorımu (Ki bu da kürt sorımudur) olursa kendisiyle birlikte olur. Ayrıca ısrail'in, Arap 

devletleri içinde, en fazla rahatsızlık duyoğu, güçlenmesinden endişe ettiği devlet Irak'tır. İç 

sorunu olmayan bir Irak elbette güçlü olur. Güçlü bir Irak'a elbette İsrail tahammül 

göstereınez. Bu nedenledir ki, Israil devleti de kürt sorununda çözümsüzlükten yanadır. 

Rusya' nın Güneye ve Kuzeye bakışı farklıdır. Kuzey· de çıkarı Kürt sorımun çözünısüzlüğüo

de ve savaşın devamındadır. Kavgası Kazak ve Azerbaycan petrollerinin kendi kontrolü altın

daki ülkeler üzerinılen akışını sağlamak ve bo meyaoda TC' nin Türki cumhuriyetler üzerinde 

etkin olmasının önüne geçmekle sınırlıdır. Biliyorki ABD ilerde ancak TC' nin aracılığıyle bu 

kesim üzerinde ağırlığa sahip olabilir. PETROLÜN KÜRDİSTAN ÜZERİNDEN AK-DENİZE 

AKITILMASINA KARSI İLERi. SÜRDÜ GÜ TEK GEREKCE, BÖLGE-DEKI SAV AS VE 

GÜVENSIZLİK ORTAMID.IR. BUNUN İCİN DE BÖLGEDE SAVASIN İLELEBET SÜRMESİNİ 

İSTİYOR. KüRT SORUNUNA BU DÖNEM-DE İLGİ DUYMASI VE KÜRT ULUSAL 

MUHALEFETiYLE İLİŞKİYE GiRMESİNİN DE NEDENi BUDUR. Kürtlerin kuzeyde Türklerle 

otunnasına, orada bir kürt otoritesinin kıırubnasına en azından petrolun Karadeniz kıyısına 

taşınacağı tarihe kadar, sıcak bakmaz. 
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Doğacak bir kürt otoritesiniıı, petrol borulannın getireceği ekonomik kazancı dikkate alarak, 
Kürdistan' dan akması yolunda tavır oluşturacaklarını dikkate alamıyacaklan düşünülemez. 

Kürt ulusal muhalefetine en azından siyaasl destek vereıı, misafirperverlik gösteren Yunanis
tan'ın sonma bakışı da bu çerçevededir. Kıbns sonmu, Turizm sektöründe TC' ile olan reka
beti, Avrupa birliği olayı, (ki alınmasnı ekonomık ve siyasi çıkarlar noktasında doğru buhnu
yor) nedeniyle Yunanistan Kürt sonmun çözümüne hiç bir halde evet demez. Savaşın ve Tür
kiye' de varolan güvensiz ortamının devamını ister. 

Kuşkusuz her iilke bu temeldeki ilişkilerinde çıkar/arım esas alırlar, bu da doğaldır. Kiirt 
ulusal muhalefeti elbette bu ülkelerin TC ı1e olan çelişla1eıinden ya.ra.r-lanmalı, bu devletlerle 
kurulan ilişkilerde devletlerin bu politikalan dikkate alınmalıdır. 

Italya'mn, Almanya'nın, Fransan'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin Ortadoğu kapsamında kürt 
sonmuna yaklaşımlan da kendi ülkelerinin bölgedeki çıkarları, Türkiye' den ve diğer bölge 
devletlerinden beklentileri, kurdukları ittifaktarla doğrudan bağlantılıdır. 

Ancak bugünkü konumda, Avrupa devletleri, ABD, ısrail, Yunanistan ve Rusya'nın tersine 
Kuzey'de ve Güney'de kürt sonmun siyasal olarak çözümünden yanadırlar. Ve çıkarları da 
bunu gerektirmektedir. Kuşku yok Türkiye'yi Kürt soronun çözümüne en fazla zorluyan da 
Avrupa ülkeleridir. Çünkü onlar için iç sorunlanndan arınmış, demokrasinin işlediği bir 
Türkiye daha makbuldur, menfaalerine daha bir uygundur. 

Avrupa devletlerinin bugün istenilen seviye de tavır oluştunnamasının günahını kendimizde 
aramamız gerekir. Diyebilirim ki, Avrupa, Kürt ulusal muhalefet örgütleri ve güçlerine, arala
nndaki çekişme, güneyde kürt örgütleri arasındaki kavga, bölge devletleriyle olan ilişkilerdeki 
tutarsızlık, ayn duroş!ar, ne istedikleri yolunda net o!mayışlan nedeniyle güven duymamak
tadırlar. 

Bilmemiz gerekir, sonmun çözümünde önemli olan öz gücümüzdür, bizleriz. Avrupanııı, Tür
kiye, Kürdistan kamu oyımun ve dünya kamu oyımun kürt ulusal kurtuluş mücadelesine des
tek vermeleri, yanımızda yeralarak, sonmun siyasal çözümü için TC' yi zorlamaları, ABD'ye 
başkaldırmalan da bize, biz Kürdistanlı örgüt! ere, Biz Kürdistan 'lı aydınlara bağlıdır. 

Dönüp bir kendimize bakmalıyız: 
PDK, halen, Kuzey'deki mücadelenin kaybetmesi dururmunda Türkiye'nin kendisi ve diğer 
gü-neyli örgütlerin korkulu rüyası olacağının bilincinde değildir, yııda dikkate almıyor. Halen 
Kürdistan olarak Güneyi görüyor ve kendini merkeze koyuyor, diğer parçalardaki mücadeleye 
sadace Güneye, kendi otoritesıne hizmeti layık görüyor. 

YNK halen güven verıcİ bir poltikaya sahip değil. Kiminle olacağı, nerede duracağı belirsiz. 
Ne Ulusal Kongre, ne PDK ile ittifak ne de diğer örgütlerle olan ilişkilerinde net ve samimi 
değildir. 

PKK, her ne kadar diğer örgütlere nazaran daha bir aktif tavır koyuyorsa da, ne kıızey 
örgütleri arasındaki cephe olayına, ne de ulusal kongreye ve bu güne kadar sürdüriilen kongre 
çalışmalanna stretejik bir yaklaşım gösterdiği söylenemez.Kürt Ulusal Muhalefet örgütleri, 
ulusal kurum ve kururluşlar ve Kürt aydınlan ile oöan ililşkilerde, azda olsa, büyüyk örgüt ve 
güç olmanın getirdigi hegemonyacı anlayışa sahiptir ve bunu sürdürüyor. 
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Kürdistan 'da nice haller yaşandı, nice badireler atlatıldı, PSK halen "ben bilirim" "ben 
aydınım" "benim politikalanm doğnıdui' kompleksinden kendini kurtaramadı. Halen kitlelere 
yönelik düzenlediği toplantı, konferans ve diğer etkinliklerde, kendilerinden olmayan ve he
saplanna gelmeyeniere yervermiyorlar. Düzenledikleri şenliklerde, gecelerde, kendilerinden 
veya kendileri ile birlikte olaniann dışında olan parti, örgütlerin masa açıp yayınlannı 
sergilemelerine halen karşı çıkmaktadrrlar. 

PSK dışındaki diğer Kuzeyli örgütler, halen örgüt içi çekişme ve tartışmalardım kendilerini 
kurtaramadılar. PSK de dahil hiç birisi 1980 önceki düzeyde bir siyasi faaliyet içine 
giremediler. Çoğu, kitlelere yönelik bir çalışması olmadığı gibi, bildiri, bülten çıkararak veya 
farklı bir eylemle, Kürdistan ve Türkiye' de yll!janan gelişmelere karşı düşünce ve tepkilerini 
ortaya koymadılar. Çıkanlan Bildiri ve Bültenler de kitlelere ulaştınlması olanaklanna sahip 
olunmadığındım gerekli yerlere ulaşamıyor. 

Bunlann Ulıısal kongre, ulusal cephe, proğramlan ve bu husıısta bir çalışmalannın olduğu 
söylenemez. Aynca PRK-Rızgari, Kürdistan Kominist Partisi, PİK ve Hevgrrtın
Welatparez'ın dışındakiler, gereldiliğine işaret etmelerine rağmen, "katılırsam PKDW'yi 
tanımış olurum" kompleksinden kurtulamadıklan için l 995'ten bu yana sürdürülen ulusal 
kongre çalışmalanna katıimamakla halen ısrar etmektedirler. Cephe veya ulusal kongre veya 
başka türlü birliktelik için bir insiyatif koyma durumlan da yoktur. 

siııiııiııiNDEN i<OI'IJK, UUISAL ~A VE UI.I.!SAL KI.IRI.IMU\IIDA BİR ARAYA GEI.MM.N, BIRi
BiRIYLE Çl'.l!ŞAN, ~AKl SOitiJNI.AIUN ı,;tız.!lMONı:ıE şirom M.ŞI/UllAN, !!ÖI.GEDE.ıd DE.VUli.ERLE. 

fARKI.! VE "l'lltS iı.işıdı.ER içiN:ıE OLAN i!OYı.Esi IIİR UI.I.!SAL ML!HAU'.Frn:, DM.EIU.ll VE UI.US!..AIWIASI 

K1.1R1.1M VE IWIWI.liŞLAI!, !lONYA ı::ıEMCKIII\.T lU\J\111.! OYU NilSIL GÜlfEN OOYAII!ı.iıt.?l 

Biribirine güven duymayan örgütlerde olu-şan bir ulıısal muhalefetin,birlikte veya tek tek 
örgüt olarak dışa karşı güvenirliği olmaz. Biribirine güvensiz olan, biribirini tanımayan, 
biribirine karşı olan örgütlere kitlenin umut bağlaması da beklenmez. 

Evela PDK ve onun genel Başkanı ve sonra diğer siyasi partiler ve onlann üst sonunlulan, 
şapkalannı önlerine koyup düşünmelidirler: 

Güney 'de süren bu savaş kesin dnnnalı ... örgütler, kuzeyi, güneyi, doğusu ve güneybatısı ile 
bir ulusal proğramda bir araya gelmelidirler. Ayn kalınırsa ve bu savaş devam ederse, 
bilineki, ne güney, ne de kuzeydeki mücadele kazanır. Düşmanlarımız, özellikle TC karlı 
çıkar ... 

* 
Bu son üç ayın önemli olan olaylardan biri de Şemdin Sakık'ın, PKK den aynlarak PDK ye 

sı ğınması ve ardından TC' nin eline geçmesi olayıdır. 

Şemdin Sakık neden partisinden aynldı? ne derece haklı veya ne derece kusurluydu..? Bu 
örgüt içi bir olay, hem bilinmez, hem de bu lııısıısta bir yorum getirmenin Kürt ulusal 
muhalefeti aşısından şimdilik bir faydası da olmaz. Önemli olan Şemdin Sakık'ın TC nin 
eline nasıl geçtiğidir. TC' nin dediği gibi özel operasyon düzenlenerek mi alındı? Yoksa PDK 
tarafındım mı teslim edildi? Yahut kendiliğinden mi teslim oldu? 
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Türk basını, Şemdin Sak:ık' ın, TC Ordusu Özel kuvetlerinin başarılı bir operasyonu sonucu 
ele geçtiğini savundu, günlerce Türk Ordusunun kahramanlığını öve durdular. Özgür politika 
da çeşitli ihtimaller üzerinde durdu. Egemen görüş Şemdin' in kendiliğinden teslim olduğu 
yolundaydı. Sokaktaki insan ise, çoğıınlukla "Şemdin' i Barzani teslim etti" demektedir. 

Yazar Faysal Dağlı, Özgür Politika'da Şemdin Sakık'ın, TC'nin eline nasıl geçtiğini, Şern
din'in itirafçılar koğuşuna alınan kardeşi Arif Sak:ık' ın açıklamalanna dayanarak yazdı. İfade 
ettiği kadanyla, Şemdin Sakık, resmi makamiann ve Türk basınımn belirledikleri gibi, bir 
operasyonla alınmamış, doğrudan PDK peşmergeleri tarafından Türk makamianna teslim 
edilmiştir. Peşmergelerin Şemdin Sakık'la birlikte oluşu, Ş. Sak:ık'ın aynı gün Duhok 
Komutanlığınca çağnlınası, kendisine araba gönderip almalan, bunu doğrula-maktadır. 
Duhok Komutanının ve peşmergelerin, PDK sorumlulannın ve dolayısıyla Barzani-'nin 
bilgisi olmadan bunu yapınalar mümkün değildir. 

Faysal Dağlı'nın bir dahaki yazısında olaya daha açıklık getireceğini urnudediyordıık, ama ne 
varki, bir daha olayın üzerinde durmadı. Kanımca bu olay Şemdin ve kardeşi mahkemeye çı
kanldıklannda açıklığa kavuşur. 

TC, Şemdin Sakık ·ın ele geçirilişini, basın aracılığıyla bir süre Kürt ulusal kurtuluş müca
delesine karşı psikolojik savaş malzemesi olarak kullandı. Hazırlanan senaryo doğrultusunda 
günü birlik, Şemdin 'in anlatımlan olarak yalan-yanlış şeyler yazıldı. Böylesi haberlerin 
verilmesi, Şemdin ve kardeşinin tutuklanınalannın ardından kesildi. Bundan anlaşılıyor ki, 
Şemdin, dedikleri gibi bülbül gibi konuşmamıştır. Durum duruşmaya çıktığında anlaşılır, 
olasıdır siyasi tavır koymuştur. Onlarca örneği yaşanınıştır, dendiği gibi Şemdin'in itirafçılığı 
söz konusu o lsaydı, şimdiye dek en azından on kez kamera karşısına çıkanlırdı. 

İçinde bulunduğu durumu bilmiyorum, ama bence Şemdin' in hareketi yanlıştı. Partinin de 
bunda günahı olabilir, kuşkusuz bu ilerde tartışılır. Ancak Şemdin'den, 15 yıl Gerilla komu
tanlığı yapmış bir kişi olarak, ikinci bir hata yapmaması, TC önünde direnınesi, mahkeme ö
nünde siyasi tavır koyarak, örgütünü, haynyla-sevabıyla verilen ulusal kurtuluş mücadelesini 
savunması, mücadelenin çıkarlannı, koruması, köylüsü, kasabalısı, tüccan, işçisi ile mücade
leye gönül vermiş, destek vermiş halkını TC' ye teslim etmemesi beklenir. 

Umut ederiz ki, öyle olur ve Şemdin direnir, partisini ve mücadeleyi savunur. Böyle bir tavır 
koyması durumunda, PKK'den, tüm hata ve yanlışianna nığınen siyasal tavır koyan, direnen, 
partisini ve mücadeleyi savunan, koruyan, kıımandanınım TC' ye ve onun mahkemesine karşı 
yalnız bırakmamasını beklerim. Bu mücadeleye güven sağlanınası açısından çok önemlidir. 

Demokratik yapılarda partiden aynimak doğaldır. Sıcak savaş halinde tasvib edilmez, ancak o 
halde de aynlına olayı doğal sayılır. Ancak aynlan kişinin, aynidığı siyasi yapıyı tahribe yö-

nelmesi, deşifre etınesi doğru değildir, bu suçtur, ilıan~ttir .. .! O 
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K()RT ULUSAL MUHALEFE"Ti'NIN ÜYEJJ,;jfj ESKİ KALlPLARINI 

KIRMAK GOREVIYLE KARŞI KARŞlYA KilLilflŞLARDIR. HER ŞEY
DEN ONCE KüRD!STA.N HALKENI SOMÜRF.N DEVLETLFJl lLE 

SIYASi 1LJŞK1LER JÇfNDE OLMAK, KtJRDISTAN HALKIJVA 

hlANETTIR. SORUNYARGUANM4UD!R. 

elişmeler Kürt Ulusal Hareketini iç ve dış dengelerinde ve de gerekse karak
teristik yapısında biiyük değişmeterin olacağı bir sürece sokuyor. Bir sürecin 
kısalığı veya uzunlı.ığu, güçlerin değişime karşı dirençleri ile doğru orantıhdır. 
Ancak olgular, olağan süreçlerinde doğal değişmelere karşı direndikçe, dış 

..._..._ __ ..,. dengelerin müdahalelerine kapıyı aralar dış dengelerin barakete geçtiği an ola-
ğan üstü bir sürecin başlanğıcı olur ve olağanüstü süreçlerin olguyıı doğal ol

mayan bir değişime itme olasılığı sürece müdahele etme yöntem ve araçları ile yükselir veya 
azalır. Politik literatiirde genellikle siyasi bunalım, siyasi tıkaınna ve kriz adları verilir. Bunun 
panzehiri ise değişime kapı}'l asla kapamamak ve flexible bir siyasettir. 
Her siyaset doğal işleyişi akışında kendi muhalefetini içinde gizli ya da açık barındırır. Kendi 
iç muhalefetini yok etmeye çalışan bir siyaset, siyaset olmaktan çıkar ve dikta etmeye başlar. 
Dikta etmeye başlayan bir siyaset (!) alternatif ve muhalefet gibi değişim motorlarına kilidi 
vurınuş demektir. Artık süreç olağan üstü işlemeye mahkınn edilmiştir. 
Değişim sadece bir eskiyeni çatışması değildir. Şartiann olguyu başkalaştırınası yada yeni öz
ellikler yükselmesidir aynı zamanda bu işe mubakak eskinin inkanm da getirmez. Değişim ve 
dönüşümlerin }'lldız hızı ile geliştiği yeryüzü küresinde siyasette duraklayan ve değişime az 
imkan tanıyan bazen de hiç imkan tanımayan ideolojik sapiantılar ve kalıcı gibi bağrına 
basılan doğrular çağın çok gerilerinde seyretıneye iteceğinden pozitif değişim önemlidir. 

Olgular değerlendirilmeye tabi tutulduğunda izlenen metnd koordinatları ile beraber içerdiğini 
çözülmeyeceğinden dolaYl önemlidir. Komplex 'i oluşturan parçalan ayırmak, sınıflan 
dırmak ya da gı.ıruplıı.rıı. ayırmak sonra benzerleri birleştirmek metodu Anstoteles ·
in maııtığıdır.Yeni zaman filzoflan tarafından, dünyanın en müthiş OYli!!U olarak da ifade 
edilen ve logolarcia yansımasım bulan bu yöntem, olguları değerlendirmede hala geçerli ola
bilecek bir yol olarak konınnunu koruyor. 
Sözgelimi, Kuzey Kürt Uluasi Hareketini-1980 yılını bir dönüm noktası olarak sayarsak"80 
öncesi ve sonrası gibi dönemlere ayınp ayrıntıları göz önüne getirdiğimizde gözümüze vuran 
sonuçları gerçekten ilginçtir. 1980 önceki, kendini ifade etme ve eylem biçimi ile l 980 sonra-
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sı, neredeyse 20 yıllık bir sürece yaydığımızda, görülecektir ki; aslında içerik olarak çok kıy
met-i noksan bir değişime uğramıştır. Söylemede bazı yeni değişimler Kürt siyasi literatürüne 
geçmişse de, eylem neredeyse eskinin tam bir devamından ibarettir. Ve bu yüzdendir ki; Kürt 
hareketi uzun bir döneme yayılan bocalamyı hala aş-mış değildir. örneğin 80 'öncesi kuzey 
Kürt örgüt-leri illegalitenin ve radikal ideolojilerin bir sonucu olarak da tamamına yakım 
gerilla savaşı, halk savaşı, topyekün halk ayaklanması, cephe savaşı gibi silahlı örgütlenmeleri 
savıma gelmiştir. Diinya siyasetin 'de dengeleri alaşağı eden yeni konjiiktiirel 
yapHia sivil otoritiler öne geçtiğinde, Kürtler yasal mücadelede bir mücadeleyi 
hocalamayı yaşadllar ya da beceremediler. Ço~,ııı zaman birlikte hareket eden Kürt 
örgütleri ne kadar birlikte ne kadar ayn oldukları kestirelemedi ve adeta illegal örgütlerin 
savaş alanına döndü. Uzun bir aradan sonra ise birden fazla parti ile kimin hangi kesimi ne 
kadar temsil ettiği ya da edeceği aşikar değil ve görünen odur ki hala illegal ve legalitenin 
araştınlamadığı bir hocalama yaşanıyor. Kimi kesimlerde yasal mücadeleyi refornıist, pasifıst 
ve küçük buıju-va istemleri olarak ideolojik anlayış 20.yy.'ın son çeyreğinde yükselen yeni 
değerlerin getirdi-ği değişimlere cevap verınede bir ikilik yaşamıştır. Hem yıısal mücadelenin 
çok geniş kitlelerde hak-lan elde etmede bir yöntem olarak algılanmış, hem de ayııı zamanda 
yükselen bu yeni oluşumu freniemek istercesine eski ideolojik tanımlanmalann tekrarlaması 
yapılmıştır. Böyle olunca da Kürt hareketi bu alanda tam anmalıyla bir adım ileri, bir adım 
geri yaşamıştır. 
l 980 önceki ortak tespitlerden olabilecek bir değerlendirnıede Kürdistan 'nın dört parçası ile 
ilgili olan tespittir. Kuzey örgüt ve partileri Kürdistan' ı bir bütün olarak algılamış, diğer par
çalardaki parti ve örgütleri kardeş olarak değerlendirnıiş, çoğu örgüt ve parti, merkezi bir ör
gütlenmeyi savuamuştur. Bu anlayışa göre sömürgecilerin koyduğu suni sımrlar tanımaz bir 
Kürdistan vardır. O halde her parçada örgütlenmek, taraftar bulmak, mücadele etmak caizdir. 
Oysa 20.yy.'ın son çeyreğine girildiğinde dünyadaki kamplardan bir tanesi yıkıldı, dengeler 
bozuldu ve yeni bir durum ortaya çıktı. Bu yeni dönemde Kürt partileri uzun bir dönem (ve 
hala devam eden) birbirleri ile savaşarak kardeş olduklarını ammsatınayııcak bir tavır sergile
diler, hatta "kardeşlik" kavramı tartışıldı. Kendi bulunduğu parçamn dışında, diğer parçaların 
sömürgeci devletleri ile siyasi ilişkilerini uzun bir süre inkar ettikten sonra nihayet kabul 
ettiler. TOM KORDİSTANU ORCO!ı.ER İÇİN GEÇERLi; HEM TORKiYE İLE YA DA İRAN VEYA IIW< 
YA DA SuRiYE iLE SiYASi İlİŞKİLllliN OLACAK HEM DE BOYOK K/JRDİSTAN'DAN 
BAHsEEDECEKsiN, su MOMKON MO? TORKiYE, İRAN, IRAK VE SuRiYE iLE iLişlduRiNi 
KARŞ!UKLI OLARAK HAİNLiKLE SUÇLAD!l.AR. Oysa durumun yeniliği ve bu durumu yeni bir 
takım yııklaşımlar gerektirdiği gözden kaçınldı. KDP, PKK'yi Güney Kürdistan'da bir hakkı 
olmamakla Güney'deki oluşuma ve kazanımlara bir tehlike olarak gördüğünden, PKK tüm bir 
Kürdistan'dan bahsediyordu ve biri Türkiye'de, biri İran'da, diğeri Suriye'de siyasi ilişkilerini 
sür-dürüyordu. Bu aslında değişmemenin, dönüşememenin yeniye adapte olumnamanın da 
sıkm-tısmda, bocalanmasında ortaya çıkan bir parııdokstan baş ka bir şey değildi. 
Şu anda Ortadoğu" nun hala en güçlü sayılabilecek dört ülkesinde, varlığını sürdürmeye çalı
şan ve haklanlll elde etmek için mücadele eden Kürdistanlı partilerin siyasal konumlan, başta 
(birinci derecede) "düşmamm" dedikleri ülkenin, hem askeri bem de siyasi müdahalelerine 
açık bir ortam teşkil ediyor. Bu durum değişikliğe uğrarnaclıkça başta Kürtlerarası çatışmalar 
olmak üzere hiç bir stratejik birliğin yakın bir gelecekte olabileceği görüntüsü yok, çünkü 
Kürtlerin birliğinin ve Kürtlerarası çatışmalann önündeki en büyük engel başta çevre devletler 
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ile olan ilişkilerdir. Ne yazık ki; çoğu bu sözü edilen çevre devletlerin çıkar iliş-kileri 
doğrultusunda Kürtler arasındaki çatışmalar şiddetlenebiliyor. Bundan ise kuşki!SIIZ en büyük 
zararı Kürt halkı görüyor. Bu durumda Türkiye'nin PKK'ye karşı askeri operasyonları 

Türkiye sınırları dışmda bir nehze de olsa kaydırdığı için diğer yandan Irak· ın şimdilik toprak 
bütünlüğü garantiye almdığından ve aynı zamanda tüm dünya· ya Kürtlerin kendilerini idare 
ederniyecek bir halk olduğu mesajı veriliyor ve bundan Kürt halkının özgürlüğüne engel ol
mak isteyen güçler ne yazık ki karlı çıkıyor. 

Bu durumda kürt Ulusal Muhalefeti'nin üyeleri eski kalıplarını kırmak göreviyle karşı karşıya 
kalmışlardır. Her şeyden önce Kürdistan halkım sömüren devletler ile siyasi ilişkiler içinde ol
mak, Kürdistan halkına ihanettir. sorun yargılanmalıdır. Bu sorun her defasında çatışamaların 
kaynağıııı teşkil eden bir neden olarak kitlelere sunuluyor ve gizli ilişkilerinin, perdesinin ar
kasına saklanılarak yapılan bu değerlendirmeler günümüz gerçekliği itibarı ile değerini kay
betmiş bir durumda hem güney Kürtleri Türkiye ile olan ilişkilerinde Kürt halkına ihanet edi
yorsa, kuzey Kürtlerin Suriye ile ya da İran ile ilişkilerinde Kürt halkına ihanet etmiş olmuyor 
mu? GÜNEY KOımui ŞU ANDAKi KONUMU\Rl irli!AR! İLE DIŞ DESTI'KSİZ VAK Ol!\MA·YACAKLAR!NI, 

KOMŞULARI İlE iYi GEÇiNMEK ZOIWNDA OlDUKLARINI, AKSi HALDE SINIR KAP!l.J\Rl I<APANDi(;!NDA NEFES 

ALAililECEK !liR IIOIWlAR! OlAMIYACAGINI ÖNE SÜKLIOO'.N IWZEY KOmER BU ÇEIIKL DEVLETLER İLE OLAN 

lLİŞKİlW. HALA İHTİYACI OlDUGuNU i)Sl() I<APAl.l BİR ŞEKILDE MESAJINI vtRiYoıı.. ÖYLEYSE IIU ŞEKİI.I>E 
BİR iHANETi (!) ÇATIŞMI\I.ARIN BİR NWENİ OlARAK I<ITUlEKL SUNMAK AlDATMA AMACINDAN BAŞKA IliR 

ŞEY DEÖiwlıı. Gerek Kuzey ve gerekse Güney Kürtlerini, Kürt halkının meııfaatleri için 
yapmalan gerekenin başında bu ilişkileri Kürtlerarası bir çatışmaya dönüşmeyecek bir şekilde 
Kürt halkına zarar vermeyecek bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır. Bu durumda Kürtler, 
ya farklı ve ayn ko-numları olduklan dört parçamn, bölünmüşlüğünil kabul edecek, 
biribirlerinin alanianna mü-dahaleyi karşılıklı rızaya dayalı bir anlaşmaya bağlayacaklar ya 
d~ eskinin devamı olan kardeş katlini kimine göre "hain" kimine göre "kahraman çocuğu" 
doğurmaya devam edecek. Bu son parsgraftaki görüşe duygusal bir yaklaşım ile "Kürdistan' ın 
parçalanmışlığını kabul etmenin izahı yoktur", belirlenmesi ile karşı karşıya kalınabilir. Oysa 
Kürtlerin. kendi gerçek-liği sorusunun cevabını açık bir şekilde veriyor. Bunu tekrarlamak bir 
daha tekrarlama istiyor. 

KÜRT HALKININ ÖZGÜRLEŞMESI KÜR1LPJÜN BİRLiGiNE KODLANIRSA, KÜRTLER HİÇ BİR 
ZAMAN ÖZGÜR OLAMAYACAK SONtJCın.1.J RAHATI.IKLA ÇıKARABİLME CESARETİNİ GÖS· 
TERMELiYiZ. EN iYiMSER AGIZLARDAN BiLE KüRTLERL'J ASIRLARDIR. BİRLİK OLMA İSTEGİNİN 
GERÇEKLEŞMEMiŞ BİR HAY AL OLDUGU SÖYLENiYOR .. PEKİ BİR HALKIN ACİL İIITİY AÇLARIN!, 
ÖZGÜRLÜGÜNÜ, BARlŞlNI, BİR HAYALE KODLAMA NE KADAR GERÇEKCi BİR YAKLAŞıM OLUR, 
KALDI Ki KfiRTLERiN GÜNÜMÜZDE VE HALA DEV AM ETMEKTE OLAN TUTUMLARI YAKIN BİR 
GELECEKTE BÖYLE IliR llİRLİGİN SAGLANAMAYACAGINI GÖSTERiYOR. NAYLON BİRLiKLERLE 
DÜNYAYI KAND!RAMAZS!NIZ! ANCAK KENDiNizi KANDIRIRSINIZ! VE KAYBEITiGiJ..iz ZAMAN 
ALEYHiNiZE iŞLER. Elbetteki benim kişi olarak Kürtlerin birliğine inanıp inanmarnam çok şey 
değiştirmez, birlik olmanın her zaman bir umut, bir istek, bir dilek olarark bende de olduğu 
gibi Kürt halkmda da var olmaya devam edecektir. Ama Ortadoğu cehenemi ve Kürt 
gerçekliği artık bu hayale kodlaıımayı kaldıracak bir durumda değil. 

Kürt haraketinin sadece yukanda anlatılanlan kabul etmesi ile Kürt halkının özgürlüğüne 
kavuşacağını söylemek de mümkün değil. Ama televizyon ekranlarında, gazete manşetlerinde 
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siyasi başarısızlıklarma "ne yapalım, çağınyoruz", "Gelin birlik olalım diyoruz, gelmiyorlar." 
deyip kılıf arama anlayışı biç olmazsa terk edilmiş olsa ve gerçekleri göğüsleye bilmenin 
yapılanların siyasi sorumluluğunu üstlenebilmenin zorunluluğu ortaya çıkar. Bu daha dikkatli 
daha temkinli olmayı beraberinde getirir kemsındayım. 

Kürt haraketinin hem anlayış hem de eylem olarak yeniden bir yapılamııaya ihtiyacı vardır. 
Parçaları renklerini, biçimlerine ve doğalarına uygun bir şekilde yerleştirmek gerekir. Kürt 
halkı, kürt siyasi partileri birleşmezse de özgür olabilmeli, bu halk özgürlüğü hak ediyor, 
çünkü dört parçanın birleşmesi ile büyük Kürdistan hayali gerçekleşmesi de her parçada her 
milletin sahip olduğu haklara kavuşabilmeli. 

Kürt Ulusal Muhalefeti' ni şu anda yönlendiren güçler çok hayati kararlar vermek zorunda ol
dukları bir kavşakta bulunuyor, ya kendisini değiştirecek, ilişkilerini tekrar gözden geçirecek, 
artık gün geçtikce eski-yen yeni siyasi konjüktürel yapıya uygun dünyada yükselen değerlere 
paralel bir şekilde . yeni bir yapılamııa noktasına gidecek, ya da bu kaosun devamına, bu 
katliama, çözümsüzlüğe devam diyecek. Top hala Kürt Ulusal Muhalefetin' de. AMA bir kay-
bedilse ....... 06.03.!998 

®®®®ŞİİR®®®®®® 
~I!JfiBOtepe 

yıldızlar dolu bir gecede 

sigararn elimde 
özlediğim köyümün 
ah o seyrantepesinde ..... 

sigararnı çekeiken ince ince 
dalmışım derinlere 

kaptrrınışım kendimi eskilere 
o aşkların güzelliğine ..... 

yıldıziann altmda düşünüiken ayın gece 
gözlerim kapalı seyrelerim onu seyrantepede 
gözlerimizin çarpışacağı saati bekleriz ikimizde 

köyün iki ayn yerinde ..... 
dedemden beri böyledir bu seyranteP" 
kader mi .. ?! rastlantı mı.?! 
yoksa bir sibir mi böyle 
seneler sonra ben yine seyrantepe' de 

dün old'*' gibi 
bugün 

yarın 

ve sonradanda yaşanacak 
seyrantep<" .... .! 

XAL U XARZİ 
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Bugün gülümsedi bana 
ben yalnız ve zavallıya 
kötü günlerirnde 
şarabın gülümsediği gibi 
gülfunsedi bana 
işte eninde sonunda muhıaçem bana 
benden başkası yaramaz sana DER 

gib. ı 
1 ..... 
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"Dt S"Uf4~ de ~· "/)~ 
~/t~-1-

BOyer O Şirove 

Dezhen siy'asi wek parti, h€-z U rexistin guhertinen ciVati didin pe:;iya xwe, Lı gor ditin U beQewendfyen xwe ji programa 
datinın. Perpektiven guhertıne pt!şköı di~n. Ji bo ku dı ware siyasi ü pe,xısuna cwate de rolen me~n bleyfzın, dOle tewleki 
zanayltl ü berpirsfyar! tevgerin. Be vanji ger xwediye program ü stratejiyerı reaHst bin. 
W ek te zanin, tevgera Kurd ya siyasi, dı ware cwali de gelek tışten h<'ja çi'knne. Ger di aliye pirsa netewi de ger di altye 
dezgeh o sazümanen çandi ü cilfakide ge!ek gav evetlne. R€xistin Cı partiyan çqas !ı gor n€rine xwe revebiribın U carbıcar 
berJewendiyen grubi derx~tibn peşiya berJewendiyen netewi Ji, bi teva)ii gelek iml<ilne qerıc çebüne. 
Le mxabin erken tevgera Kurd jı sazümanen netewT, ku yekdengi, bihevra karkirine ü pe:>ketina teko~Tne re xızmet bikin, 
bepar e. Sederne wi jT di al1ye siyaset ü tevger de wek ciVaten cirane xwe yen Rojhilata Navtn tevgerandine ye. Di vi 
hererne de poiTtika roji ü lfstlk.en, ku em bi nave entrlkaye serayen osmaniyan dızanin, ten Hstik. Jı ereb U eceman zede 
tişt h€vikinn jT ne reafıstiye. Hezen Baküre Kurdistan€ ku beri niha di bne manewiyata hezen tirk da bün, di düh€ 12 
flone re, zedetir ehıeqe wt hererne girtin. Nıkfve jl eva encameki tabi! ye. Em Ji wir in ü hemü tışt digE:he me, dive em jl 
rola xwe bileyfan Le bele wek warı büyin ne hewceye. ~ ber ku avantejek! kurdan ya dın heye. Kurd li çar aliyen dne 
dnın. Hatine naskirirı. one me ji ereba ü falizan naheSiblne. Bi sempati !i xebat U daxwaziyffi me meze dikin. Le be!€ ev 
gir<ldayiye Kurdane. Ger ku ev şer Cı şiddeten di navbera Kurdan de heye, bı vi avaye dombıke, Kurd ku tim cvha belav
belavi t;n Cı gloka dest u n;ge hınekan bın, eme wenda t>~n u t> rastUi tene bminin. l<ewş gelek xirabe, le j bo pt!şketine 
ne derenge. o dive J1 me ra.!7 
Dezgeh u haceta egl lıhevrunışun, hevqebul~nn u bihevra li ser politlqeki netewi kar~nn e. Le bele em gşt diZar.n ku 
zahmet e, astengiyen me hene. Raste ev ji rastikf me ye Ji xwe marifetji dMrda ye ku disa j1 hatina cemhev pek beanin. 
Perçebüna me, cehe buna struktıJr21 dVaken me yen perçan, Lı her perçe tradisyona rexıstin U partiyen tevgera Kurd, 
astengen me~rin. Her partiye!<. grubek gor xwe , cı meJüye xwe de "KurdiStan' ek! çel<iriye. Gor me yen din an pale me 
ne, an jf deng~ xwe ji me ra nekin. Ya heri mel.in ji ji ber tunebüna derlki vebibe din€, hE.'Vcedar!ya hevalberıdittye bi 
diJmin re ye. Sederne ku em bOne bende çarixa xelke Ji ev e. Ke xwediye çek be ev tene di<are roj€Vıl tayin bıke. Eva 
escısen normale, evha nebe ne normal e. L€ dereca ku kes~kesi qet nas U qebu1 neke, ne normal e, IJ Baıruce 
Kuı:distanı! h~i h<'zen siyasi bi hesati hebuna hev qebul na~, hevcedaritiya hev ved~em. PKK gor xwe PSK re qimet u 
ne t1şt ı:>bine, PSKJi gor xwe yen din evha dibine. D war u şerte pol!tika legal dı Tırkiye de jikesi tehemul u gohdariye 
keseki din€ nekir. u .BaşWBJQJ.rdistane du hezen mezın, PDK a YNK demeki direj şen§ hev kiıin. Disa demeki dıreje di 
navbera PDK O PKK'de şer heye. B nzabüna PDK, Tırkiye j1 elişa dibe ser PKK ü gunden hereme. YNKji di hewlek1 biealil!l 
de se~iye. PDK<ran Je gazınan dike. Le belete xuyan ku eve demeki şunde clhe xwe eşkera bigre. D nav pekanina 
Kongra Netewi de cllı girtlna wi t; qimete (ı piroze. U Rojhflata Kurdistane u Rojavaye Kurdistane ji rewş evhaye. 
Hebüne hev nasna~ ü rikann ilifakarı çe~. B teva)ii di navbera hezen tevgera Kurd de hevalbandi runen$tiye Yen ku 
çekdann bi çekarı lihev doon, yen ku be çe~n, c> şuna rexne siyasi u po~tw de ~manek1 nexweş pektlnn Nasnamen wek 
çaş, xa)iin, nrsonek an ji teroriSt li hev di~n. 
Ji ber ku rewşa tevgera siyasi ya Kurd evhaye, firset u guhertinen li dine çedibin de em bepar diminın, ked u berdelen 
ten day in Ji w ek brin ü jan c> di ro ka me da amin e. Le tışteki ~ em na bi nin, anJi Ji ber beowendiyen grubi naxwa~n 
bibirin ew e, ku dı encame de hezen xurt-nexurt, p;çuk-nep~uk em hemu dibine )ure Demokles'de tek di;ln PevaJoya 
irojde dWe hemü hezen welatparez berpirsiyariya xwe tıizar.bin. tdi nebın sederne peydabüna astengiyen cljwar. 
Dema i mj d.eji...OOXabı.'lna_wEın ;ıstengWarueya rast (ı realiSt çPbı ı na yekit5ya tev_geı:a azadjxwaz._e. 
Heta iroj di ware pekanina yekltiye de gelek pengav hatine avenrı. Ji wan gavan yek çi'knna yekltlya kezen Baküre 
KurdiStane, wek Eniyekl Netewı bu. cara ewıl dühe 12 ilone hatibu hole, yekJi düye lihevrunşnna PKK·PSK ü dura PDK
Bakur ü yen cine bU. J tıo Kongra Netewi ji bere şere Xelice dest pi'kr. Gava ku rewş li Başure Kurdıstane hate guhertın, 
PDK ü YNKji wi pevaJoye derkenn. Evan dıgonn dweJi me ra deriki veker! hebe. Ev ji nrkiye bu. 
Demeki ş(inde li Başure Kurdistane rewş tevlihevbü. Bere şere mavena herdu hezan u PKK, dure ji, di mavena PDK ü 
YNK çebu. PDK bi aiAkariya Saddam YNK qewirand, durej1 vegerlya ser PKK. Ev şer h~i ci bi cllı domdike. Bı nrset ü nza 
PDK Tırkiye ket hererne u rewş ani ~kle lubnane Bı dine da xuya~nn ~ Kurd dı qonaxekl serbıxwe, demokratik ü istikrarı 
de ninin. J bo ist1<rare keıırıa xwe meşru ~nbü. 
Diroke disa tekerOr l<lnbO. PKK ~ di vi şere de teref bu, jr bo mehküm l<lnna enşa PDK ya bi Tırkiye ra o şerrawes!ine 
gaziyeki ~n bu. Hinek Parti ü Hezan di van cwinan de kemasi u valabüna yekitlye anin zıman. J ber wi ji pirsa Kong ra 
Netewi disa derl<eöbu rojeve. D vi w are de xebata komiyoneki PDKW Ji hebu Ev komisyona nü bi teve hinek şexsiyet ü 
pisporan gazi'ya cMneki nUh kirln. Hevgirün-Wetatparezjl ku pewistl U qTmet dida çebuna Kongra Netewl. di nav vi kar€ 
de dh girti blt {Le beıe peşnlyaren cehe, wek "Beri Kongr<:ı Netewi pekanina Konferansek'i Aşiti" anı bu rojeve. D nfılisa 

düyemde eme birehi li ser bise~ninl D vi cwine de dOle l<omiteyek amadekar bihaöba hilbijanın. J bo ku munaqeşekf freh 
O rengi tekili U gazi ji hemü parti, rexistin, kesen pispor, zana, dezgehen ctvakl O oli re hate kirin. 
Demeki şunde daviya te~li u gaziyan ra cNin pek hat u di vi cıvına de gelek parti, hez ü şexsiyet peşdar bıbun. 

Domdike. 
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lL~lL KÜRDİSTAN 
o 

u:Pctr~ Vr!J:~3f38i%iN ?lt .ft. ş 
Şe rafettin lG4 YA 

GinŞ 
BiJiindiği gibi devletin resmi ıideolojisi Kürt diye bir halkın, Kürtçe diye bir dilin ve 
Kürdistan diye bir ülkenin olmadığım savunur. Bu nedenle olsa gerek, Kürdıstan ·da köy, 
kasaba, dağ, nehır ve ova isimleri tümüyle türkçeleştirildi. Bu, l !.Mayıs 1959 tarihinde 
çıkarılan, 7267 sayılı kanunla sağlandı. Kanun Milli Birlik Komitesi tarafından uygolamaya 
alındı.Bunun için İçişleri Bakanlığı İller Özel İdare Genel Müdürlüğü bünyesinde bir 
komisyon oluşturuldu. Ve Komisyon, Mayıs/1962 de çalışmasını tamamladı ve İl Daimi 
Encümenleri aracılığıyla bütün illerde, kasaba, köy, dağ, ova ve nehirlere türkçe isim verdi. 
Ilk uygulamada resmi işlemlerde ve yapılacak başvurularda verilen türkçe isimler yanında 
eski isimler parantez içinde gösterilirdi. Bu uygulama 1964 başlarına kadar sürdü. Bu tarihten 
sonra her türlü işlernde kasaba ve köylerin yalnız türkçe adların gösterilmesi zorunluluğu 
getirildi. 

Aradan 3 7 yıl gibi bir zaman geçti. Kasabalı ve köylü resmi işlemlerin dışında köy ve 
kasabasının eski ismini kulanınada bir süre ısrar etti. Ne varki, bugün ağırlıklı olarak köy ve 
kasabaların yeni adlan kullanılıyor. Çoğu köylerin eski adları unutuldu, bir kısmının da 
unutulmak iizre. Özelikle genç kesim, 40 yaşının altında olanlar, tüm ilişkilerindi köyünün 
TC Devletı tarafindan venlen türkçe adını terennüm etmektedir. Kürt ulusal muhalefetinin 
gazete ve dergilerinde ve hatta MED-TV de de kasaba ve köylerin çoğunlukla türkçe adları 
kullanılıyor. Büyük bir olasılıkla bu da eski adların bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. 
Göründüğü kadariyla, kı böyle devam ederse, kasaba, köy, dağ ve nehirlerimizin, bizim olan 
adları tamamen unutulacak. 

Bunun dışında, Kürdistan şehirleri, kasaba ve köyleri, coğrafyası, gördüğüm kadarıyla bizim 
insanlarımız tarafindan, (kendi bulundukları ycıin lıaıicindekifeı'} bilinmiyor, bilinse de çok eksiktir. 
Hem kasaba ve köylerimizin, bizim olan adlarının bilinmesini ve kullanılmasını, hemde ülke
mizin, illeri, kasabalan, köyleri, tarihi coçrafyası ile tanınmasını sağlamak amacıyla böylesi 
bir çalışmaya girdim. Derginin her sayısında Kürdistan' ın bir ilini sayın oknrlarımıza tanıt
maya çalışacağım. Sonuçlandırabilirsem ne mutlu bana. 

Bu sayıda Muş ilini aldım. Kasaba, köyleri, dağ, nehir ve ovalar eksik verebilirim, isimlerde 
yanıimam da olasıdır. Okurlarımızın bu konuda duyarlılık gösterip, eksik bıraktıklarımı ve 
yanlışlan dergi adresine iletme zahmetini gösteriderse çok iyi olur, sevinirim. 
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Yeri ve Nüfusu : 
Muş, Kürdistan' ın en eski illerindendir. Serhat bölgesindedir. Kürtler ve Ermenilerin yerleşik 
olduğu ve 1920 !ere kadar birlikte oturduklan bir ildir. 1892 de Çerkez-Çeçenler, cumhuriyet 
sonrası dönernede azeriler ıle İspir, Şavşat ve karadenizliler Muş· a göçmen olarak i skan 
edildiler. 1970 lerden sonra İspir, Şavşaftan ve Karadeniz bölgesinden gelenlerin tarnama 
yakmı, kendilerine verilen arazileri satarak Muş 'tan aynldılar. Çerkezler, Çeçenler ve 
Azeriler de giderek çekilmektedirler. Kalan ailelerin sayısı otuzu geçmez. 

1990 nüfus sayımına göre Muş ilinin nüfusu, 192 bin 237 si erkek, 184 216 sı kadın olmak ii
zere 376 543 tür. Nüfusun 101.154 ü il ve ilçe merkezlerinde, 275 bin 389kırsal alanda yaşar. 
Muş doğuda Ağrı (Patnos ve Tutak i!çclcn) ,Kuzey'de Erzıınmı (Kamyazı, Hıms, T.:kmanve Klıraçoban 
ilçe/en), Batı'da Bingöl (Klırlıova, Solhan ilçelcn) ve Güneyde Diyarbakır (Kulp ifçes,), Batman 
(sason ılçesı) ve Bitlis ( Güroymak Ahlat, Adıleevaz ve Mutld ilçderı) illeriyle komşı.ıdur. 

Tarihi : 
Muş ilinin tarihi MÖ iki bin )'1llanna dayanır. Bir görüşe göre Muş adı; şehre, asurlulardan 
kaçarak yerleşen ibrani kabiller tarafından verilmiştir. Bitlis salnamesinde Muş adının ihra
nice "sulak, verimli ve otlak" manasma gelen "Muşa" kelimesinden geldiği ileri sürülmek
tedir. Diğer bir görüşe göre de Asurilerin egemenliğine girerek bu bölgeye yerleşen Muşkiler 
bu şehrin temelini atmış ve şehre kendi adarını vermişlerdir. Dini kaynaklar, Muş şehrinin 
Peygamber Nuh'un oğlu Yusuf (Yasef)'un torunu tarafından kurulduğunu savunurlar. Dil 
uzmanianna göre "muş" kelimesi arapça'da "şeffaf, parlak", Farsçada da "küçük gemi" 
anlamianna gelmektedir. 
Muş'un ilk çağ tarihi,Uraı:tular'la başlar.Urartu!ar 550'lere kadar Muş' u egemenlikleri altın
da tuttular. Muş, zaman zaman Asurlulann saldırısına uğradı ve kısa sürelerle Asurlulann da 
egemenlikleri altında da kaldı. Muş ve çevresinde Asuri-Urartu çatışması dört yüz )111 kadar 
sürdü. MÖ 609'da Medler, Asuri devletini kaldırdıktan sonra Muş ovasına yöneldiler ve 
Urartulan yenerek Muş'u egemenlikleri altına aldılar. MED imparatorluğunun egemenliği de 
M.Ö 550 ye kadar sürdü ve Muş, bu tarihte, Med ordularını yenen Perslerin hakimiyetine 
girdi. Sonraki )'1llarda MW? ve çevresi, Roma, Part ve Arınanilerin arasında uzun süre müca
deleye sahne oldu. Ağırlıklı olarak Roma imparatorluğu ve Roma imparatorluğunun koruma
sında Arınaniler Muş' a egemen oldular. Roma İmparatorluğunun Muş ve çevresindeki ege
menliği, Roma imparatoru Macrinius'un Nusibusu (Nusaybini) MS 216 da bırakıp çıkmasıyla 
sona erdi. Bu tarihten sonra bölgede bir dönem sasaniler ve bir dönem Bizanslar egemenlik 
kurdu. Bizansların bu bölgedeki egemenlikleri MS 642 !ere kadar sürdü. Bizanslar bölgeyi 
ağırlıklı olarak Armanilerle kontrolde tutuyorlardı. 

Arap İslam orduları, ikinci gelişlerinde, MS 642 de Muş' a girebildiler, fakat tam bir egemen
lik kuramadılar. Muaviye zamanında Muş ve çevresi yine Bizansiann eline geçti ve yine bir 
müddet Bizanslar bölgeyi kontrollerinde tuttular. Halife Abdiilmelik zamanında , Muhammed 
bin Marvan tarafından Muş yeniden işgal edildi ve o tarihten sonra Arap İslam impara
torluğunun otoritesi, Marvanlılann insiyatifınde, mutlak olmasa da, daha bir kalıcılık kazandı. 
Selçuklerin Muşa girişleri 1071 Malazgirt savaşmn ardından 1 ISO'lerde oldu. Muş beylerinin, 
Selçukilerle ilişkileri, Selçuklu hanedanlanndan Melikşah'ın amucası Yakutinin oğlu Kutbet
tin İsmail'in kölesi olan Sökmen-EI Kutbinin, Ahlat ve Adılcevaz'da Axlatşahi beyliğini 
kunnasından sonra oldu. Eyyubiler, 1191 de Ahlatşahi beyliğini ele geçirdiler. 
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Eyyubu valisi Necmeddin Uyyubi o tarihte savaşsız, anlaşarak Muş beylerini kendine bağladı. 
1229 da Har-zemşalı sultanı Celaleddin Muş'a girdi, ancak uzun süre kalamadı,. Ayn yıl, 
Muş ovasında Selçuk'lerle Muş ovasında girdiği savaşta yenilerek çekildi. Muş, l3 üncü 
yüzyılın ilk yansm-da Moğollann istilasına uğradı. Ardından Timurlenk Muş 'u ele geçirdi. 
1495 te Akkoyun-lular, Muş ve çevresini bir müddet kontrolleri altına aldılar. 
Muş ve çevresinde kürt beylikleri, Osmanlı'larla 1514 çaldıran savaşından sonra tanıştılar. 
Safevi devletinin saidınianna karşı, İdrisi Bitlisinin getirdiği koşullar çevresinde Osmanlı 
imparatorluğunun korumasım kabulettiler. Bir dönem Van eyaletine bağlı san.cak, bir dönem 
Bitlis hanlığına bağlı bir nahiye olarak, Alaattİn paşa ailesi tarafindan özerk olarak yönetildL 
Alaatİn beylerin hükiimranlığı,l839 kadar sürdü. Gülhane Hatt-ı Humayunu'un ilanından 
sonra, Muş 'ta görevli osmanlı subaylann planlaması ve desteği ile Muş halkı Çiriş köyündeki 
beylik konutlarına saldırarak Alaattİn bey sütalesinin hükümranlığına son verdiler. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, daha merkezi otoriteye alınmadan Muş, liva statüsünde, 
önce Amed (Kürdistan cyal<:tı) eyaletine (ki bu eyafet Dşyarbakır, Dersim ve Mw;'u içine almaktaydı) 
bilahare Van eyaletine ve bir müdetle Erzurum Eyaletine bağlı olarak mahalli beylerin
paşalann yönetiminde kaldı. Merkezi otoriteye alındığında da, sancak olarak önce Erzurum ve 
ardından Van vilayetine ve bilahare yine Erzurum vilayetine bağlandı. 

Erzurum vilayeti 1867 Salnamesinde (Yıllığı) Muş'un Erzurum Vilayetine bağlı bir sancak o
lduğu belirtilmektedir. Açıklandığı kadanyla; Qop, Gımgım ve Hoynt, Kusnr, Xandıris, Kele, 
Xelat, Çukur, Muş sancağına bağlı kaza ve nahiyelerdi. Bunlardan, Bulanık, Varto ve Hoyut 
ilçe, diğerleri de bucaktı. Bilahare Mutki ve Hıgut nahiyeleri kazaya dönüştürülerek Sason na
hiyesi ile birlikte Muş sancağına bağlandı. 
1877 deki idari yapılanınada Muş, Sancak statüsiiııü aynen korumuştur. O tarihte Bitlis ilçe idi 
ve Bulanık, Çukur,Kusur, Kela Mılazgırte ve Mutki ilçeleri ile birlikte Muş sancağına bağ
lıydı. Seyyah-Tarihçi Vital Cuinete'La Turqıe d'Asie isimli kitabında belirlediği kadanyla, 
1890 başlannda Muş Sancağının toplam 472'i köyü var ve sancak olarak Bitlis vilayetine 
bağlıdır. Şemseddin Sami de, Kamus iii-Alem (1888-1890) isimli eserinde, Muş'u, Bitlis 
vilayetine bağlı sancak olarak gösteriyor. Memaliki Osmaniye isimli tarih ve coğrafya 
lügatında da( 1895-1 899) Muş 'tan, Bitlis Vilayetinin sancağı olarak sözedilmektedir. 

Resmi kayıtlara göre Muş 1916 yılında Bitlis vilayetine bağlı sancaktır, Kop.Kelil Mılazgırt, 
Sason, Varto ve Şımex, Muş Sancağma bağlı ilçelerdir. 1918 de Şrrnex, Muş ıilinden alınarak 
Siirt sancağına bağlandı. 

1916-1917 tarihlerinde Rus Ordulannın işgalinde kalan Muş, Türk Cumhuriyetinin kurulması
nın ardından, 1924 te il oldu. Ki savaş sonrası dönemde Rus işgali ile Muş 'ta, Ermeniler ve 
Kürtler arasında, iki tarafmda yönetime katılacağı bir yapı oluşturnlmuştu. 30 Mayıs i 926 
tarihinde 877 sayılı kanunla Muş, ilçe statüsiiııe indirilerek Bitlis iline bağ-landı. 2 Haziran 
1 929 tarih ve 1509 sayılı karar ile tekrar il haline getirildi ve bu kez Bitlis, ilçe düzeyine 
indirilerek Muş· a bağlandı. O tarihte Bitlis dışında, Mutki, Sason, Genç, Bingöl, Solxan, Kop, 
Kela Mılazgırte, Gımgım ilçeleri de Muş' a bağlıydı. 4 Ocak l 936 tarih ve 2885 sayılı kanun ile 
Bitlis tekrar il baline getirildi ve Muşun bugünkü hududlan ve idari yapısı belirlendi. 1936 
dan 1987 ye kadar Muş 'un idari yapısında bir deği-şiklik olmadı. 1987 de Merkez ilçeye bağlı 
D&xas ( Hasköy adıyla) ve l990'da da Merkez il-çeye bağlı Til (Korkut adıyla) ilçe statüsiiııe 
alındı. 
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Coğrafyası 

Muş ili, Kürdistan' da 39 29 ve 38 29 kuzey enlemleri ile 4 l 06 ve 41 47 boylamlarş arasın
dadır. Yüzölçümü 8 196 Kilometrekaredir. Dağlık ve ovalık bir bölgedir. İl topraklannın yüzde 
34.9 u dağlık alan, yüzde 27.2 si ovalar ve yüzde 3 7.9 nu da 1500-!700 metre rakımlı platolar 
oluşturur. 

Muş ili alanın %34.9 unu oluşturan dağlık alan, güneydoğu Toroslann uzantılandır. Bu dağ
lar Alp-Himalya kıvnm sistemiyle birlikte oluşmuş genç dağlardır ve Muş il alanını çevreler. 
Eskiden gür onnanlarla örtülü olan bu dağlar, zamanla çıplaklaşmıştır. Bu onnanlar, ağırlıklı 
olarak 1954 sonrası dönemde bu bölgede Devlet Orman teşkilatının oluşumunun ardından, öz
el olarak kesilerek yokedilmiştir. 1954 yılında Muş ilinin güneyindeki dağlarda bulıman Or
man!ık alan Muş merkezine 500 metre mesafeden başlardı. Şimdi Omıana ulaşmak için en az 
8 kilometre yürümek gerekir. Ki son dönemlerde (1990 lardan sonra} kalan onnaıılann yiizde 50 
ye yakını da yokedilmiştir. 

Dağları 
En önemli dağlar, Xamurpet (adı Akdağarı olarak değiştirilmiştir), Şerevdin(Şerafettin)), Bingöl 
(yerleşik halk ciya ye Kox de dery, Xaçreş-XRç{!roş (Kimlçavıış-Çavuş olarak değiştirilmiştir), Bılicaıı ve 
Agubap-Agupaxa ( ciya Xaoduis de derler- Otluk dağları olarak değiştimıiştir) en önemli dağlandır. 

Xamurpet dağı, Muş' un kuzeyindedir.Uzunluğu 30 kılometre, genişliği ise kuzey-güney 
doğrultıısunda 10 km kadardır. Volkanik birdağdır ve en yüksek tepesi 2879 metredir. 
Şerevilin dağlan, Muş ilinin batısındadır.Dağın büyük bölümü Bingöl ili sınırlan içinde

dir. Doğu ve Bati doğrultusunda uzamr. Uzunluğu 20 km genişliği 1 O km kadardır. En yüksek 
tepesi 2544 metredir. Şerevdin dağlan yayialan ile bölgede iinlüdür. Şerevdin yaylalannda 
yapılan yağ, peynir ve yoğurttan Kekik kokusu gelir. 
Bingöl dağlan, Muş ilinin Kuzeybatısındadır. Varto ilçesi, bu dağiann güney eteğinde ku
ruludur. Üstiik:ran nalıiyesine bağlı köyler, ağırlıklı olarak bu dağların güney batı yakasında 
bulunan yüksek düzlüklerde ve vadilerde bulunmaktadır. Bingöl dağlan Muş, Bingöl ve Er
zurum ilieri sınırlan içindedir, büyük bölümü Erzurum ilinde kalır. En yüksek tepesi 3250 
metredir.Bingöl dağlan da yayialan ve suyu ile ünlüdür. Dağ, kekik kokan bitki ile örtülüdür. 
Xaçereş dağlan, Muş ilinin güneybatısındadır ve Güneydoğu doğrultusunda uzanır. Bitlis 
ile Muş arasındadır. Uzunluğu, 50 km nin üstündedir, genişliği, Kuzey-Güney doğrultıısunda 
20 km civarındadır. Bu dağların Muş bölgesinde en yükseği Kurtik dağıdır (TC d"vletince bu 
dağın adı Ziyaret dağı olarak dcğiştirilmiştir)ve 2648 metre yiiksekliğindedir. 
Bilican dağlan, Bulanık ile Liz ovalan arasındadır. Kuzey-Batı doğrultusunda uzaııır. Gü
neye inildikçe rakım azalır. Bulanık ilçesine doğru düzenli biçimde alçalarak uzanır. En yük
sek zirvesi V angesor (adi bilican tepe olarak değiştirilmiştir) 2950 metre yüksekliğindedir. Aynca 
Şextokom, gıre besen, kela evni' tepeleri var. 

Xandıris-Aqupaxa ( Otluk) dağlan, Nemrut dağının eteğinden başlayarak Mıırat vadisine 
kadar devam eden ve Muş ilini ikiye ayıran sıra dağlardır.Yiiksekliği ortalama 2 bin metredir. 

Ovaları 
Muş ili topraklannın yüzde 27.2 sini oluşturan ovalann en önemileri, Muş, Bulanık, Liz ve 
Malazgirt ovalandır. 
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Deşta Muşe (Muş ovası), Kuzey Kürdistan'ın en büyük ovasıdır. Alanı, 1650 kilometre
karedir. Uzunluğu 80 kilometre, genişliği 30 kilometreyi bulur. Basanıaklı bir yapıya sahiptir, 
Kuzeybatı-Güneydoğu doğrultusunda uzanır. Yükseklik batı kesiminde 1250-l300,doğuda ise 
1400 metreye ulaşır. Ovanın güneyini Xaçereş, kuzey de Şerevdin dağı ve bunun. uzantıları ile 
Agupaxa dağları çevreler. Ovanın doğu ucunda Nernrnt dağları var. Bu kesim Bitlis ili Gür
oymak ilçesi hududu içindedir. Batı ucunda Şerevdin dağlannın uzantısı olan Geholan geçidi 
ile ciyaye begareş vardır. Ova 'dan Murat nehri ile Avareş nehirleri geçer. Muş ovasında 
ağırlıklı olarak tahıl ve şeker pancarı, fasulye üretilir, kavun, karpuz yetiştirirlir. Muş ovası, 
Muş merkezine 25 kilometre uzaklıkta Karasu üzerine kurulan Karasu ve Sekavi köyüne 2 
kilometre mesafede Murat nehri üzerine kurulan Mercimekale regilatörü ile sulanır hale 
getirilmiştir. 

Deşta Kope (Bulanık Ovası}, il alanının doğusunda, Bulanık ilçesinin hudutları içindedir. 
525 kilometrelik bir alanı kaplar. Bu ova Murat ırmağı boyunca bir şerit gibi uzanır. Uzunlu
ğu yaklaşık 20 Kilometredir. En geniş olduğu alan 3 Kilometredir. Bulanık ovasında ağırlıklı 
olarak tahıl ve bol miktarda koyun ve sığır yetiştirilir. Sulu alanlarda şeker pancarı da üretilir. 

Deşta Lize (Liz Ovası), Bulanık ilçesi hudutları içindedir. Bilican dağlarının güneyinden 
başlar, Murat ımıağına kadar uzanır. Yaklaşık 160 kilometrekare yiizölçümündedir.Dalgalı bir 
yapıya salıiptir. Geniş kesimi ça)'lrhktır. Bu ova da tahıl, koyun ve sığır, snlu kesimlerde de 
şeker pancarı yetiştirilir. 

Deşta Mılazgıre ( Malazgirt Ovası), Malazgirt ve Bulanık ilçesi hudutlan içinde
dir.Yüzölçümü, yaklaşık olarak 450 kilometrekaredir. Murat ırmağı ovanın kuzeybatısından 
geçer. Malazgirt ovası, güney de Süphan dağı uzantıları ile Van gölünden aynlır. Ova, bu 
dağlardan yer yer inen derelerle genişçe yanlmıştır, bir bozkır görünümündedir.Bu ovada, 
ağırlıklı olarak tahıl, koyun, sığır ve Murat nehri kı)'lsında, sulanabilen alanlarda şeker pan
carı yetiştirilir. 

Akarsuları 
Muş İli, Fırat havzası içindedir. İl Topraklarını sulayan iki önemli nehir Murat ile Avareş'tir 
(TC tamlindan ismi Klırasu olarak cleğiştinlmişlir). 

Çeme Murade (Murat nehri}. Van gölünün kiizeyinde bulunan Aladağ'dan doğar, Ağn, 
Muş, Bingöl ve Elazğı ili topraklarını geçerek Malatya ili yakınlannda , Ağn dağı eteklerinde 
doğarak Ağn, Erzunmı, Erzincan illerini katedip gelen Kamsu ile birleşir Femt(F:ırat) adını 
alır. Uzunluğu, 600 kilometre kadardır. Debisi, 200-300 metreküptür. Debi, ırmağın kabardığı 
dönemlerde 2500 metreküpe ulaşır. Muş ili hudutları içinde Murat suyuna, 13 Kilometre 
uzunluğımdaki Çiçekveren, Aktuzladan doğan 24 kilometre uzunluğımdaki xeronek, Bilican 
dağından kaynağını alan 32 km uzunluğımdaki Liz, Kımsorandan doğan 27 kilometre 
uzunluğımdaki Çarbıhor ve Hamurpet dağından gelen 24 km uzunluğundaki Memanh, 
Badişah, Şehit, Hefuenk, çemekor (Körsu), Goşkar, çemereş dereleri akar. 

Avareş, Göroymak ilçesinin Nemrot dağı eteğinde bulunan Seregole( Gölbaşı) denen köyden 
çıkar, dar menderesler çizerek Muş ovasının güneyinden akar ve ve Kıjlakom köyü ile Kurt 
köyü arasında Murat nehrine dökülür. 68 Km uzunluğımdadır. Başlıca kolları; 27 kilometre 
uzunluğımda olan Ebulbahar, Kazanan tepesinden çıkan, 35 kilometre uzunluğunda olan 
Kelareş, Muş ilinin doğu yakasından akan Çar ve batı yakasından akan Karne dereleridir. 
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Göllerı 

Muş hudutları içinde başlıca üç göl var. Birincisi: Bulanık ilçesinin güneyinde bulunan 
Xaçlu (Türk ldtapla.nnda K11zan g6lü olarak geçer, Haçli gölü de denir) gölüdüı. Göl, ismini kıyısında 
kurulu Haçlu köyünden almıştır, !av seti gölüdür. Yüzölçümü, yaklaşık olarak 10 
kilometrekaredir.. Göl, Şeyhtokoru deresi ile beslenir, fazla suyu, güneyden Körsu ile Murat 
nehrine boşa-lır. Göl kışın donar. Gölde aynalı sazan balığı bulunur ve göl, bahar aylannda 
göçmen kuşların akınına uğrar. İkincisi:Varto ilçesinin kuzeybatısında, Hamurpet dağlarının 
batı kesi-minde bulunan Xamurpet (Akdoğan olarak değiştirmiştif1 gölüdür. Yüzölçümü 3 
kilometrekare kadardır. Gölün her tarafı dik kayalıktır ve göl, oldukça derindir. Kaynak ve kar 
suları ile bes-lenir. Gölde bol miktarda alabalık ve aynalı sazan bulunur. Ördek, kaz ,Turna ve 
kunduz bol-dur. Bu gölden yüksekte ve 300 metre kadar güneyde Seki (Hamwpetı pıçuk tı 
denir) gölü var. Bu gölün fazla suları bir küçük dere ile Hamurpet gölüne boşahr. Bu gölde de 
bol alabalık vardır, bu gölde yaşayan alabalıkların bır çok hastalığa iyi geldiği söylenir. 
Üçüncüsü: Ma-lazgirt ilçesinin Aktuzla bucağın bulunan Qaz (Kaz) gölüdür. Gölün suyu 
tuzlu ve acıdır. De-rinliği azdır ve çevresi sazlıktır. Bu nedenle bahar ayında burası göçmen 
kuşlann akınına uğ-rar. 

Muş ilinin ilçeleri ve köyleri 

Merkez ilçe 
Muş Şehri, Güneydoğu Toros Dağlarının uzantısı olan Xaçereş dağlarının en yüksek tepesi 
olan Kurlik dağının kuzey yamacında, Karne ve Çar derelerinin alctıkları vadilerin arasında 
kuruludur. Daha önceleri sadece iki dere vadisi arasmda kalan kalenin çevresinde kurulu olan 
şehir, şimdi ovaya doğru yayılmış ve eski şehir merkezinden 4.5 kın uzaklıkta bulunan Dev
let Üretme çiftliği ve Hoper köyü ile birleşmiştir.Önceleri, şehrin çevresini saran Kurlik 
dağının uzantıları, ovayla birleştiği yere kadar üzüm bağlan ve meyve ağaçları ile örtülüydü. 
Şimdi sadece Mehmecen, Karnik ve Mongok kesiminde çok az miktarda üzüm bağı ve 
meyve bahçeleri kalmıştır. Bol miktarda üzümün ve meyvenin yetiştiği Çiriş, Pembok ve 
Seyfi bağları, Çiriş köyü yakınlarına askeri gamizonun kurulması ile önemini kaybetti ve 
giderek yokoldu. Şimdi bu kesimler tamamen çıplaktır. 

Diyebiliriz ki, 1915 katliamı ve sonraki dönemlerde Ennenilerin çekilmesi ile Muş il merkezi 
yeşilliğini yitirdi. Bugün Muş şehn ve çevresi geçmişe göre yüzde 80 düzeyinde çıplaklaş
mıştır. 

Muş şehrinin, Dere (cırt), Kale (Qele), Kültür (Taşo), Minare, Muratpaşa, Saray, 
Sunay, Hürriyet, Yeşilyurt, Zafer isimli lO mahallesi vardır. Saray, Sunay, Hürriyet, Ye
şi! yurt ve Zafer 1970 lerden sonra oluşan mahallelerdir. 

Muş şehri, karayoluyla Bıngöl ve Elazığ üzennden Batı illerine, Tatvan üzennden de Van ve 
Hakkari'ye,aynca Bitlis ve yine Bingöl üzerinden Dıyarbakır ve Güneybatı illerine bağlanır. 
Türkiye 'yi Iran' a bağlayan demir yolu Muş 'tan geier. 

Muş Merkez ilçe nüfusu, 73 bin 22'si erkek, 67 bin 931'i kadın olamak üzere 140.953'dür. 
Bu nüfusun 44.019 u il merkezinde 96.934"ü de köylerde oturmaktadır. 
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Merkez Nahiye ve Köyleri : 
34 köyü var, Bunlardan Alvannç, Sıronk ve Norşin kasabadır. 

K"!. k"adl oyıenn yem ve es ı an: 
Türkçe adı asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl( eski) adı 
Ağaçlık K am i Kepenek Arak 
Alaniçi Şe ni k Kırköy Sıronk 
An köy Gelialyan Kı yık Qıjıltax- Kaşkaldak 
Bağlar Çiriş-Çınk . Kuminca Qıjlakom 

Cevizlidere Gelguzan Muratgören Suluk 
Çatbaşı Mıxakom Soğucak Mongok-Mıngok 
Çöğürlü Annç Suboyu Hunan 
Çukurbağ Orgunos Sungu Norşin-Norşinafreng 
Derecik Havadorik Sütlüce Sapne-Sapna 
Donatım Tirkewank Tabanh Xırtakom 
Durugöze Tıfnik Tandoğan Elizurum 
Ekindüzü Suşmerg Tekyol Pertek 
Güzeltepe Ajmanuk Üçdere Oxınk 
Ilıca Germav Üçevler Sernal 
inar dı Hıtink Yarpuzlu Soxkom 
Karaağaç lı Alvannç Yazla Ebulbahar 
Karaköprü Xoper Yeşilce Arçuwank 

.... .. .. .. . . 
Çöğürlu ve Arçuvank koyunde otııran çok az çeçen aıle var.l892 Osmanlı-Rus savaşında ıkı 
yüz kadar aile bu köylere iskan edildiler.Bu aıleler l975'ten itharen kısmen Mardin Kızıl
tepe'ye kısmen de Batı'ya Adapazarı ve çevresine göçettiler. Şu anda bu köylerde otırranlS-
20 çeçen aile var. 

1950-54 arası dönemde, Tıfnik, Ebulbahar, Kırtakom, Sıronk ve Elizurum köylerine İspir ve 
Şavşat tan yüzlerce aile getirilerek iskan edildi. Bunlarda, 1975 ve sonraki YJllarda kısmen 
Batı 'ya, kısmen de civar vilayet merkezlerine göçtüler. Bugün her köyde bu göçmenlerden 3-
4 aile varlar. Bunlar da bölgedeki halk ile kaynaşmışlardır. 
Kızılağaç Nahiyesi: 
Bucak merkezi Darasor ( Kızılağaç) dur ve il merkezine 20 kilometre uzaklıktadır. Diyarbakır 
ilinin Kulp ,Bingöl ilinin Genç ilçesi ile huduttıır. 16 köyü var. Bu nahiye' de hiç bir köyde 
belediye teşkilatı yoktıır. 

K"l ladl oyıenn yenı ve ası an: 
Türkçe adı Asıl (eski adı) Türkçe adı Asıl (eski adı) 
Kızılağaç D arasor Ortakent Artıxonk 
Arpayazı Poxurgof Özdilek Azakpur 
Eğirmenç Şexalan Sağlık Dellake 
Eralanı Kürtıneydan Suluca Korn-Koman 
Güdümlü Nevalemülk Suvaran Kasor 
Harman Xoronk Toprakkale Kelaxweliye 
Karlıdere Petar Yamaç Kerran-Keranihanıza 

Kayalısu Laçikan Yörecik Zengok 
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Mercimekkale Nahiyesi 
Bucak merkezi Sekavi dir, İl merkezine 25 kilometre uzaklıktadır. 31 köyü var. Bu köylerden 
Ewran, Artet ve Qıcık Kasabadır. 
Türkçe adı Asıl( eski adı) Türkçe adı Asıl( eski) adı 
Mercimekkale Sıqavi-Sekave- Karameşe Keremeşe 

Akpınar Axpınar Keçidere Çaxsor 
Alagün Melaxıdıran Kıyıbaşı Arıncik 
Alican Elican Kutlugün Beyreman 
Aligedik Eligedik Mescitli Kızılmescit 
Aşağısızma Xarabexartos Sarıdal Kımsoran 

Bakırcılar Merxasıfro Serinova Art et 
Bo s tankant Bostankent S udurağı Bezan 
Boyuncuk Şexusıf Sürügüden Xırbefekiyan 
Çiçekli Kotanan Şenova Kıravi-Gırave 
Dereyurt Kıcık (Gıcık) Taşoluk Ak çan 
Dilimli Salorik Tüten Xırabeşehir 
Dumlusu Serkisan-Sarkisan Üçsırt Segıran 

Elçiler Resul an Yaçcılar Evran 
Gümüşali Gümüşali Yukarısızma Kurtxartos/Xartosajorin 
Gündoğan Heftmxel Yücetepe Derik 

.. .. .. . . . Bu koylerden Evran ve Bayraman koyune çerkezler ıle Ispır ve Şavşat tan yuzlerce aıle ıskan 
edildi. İskan edilen İspir ve Şavşat'lılar çoğunlukla çekildiler, sayıları çok azdır. Çerkezler
, den de göçedilenler oldu, ancak diğer göçmenlere nazarıın daha kalabalıklar. 

Y a y g ı n N a h i y e s i ( önccl~ri adı ziyaretiyaret naJıiy,si idı) 
Bucak merkezi Mığdi' dır, il merkezine 34 kilometre uzaktadır. Bucak, Bingöl ilinin Solhan 
ilçesi ile huduttur. Bucağa bağlı 24 köy var. Bunlardan Yaygın ve Konukbekler kasabadır,. 
Paas, Dom köyleri Konukbekler kasabasına, Baxlumelik köyü ıle Axıno köyü ve İşkeftiyan
mezresı ise Yaygın kasabasına bağlıdır. 
rı· · ldl arı oyıenn yenı ve ası a 
Türkçeadı Asıl (eski) adı Türkçeadı Asıl( eslci)adı 

Yaygın Mıxdi Köşk Koşk • 
Ağartı Sahag Nadaslık Herget-Hergeft 
Aşağıyongalı Paxejerin Savaşçılar Xazyan 
Bahçeköy Baxçe U1ukaya Oruh 
Beşpannak Gemi k Yancalıöz Xeybiyan 
Bil ek Pazu Yelalan Dersim 
Bozbulut Komus Yukarıyongalı Pagejor 
Erencik Aiaddin Ziyaret Ziyaret 
Gölköy Gol-Gole Körpeağaç Do m 
Kalecik Kalecik Yeroluk Pal as 
Karabey Kerebeg Dağarası Baxlumelik 
Konukbekler Anzar Kardeşler Axino 

.. .. .. Sabak, Karabek,Pazu, Xazyan ve Orux koylerınde Zaza lehçesı ıle konuşulur. Bu koy halkları 
Kırmancı lehçesini de çok iyi bilirler 
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Pagejer, Baxlumelik, Ziyaret köyleri ile nalıiye merkezinde oturan Türk asıllı aileler var. 
Bunlar iskilli kanunıma dayalı olarak Karadeniz bölgesinden, çoğunlukla Şavşat ve İspir'den 
1950-54 yıllan ıiınde getiriderek yerleştirildiler. Çoğu, 1970 ve sonraki yıllarda kendilerine 
devlet tarafindan verilen arazileri bölge halkına satarak kısmen Batı' ya ve kısmen de ci var il 
merkezlerine taşındı lar. Bu köylerde şimdi çok az türk asıllı aile var. Kalan aileler bölge halkı 
ile, her açıdan kaynaşmışlardır. 

Bulanık ilçesi 

Ilçe statüsünü aldığı tarihten bu yana resını düzeyde bu isimle bilinr. Bi rivayete göre Haçlu 
suyunun bulanıklığı nedeniyle ilçenin adı Bulanık olarak bırakılmış. Birivayete göre de yazın 
ilçeyi toz bulutlarının sık sık kaplaması nedenile ılie merkezıne Bulanık adı konmuştur. Ilçe 
merkezının asıl adı Qop 'tur, köylü özel ilişkilerinde halen hu adı kullanır. 
İlçe, Muş il topraklarının ortadoğusunda yeralır. Batı'da Muş Merkez ilçe ve Varto, doğu'da 
Malazgirt, Korkut ilçeleri ile kuzeyde Erzurum ilinin Hınıs ilçesi ile huduttur. Yüzölçümü 
1706 kilometrekaredir. Muş il topraklanmn yüzde 20.8 ini kaplar. Nüfusu, 39 bin 865'i 
erkek, 39 bin BO'u kadın olmak üzere 78.965'tır. Nüfusun 13 bin 332' si ilçe merkezinde, 65 
bin 663'ü de köylerde yaşar. Yüzölçömü ve nüfusu itibarıyla Muş ilinin en büyük ilçesidir. 

İlçe, yüksek dağların çevirdiği ortalama 1700 metre rakımında düzlüklerin bulunduğu çukur 
bir alanda yeralır. Bilican dağları, Kuzey-Güney, Hamurpet dağlan da doğu-Batı doğrul
tusunda Bulanık ilçesini çevreler. Murat ırmağı, Ova boyunca Bulanık topraklarından akar. 
İlçenin diğer akarsulan, H efirenk (Hınıs ), Körsu, Liz ve Mami dereleridir. İlçenin en önemli 
gölü Haçlu'dur. Aynca ilçe merkezinin 2 kilometre kadar batısmda Şor gölü denen bir 
bataklık alan vardır. 

İlçe merkezi, İlçenin orta doğu kesiminde, Murat ırmağının iki kolunun kesiştiği bölgenin 
batısında, ova da kumlmuştur. Körsu deresi 200 metre kadar kuzeyinden akar. Bi rivayete 
göre Xaçlu suyunun bulanıklığı nedeniyle ilçenin adı Bulanık olarak bırakılmış. Bi rivayete 
göre de yazın ilçeyi toz bulutlannın sık sık kaplaması nedenile ilçe merkezıne Bulanık adı 
konmuştur .. 
İlçe merkezi Cumhuriyet, Güllüova, İnönü, Kültür, Mescitli, Yeni, Zafer olmak 
üzere 6 mahalledir. 

Merkez Nahiye 

25 köyü var. Later, Rüstemgedik ve Yoncalı 
Köyterin yeni ve asıl adlan 
Türkçe adı Asıl( eski)adı 

Arakonak Odunçor 
Balotu Teyxut 
Çaygeldi Elibocan 
Elmakaya Later 
Ericek Ericek 
Gölyanı Xaçlu 
Güllüova Şexyakup 
Göztepe Piran 
Gümüşpınar Pührr 
Gündi.izü Melamıstafa 
Günyurdu Tırtop 

Karaburun Mıxik-Pıramıhik 
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kasabadşr., belediye teşkilatlan var. 

Türkçe adı 
Kırkgöze 
Kotanlı 
Mescitli 
örenkent 
Rüstemgedik 
Söğütlü 

Sultanlı 
Şehittahir 
Üçtepe 
Yoncalı 

Asıl( eski) adı 
Kekerli 

Kotanan 
M esc it 
Xırabeşehir 
Rüstemgedik 
Sö güt 
Sultan 
Kuştiyan 
Mirbar 
Yoncalı 
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Mescitli , Kekerli, Mirbar, Yoncalı, Teyğut, Odunçor ağırlıkla 93 muhciri Azerilerin oturduk
In köylerdır. Bu köylerde oturan kürt ailelerde mevcuttur, ancak azınlıktadırlar. 

Erentepe Nahiyesi : 
N ahi ye merkezi Liz' dir ve ıli e merkezine 25 kilometre uzaktadır. 20 köyü var. Nahıye 
merkezi Erentepe ıle Melakent kasabadır. 
K"!'. ldl oyıerın yenı ve ası a an: 
Türkçe adı Asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl (eski) adı 
Erentepe Liz Gülçim en Çemagulan 
Abdalbeyazıt Ebdalbazit Günbatmaz Adgon 
Akçaannut Melakorik Hoşgeldi Xwaşgeli 

An köy Ari Mollakent Melakent 
Aşağıbüklü Büklajer Oğlakkaya Pırkaşen 

Büngüldek Kanisıpi Okçular Şexveli 

Cankurtaran Gebolan Olıırdere Kopo 
Çataklı Xesangoran Uzgörür Neynık 

Dokuzpınar Koxak-Kovak Yemişen Piyonk 
Esenlik Ab ri Yokuşbaşı Semerşex 

. ' .. 
Hoşgeldı, Koxak, Şexvelı ve Lız de ,Envan, Nalıçıvan ve Kars bölgesınden gelen 93 
muhacirleri kürtler otuınır.Bunlar Bekıri ağiretınm Oroi,Aiasoriyan, Gasori ve Tutunpısiyar 
kollanndandırlar . 

. Karaağıl Nahiycsi 

Bucak merlezi Karaağıl'dır, ilçe merkezine 35 kilometre uzaktadır. Erzurum'un Hınıs ilçesine 
komşudıır. 22 köyü var, bunlardan sadece Xemzeşex Kasabadır. 
Köylerin yeni ve asıl adları: 

Türkçe adı Asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl( eski) adı 
Karaağıl Karaaxıl Köprüyolu Bi tl u 
Adıvar Şirvanşex Kıırganlı Simo 
Akçakaynak Ş iraz M eşeiçi Elikul ek 
Altınoluk Tırçonk Samanyolu Meman-Memanan 
Bostancılar Anncik Sanpınar (Belde) Henızeşex 

Deçinnensuyu Mıxikameman Seçme Nıftik 
Demirkapı Akrak Sıradere İndiris 
Doç an tepe Şahbarat Şatırlar Şatır 

Eskiyol Elibocan Şehitveren Ş ebidan 
Karncaören Qeraca Tok:lular Masala-Masalan 
Koyunağı lı Xırgız Yazbaşı Mııradibeg 

~ .. .. 
Nahıye merkezynde merk:ezınde ve Sımo koyunde Çerkezler de otunır.Bunlarda 1993 muha
cırlendırler. 1970 öncesinde bu iki köyde çoğunluktaydılar. Bu tarihten sonra bir kısmı Bula
nık ilçe merkezine çekildi ve bir kısmı da Batı 'ya göçetti. 

Şirvanşex, Anncik, Akrak ve Simo köylerınde da oturaniann çoğu 93 muhaciri Kürt aileler
dir. 
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Hasköy ilçesi (Eski adı Derxas'tır) 

Muş topraklarının güneyinde yerahr. lO seneden bu yana ilçedir. Bitlis yolu üzerindedir. 
Bitlis'in Mutki ve Güroymak ilçesine huduttıır. Kuzeyinde Korkut ilçesi, Güneyde de Batınan 
ilinin Sasun ve Mutki ilçesi ile komşudur. 
Yüzölçümü, 504 kilometrekaredir. Nüfusu, 12 bin 098'i erkek. ll bin 564'ü kadın olmak 
üzere 23 bin 662'dir. Bu nüfusun 10 bin 532'si ilçe merkezinde, 13 bin l30'u köylerde yaşar. 
Yüzölçümü ve nüfusu itibaoyla Muş ilinin en küçük ilçesidir. 
En önemli akarsuyu Avareş'tir. Sazlık başı köyü hududunda ilçe topraklanna giren Avareş, 
güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda akar, İlçenin 500 metre kuzeyinden geçer. İlçe topraklan 
Avareş ile Xaçereş dağlarının kuzey bitimi arasında bir şerit gibi uzanan ovalık bir alandır. 
Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama olarak 1400 metredir. 
İlçe merkezi, Şımlak ve Alvarınç köylerinde otoranlar çoğu arapça konuşan Bıdıri aşireti 
mensuplandır. Bunlar Kürtçeyi de iyi bilirler. Bir kısmı kendisini Arap sayar. Kendisini Kürt 
görenler daha çoğunluktadır denebilir. Kürtlerden farklı bir kültürleri yoktur. Türküleri, 
folldorlan ayındır. 

İlçe merkezi, Sunay,Killtfu ve Sayan olınak üzre üç mahalledir ve 18 köyü var. Bu ilçe 
merkezinde ve köylerinde otoran Türk asıllı yoktur. İlçe köylerinden sadece Mıgrakom 
kasabadır, 
ıc·· ı . 1 d! oyıenn yem ve ası a an; 
Türkçeadı Asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl (eski) adı 
Aşağıüçdam Rayaüşdam Karakütük Zıgak 
Azıklı Tıxsımer Koçköy No k 
Böğürdelen V artıhak Koxuktaş Gesan 
Büvetli Avzut Ortanca Ortanca 
Dağdibi Şımlak Otaç Zırket 
Düzkışla Mıxrakom Sanbahçe Ar ak 
Elmabulak Kolosik Umıırca Arkavank 
Eşmepınar Enşter Yerkaya Bındak 
Gökyazı Manıik-Mamika deşt Yukanüçdam Kürtüşdam . 
K o r k u t I I ç e s i (asıl adı TİL'dir) 

Muş ili topraklannın Orta kuzeydoğusundadır ve 1990 da ilçe statüsünü kazandı. Güneyde 
Hasköy, Batı 'da Muş merkez, Doğu' da Bitlis ilinin Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile komşudıır. 
En önemli akarsuyu Kelareş deresidir. 

Nüfusu, 14 bin 184'ü erkek. 11 bin 654'ü kadın olınak üzere 27 bin 441 'dir. Bu nüfusun 3 bin 
212'sı ilçe merkezinde, 24 bin 229'u köylerde otıırur. Balıçelievler, Kültür ve Şehitler 
olarak adlandırlınış üç mahallesi ve 32 köyü var. Köylerinden Vartınis kasabadır. 

Bu ilçe merkezinde ve köylerinde otoran türk asıllı aile yoktur. Daha evvelce Kelareş deresi 
girişinde Kümbet olarak bilinen alana, aynı adla köy oluştııruldu ve Şavşaftan beş kadar aile 
getirilip yerleştirildi. Ancak bunlar 1975 yılında meydana gelen bir cinayet olayının ardından 
Batı' ya göçettiler. 
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K .. l . oyıenn yenı ve ası ladl arı: 
Türkçe adı Asıl( eski adı) Türkçe adı Asıl( eski) adı 
Akyıldız Hıngırvan Kazanan Kazanan 
Alazlı Al az Kıryaka S mak 
Altınova V artmis Kocatarla Elikırpun 

Balkır Bulatık Konakdüzü Ardonk 
Çalaplı An dak Kümbet Kümbet 
Çınarardı Pızong-Pızongan Mollababa Mollababa 
Değinnit aş Kağmut Oğulbalı Azakpur 
Demirci Demirci Pınarüstü Yekınal 

Düzova Düzova Sannaşık Suspert 
Uruman Gültepe Sazlıkbaşı Akpmis 
Güneyik Xars Tanköy K ot 
Güven Xasik Taşlıca Xıcitan 

İç boğaz Norkavank Yedipınar Zorava 
Kapılı Arııis Yolgözler Axdııt 

Karakale Kelareş Yünören Mızgeftok 

Yürekli İrzak 

Malazgirt İlçesi 
Asıl adı K ele· dir. Kela Mılazgırte de denir.Bugün bu Muş köylüsü özel ilişkilerinde Kele 
adını kullanır. 

İlie, Muş ili topraklanmn doğusunda yeralır. Kuzey ve doğuda Ağn ilinin Patılos ve TUT AK; 
Güneyde Bitlis ilinin Adılcevaz, Batıdıı Bulanık, Kuzeybatıdıı dıı Erzurum ilçeleriyle 
komşudur. Yüzölçümü 1534 Kilometrekaredir. Yüzölçümü itibarıyla üçüncü büyük ilçesidir. 
Muş il alanının Yüzde 18.7 sini kapsar. 

İlçenin doğusunda 2256 metre yükaekliğindeki Katavin (ismi Top olarak dejjiştirlmiştiı) dağı, 
güney ve güneydoğusunu da Süplıan dağının uzantıları çevreler. Ancak lıer iki dağın dıı 
zirvesi ve kitlesi Malazgirt hudutlarının dışındadır. Murat nehri bu ilçenin topraklarına 

kuzeydoğudan girer , önce kuzey-güney, sonradan dıı doğu-batı doğrultusunda akar. Aynca 
ilçeden, Badişalı, Karakaya ve Hınıs suyu akar. 

Nüfusu, 32 bin 026'sı erkek:, 30 bin 825'i kadın olmak üzere 62 bin 851 'dir. Bu nüfususn 19 
bin 79'u ilçe merkezinde 43 bin 772'si köylerde oturur. 

İlçe merkezinde , İspir ve çevresinden göçederek gelip yerleşmiş olanların dışındıı Türk asıllı 
halk yoktur. Az miktardıı Türk asıllı göçmen (Şavşatlı) Ayualıhoca köyünde oturur. Bunlarda 
son dönemlerde Batı 'ya ta~ındılar. 

Ilie ınerkezı, Muş il merkezine 135 Kilometre uzaklıktadır. İlçe merkezi olarak nüfus ve yer

leşim yeri itibarıyla Muş'un ikinci büyük ilçe merkezidir. Adalar, Afşin, Aksungur, Ali
şen, Altuı:ıtaş, Daniğmentgazı, Saltukgazi, Mengüçgazi, Saytekingazi, Selçuklu 
olmak üzere on mahalledir. 
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Çok eski bir yerleşim merkezidir. Çevresi Bizanslar döneminde yapılmış surla çevrilidir. 
Halen bu surlar kısmen durmaktadır, çoğu yerleri de yıkıntı halinde ve görülmektedir. İlçe 
merkezi Bulanık üzerinden Muş'a, Patııos üzerinden de Ağrı, Erzurum ve Van'a karayolu ile 
bağlıdır. 

M e r k e z N a h i y e : 18 köyü var. Bunlardan Xırabesor kasabadır. 

K" 1 . loyıenn yem ve ası ı ad! an: 
Türkçeadı Asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl( eski}_ adı 
Al yar Eliyar Hanoğlu Hane(haııi) 
Aradere Pıramasiyan Hasretpınar Tendürek 
Ayaalıhoca A ynalılıoca Karakaya Karakaya 
Beşçatak Çarabakasım Kılıççı Kılıçı 
Bostankaya Bostankaya M ezmeköy Mezra 
Çayırdere Deri k Mollabaki Melebaki 
Dolabaş Dolabaş Okçulıan Okçulıan 
Gül eç Gül eç Selekutlu Selekutlu 
Gülkoru Xırabesor Tatlıca Hasunan 

Aktuzla Nahiyesi 
İlçenin batı kuzeyindedir. Nahıye merkezi Aktuzla'dır, ilçe merkezine 47 kilometre 
mesafededir. 25 köyü var. 

K" 1 .. oyıenın yenı ve e ski d! a an: 
Türkçe adı Asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl( eski) adı 
Aktuzla Aktıızla Kadıköy Kade 
Ağılbaşı Mergaçevik Karakoç Hase. 
Bademözü Bastım Kardeşler Kardeşler 
Balkaya Rojkan Annealı Morhan-
Beşdam Melaelli Morçan 
Beypınarı Miro Kazgöl Kazgöl 
Boyçapkın Boyçapkın Kurnca Qeraca-Quruca 
Çiçekveren Zıkreş Sırtdüzü N aze 
Erence Azo Tıkızlı Fisvan-Fişvan 
Fenek Fen ek Ulusu Feyat 
Güzelbaba Hıtik Uyanık Velakor 
İyikomşu Torakan Yolgözler Sivo 

Yurtseven Malbant 
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Karahasan Nahiyesi 
İlçenin güney ve güney doğusundadır, Bitlis ilinin Adıleevaz ve Ahlat ilçesine komşudur. Nahiye 
merkezi Şebo'dıır, ilçe merkezine 32 kilometre mesafededir. 15 köyü var. 
K"" 1 . ad1 oyıenn arı: 

Türkçe adı Asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl( eski )adı 

Adaksu Şebo-Şebboy Molladennan Meladrman 
Ak ören Axören Odaköy (Odaklı) Oda-Ağda 

Boyundere Demyan Oğuzhan Oğuzxan 

Karaali Elireş örenşar Xarabaşehır 

Karahasan Karahasan Sarıdavut Sarıdavut 

Kızılyusuf Kızılyusuf Tatargazi Tetargazi 
Kulcak Avdo Yaramış Yaramış 

Mağalcık M exe! 

Nurettin Nahiyesi 
İlçenin Kıızey ve Kıızey doğusundadır, Ağrı ilinin Tutak ve Eı:zunım ilinin Hınıs ilçesine 
komşudur.Nahiye merkezi Düynük 'tür ve ilçe merkezine 24 kilometre mesafededir, 16 köyü var. 
K""l". ldl oyıenn yenı ve ası a arı 

Türkçe adı Asıl( eslti)adı Türkçe adı Asıl( eslti)adı 

Konakkuran Düyniik Haneağız Ganikork 
Akalan Gomasait Hasanpaşa H esenpaşa 
Alikalk en Elikalkan Aslankaya Kasımarıza 

Aşağıgıcık Qıcıkajer Koçali Axakomu-Komaaxa 
Bahçeköy Baxçe Laladax Alikan 
Dirirupınan Xanik Mezraköy Mezra 
Doğantaş Kutkan-Kütkan Nurettin Nurdin 
Gölaçılı Kiranlık Yukarıkıcık Kıcıkajor 

VARTO ilcesi 
Urartu şehridir. Tarihte ismi Vaurtu-Voartok olarak geçer. Bölge halkı Gımgıın adıyla bilir. Gümgüm 
de denir. 

İlçe, Muş il topraklannın kuzeybatısında yeralır. Kuzeyde Erzurum ilinin Hınıs ve Tekman ilçeleri, batıda da 
Bingöl ilinin Karlıova ilçeleri ile komşudur. Günyde Merkez ilçe, doğuda da Bulanık ilçesiyle çevrilidir. 
Genelikle da~larla kaplıdır ve ilin en yüksek bölümündadir. Ilçe alanı, Murat nehri ve Köşkar, Çalbıhor dereleri 
ile parçelanmıştır. Murat nehri ilçe alanına doğudan girer ve doğu-batı doğrultusunda, merkez ilçeye doğal bir 
sınır oluşturarak akar. 

Yüzölçümü, 1418 kilometrekaredir, Muş il alanının yüzde 173'ünü kapsar. Nüfusu, 21 bin 132'si erkek, 21 bin 
509"u kadın olınak iizere 42 bin 641 'dir. Nüfusun 10 bin 980'i ilçe merkezinde 31 bin 661 'i köylerde oturur. 

Bu ilçeye de ieerkez ve ieien göiü oldu. Tepe, Çalbıhör, Zınnk, Eynan köylerinde otururlar. 1975 sve sonrası 
yıllarda bunlardan birçok aıle Batş'ya Adapazar ve Sakaıya dolaylarşna taşındılar. 
Üstükran nahiyesinda oturaniann tamamı Alevidir. Merkez bucağa bağlı birçok köyde de Aleviler oturur. 
Çoğunlukla zazaca konuşurlar. Bunlann taıııaıııına yakını kırmancı lehçesini de bilir. 

İlçe Deprem fayı hattı iizerindedir. 1946 ve 1966 yılında büyük deprem felaketi yaşandı. 1966 yılındaki 
depremde 2 ı 18 kişi yaşanıını yitirdi. 

Ilçe merkezi Bingöl dağlarının güney etekleri üzerinde, Çarbıhor suyuna katılan Goşkar ve Xoşan 
derelerinin vadileri arasına kıırulmnştur. Erzurum-Muş kanıyolu İlçe merkezinden ge-çer ilçe merkezi, 
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Muş il merkezine 65 Kilmetre mesafededir. V arto merkez ilçe, Alagöz, Bahçelievler, Gümgüm, 
Hürriyet, İnönü, Kültür olmak üzere 7 mahalledir,50 köy-merkez nahiyeye bağlıdır. 

K""l" ldl oyıerın yenı ve ası a an: 
Türkçe adı Asıl( eski) adı Türkçeadı Asıl( eski)adı 
Acarkent Zaçex Kayalık Zınng 

Ağaçaltı Xelefan K aygıntaş Kımsoran 
Agaçkoruru Seferek Kaynarca Bazikan 
Aşağıalagöz Alangozajer Koçyatağı Gomazile 
Aşağıhacıbey Hacıbegajer K olan Qulan 
Aydınpınar Qalçık Leylek Leylek 
Bağiçi Çarbıhör Ocak lı suııaşe 
Baltaş Kevırhıngıv Çlğlakçı Kovik 
Başkent Başkent O lçekli Diyadin 
Boylu Kirs-Kers Özenç Kereseyit 
Bozingöze Bındali Sağlıcak Dap ak 
Çaltı lı M ış ko Sazlıca Qerqerut 
Çayçatı Gundemira Seki K eç an 
Çobandağı Gestemerd Sırasöğütler inak 
Dallı öz Gomagorgo Taşçı Taçi 
Diktepeler Segıran Taşdibek Bırabayakup 
Dutözü Darebi Tepeköy Tepe 
Görgü Kurçik Ulusırt Çerkezyan 
Haksever Habiban Yarlısu Goşkar 
Hüseyinoğlu Hüseyınoğlu Yayıklı Müzran 
İlbey Dodan Yayla Yayla 
Karameşe Qeremeş Yedikavak Derika anere 
Kayadelen Kunav Yılanlı İnal i 
Kayalıdere Xınzorajer Yukanlıacıbey Hacıbegajor 
Ko lan Kulan Zorahat Zorava 

Çaylar Nalıiyesi 

N alıiye merkezi, Üstiikrandır, ilçe merkezine 25 kilometre mesafededir. 22 köyü var ve bu köyde 
oturaniann tarnama yakını alevi kiirttiir. 
K""!. di oyıenn a an: 
Türkçe adı Asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl( eski)adı 

Çaylar Ü stiiküran - Içmeler Rakasan 
Alabalık Mengel Kartaldere Civarik 
Arınutkaşı Danzig Küçüktepe Hamük-Çamuk 
Beşikkaya Müskan- Mfıskan Köprücük Kasıman 
Çalıdere Xarik On pınar Çemeran 
Dağcılar Caneseran Öz konak Karagiviç 
Doğanca Sofyaıı Taşlıyay la Ş aman 
Eryurdu Xaşxaş Telmedüzü Badan 
Gölyayla Kiiziik Tuzlu Şorik 
Güzeldere Zengel Üçbulak Üstükranapıçuk 
Güzelkent Tatan Yeşildal Çorsan 
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Karaköy Nahiyesi : 

Nahiye merkezi Omcalı'dır, ilçe merkezine 40 kilometre mesafededir, 20 köyü var. Bucak merkezinde 
ve köylerinde oturanların tamarnı sünni kürttür. 

K .. 1 . dl an: oyJenn a 
Türkçe adı Asıl( eski) adı Türkçe adı Asıl( eski) adı 
Omealı Omealı Göltepe Şexpir 
Akçatepe Darabianer Karaköy Karaköy 
Alnıaçık Sercük Karapınar Karapungal 
Çayönü Dırhan Kayalıkale Xınzorajor 
Değerli Nefsianer Kumlukıyı Derikaaner 
Dönertaş Sannç Kuşluk Yekmal 
Durncabul ak Lolan-lolanyan Sanlıca Ş ip 
Erdoğan Avrf2 Ünaldı İskender 
Esenler Esenler Yeşilpınar Viranç 
Gelintaşı Kakır Yurttutan ~ehan-İsfehan 

Sosoyo-Ekonomik Gelişınişliği 
Cwnhuriyet öncesi dönemde Muş bölgede sosyo-ekonomik gelişmişliği itibarıyla ileri düzey-de olan 
illerden biriydi. Tarımsal alanda bölgede en fazla üretimi sağlayan bir ildi. 1871 Er-zurum vilayeti 
salnamesine göre, o tarihte Muş sancağı, Erzurum vilayetinin ve çevre illerin gıda ambarıdır ve çevre 
illerin Buğday, arpa, soxan, kavun-karpuz, tütün, üzüm, elma, armut, fasulye ihtiyacı Muş ovasından 
karşılanmaktadır. Dokwnacılıkta kullanılan keten de Muş o-vaından sağlanırdı. Tarihçi seyyah Vilat 
Cuinetenin Asya Türkiyesi isimli eserinde de bu hususta aişklama var. Behrztıldıçı kadarşyla. 
Kürdistan' da, Kars ve Eızuurmdan sonra en fazla hayvan Muş' ta beslenmektedir .1890 başlarında 
Muş sarıcağında beslenen küçük baş hayvan sayısı 800 bin, büyükbaş hayvan sayısı 200 bin 
civarındadır. Muş ovasında, en küçü-ğüne kadar bütün köylerde meyve ve sebze bahçeleri var. On 
binin üstünde bulunan arı kova-nından 40 bin okka bal ve balmurnu elde Edilmektedir. Muştan, 
dışanya yılda yirmi binin üstünde tiftik keçisi postu ve 400 bin kilogramın üstünde şarap 
satılmaktaymış. El sanatları ve küçük sanayi alanmda gelişkin bir yapıya sahiptir. Muş Merkez kazası 
ile çevre köylerde çuha, muşamba, renkli bez, basma, yünden kilim ve keçe dokurnacılığı iler bir 
düzeydeydi. Muş'ta üretilen altın ve gümüş tabakaları, sigara ağızlığ, kamçı, kılıç, kazan ibrik, tunç 
semaver, legenler, tunçtan şamdan, mangal, buhurdan bölgede ünlüydü .. Mus' ta yapılan külah ve şahn 
ayrı bir üstün özelliği vardı. Bölgede, tuğla, kiremit üretiminin en fazla olduğu bir sancaktı. 
Murn,sabun üretiminde, sobacıhk, hasırcılık, semercilik, boyacılık, saraçlık'ta da ileriydi. Cuinet, 
kitabında, Muş sancağında dokunan beyaz bezin çok dayanıklı olduğuını, bu kumaş ile ve Muşta 
dokunan renkli yaşmak kumaşlarının, Erzurum, Kars, Trabzon, Erivan ve Tiflis pazarlarında fazla alıcı 
bulduğunu, arandığını, özelıkle vurguluyor. 

1915 katliamının ardından ermeniterin çekilmesi ıle, el sanatlarında büyük bir gerileme oldu Varolan 
imalathane, atölye ve sınai ve ticare işyerleri yerlen kapandı. Tahıl üretimi en aza indi, çeşitliliğitti yi
tirdi, bölge halkı, birkaç tür sebze ( lahana gibi) ve Kavun-karpuz üretimi ile kaldı. Meyvecilik, üzüm, 
üzüm mamulleri, özelikle şarap irrıali, keteneilik giderek tarihe karıştı. Muş il merkezinin Xaçereş -
Kurtik, Aqupaxa ve Şerafettİn dağlarının uzantıları, cumhuriyet öncesi dönemde tamamaıyla bağ ve 
bahçelerle örtülüydü, şimdi bu kesimlerde an-cak 150-160 dönümlük bir alanda üzüm bağına, bağ ve 
bahçeye rastlanabilir. 

1992 DİE kayıtlarına göre sosoyo-ekonomyk gelişmişlik ıtıbarıyla, ,Muş ili, Türkiye genelinde so
nucudur. İstihdam, eğitim, sağlık sorununda,seviye itibarıyla, hem Türkiye hem de bölge (Kürdistan) 
ortalamasının altındadır. Aşağıda 1990-92 ölçülerine göre hazırlanmış olan tabloda bu durum açıkça 
görülmektedir. 
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Ht..ıt': A"J: .... JJJ~I L."JJ.L.AI'A * p,, .<. 98 
Muş ortalaması Bölge ortalaması Türkiye 

ortalaması 
Şd:ılTl~'Tile oram Yüzde 26.86 Yüzde 42.57 Yüzde 59.01 
Yıllık göç onuu B inde -94.49 B inde -90.92 000 
Doğurganlık oram B inde. 5.36 Binde ...... 4.24 B inde 2.65 
Hane halkı Büyüklüğü 8.36 kisi 7.2 kişi 4.97 kisi .. 
Tanmiş kolunda çalışardann toplam istilıdama Yüzde 84.58 Yüzde .... 71.93 Yüzde 53.56 
oranı 

Sanayi çahşanlann toplam it..1.ihdama Yüzde 2.18 Yüzde 3.98 Yüzde 12.80 
oranı 

Ticard işkolunda çalışanların toplam istihdama Yüzde 2.04 Yüzde 3.67 Yüzde 7.93 
orarıı 

Mali kurırııalar iş kolwıda çalışanhum Yüzde 0.25 Yüzde 0.64 Yüzde 2.32 
Toulstilıdıma.Oram 
Ucretli çalışanlanıı. Toplam istihdanm oranı Yüzde 12 61 Yüzde 23.47 Yüzde 38.45 
Ücretli çalışan kadınların toplam istlhdama Yüzde !.13 Yüzde 2.10 Yüzde 6.37 
oram 

İşverenlcrirı toplam isthdama ora:ru Yüzde O. 15 Yüzde 0.36 Yüzde 1.34 
Okur-yazar nüfus ocam Yüzde 56.79 Yüzde 68.16 Yüzde 80.46 
Okur~yaY..ar kadın nüfusun~un,toplamKadın Yüzde 38.42 Yüzde 54.89 Yüzde 71.95 
nüfu.<;una or.m.ı. 
i.Jnivenrite hitiren]erin okul bit:irenlere oranı Yüzde 2.49 Yüzde 3.33 Yüzde 4.72 
Ilkokula gidcul<r oımu Yüzde 91.87 Yüzde 93.69 yüzde 97.10 
OrtaokuHargidenler oraru Yüzde 31.41 Yüzde 48.84 Yüzde 68.55 
Liseye gidenler oranı Yüzde 22.23 Yüzde 33.37 Yüzde 45.52 
Bebek ölüm ornm B inde 96 B inde .. 74 B inde 67 
On bill klŞIYC-düşcn hekim sayısı 3.40 6.31 10.87 
Onbin lcişiye düş. Diş.helcimi 0.32 0.69 1.89 
Savts 
On bin kişiye düş.Eczanc say. 0.47 1.00 2.36 
Onbin kişiye düşen hastahane yatak sayısı 8.4 13.9 21.9 
Organi:r~:Y{ bölgesi parsel sayısı o 427 5893 

Imalat sanayı işyeri sayısı 3 142 10541 
Imalat sanayi yıllık çalışcular ortalama sayısı -· 20464 978983 
Fert başına imalat sanayı katına değeri -· 928545TL 7596132 TL 
Kırsal nüfus başına Taıunsal üretim değeri !42089826 TL 157!4348 TL 18206054 TL 
Tanıı:lSal Üretim değerini.n Türkiye içindeki 

1 navı 
Yüzde0.938 yüzde lO. 004 000 

ayrisafi yurt içi hasıla Içindeki payı Yüzde 0.162 Yüzde 4.191 000 

Fert Raı;ıma Gayri safi Yurtiçi Harula 8127375TL 94170TL 33313730 TL 

Tablo da görüldüğü üzre Muş ilinde istihdam, ağırlıklı olarak Tanm işkoluııdadır. Sanayi, ticaret ve 
Mali kurumlar iş kolunda istihdam, genel istihdam oranına göre çok çok düşüktür. Ücretli işçi 
istihdamı yüzde 12.61 düzeyindedir, Türkiye ortalamasının çok çok altındadır. Ki bı.ını.ın yüzde 
1 O. Tsi Kamu hizmetlerindeki ücretlilerdir. 
Geçmiş dönemde halkın büyük bir kazanç kaynağı olan Ormancılık, bugün Muş ilinde önemini 
tamamen yitirmiştir. 1950 lerde 178 bin hektar olan orman alanı, DIE kayıtianna göre 1980 de 78 bin 
hektara inmiştir. Ki bımı.ın yüzde 2.6 sı normal koru, yüzde 2.5'u bozuk ve yüzde 93 ü de normal 
baltalıktır. Kereste ve diğer sanayi imalında kullanılacak ağaçlar Muş ormanlannda artık yoktur. 
Bugi.in Muş ilinde orman alanı 25-30 hin hektar düzeyindedir. 
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Muş ilinde ilk kurulan sanayi kuruluşu, Türkiye Süt Endüstürüsü Kurumunun 1974 yılında o
luşturduğu Süt fabrikasıdır. istihdam ettiği ücretli işçi ve personel sayısı hiç bir dönemde 10'-un 
üzerine çıkmamıştır. 1983 te Şeker fabrikası oluşturuldu ve üç yıl sonra üretime geçti. Yıl-da en fazla 
45 gün çalışmaktadır.Çalıştığı dönemde istihdam ettiği ücretli işçi ve personel sayısı 40-50 arasmda 
olmuştur. 1985 yılmda Yem Sanayi genel Müdürülüğü tarafından sa-dece Muş ilinin yem ihtiyacını 
karşılamak üzere Muş Yem Fabrikası kuruldu. DIE verilerine göre ve Muş il yıllığında belirtildiği 
kadanyla, Muş Yem fabrikasının üretimi, Muş çifçisinin yem ihtiyacının ancak% 18 ini karşılayacak 
düzeydedir. istilıdam edilen ücretli işçi, personel sayısı 15-25 arasındadır. Bu kunıluşlann dışında Köy 
kooperatifler birliğinin özel idare ile ortaklaşarak kıın:luğu Muştar isimle un fabrikası, Peyııir ve 
Tereyağı inıalatlıanesi, Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Aktıızla Tuz işletınesi ve Yaprak Tütün ve 
bakımevi var. Bunlann tümünün istihdam ettiği işçi ve personel sayısı 100-120 dolaylanndadır. Ki Bu 
sanayi kuru-luşlarının tümünde istihdam edilen personel ve işçilerin ancak yüzde 35 kadan Muş ili 
halkın-dandır. Ayrıca üretim kapasiteleri itibariyle bu kuruluşlar, tanm ve ticari işkoluna ve diğer yan 
iş koliarına pek bit aktivite de kazandırmamıştır. 

Muş ili de, diğer Kürt ilieri gibi işgalin, köleliğin acısını çekiyor, geri bıraktınlımştır. ir e ve il halkına 
birşey verilmemiş, alınmıştır. Ne yapılımşsa, çalıp çırmak, götünnek için yapılmıştır .. 

Burası Muştur havası hoştur 1 
giden ge 1 mi y or, acep bu n e i ş 1 ir ..... ! 

Muş'lular bu türküyiiçok sever ve her fırsatta çığırırlar yürekten .... Söyleyişi hoş, Muş'un kendisi de 
hoş, hele havası da hoş .... Suyu ve havası hoş olan bu İl'e gidenler neden geri gelmezler, Acalıa ... ?! 
Muş'un bu boşluğundan mıdır .. ?! 

~ ... IIL....__--'t e; tt. lı tt 

Mani D!!}:inıler Horozu çok olan Gorbe gor olesen 
Defe vurarn zınlesin Acep Sosret köyün sabalıı erken • 
Aşık olan dinlesin (Fiziki yapısı olur. Sökımın bate 

• 
sevdoğunu alıniyen Bozuk olanlara 

Şile olesen 
hiç ev lendinı demesin denir.) Keçel derman bule öz 

• Çort Çort Konuşrne başıne sürter . 
Alme atım karşiye Tekerierne 

(Densiz konuşan) 
Altı aydır kışınıız Yuvarlaııdı çarşiye Tulle Dualar 

Muş'umuza tel gelmiş (Yeni yetişen Genç) Allah Önırüne Çortidır aşımız 

Herkes sevdıgunı ale. Kırcom Olmiş berekt vere. Kargadır kuşımız 
Dandır lavaşımız 

Bilıneceler (Buruşmuş olan) Ah V ah etıneyesen Binmeye atın kulesi 
Dağdan gelir, taştan gelir Ata Sözleri Yüzün Gül e M una! Sinesi dar olmazsa 
Başı üpüsküllü enişte Kursağı yağ kal- edesen. Sevmeye avrat 
gelir. ( Uşkun) dırınaz. Kısası eger fettan 

* • B edualar olmazsa 
Kat katdır katkati Sıçan delige sığmaz Kıdor kıdor olesen 
Allahın bir hlkmeti poççiğine süpürge Qudınıın kırıle. 
(Lalıana) bağlar. • 
O yanı M ermer bu yanı Asil azmaz, İpek 

Belqıti yani qere. 
Ayakte Otuesen mermer içinde var sarı tozmaz. 

Ömer. (Yumurta) etierin yere töküle. 

Not: Bir dahaki sayıda, Muş ilinin, 1830'dan bu yana Kürt ulırnal muhalefetindeki yerini irdeliyeceğiz. 
Ayrıca Bitlis il' ini ilçe ve köyleri, coğrafik özelikleriyle tanıtacağız. 
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ÇEP Ü RAST:l-Rewşa kü gel anji Dewletek lı se gel ı1 

Dew1et&n dın zordestiya siyasi dı meşine, (Wekok: Zor~ 

destiya siyasi en Tırkan lı ser Kurdan) .. 2-Meheki, nave 

serokdewleta Fılistin ... 3-Pere an ji draien kaxezi, 1 

Dengbeşa telefone ya mırov pe dıpeyıve ... 4-BCta~rek lı 

ser de hatın, tiişi felaketeke biin,/ Kıteba piroze ko jı 

Hz.Peyxamber re hatıye şandın .. 5-Nave dewleteki,/ Jına 

ku Zaroka qayt dıke ı1 meze dıke(Tırki) .m 6-Dıjraberi 

"eren ye, 1 Dıjraberi hebUne ye1 yane tışte ko mewclid 

nine,/ Peze mCşıni {paşpô) ... 7-Nave nexwaşi ki, ko 

mırov tımi dılenze / Tav, ev tışta kı1 ronahi dıde lı ser 

dınC,/ Xweli an ji erd ... 8-Nerx an qimeten pırejmariya 

nişandıde, fiya~/ Gotınôn vala, tışte ko hiç keri tışteki 

neye.. 9~Bı5dawi, nemırAva ko te de fere fol hatiye 

şuştın... 1 0-Kıiçık, ki'iti,/ Cejna sersala nU ya Kurdan ... 

I l ~ Qiza şah, Prenses,/ KimyayeAde kurtenıvisa astatine 

ye ... 12-Eşqıyayen roavayetı Tırkiye ne,/ MaH an siyasi 

pıştgırtmi kınn, ali kırın .. , 

BERVE.lER: I -Lı mezopotamye de nave deşteki, Kole1 

ya ko jı ceng ü şer de bmdest bılye ... 2~Tıştek awa kınn 

an ji cih anin,/ Cilreyek rext ko zedeyi kurd h pıştôn 

xwe dıpeçın/ Waxte kU mırov dıqefıle an dıqahıre bı 

bine ki kUr dıbeje ... 3-Hola ko koma pez U dewaran 

dıeıveJ HCdi an gıran qesi kırın an ji lıvin .. 4~ Ciheke 

lı nBzi Mekke ye ko Heci dı Erifa boraqe de lı vır kom 

dıbın,/ Gor din ev zade ko Peşi hatiye n1 dıtıe .. 5-

Zewade U qurnanıye ko dı rt!witi de mırov tev re dıgre ,! 

Nave rojeki.. 6- Cihe ko maden U kıls ı1 tışte wısa 

derdıkeve,/ Kılrtenıvisa Numare ... 7- Kimyayede kurte~ 

nıvisa sodıyUme,/ Dı alet e pivani de her nıqteye -ko 
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zed e an kern dıbe,nıqır .. , 8-Nave dewleteki ko sinore 

Kurdistane de ye, Tışta ko jı bomasi gırtıne ye, 

Bınavekdm zozan.. 9-Ev kesen jı dine Hz.Musanın,/ 

Bıtır bUn, har U din bôn .,. 10-Roja p!şın, dı Cejn an roj 

U tışten wısa gırıngire te gotın( Paşpe), /Dı Latini de 

Hewa an Atmosfer --· ll- Kese ko dı:ı~waze nzgar bıbe 

an azad U serbesti dıxwaze ... 12-Lı herarnberi ko başi ıe 

hatiye kırın,xwe deyndar zanin( Paşpe) ,/ Vexwanna 

mırovan ya bıngehi,/ Dı kimyaye de kurtenıvisa Argone 

ye. 

1 

2 HH-+-

3 
4 
5 
li 
7 

81-11-t-+-
9 

1[1 

111-+-+-
12 L-1--'--

BersivDn h§Jmara çUyi 
Çep (1 rast: !-Musa Anter, isa 2-Enişk, Evindar 3-Miç, 
Şikar 4-Mesnewi} Kawa 5~AA, Aramak 6~Dar, Arena, 
Ru 7-İn, Aristokrat 8-Alkol, İod 9-Etrak, Apansid !O
Lo, Adan, Ka 11-Emaye, E~ Aram 12-Mi, Aşıti, 
Role .. 
Bervej§r:l~Mehmedi, Elem 2~Un, Anatomi 3-Simsar, 
Lr 4-Aşina, Akasya 5-Akçe, Arok 
6-Waril, 7-Teşirôs, Adet 8-Evi, Antipati 9-Rik, 
Mao, An 10-Naka, Kin, Ar 11-İdrak, sor, Ro 12-Sa, 
Radikal 13-Arnawut, Dame 
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