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YAYINEVİNİN NOTU

"Stockholm Kürt Konferansı", "Kürt Halkı tçin İnsan Haklan-lsveç Komi-

tesi"nin öncülüğünde 15-17Mart İÇÇl'de düzenlendi. Konferans, "Güney Kür-

distan"da Saddam rejimine karşı Kürtler'in toplu bir ayaklanmcya giriştikle¬

ri günlere tekabül ediyor; bu nedenle Kürt sonmunun yoğun bir biçimde ya¬

şandığı Güney Kürdistan'daki Kürt örgütlerinin katılmasına olanak bulunma¬

dığı bir şansızlığa uğradı.

Konferans'la ilgili kayda değer tüm belgeler bir araya getirilerek kitaplas-

tmldı. Özellikle birinci bölümde yer alan Künüstan'ın (Suriye Kürdistanı ha¬

riç) parçalannda ve Kürtler'in; yc^n olarak yasadıklan çeşitli ülkelerdeki

dunımlan hakkında detaylı sayılabilecek raporiarda sontnun oldukça geniş

bir çerçevesi çizilmiştin Günümüzde sorun artık sadece fSirdistan'la sınıriı de¬

ğil, dünyanın dört biryanına yayılan bir boyut kazanmıştır.

Kürt sorunu uluslararası birsomn, çözümü de uluslararası hukuk temelin¬

de mümkün olacak. Ama Kürt örgütleri bugüne kadar olefin bu boyutunu

hiç gözönünde bulundurmadılar. Sorunu hep karsı olduklan rejimle aralann-

daki bir anlaşmadık olarak gördüler Hiçbir Kürt örgütü somnun uluslararası

çerçevesi konusunda bugüne kadar bir fikre sahip değil. İsveç Dışişleri Ba¬

kanlığı Hukuk Danışmanı, Ove BRİNG, çok kısa da olsa, bu açıdan bir çer¬

çeve çiziyor.

Bir süre önce BM'in öncülüğünde başlatılan "Ortadoğu Bans Görüsmele-

ri"nin kapsamına Kürt sorununun alınmaması oldukça vahim bir dumm ya¬

ratmasına rağmen hiçbir Kürt örgütü buna karsı ciddi birgirişimde bulunma-

du Neden Kürt sonmunun yanında çok daha küçük çaplı bir somn olan Filis¬

tin sorunu bans görüşmelerinin kapsamına alınıyor da Kürt sorunu alınmı¬

yor? Bu konuda uluslararası güçleri çifte standartlı tutumlanndan dolayı

eleştirmek gerekiyor.

Konferansa katılan Kürt örgüt temsilcilerinin sunduklan "tebliğ"lerden

özellikle Türkiye'deki Kürt örgütlerinin Kürt sorununun can alıcı konulann-

dah ne kadar "bihabeı" olduklannı anlamak bakımından ibret vericidir. Ya¬

bancı delegeler kapsamlı tebliğler sunarken Kürt örgütlerinin bir iki saMfeyi

geçmeyen hamasi bildirilerie isi geçiştirmeleri acı verici bir tablodur.

Konferansa katılan Kürt örgütlerinin tebliğlerinde de yansıdığı gibi Kürt¬

ler'in içinde bulunduklan dummdan herkesten önce kendilerini sorumlu gör¬

meleri gerektiği gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor.
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TÜRKİYE'DEKİ KÜRTLERİN DURUMU

Maria LEISSNER

Kürt sorunu, Türkiye'nin iç politikasında sürekli olarak merkezi önemde

bir rol oynadı. Kürtler'in bulunduğu Güneydoğu Bölgesindeki gerilimin,

1990'da Kürt bölgesinin askeri kanunlarm uygulandığı bir ceza yeri olması gi¬

bi, 1960, 1971 ve 1980'de yapılan askeri darbelerde oynadığı rol yadsmamaz

bir gerçektir.

Bağımsız kaynaklarca, 55 ila 60 milyonluk toplam Türkiye nüfusunun 12

üal5 milyonluk kesimini oluşturduğu tahmin edilen Kürtler, Türkiye nüfusu¬

nun %20'sidirler. Azınlık sorunlarıyla uğraşan ülkelerde açık ayrımcılık ve ırk¬

çılık yaygm bir fenomen değildir. Bununla birlikte Türkiye'de, tüm nüfusun

Türk olarak kabul edilmesi anlayışma göre bir tür tersyüz edilmiş ırkçıbk hü¬

küm sürmektedir. Kendilerine Türk diyen Kürtler'e karşı bir ayrım yapıhnaz-

ken, kendi Kürt etnik özelliklerini sürdüren veya Kürtlüğünü savunanlar Türk

toplumu dışma itihnekte ve Türk adalet sistemine karşı sorumlu konumuna

düşmektedirler.

Türkiye Kürt sorununu, kökleri modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk günleri¬

ne kadar uzanan geleneksel bir davranışla, onlarm varolduğu gerçeğini değiş¬

tirmeye çalışarak çözdü. Bununla birhkte, ilk başlarda, Osmanh İmparatorlu-

ğu'nun çöküşünden hemen sonra yeni parlemento kurulduğu zaman, Kürt¬

ler'in self-determinasyon hakkı üzerine hızh bir tartışma vardı. Parlemento'da

kullanılan ifadeyle "Kürt Ulusu" ve "Kürdistan" demek, Türkiye'den ve Türk-

ler'den bahsediliyormuş kadar doğaldı. 10 Şubat 1922'de Türk pariemantosun-

da 373'e karşı 64 oyla otonom Kürdistan'la ilgili aşağıdaki sözleri veren bir ka¬

nun geçti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, uygarhk talepleri uyannca Türk ulusunun ilerle¬

mesini garanti etme hedefini gözönünde tutarak Kürt ulusuna kendi gelenekleri¬

ne uygun bir idare kurulmasma başlar..."^

Genç Türk generali Mustafa Kemal (daha sonra "Türkler'in babası" anlamı¬

na gelen Atatürk adıyla başkan oldu) Kürtler'e gelecekte, Müslümanlar ola-
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rak Hıristiyan Yunanülar'a karşı savaşa girme karşıhğmda, Türkler ve Kürt¬

ler'in aym haklan eşit olarak paylaşacaklan bir ülke sözünü verdi.

Uluslararası düzeyde, yenilgiye uğramış Osmanh İmparatorluğu'yla galip¬

ler arasmda 10 Ağustos 1920'de Paris dışındaki Sevres'de bir antlaşmaya varıl¬

dı. Antlaşma, 62, 63 ve 64. maddeye göre Ermeniler ve Kürtler'in devlet kur¬

ma hakkım tamyordu. Bununla birlikte bu koşullar, Türkiye'nin Yunanhlara

karşı zaferini takip eden 24 Temmuz 1924 tarihli Lozan Antlaşması'na asla

yazılmadı. Kürtler, sorunun daha sonraki bir tarihte çözüleceğini belirten ağız¬

dan verilmiş bir söze bel bağlamak zorunda kaldılar.

3 Mart 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruhnasmdan 4 ay sonra, yeni hü¬

kümet "Otonom Kürdistan" üzerine olan kanunu yürürlükten kaldırdı. Kürtçe

yazılmış Kürt edebiyatı ve dili yasaklandı, Kürt okulları zorla kapatıldı. Yunan¬

hlara karşı savaşta Atatürk'ü desteklemiş olan Kürt şeyhleri, Atatürk'ün onla¬

rm yardımlarma karşılık olarak verdiği bir akşam yemeğinden sonra asıldılar.

Kürtler, I. Dünya Savaşı'mn arkasmdan gelen Türkiye'deki bu yeni duruma

çok sayıda isyanla yamt verdiler. Kürtler Şeyh Said'i (1925), izleyen İhsan Nu¬

ri 1928-30'da Ararat bölgesinde, 1930 ve 1937'de Sason ve Dersim'de isyan

ettiler. İsyanlar, düşünülebilecek en gaddar biçimde ezildi ve Kürtler'in yeni¬

den haklarım talep etmeye başlaması ancak 30 yıl sonra gerçekleşebildi.

Aradaki bu süre içinde Kürt köy ve kasaba isimleri Türkçe isimlerle değişti¬

rildi. Kürt çocuklarma, ailelerinin ve toplumlarmm dilsel ve diğer etkilerinden

ayırmak için kuruhnuş yatıh okullarda, zorunlu Türkçe eğitimi verildi. "Kürt"

ve "Kürdistan" sözcükleri sözlüklerden çıkarıldı, ikinci sözcüğün yerine "Doğu

Anadolu", basitçe "Doğu" denihneye başlandı. 1925'ten 1965 yüı başlangıcma

kadar "Kürdistan", yabancılara girişi yasak olan askeri bir bölge haline getiril¬

di.

1960'h yıUarda, Türkiye'deki genel poHtik iklim liberalleşmeye doğru evril-

dL Kürtler çoğunlukla yasal ohnayan politik partiler hahnde ortaya çıkan kültü¬

rel birlikler kurmaya başladılar.

197rde Ordu iktidarı ele geçirdi ve poütik faaliyetleri yasakladı. 3 yıl sonra

iktidar, kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir programla demokrati-

ze edikniş ve Atatürk tarafmdan kuruhnuş olan Cumhuriyet Halk Partisi lide¬

ri Bülent Ecevit'e geçti.

Bunu izleyen yıllar kaos^ halinde geçti. Kendilerini yeniden organize edebil¬

me olanakları sunması nedeniyle çok sayıda Türk ve Kürt solcu gruplarım le¬

gal olarak kurulmuş Türk partilerinin yamnda biçimlendirmeye götürdü. Grev
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ve gösterilerin biri diğerini takip etti, çoğunlukla da yozlaşma ve şiddete dönüş¬

tü. Türk resmi görevlileri ve muhafazakarları -buna kendi gruplarım kurarak

yamt verdiler.

1973-80 yılları arasmda beşbine yakm insan politik şiddet ortammda öldü¬

rüldü. Halihazırda şehirlerde ve Kürt bölgelerinde sıkıyönetim ilan ederek ikti¬

darı ele geçirmiş olan ordu, 12 Eylül'de bir darbeyle kendisini iktidara getire¬

cek durumdan başka yapılabilecek hiçbir şeyin kalmadığı düşüncesinin oluştu¬

ğu ana kadar bekledi. Tüm politik partiler ve sendikalar yasaklandı ve malvar-

lıklarma el konuldu. Birçok Kürt'ü de içeren yüzbinlerce insan tutuklandı ve iş¬

kenceden geçirildi.

1970'den bu yana yaşamaya devam etmiş olan bir avuç Kürt partisi yeni re¬

jimin zalimce davranışlarıyla yüzyüze geldi. 1987'de PKK'yı* ve Türkiye Kür¬

distanı SosyaUst Partisi'ni de (TKSP) içeren bunlardan sekizi "Tevger" admda

genel bir cephe kurdular. Tevger koalisyonu tek Kürt partisi değildi, bunun ya¬

mnda Türkiye-Kürdistam Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Ulusal Kurtuluş-

çuları (KUK) ve Rızgari (Kurtuluş)'de vardı.

Kendi üyelerince düşman olarak tanımlanan herkese karşı süahh direniş

başlatan Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Abdullah Öcalan'm liderliği altmda

1979'da kuruldu. Parti, Kürt halkma Türk ordusuna karşı savaşmanm müm¬

kün olduğunu göstermekle kalmadı. Bu tür bir hareket, Türk askeri otoriteleri

tarafmdan kendilerine saygılarmm kalmadığı tekrar tekrar hatırlatılan ve

önemli bir baskı altmda yaşayan Kürtler arasmda sempati uyandırdı.

PKK, Kürt köylüleri arasmdan otoritelerin parayla görevlendirdiği korucula¬

ra karşı şiddetli bir tepki gösterdi. PKK ile köy korucuları arasmdaki savaş, za¬

man zaman, köy korucuları için gerçek bir kan banyosu durumuna gelecek öl¬

çüde yaygınlaştı. Türk öğretmenleri ve mühendisleri öldürüldü ve 1980'li yıHa-

rm ortalarmda askerden kaçan, savaşa karşı çıkan politik insanlar ve "vatan

haini" damgası vurulanlar değişik batı Avrupa ülkelerinde katledildi.

PKKTürkiye Kürdistam'nm geniş bölümlerinden kendisine yeni taraftarlar

kazanma açısmdan oldukça başarıhydı ama özellikle Türkiye ve Türklerle ile¬

tişim kurmayla pek ilgiü değildi. Örgütün çıkardığı gazetede, parti içindeki tar¬

tışmalarda ve haberleşmede kullanılan dil Türkçe olduğu için PKK'nm bizzat

kendisi Türkiye'deki milyonlarca Kürt'ün maruz kaldığı Türkleştirme politika-

sınm bir kamtıdır. Onun politik hedefi, Kürt dili ve Kürt kültürel haklarının

* KÖİP (Kürdistan Öncü İşçi Partisi) kastedilmiştir. (Y.E.'nin notu.) .'
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ilerletilmesinden ziyade Türkiye toplumunun tümü için devrim yapmaktır.

1980'li yıllarda, diğer Kürt partileriyle kurulan ortakhk devam etmedi ve PKK

-bilinçli ve bilinçsiz olarak- Batı Avrupa güvenUk örgütlerini kendine düşman

etmeyi başardı. Bu şekilde, değişik batı ülkelerindeki duruşmalarda davalarm

masrafı karşılanmada oldukça büyük yardunlarmı gördüğü uluslararası daya-

mşma hareketinin desteğini de caydırmış oldu.

1990 Arahğı'nda hükümet, Kürtler'e karşı almış olduğu önlemleri sertleştir-

di. Savaş hali kanunu tüm Kürt bölgesinde yürürlüğe girdi; gazeteler ve yayı¬

nevleri kapatıldı, bütün köyler yıkıldı ve oturanlar boşaltıldı. Türk güvenlik güç¬

lerinin yetkilerinin ve zahmane davramşlarmm artmasıyla orantılı olarak kitle

halinde tutuklama ve işkenceler, çocuklarm yakalanma ve dövülmesi 1990 yıh

içinde Kürt bölgelerinde yaygınlaştı.

Değişik yasaklamalara rağmen, Türk basmı 1980'li yıllar boyunca Kürt¬

ler'in durumuna ilişkin haberler verdi ve bazı politikacılar soruna ügi gösterdi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti -Türkiye'nin ikinci büyük partisi- 1990 yılm-

da yayınlanmış bir raporunda, diğer şeylerin yanmda Kürtler'in tanmmasma

ve Kürt diline izin verilmesini talep etti. Bu yıl Cumhurbaşkam Turgut Özal da

benzeri şeyleri önerdi.

Bununla birhkte, Kürtler'le ilgili birkaç somut değişiklik dikkate değerdir.

Buna karşıhk, her zaman olduğu gibi Kürt sorunu, dışardan birinin kolay kolay

anlayamayacağı basit argümanlarla, inkar ve yalan düzenleriyle gözlerden

uzak tutuldu. Durum çok kolayhkla ekonomik, poütik, yasal veya sosyolojik te¬

rimlerden ziyade "ruh hali" gibi bir kavramla psikolojik perspektiften tanımla¬

nabilmektedir.

Şu anda Kürtler'in gereksinim duyduğu temel ihtiyaç, Türkiye'nin kuruldu¬

ğu ilk yıllarda kabul etmiş olduğu, onlarm kendi kimliklerine ve sınırlarma say¬

gı duyan, insanca yaşamalarım sağlayan ve kendi doğal kaynaklarmı kullandı¬

ran bir kendi kendilerini yönetme sistemidir. Türkiye Adalet Bakanı Oltan

Sungurlu, 10 Şubat 1991'de Türkiye'nin saygm bir dergisi olan Nokta'yla, tasla-

ğınm hazırlanmasmdan kendisinin sorumlu olduğu yeni dil resformu hakkmda

bir görüşme yaptı. Yazıdan serbestçe seçilerek tercüme edilmiş bir parça aşa¬

ğıdadır.

Nokta: Bu yeni dil kanunu ne sonuçlar getirecek?

Sungurlu: Hangi dil? Ben böyle bir dil bilmiyomm. İrkçılık bizim toplumun temeli

olan Türic ulusçuluğunun ilkeleri arasında değildir. Şayet yerel özellikler güçlendiri-

lirse kendi kendimize problem yaratmış oluruz.
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Nokta: Kürtler kimdir? Bunu hiç araştırdınız mı ?

Sungurlu: Onlan Türkler'in bir kolu olarak biliyomm.

Nokta: Şayet böyle bir halkın var olmadığını söylüyorsanız Cumhıubaşkanı Turgut

Özal basma nasıl "biz Kürt diline serijestlik getireceğiz" diyebiliyor?

Sungurlu: Benim de bilmediğimi biliyorsunuz. Bakanlar Kumlu bunu tartıştı ve ko¬

nuyu Adalet Bakanlığı'na havale etti, biz de konu üzerindeki çalışmamızı bitirdik.

Hepsi bu, fakat değişiklikler için bir ihtiyaç olup olmadığı konusuna gelince, bile-

miyomm.

KÜRTLER VE KANUN

Bugün, Kürtler'e otonomiyi beyan eden kanunun geçmesinden 69 yıl sonra

Türk parlemontosunda Kürt hakları yeniden tartışılıyor. Fakat şimdi, uygarlık

talepleri akılda tutularak, tartışılan azınlık özellikleridir. Hükümet, Kürt düini

yasaklayan kanunda kesin bir değişiklik teklif etti. Yine de teklif, Kürt düini

bütünüyle tanımıyorsa da basitçe onun smırlı kuUammım yasal hale getiriyor.

Kısaca teklif şunu ifade ediyor:

- Yetkililerle ilişki Türkçe kurulacak.

- Türkçe, tüm basılmış eserlerde, filmlerde, radyo ve televizyon program-

larmda kuUamlmaya devam edecek.

- Tüm halka açık ve özel mitinglerde, gösteri yürüyüşlerinde Türkçe kulla¬

nılacaktır. Tüm posterlerde, kayıtlarda, kasetlerde, genel veya özel toplantılar¬

da, gösteri yürüyüşlerinde de Türkçe'nin kuUanımma devam edilecektir.

Yukarıdaki maddeleri ihlal etmedikleri sürece Türk vatandaşlarma yerel

diyalektlerini ve dillerini konuşma, müzik yapma ve kaydetme, kaset yapma

izni verildi. Bu teklif, hükümet parlementodaki çoğunluk sayısmı kontrol ettiği

için eksiksiz olarak kanunlaşacaktır. Kürtler'e verilen bu taviz yalnızca son

madde de Kürtçe müzik yapma ve evinde Kürtçe konuşma iznini garanti edi¬

yor.

Yine de, birkaç kanun değişikliği Kürtler'e karşı yapılan ayrımcdığı durdur¬

mayacaktır. Yürürlükteki yasalar, Kürt kültürü ve dilsel kimliğinin tüm izlerini

ortadan kaldırmak için hazu^lanmış paragraflarla doludur. Örneğin anayasarun

26. Maddesi şöyle diyor:

"Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına

veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. (...)

Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi

bir dil kullamlamaz. Bu yasağa aykın veya basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve görüntü

bantlan ile diğer anlatım araç ve gereçleri usulüne göre verilmiş hâkim kararı
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üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan mer¬

ciin emriyle toplattınlır. Toplatma karanm veren merci bu kararım, yirmi dört sa¬

at içinde yetkili hakime bildirir. Hakim bu uygulamayı üç gün içinde karara bağ¬

lar."

Madde 28 de "yasaklanmış dillerle" ilgilidir. Şöyle der:

"Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak için izin alma ve mali teminat

yaptırma şartına bağlanamaz.

Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz.

Türkiye'de hem ifade açıklama özgürlüğü hem de dilsel yayınlar sınırlan-

mıştır. Anayasa'da 1924 Anayasası'ndan beri var olan temel ilkenin ikisi açık¬

ça Türk değerlerini tanımlar ve kabul edilen standartlarm dışmdaki görüşlerin

sansür edileceğini açıklar.

İfade şöyledir:

"- Hiçbir düşünce ve mülahazamn Türk milli menfaaderinin, Türk varlığımn

Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasımn, Türklüğün tarihi ve manevi değerleri¬

nin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâplan ve medeniyetçiliğinin karşısında ko¬

ruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygulanmn, devlet işle¬

rine ve politikaya kesinlikle kanştınlmayacağı; (...)"

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra onbinlerce Kürt tutuklandı, bir ço¬

ğu işkence edilerek öldürüldü, binlercesi uzun hapis cezalarma mahkûm edildi

ve hala bir çoğunun yargılaması devam ediyor. Suçları, şu veya bu yolla Kürt

kimliklerini açıklamak, Kürtçe basım-yayım yapmak veya çoğunluklu olarak

bir Kürt örgütünün üyesi olmaktı. Bu insanlarm çoğunluğu aşağıda ifade edilen

ceza kanununun 141 ve 142. maddelerine göre mahkûm edildi.

"Madde 141/4: Anayasa'mn tamdığı kamu haklanm ırk mülahazalan ile kısmen

veya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya milli duygulan yok etmeye veya zayıf¬

latmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevesssül edenler veya kuranlar veya

bunlann faaliyeüerini tanzim veya sevk ve idare edenler veyahut bu hususlarda

yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandınlır-

1ar (Ağır Ceza).

5. (...) dördüncü fıkrada yazılı cemiyetlere girenlere beş yıldan oniki yıla kadar

hapis cezası verilir (Asliye).

6. Yukandaki fıkralarda yazılı fiilleri devlet daireleri, belediyeler veya sermaye¬

si kısmen veya tamamen devlete ait olan iktisadi teşekküller, sendikalar, işçi te¬

şekkülleri, okullar, yüksek tahsil müesseseleri içinde, veya bunlann memur, müs¬

tahdem ve mensuplan arasında işleyenler hakkında verilecek ağır hapis cezalan

üçte bir nispetinde arttınlır. (...)

8. Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya daha ziyade kimselerin aynı amaç et-

rafinda birleşmeleriyle vücut bulur."
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Madde 142/3: Anayasa'mn tamdığı kamu haklanm ırk mülâhazasiyle kısmen ve¬

ya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya milli duygulan yoketmek veya zayıflat¬

mak için her ne surede olursa olsun propaganda yapan kimse beş yıldan on yıla

kadar cezasiyle cezalandınlır (Asliye).

4. Yukarıdaki fikralannda yazılı fiilleri övenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ce¬

zasına çarptınlır.

5. Yukanki fikralarda yazılı fiilleri 141.inci maddenin 6.ncı fikrasında yazılı kim¬

seler arasında veya aym fıkrada tasrih edilen yerler içinde işleyenlere verilecek

ceza üçte bir nisbetinde arttınlır.

6. Yukanki fikralarda yazılı fiiller neşir vasıtası ile işlendiği takdirde verilecek

ceza yan nisbetinde arttınlır."

Bu maddenin anahtar cümlesi, yukarıda belirtilen birçok suçlamamn dayan¬

dığı "Ulusal duyguları zayıflatmak" tümcesidir. Hangi eylemlerin, ifadenin, ça-

lışmamn veya resmin Türkler'in ulusal duygularmı zayıflattığma karar vermek

otoritelere bağhdr. Savcılar, anayasal tanım içinde düşünülürse, şiir gecelerin¬

den çocuk kitaplarımn dağıtımma kadar tüm Kürt etkinliklerini Türk ulusunım

ve vatanınm birüğine karşı ciddi bir tehdit olarak düşünüp dava açabilirler. Be¬

lirsiz ve genelleştirilmiş cümlelerle yazılan kanunlar, hakim ve mahkemelere

istedikleri biçimde yorum yapma özgürlüğü verir.

Şu anki hükümet düşünce ve basm özgürlüğü konusundaki kanunlarda re¬

form yapmaya söz verdi. Fakat tüm belirtiler, Kürt eylemcilerine uygulana'h

maddelerin reformlardan sonra da yürürlükte kalacağı yönünde.

Kültürel gruplar olsun poUtik partiler olsun tüm Kürt örgütlenmeleri yer al¬

tmda çahşmaya zorlamyorlar. Onlar parlementoda bulunan yasal partilerin

hiçbirinden herhangi bir destek umamazlar. Böyle bir destek, "azmhk yaratma¬

yı önlemeyi amaçlayan kanunlar" adı altmdaki pohtik partilerle ilgili 2820 sayı-

h Siyasi Partiler Kanunu'yla bertaraf edilmiştir. Kanun'un 81. maddesi politik

partilere şöyle söyler:

"a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya

ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler,

b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek

veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratmak

millet bütünlüğünün bozulması amacım güdemezler ve bu yolda faaliyette buluna¬

mazlar.

-c) Tüzük ve programlanmn yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya

kapalı salon toplantılannda, mitinglerinde, propagandalannda Türkçe'den başka

dillerde yazılmış pankarüar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü bandan, broşür ve

beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkalan ta-
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rafindan da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlanmn ka¬

nunla yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür."

Madde 82 PoUtik Partiler şunları belirtir:

"Siyasi partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacım

güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar."

Kanun yapıcılarm "ırkçıhk" ve "bölgecilik" olarak gördükleri olay, her şey¬

den önce insan hakları için Kürt talepleridir. Bu, gerçekten de Türkiye'de

mahkemelerin yorumuna bırakılan bir olgudur.

Anayasaya Kürtler hakkmda konmuş smırlamaları üave olarak, onlara böl¬

gesel özeUikleri nedeniyle uygulanan özel sınırlamalar da vardır. Kürt bölgele¬

ri, modern Türkiye tarihinin büyük bölümlerinde savaş hah kanunlarıyla yöne¬

tildi. Savaş hali kanunu düzenlemeleri aslmda. Aralık 1990'da konmuş en son

ekleriyle birlikte, 1978'den beri yürürlüktedir.

Örneğin, otoritelere köyleri ve yerleşim alanlarım boşaltma yetkisini veren

sürgünle ilgiü paragrafa çok ciddi olarak bakılmalıdır."Genel düzen ve güven-

sizhği" bozduğu düşünülen bir kişi sürgüne gönderilme cezasıyla karşı karşıya¬

dır. Böylesi kararlar için üst yargıya başvurulamaz.

BeUi kanunlar otoritelere, "oturanlar arasmda huzursuzluk çıkarma" ya da

otoritelerin tatmin edici bir şekilde faaliyet sürdürmelerini engelleme, "olayla-

n yanhş bir şekilde bildirme", "gerçek olmayan haber ve yorumlar yayma" ge-

rekesiyle gazete ve dergileri yasaklama ve basım şirketlerini kapatma hakkım

veriyor. Bunun dışmda, gazete ve dergileri karşı yapılan uygulamalar için de

üst yargı yolu da kapahdır.

"Teröristlere destek verme" gibi suçlar için verilen cezalarla gazete sahiple¬

ri, gazeteci ve baş editör olarak görülenlere verilen para cezası ikiye katlana¬

rak uygulanır. Hareketleri zarar verici olarak görülen memurlar işten çıkarıla-

bihr.

İnsan ve azınlık haklarıyla ilgih tüm uluslararası sözleşmelerde azınlık hak-

larımnjnutlak en alt standartı, dilsel veya etnik azınhklarm kendi dillerini kul¬

lanma ve kültürlerim geliştirmeye dayah inkar edilemez bir ilke olan kültürel

hakkıdır. Bu, Türk kanunlarının Kürt dih ve faaüyetlerine baskı uyguladığımn,

Türkiye'nin inkar edilemez temel ilkeden vazgeçtiğinin bir kamtıdır.

İNSAN HAKLARI

Türkçe'deki insan haklan sorunu, uzun bir süredir tartışılmakta olan bir ko-
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nudur. İnsan hakları ihlalleri uzun bir süredir, her şeyden önce de diktatörlük

döneminde, sistematikti. Bu suçlar sık sık uluslararası alanda dikkatleri üzeri¬

ne çekti: Örneğin 80'hyıllar bojamca Türkiye, bu bağlamda uluslararası forum¬

larda birkaç kez kmama aldı ve beş Avrupa ülkesi ona karşı bu suçlamaları

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Konseyi'ne götürdü. İnsan haklan örgütleri, te¬

mel insan hakları ve temel demokratik haklar ihlal edildiği için yulardan beri

Türkiye'nin dikkatini çekmektedir. Bu konuda bu ülkenin davranışlarmı sergi¬

leyen çok sayıda rapor vardır.

Af örgütünün kısa süre önce yayınlanan yıllık raporunda Türkiye ile ilgiH

şunlar söylenmektedir:

"Binlerce insan politik nedenlerle cezaevine kondu ve onlann birkaç yüz tanesi

de düşünce suçlusudur. Askeri mahkemelerde ve Devlet Güvenlik Mahkemele-

ri'nde yapılan duruşmalar, adil yargılama için gerekli uluslararası normlan izle¬

mekte başansız kaldı. İşkence uygulamalan yaygın ve sistematik biçimde devam

etti, ve bazı durumlarda ölümle sonuçlandı. Sivil ve askeri mahkemeler en azın¬

dan 10 ölüm cezası verdi. 1989 yılına kadar, ölüm cezasına çarptınlmış ve tüm

üst yargı yollan bitmiş 225 insan, cezalanmn parlemento tarafindan onayım bek¬

lemektedir.

Bunun yamnda rapor, aynıydm sonu itibariyle Türkiye'de, poütik eylemcile¬

ri, sendikacıları, gazetecileri, değişik Kürt grubu üyelerini, yazarlan ve dinsel

eylemcileri içeren beş bin siyasi mahkûmun bulunduğunu nakletmektedir. Ay-

m rapora göre, 1980 askeri darbesinden bu yana 60 bin insan askeri mahke¬

melerce cezalandırıldı. Mahkûmlar sorgulanırken, önceden oluşturulmuş ifa¬

delerin yazımmda işkencenin poüsler tarafmdan genel bir kural olarak kullanıl¬

dığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nce itiraf edilmiştir. Yine de mahkemeler

bu tür ifadeleri yargılamada kamt olarak kullanmaktadır. Sorgulamaya bağh

olan tutuklama, yargılama, işkence, cezaevi koşulları, poüs faaüyetleri ve mah¬

kemelerin birbiriyle üstü kapah bir şekilde iüşkisi vardu". Onlar kendilerine ait

otonom bir yapı kurmuşlardu". Türk toplumunda baskm bir yer tutan askeri ge¬

lenekler kendi çıplak yüzünü mahkemelerde ve cezaevinde gösterir.

Bu fenomen, bir dizi rapor, makale ve kitapta belgelenmiştir. Kendimizi

Kürt kaynaklarıyla sınırlarsak, eski poütik mahkûmlar tarafmdan yazılmış ya¬

şamı, işkenceyi, duruşmaları ve birçok düzeyde yaşadıkları aşağılamayı anla¬

tan çok sayıda kitap görürüz. Kürt yazarlarm konumu ve meslekleriyle bağlan-

tıh olarak şüphesiz ayrmtılarda birbirleriyle çatışan değişik sonuçlar verilse de

genellikle kitaplar duruşma, yargılama, cezaevi ve mahkemeler arasmdaki iliş¬

kide benzer gözlemleri ifade ederler. Onlann hepsi de tüyler ürpertici işken-
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ce, aşağılama ve sadizm öyküleridir. Bunlardan basılmış olan iki tanesi, Avu¬

kat Hüseyin Yıldrım ve Şerafettin ICaya'nm kendi yasadıklan tecrübelerin

toplammdan oluşmuştur; yayıncı Recep Maraşh savunma konuşmasmda, ceza¬

evi koşuUarmm ve işkencenin inandırıcı bir tanımlamasmı yaptı; eski poütik

mahkûm Zeynel Abidin, polisin soruşturma metodlanm ayrmtıh olarak anlat¬

tı; mahkûm Selim Çürükkaya kitabmda cezaevi hayatmı tasvir etti. Sözün kısa¬

sı nakledilen beyanlar çok sayıda ve inandırıcıdır.

Diyarbakır Cezaevi üzerine ayrmtıh bir rapor, Kürt Rızgari Partisi, tarafm¬

dan yazıldı. Sözkonusu rapor, cezaevinde yatmış ve hâlâ yatmakta olan birkaç

parti üyesinin çalışması sonucu ortaya çıkan koUektif bir üründür. Bahsedilen

bilgiler bu kaynaklardan alınmıştır.

"Özel muamele olarak" bilinen ve her bir mahkûmun maruz kaldığı işken¬

ce, çoğunlukla mahkeme edilme aşamasmm hemen öncesinde başlar. Sorgu

başlamadan önce, polis mahkûmun zayıf ve güçsüz yanlarım tamtmak için

onun kişisel ve aile ilişkilerinin yer aldığı bir taslak çizer. Her şeyden önce sor¬

gu, gözaltmdaki mahkûmun bireysel bütünlüğünün ve kişiliğinin bozulması ta¬

sarımı üzerine dayahdır. Bu, sorgu döneminin ilk adımıdır. İkinci görev bilgi

toplamak ve belki gizü örgüt üyesinin kimügini açığa çıkarmaktır. Polis, bu

amaca ulaşmak için yiyecek, su ve sigaraya karıştırdığı şüphe verici maddeler¬

le samgm uyku ve seksüaütesini kontrol eder ve mahkûmun zayıf ve güçlü yön¬

leriyle ilgili buradan elde ettiği rafine bilgileri sorguda kullanır. Bu soruşturma

yönteminde bilinçü bir şekilde, sevilen bazı mahkûmlann zayıf yönlerini kulla¬

narak şüphe, gizlenme duygusu ve anlaşmazhk, grup içinde düşmanhk ve ay¬

rım meydana getirme gibi değişik metodlar kullanılır. Bu gerilim atmosferi ço¬

ğunlukla iç mücadeleyi, kişisel çatışmaları ve yeni grup oluşumlarım getirir.

İşkence metodlan mahkûmun dayamkhhğı ve dağıtılmış örgüt içindeki sta¬

tüsüne göre değişir. Rapora göre, dövme, tekmeleme, yüze, mideye, kola, ba¬

caklara ve vücudun diğer hassas parçalarma vurma, bir şüpheü sorguya ahndı-

ğı zaman kullanılan bazı metodlardır. Mahkûm tek ayak üzerindeyken özel

ağaç sopalarla ya da demir çubuklarla vurulur veya taşlarm, çivilerin ya da di¬

ğer kesici nesnelerin üzerinde çıplak ayakla yürütülür. Bir mahkûm için, ger¬

çekte aym yerde bulunmasma rağmen, gözleri bağlı bir şekilde yalancı infaza

maruz kalacağı yere götürülmekte olduğuna inandırılmak alışılmamış bir şey

değildir. Mahkûmlar çoğunlukla iç kanamalara yol açan kum torbalanyla dö¬

vülür. Bazı mahkûmlar üzerinde kullanılan bir metod da, onun gözlerini, eUeri-

ni ve ayaklarım bağlayarak bir balkondan, bir apartmandan hatta bir helikop¬

terden aşağıya sarkıtmaktır. Bir mahkûmun akrabaları da sorguya getirilebilir
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ve onun kız kardeşine, annesine veya kansma şüpheüyi direnmekten vazgeçir¬

mesi ve polisle işbirüği yapmasma ikna etmesi için zorla ırza geçme tehditi ya-

pıhr. Onu sorgulayan kadmlar onu görmeye geldiklerinde işkenceciler, mahkû¬

mun cinsel orgammn bazı özel yerlerine bir kordon bağlar ve güçlü bir ışık al¬

tmda uzun bir süre bırakırlar.

Rapor, her biri korkutucu ve sadist işkence metodlanm içeren 46 farkh iş¬

kence olayım ayrmtıh olarak tammhyor ve isimler veriyor. Bu rafine edihniş

metodlar, Türk polisi ve ordusunun zihinsel açıdan bir sakathğı olduğunun ka¬

nıtıdır. Bir şey açıklıkla ortaya konmah. Türk cezaevüerindeki işkence ve kötü

muamele tek basma ele ahnacak bir fenomen değildir: O baskıcı devlet yapısı-

nm doğal bir parçasıdır. Bu suçlar bireysel davranışlar kavramıyla açıklana¬

maz.

İki yıl önce Türkiye işkenceye karşı Avrupa sözleşmesini imzaladı. 1990 kı-
şmda Avrupa Konseyi'nden bir delegasyon sözleşme koşuUanna uyulup uyul-

madığmı görmek için Türkiye'yi ziyaret etti. Onlarm raporu hiçbir zaman ka¬

muoyuna açıklanmadı. Bu, işkencenin hala devam ettiğini gösterdiği için Türki¬

ye'nin Konsey'deki üyeüği soruşturmaya tabi tutuhnaüdır.

YEREL MİLİSLER (KÖY KORUCULARI)

Köy koruculuğu sistemi PKK'nm askeri operasyonlara başladığı 1984'ten

sonra uygulamaya kondu. Otoritelerin niyeti, Türk ordusu için yabancı olan fa¬

kat Kürtler için olmayan kırsal bölgelerde operasyonlar güç olduğu için, diğer

Kürtler'e karşı savaşacak bir Kürt kuvveti organize etmekti. 1984'ten bu ya¬

na, yöre halkıyla aym tür insanlardan oluşan parah Kürt milisleri oluşturulmak¬

ta ve geriUa faaüyetlerinin yayılmasma paralel olarak adım adım büyütülmek¬

tedir. Korucu sayısımn şu anda 25 bin rakamma ulaştığı bilinmektedir. Milise

yeni üye alma ekseriye özel bir modele göre yapılır. Her şeyden önce yeni ko¬

rucular, onları silahlandıracak ve yeni hayatı eski düşmanca iüşkiler içinde

canlandıracak şekilde birbirleriyle kan davası güdülen aşiret veya ailelerden

aümrlar. Bu korucu aümmda, köylüleri silahlanmaya ve bunun doğuracağı kö¬

tü sonuçlara katlanmaya zorlanmakta olan bir baskı unsuru da olabilir. Aym

zamanda korucularm gayretiyle orantıh olarak finansal açıdan ödüllendirme

olgusu -yoksul Kürt bölgelerinde kendini bir azınlık olarak düşünme olmaz- da

gerçeğin aym derecede rol oynayan bir parçasıdu".

Bu sistemin, kendi savaşlarma katılmaya zorlayan gerillalarla korucular

arasmda kendini sıkışmış olarak bulan sivil halk için anlamh bir etkisi vardır.



18 Stockholm Kürt Konferansı

Bir çoğu sorunlu yerlerden arkalarmda boş köyler bırakarak batıdaki şehirlere

göç etmeye zorlanmakta, bu eğiüm devlet boşaltma programıyla güçlendiril¬

mektedir. Muayyen bölgelerde, gerillalarm yerel destek bulduğunu iddia eden

otoriteler, köylüleri "güvenlik nedenleriyle" kendi evlerini bırakmaya zorladı.

MÜLTECİLER

Saddam Hüseyin'in sivil halka karşı gaz saldırısı nedeniyle 1988'in yazı ve

sonbaharı süresince birçok Irak Kürdü Kürdistan'dan kaçtı. Yüzbinlercesi

İran'a sığmdı, yetmiş bini Türkiye'ye kaçtı. Daha sonra onlardan bir kısmı,

Türkiye'de gördükleri gayri insani muamele nedeniyle İran'daki vatandaşlan-

nm yanma katıldı; fakat yine de hala otuz bin kadarı Muş, Mardin ve Diyarba¬

kır'daki mülteci kamplarında yaşamaktadır.

Uluslararası baskıya rağmen Türkiye, ülkedeki Kürt nüfusunun yıUar önce

vurgulanmış ve çözülmeyi bekleyen problemlerini bu konuyla bağlantılandırıp

iç poütik nedenlerle bu insanlara mülteci statüsü vermedi. Yasal olarak bu in¬

sanlar, resmi bir iradenin iyi niyetiyle tarafsız bölgede yaşıyor görünüyorlar.

Bölgeden gelen raporlar, çoğunlukla mülteci kampmdaki ilaç ve besleyici gı-

damn yokluğundan kaynaklanan ve özellikle çocuklar için büyük tıbbi bakım

ve hiyijen problemlerine neden olan halk sağhğı korunumuyla ilgiü problemle¬

ri nakletmekte. Mardin'de tahsis edihniş yerlere kurulan çadırlar kesinlikle

ailelerinden birkaç yılhk bir dönem için oturmaları amacıyla verilmedi. Ve ba¬

zı kamplarda da giyim eşyası yetersizüği vardır. Mültecilerin hareket özgürlü¬

ğü kısıthdır: Örneğin Mardin'de, hiç kimse kamptan izinsiz ayrılamaz; her gün

200 insana uygun bir iş buhna olanağı çok smırh olan 10 ila 4 saatleri arasmda

çahşma izni verilir. Böylece, mültecilerin sigara ve mendil satma, dilenme gibi

yöntemlerle de olsa yaşamak için ek olanaklar yaratmaları da engellenmekte¬

dir.

Mültecilere yasal yollardan yardım etme olanakları Kızılay tarafmdan sık

sık engellenmekte, uluslararası tıbbi kuruluşlarm ve değişik Kürt mülteci grub-

larınm yardımlarmı yasal olmayan yollardan göndermeleri zorunluluğu yaratıl¬

maktadır.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI (MASS MEDYA)

Yayınları Resmi ideolojinin kanallarmdan geçen Türkiye'deki radyo, tele¬

vizyon ve günlük gazeteler gibi kitle iletişim araçları yakm bir şekilde devletin

müttefikidirler. Kendi eğiümlerine göre gitmek isteyen gazeteci ve yayımcılar
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kendilerini yasaklarla, blokajlarla, tehditlerle ya da hammadde sorunlarıyla

yüzyüze bulurlar.

Yapılan media yayınları ülkenin en yaygm konandu-. Avrupa radyo ve tele-

vizyonlarmda görülen eleştirel davramşm Türkiye'de olmaması bütünüyle şa¬

şırtıcı değildir. Sansür yaygmdır. Örneğin Türk gazetecisi M. Aü Birand, sıra¬

dan insanlarla geriUa faaüyetlerinin sonuçları, güvenlik kuvvetlerinin çahşma

metodlan ve Kürdistan bölgesinden yükselen sorunlarla ilgiü görüşmeler yaptı¬

ğı eleştirel yöndeki 32. Gün programını televizyona sundu. Televizyon yönetici¬

leri programm yayınım önlediler ve Birand'm materyaUerine el koydular.

Onun deneyi, diğer geçmiş yıllarda olup bitenlerin yalnızca bir örneğidir. Bu

bağlamda, her ne kadar yayınları Türkçeyse de çok sayıda Kürt gazetesinin gö¬

rülmeye başladığı not edilebilir. Bu gazetelerin hepsi yayınlandıktan sonra top¬

latılmakta ve gazeteciler hapsedilmektedir. Bunlardan en iyi bilineni Deng,

Medya Güneşi ve Yeni Ülke'dir. Gazeteciler bireysel olarak hükümetin Kürt

sorununa yaklaşım şeküne eleştirel bir davranış gösterseler de, Türk basımnm

çoğu resmi çizgiyi kabul etmekte ve soru sormaksızm devletin görüşlerini ya¬

yınlamaktadır. Devlet ve medya, Mustafa Kemal'in Türk Ulusçuluğu ideoloji¬

sini paylaşmaktadır.

PKK'nm silahlı mücadeleye başladığı 1984'ten beri Türk basım rutin bir şe¬

kilde Kürt gerillalarım "terörist", "haydut", "eşkiya", "hırsız", "ajan" olarak ta¬

nımlamakta, öldürülen Türk askerlerinin öcünü almaya çağırmaktadır. Oluştu¬

rulan bu histeri ve devletin sansür konusundaki baskısmı 1990'datı bile daha

fazla artırması, Kürtler'in resmi politikaya karşı muhalefete geçme kararım al-

masmda yardımcı oldu.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ

1980 darbesinden sonra insan hakları, Türkiye toplumu için yaygm bir so¬

run haline geldi. Yukarıda bahsedilmiş ölüm cezası fenomeni, işkence ve ceza¬

evi koşuUan aniden açık bir sosyal yara biçimine geldi ve 83-84'ten itibaren

çok sayıda grup bununla ilgiü birçok problemle uğraşmaya başladı. Başlangıç¬

ta, büyük şehirlerde oluşan bu eğilimler poütik mahkûmlann aileleri tarafın¬

dan yönetiliyordu. Bunun sonucunda, 1990 Araüğmda kapatılan Tayad admda

bir dernek kuruldu. Değişik kesimlerden bir araya gelmiş güçleri kucaklaya¬

cak bir insan hakları örgütü ihtiyacı tartışılmaya başlandı. Avukatlara, doktor¬

lara, yazarlara ve değişik kesimlerden aydınlara, Türkiye'deki insan haklanm

geliştirecek ve ülkenin anahtar bölgelerinde kolları olacak geniş bir cephe kur¬

ma ve katılma çağrısı yapıldı. Örgütlenme bugün İnsan Hakları Derneği
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(İHD) adı altmda görev yapıyor. Bugün bu örgüt insan haklan gruplarıyla deği¬

şik uluslararası örgütlere bilgi sağlamanm dışmda, yaygm işkence karşısmda in¬

san haklanm koruma ihtiyacı üzerine bir uzlaşma sağlama ve insan hakları ih¬

lalleriyle ilgiü dökümanlan hazırlama fonksiyonunu da başanyla yerine getiri¬

yor.

Bununla birlikte, İHD, Kürt sorunu konusundaki görüşlerinde belirsizdir ve

hem derin bir korkuya hem de gönülsüzlüğe dayanan bir tavırla Kürtler'le ilgi-

ü insan haklanm koruma ihtiyacım yumuşatmaktadır. Yine de, demek içinde¬

ki birçok Kürdün açıklamalarma, İHD'nin başardığı uluslararası tamtıma te¬

şekkür edilebiür.

TÜRKİYE VE DIŞ DÜNYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Türkiye Avrupa Topiuiuğu'na üyeük için bir süre önce başvurdu, fakat baş¬

vurusu Onikinci üye olarak katıhmı olmadan önce kaldırılacak birkaç engelen

bulunduğu gerekçesiyle henüz kabul edümedi. Avrupa topluluğuyla müzakere¬

ler sırasmda resmi olarak masaya üç koşul getirildi; bunlardan biri Türkiye'nin

insan haklarma daha fazla saygı göstermesi talebiydi. Türkiye'nin Avrupa üye¬

üği için bu önkoşul açıkça Kürtler'in içinde bulunduğu kötü duruma dayanmak¬

tadır.

Avrupa^ Konseyi'nde de işkence kullanımı ve mahkûmlara davranış konu¬

sunda Türkçe'ye karşı şikayetler ohnaktadır. Avrupa Konseyi'nden de bir de¬

legasyon insan haklanmn durumunu yerinde izlemek için bu yakınlarda Türki¬

ye'yi ziyaret etti, fakat onun raporu da kamuoyuna açıklanmadı

DİPNOT:

1) Robert Olson: Şeyh Sait isyanında Kürt Ulusçuluğu'nun ortaya çıhşı, 1880-1925, Texas Un. ya¬

yınları (1980)
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1. RAPOR GRUBU VE ONUN ÇALIŞMASI

Ömer Şexmûs'u da içeren rapor grubu Viola Furubjelke tarafmdan yönetil¬

di. Grup çahşmaya 1990 Ekiminde başladı. İnsan Hakları bölimıü Viola Fu¬

rubjelke tarafmdan hazırlandı. Kadınlar ve çocuklar üzerine olan bölümle so¬

nuç bölümü ortak olarak kaleme ahndı. Raporun geri kalan bölümleri ise

Ömer Şexmûs tarafmdan yazıldı. Rapor, Irak Kürdistam'ndaki Kürt poütik or¬

ganizasyonları. Af Örgütü, Ortadoğu Gözlem Komitesi, Azınlık Hakları Gru¬

bu, Kızıl Haç ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserüği'nce sağla¬

nan materyallere dayandı. Diğer kısımlar yazarlarm kişisel gözlemleri ve Irak

Kürdistam'na yaptıklan ziyaretleri suasmdaki görüşmeler temel almarak yazıl¬

dı. Yazarlarm rapora kadm ve çocuklarla yaptıkları görüşmeleri koyma arzula¬

rı da vardı, fakat zamamn kısahğı yüztmden bu iş sonraki bir zamana bırakıldı.

Ağustos 1990'da Kuveyt'in Irak tarafmdan işgal edilmesiyle başlayan kör¬

fez krizi, görevimizi hem kolaylaştırdı hem de karıştırdı. Medya'nm bu fırsatla

Saddam Hüseyin rejimine ve onun on yıldan fazla bir süredir yaygm olarak de¬

vam ettirdiği insan hakları ihlaUerine daha fazla yer ve zaman ayırması ve ko¬

nuya ilgisinin artması çalışmayı kolaylaştu-dı. Karışıldıklar, olaylarm akış hızı

ve Saddam Hüseyin rejiminin beklenmeyen davramşlarmdan kaynaklandı.

Kriz hala çok değişken ve bu da bizim Irak'taki Kürt sorununun gelecekte ala¬

bileceği biçimler üzerine tartışmamızı güçleştiriyor.

2. ANAYASAL DURUM

Irak'da yaklaşık olarak 3, 5 ila 4 milyon Kürt yaşamaktadır (Irak'm toplam

nüfusu 17 milyondur). Farkh Irak kaynaklan, özellikle Bağdat, Musul, Ker¬

kük, Xanekin ve Mandaü'deki Kürt sayışım kasten azalttı. Irak'taki Kürtler

türdeş bir toplum oluştururlar.

1918'de, Kürtler'e "temin edilecek ve korunacak otonom gelişme" fırsatım

özel madde olarak içeren 14 Maddeük 12. ABD Başkam Woodrow Wilson'un

"Dünya Barışı Programı"yla birleşen Türkler'in askeri yenilgisi, Osmanlı İmpa-

ratorluğu'nun Türk ohnayan halklarma cesaret verdi. Sevres Anlaşması (Ağus¬

tos 1920) yalnızca Hicaz Arap devletinin kurulmasım içermiyordu; Suriye'nin,

Irak'm ve hatta şimdiki doğu Türkiye'de bir Ermenistan'm kurıdmasmı ve İngi¬

liz işgaü altmdaki Musul vilayetinin özgür olarak Kürtler'e bırakılacağı bir Kür-

distan'm tanınması önlemlerini de kapsıyordu. Anlaşma onlardan bahsetmese

de, yapay sınırlarla bölündükleri akrabalannm umut ve istekleri karşılanırken
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onlannkinin İran Hükümranhğı altmda değişmeden kahnaya devam etmesi

düşünülemezdi

Mustafa Kemal'in yükseüşi anlaşmamn resmileştirihnesini önledi Onun ye¬

rini, üç Arap ülkesinin haklarım tekrar eden ama Ermenistan'la Kürdistan'ı

anmayan Lozan Anlaşması (Temmuz 1923) aldı. Bununla birükte Musul vila¬

yetinin gelecekteki sahipüği konusu anlaşmadan çıkarıldı ve Türkiye'yle Irak

'm Mandarini İngiltere'nin doğrudan görüşmelerine bırakıldı. Görüşmeler an-

laşmazükla sonuçlamnca konu Milletler Cemiyeti'ne (UN) devredildi; ve kon¬

sey 1925 Araüğmda beUi garantilere bağlayarak Irak lehinde bir karara vardı.

Üçlü Ankara anlaşmasıyla Türkiye sonunda Musul üzerindeki egemenük hak-

kmdan vazgeçti. 1932'de Irak MiUetler Cemiyeti'ne kabul edildi ve İngiüz

mandası sona erdi. Birinci Dünya Savaşı'mn sonrasmda, Irak Kürtler'i (Güney

Kürdistan) daha büyük haklara sahip oldu ve milüyetçi eylemcilerin Kürtler'in

bir bölümü üzerindeki faaliyetleri sonucu Kürtler etnik bir grup olarak tanmdı.

Sorıraki olgulur ise şöyle sıralanabilir:

1 - Kürtçe'nin yönetim ve eğitim dili olarak tamndığı Süleymaniye bölgesin¬

de yarı otonom Kürt rejimi kuruldu.

2- 1920'den 1923'e kadar mandater güçler üzerinde, Kürtler'in kurulabüe- _

cek herhangi bir Kürt devletine katıhna olanaklarım açık tutan zorunluluğun

varhğı devam etti Bu nedenle İngiliz mandater gücü ve Irak hükümeti bu ko¬

nuda MiUetler Cemiyeti'ne 24 Arahk 1922'de aşağıdaki açıklamayı bildirdi:

"Majestelerinin Birleşik Krallık hükümeti ve Irak hükümeti, Irak sımrlan içinde

yaşayan Kürtier'in haklanm ve bu sımrlar içinde bir Kürt hükümeti kurma hakkı-

m tamr. Bu iki devlet de, farklı Kürt gruplanmn aralannda bir anlaşmaya varma

olanaklan doğar doğmaz arzu ettikleri bu hükümeti kurma ve onu belirlenmiş sı¬

mrlar içinde yayma durumuna geleceklerini ummaktadır. Onlar, sorumlu delege¬

lerini Birieşik Krallık hükümeti ve Irak hükümetiyle ekonomik ve politik ilişkile¬

ri tartışmak için göndereceklerdir. "

3 - 1925'te Uluslar Birüği Musul ödülünü Irak'a "bakış açısımn, Kürtler'in

kendi ülkelerinin yönetimine, adalet dağıtımma, okullardaki eğitime ve Kürt¬

çe'nin resmi dil olacağı tüm servislere atanmasmm, Kürtler'in .açıklayacaklan

kendi arzuları doğrultusunda ohnası gerektiği koşuluyla" verdi.

4 - 193 1 'de Irak'm Uluslar Birüği'ne kabul için gönderdiği başvuru metnin¬

de, hükümet bu maddelerin uygulanacağı bir yönetim birimini açık şekilde be-

ürten bir "Bölgesel Dil Kanunu"nu kabul etti
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5- 1932'de Irak, yerine getirmesi talep edilen taahütü yeni bir açıklamay¬

la kabul ederken konunun uluslararası bir sorun olarak anayasada yer alacağı-

m da bir deklerasyonla açıkladı. Milletler Cemiyeti'nin bir devamı olarak on¬

dan sonra gelen Birleşmiş Milletler, Irak'taki Kürt sorununa ilgisini bir "Locm

Standi" olarak sürdürdü.

Kürtler, Macar Başbakam Count Teleki başkanhğmdaki Milletler Cemiye¬

ti komisyonuna açıkça kendi arzulannm Irak veya Türkiye'ye bağlanmak ol¬

madığını, gerçek bir bağımsız devlet talep ettiklerini söylediler.

Daha sonra, Kürtler; birüği 1925 'de ve tekrar 1932'de verihniş olan garanti¬

lerin de görmemezükten gelinmeye başlandığım veya olsa olsa istemeyerek ye¬

rine getirildiğini, Kürt bölgelerinin sosyal servislerden özellikle eşit olarak pay

alamadığını, eğitim ve geliştirme projelerinin en alt düzeyde uygulandığım be¬

lirgin bir şekilde hissettiler.

Monarşiyi kovan 14 Temmuz 1958 Irak devriminden birkaç gün sonra, ye¬

ni devlet başkam General Abdul-Kerim Kasım, Irak'ı Arap dünyasınm bir par¬

çası olarak tanımlayan ve devam eden maddede de (madde 3) özel olarak

Kürtler'in ulusal haklanm garanti eden, onlan Irak birüği çatısı içinde Arap-

lar'la eşit bir ortak olarak tanımüyan "yeni bir anayasa" ilan etti. O böylece, es¬

ki dönemden intikal eden eşit yönetim yasasımn, tam bir eşit paylaşımı, sosyal

servis ve geüşme projelerinden eşit yararlanımı ve Kürt diünin statüsünü yük¬

seltmeyi kapsadığım kabul ediyordu.

Fakat, yeni anayasada üstü örtülü olarak verilmiş sözlerin yerine getirilme¬

si için gerekü ciddi bir teşebbüs yapıhnadan aylar geçerken, Kürtler'in gözünü

açan destek bir canlanmayla Bağdat'ta giderek büyüyen haklarm inkar edihne-

si ve onlara hiçbir özel tanımanm olmayacağı eğilimi birlikte gelişti.

Savaş 1961 Temmuzu'nda kesildi ve hükümet kuvvetleri Kürdistan'da bir¬

kaç noktada bir seri geri çekihneye katlanmak durumunda kaldı. Kasım, sivil

halka büyük acılar çektiren havadan yoğun misilleme akınları yaptı. 1963 Şu-

batı'ndaki bu vahşi hava operasyonları, Kürtlük düşüncesinin tüm nüanslarım

birleştirmeye doğru yöneltti ve isyancı ulusal karakteri ayağa kaldırdı.

General Kasım, Pan Arap Baas Partisi'nin uç kesimleriyle birleşen bir cun¬

ta tarafından devrildi. 1963 Martı'nda yeni hükümet desantraüzasyon temelin¬

de Kürt haUcınm ulusal haklanm tamyan bir bildiri yayınladı.

Bir delegasyon, ayrmtılann müzakere edilmesi için Bağdat'a gönderildi; zor¬

lu geçen görüşmelerde açık bir ilerleme sağlamak için 24 Nisan'da, otonomiy-
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le ilgiü Kürt talepleri bir bildiriyle açıklandı. Ama otonomi görüşmelerinde

bunlar asla tartışılmadı. Hükümet onlara Kahire ve Cezayir'de yapılan Arap

birüği konuşmalarmdan sözettl 10 Haziran'da hükümet Kürt temsilcilerini tu¬

tukladı, Kürt üderUğinin 24 saat içinde teslim olmalanm isteyen bir üUimatom

yayınladı ve Kasım'ınkini aşan bir egemenlik amacıyla yeni bir saldın başlattı.

Kerkük şehrinin Kürt mahallelerine yok edilecekleri şeklinde gözdağı verildi

ve Kerkük'le Erbil ovalarmm Kürt köylerinin sakinleri Arap göçmenlerini yer¬

leştirmek için sürüp çıkarıldı.

1963 Kasım'ı ortasmda Baas rejimi yıkıldı ve Başkan Arif, doğrudan kontro¬

lü sağladı. Bu değişiküği 1964 Şubatı'nda ikinci bir ateşkes ve Kürt hareketiyle

Irak hükümeti arasmdaki müzakereler izledi. Yaşanan tüm bu şeylere, Ka-

sım'm anayasasmm 3. maddesinden daha az tatmin edici olan ve açık bir ifa¬

deyle 19. maddede Kürtler'den bahseden yeni geçici anayasanın hiçbir yardı¬

mı olmadı. Görüşmelerde hiçbir ilerleme sağlanamadı ve tüm kademelerdeki

savaş 1965 Nisan'mda yeniden başladı.

1965 Eylül'ünde, askeri başbakan Taha Yahya, 19. maddede bir değişiklik

yapılacağım 9 Eylül'de açıklayan sivil başbakan Abdul Rahman Al-Bazzaz'la

değiştirildi. Değişiklik şöyleydi:

"Bu anayasa, Irak halkımn kardeşçe ulusal birliği çaüsı içinde Kürt ulusal haklan-

m onaylar."

Başkan Abdul Salam Arif 13 Nisan 1966'da bir helikopter kazasmda öldü

ve yerini hiçbir poütika değişiküği yapmaksızm kardeşi Abdul-Rahman Arif al¬

dı. Savaş Irak ordusunun 12 Mayıs'da Hadrin dağındaki utanç verici yenilgisi¬

ne kadar devam etti. Bu da sivil başbakan AL-Bazzaz'm, Kürt üderi MoUa

Mustafa Barzani'nin görüşmeler içüı bir başlangıç olarak kabul ettiği 12 mad¬

delik programı 24 Haziran 1966'da bir racfyo yayımyla ilan etmesinden sonra

ateşkesle sonuçlandı.

24 Haziran 1966 deklerasyonu, sonraki yönetimlerce de Kürt sorununun

tam bir barışçı çözümü için temel söz olarak kabul edildi. Deklerasyon şöyle

özetlenebilir: (1) Daimi olarak kabul edilmiş bir anayasada Kürt varhğınm ta-

nmması, (2) Desantraüzasyonü sağlayan ve gücün çoğunu seçilmiş yerel mec¬

lislere devreden bir kırsal bölge yönetim kanununun çıkarılması, (3) Kürtçe-

nin yönetim ve eğitim diü olarak kullanımı, (4 ve 5) İlk parlemento seçiminde,

Kürt temsilcilerin toplam nüfusla orantıh olarak ulusal meclis ve halka hizmet

amaçlı tüm daUarda yer alması, (6) Genç kuşağa yurt dışmda, Bağdat Üniver-

sitesi'nde kurulacak Kürt fakültesinde ve Üniversite'nin "kuzey" koUarmda

tüm düzeylerde eğitim görme hakkmm verilmesi O) Kürt bölgelerine Kürt
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resmi görevlilerinin atanması, (8) Poütik ve edebiyat derneklerine, poütik ba-

sım-yayım'a izin verilmesi (9 ve 10) "Şiddet sona erdiği zaman", mahkum edil¬

miş insanları ve ordudan firar etmiş asker kaçaklarım içine alan bir genel af-

fm çıkarılması, süvari yasağınm kaldırılması, işe devamsız resmi görevlilerin

yerine mümkün olduğunca çabuk yeniden atama yapılması, (12) "Kuzey"de

acı çekmiş insanlarm yeniden yerleşimi ve onlara tazminat ödenmesi değişik

bölgelerle arasmda koordineyi sağlayacak özel bir bakanüğm kurulması, (13)

Evlerinden çıkarılmış insanlarm yeniden yerleştirimi veya yeniden yeni yerle¬

şim yeri tanziminin yapılması.

Partiler arası sonraki tartışmalarda, aşağıdaki istemleri de içeren ek mad¬

deler oluşturuldu: 1 - Tüm poütik mahkumlarm serbest bırakılması 2 - Kür¬

distan Demokrat Partisi'nin halka açık faaüyet yürütmesi için özel izin 3 - Mu¬

sul vilayetinin tüm Kürt bölgelerinde yeni bir Dıhok Livası (iü) kurulması.

Bununla birlikte deklerasyon, sonraki kabine değişiklikleri nedeniyle, 1968

Temmuzu'nda Baas Partisi'ni yeniden iktidara getiren askeri darbeye kadar

uygulanma şansı bulamadı. 1966 ateşkesi sürdürüldü. Yeni Başbakan Ahmet

Hasan Al-Bakr, Kürt sorununa 1966 deklerasyonunu temel alan tam ve barış¬

çı bir çözüm getirme niyetini açıkladı. Bunu çabucak iki kararname izledi; iUd

Süleymaniye Üniversitesi'ne atama yapılması için bir kanun taslağı hazırlan¬

masıyla Kürt Kültürel Akademisi'nin kurulmasmı içeren deklerasyonun 6.

maddesinin üygulanmasma hemen başlama açıklaması, ikincisi (9. ve 10. mad¬

denin fıkralarma dayanan) genel af (ordudan kaçan asker kaçaklarmm ve gö¬

revlerinden feragat etmiş poüslerin görevlerine yeniden dönmesi koşuluyla)

ve sivil hizmetlilerin önceki görevlerine mümkün olduğunca direk ve hızh bir

şekilde dönmelerinin sağlanmasıydı.

Yine de Bağdat hükümeti hemen sonra 1966 deklerasyonundan döndü. Ge¬

çici anayasa hâlâ aşağıdaki sözleri içermesine rağmen tüm ilerleme umutları

çöktü. (1) Kategorik olarak öncekinden bile daha fazla Araplaşan "Irak halkı

Arap ulusunun bir parçasıdır ve onlarm amacı daha geniş bir Arap birüğidir"

kararıyla hükümetin kendisini bu konuda çahşmaya zorunlu kılmış. (Madde

1); ve (2) "Arap ve Kürtleri" içeren tüm Irak halkımn kanun karşısmda eşit ol¬

duğunu, kendi topraklarmda güvenü bir şekilde işbirüği yapma talebinde bulu¬

nabilecekleri ve ulusal haklarmı Irak birüği çatısı içinde garanti edildiğini ifa¬

de eden bir haklar ve zorunluluklar bildirisinde Kürtler ad olarak yalnızca bir

kez anılmıştı. İki gün sonra Nevroz (Kürtler'in yeni yıl ve ulusal günü)kutlanır-

ken, aşın bir şekilde sözcük kalabahgma boğulmuş açıklama gerçek dışı bir

gösterişin bir parçası olarak yapıldı.
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Baas hükümeti Nisan 1969'da, Kürdistan'a dördüncü saldırıyı başlattığı za¬

man Ateşkes bozuldu ve Kürtler'in Erbil ovalarmdan sürgünü vahşi bir şekilde

gerçekleştirildi. Irak hükümeti 1969 sonlarmda, Barzani'yle yeni bir diyalogu

sağlayacak çabalara girişti; başkan yardımcısı Saddam Hüseyin'in ateşkesle so¬

nuçlanan Kürdistan'ı ziyaretinden sonra 11 Mart 1970'de bir banş antlaşması

deklerasyonu yayınlandı.

Antlaşma, Kürtler'in özgür ve eşit bir ortağı olduğu iki uluslu Irak devlet ya¬

pışım tamdı ve şu maddeleri içerdi:

1- Devletin anahtar görevlerine Kürtier'in de atanmasım içeren Kürtler'in

devlet yönetimine katılımı,

2- Kürtler'in çoğunluk teşkil ettiği yerlerde Kürtçe'nin tamnması

3 - Kürtçe eğitim ve Kürt kültürünün ilerlemesine yardım edilmesi

4 - Kürt bölgelerinde resmi görevlilerin Kürtçe konuşması talebinin kabulü

5 - Kürt öğrenci, gençlik, kadın ve öğretmen örgütierinin kurulması hakkı,

6 - Kürt alanlanmn ekonomik gelişiminin sağlanması

7- Kürtler'in köylerine geri dönmesi ve zararlanmn tanziminin yapılması

8 - Tanm reformunun çıkanlması

9- Anayasamn "Irak halkı iki ana ulustan oluşur: Arap ve Kürt ulusu" şeklin¬

de değiştirilmesi

10 - Gizli yayın yapan radyonım ve ağır silahlann hükümete teslimi,

11 - Bir Kürt başkan yardımcısımn atanması

12- Yerel yönetim kanununun bu deklerasyona göre değiştirilmesi

13 - Kürt bölgelerinde kendi kendim yönetim organlanmn kıu^ması

Antlaşma, hükümete bu maddeleri dört yıl içinde yerine getirme zorunlulu¬

ğu getiriyordu.

1970 yüı boyunca, anayasamn değiştirilmesi ve aralarmda yaşh KDP üyele¬

rinin de bulunduğu kıdemü Kürt resmi görevlilerinin yönetici olarak Dohok ve

Erbil'e atanmasım da içeren çok sayıda antlaşma koşulu yerine getirildi Fabri¬

kalar yapıldı ve tarım reformu hızlandırıldı. Düzensiz Kürt birlikleri terhis edil¬

di.

Antlaşma 1974 Martmda çöktü; çünkü Kürtler, Irak hükümetinin antlaşma¬

yı yerine getireceğine ilişkin içtenüğinden şüphe etmeye başlamışlardı. Ker¬

kük'ün statüsü, petrol gelirlerinden pay alımı gibi maddeler ana anlaşmazlık

nedeniydi Baas hükümeti anlaşmaya gitmek konusunda isteksizdi ve 11 Mart
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1974 yıhnda açıklanmış olan otonomi kanununu desteklemesi için KDP'ye çağ¬

rı yaptı. KDP'ye bunu onaylaması ve hükümete katılması için 14 gün süre veril¬

di. KDP hükümetin teklifini reddetti ve savaş yeniden başladı. O zaman hükü¬

met tek yardı olarak otonomi kanununu ilan etti.

Kanun 1970 antlaşmasınm zayıflatılmış bir versiyonuydu. Yeni kanunun ge¬

tirdikleri şunlardı:

1 - Kürdistan bölgesi, Irak Cumhuriyeti'nin ekonomik ve politik bütünlüğü ve

yasalanyla sımrlanmış bir otonomiden yararlanacaktır. Kürtistan bölgesinin alam

1957 nüfus kayıtlan ve 11 Mart 1970 manifestosuna göre belirlenecektir.

2- Bölgede Kürtçe, Arapça'mn yamnda resmi dil olacaktır ve Arapça öğreti¬

mi zorunlu olsa da, Kürtçe eğitimi yapılacaktır.

3- Bölgedeki Kürt olmayan azınlıklann haklan, bölgesel otonomi içindeki

temsil oramyla garanti edilecektir.

4- Adalet hizmeüeri Irak yasal sistemi çerçevesinde yapılacaktir.

5-9- Otonominin mali cephesi, devletin mali bütünlüğü içinde korunacaktır.

10-15 - Otonom bölgelerin yönetim organlan olarak yasama ve yönetme mec¬

lislerinin kurulması sağlanacaktır.

16-21 - Merkezi otorite ile otonom yönetim arasmdaki ilişkiler bir koordinas¬

yon ve gözetme çeçevesinde hükümetçe belirlenecektir.

Bu kanun, ayrı bir grup olarak Kürtler'in varhğım ve haklarım kabul eder¬

ken, etkiü gücün merkezi hükümetin eünde kahnasım sağlayacak değişik sınır¬

lar koyuyoyrdu.

Bu otonomi kanunu bir yönüyle hâlâ Irak'ta uygulanabilir. Bir yönüyle de,

Kürtler ve onlarm temsilci örgütlerince reddedildiği için uygulanamaz. Otono¬

mi bölgesinde (özeUikle Kerkük, Xanekin, Smcar'm bazı bölümleri An-Za-

leh, Kifrl Mandaü ve Badra) çok sayıda Kürt'ü hariç tutuğu için ve Kürdistan

bölgesinin ekonomik gelişimi için gerekli petrol gelirlerinin paylaşımım inkâr

ettiğinden dolayı red hakh gösterilmektedir. Bu iki konu, partiler arasmdaki

sonraki görüşmelerde de Kürt sorununun barışçı bir çözüme ulaştınlmasmı tö¬

kezleten ana engel olarak kalmaya devam etti

3. IRAK KÜRDİSTAM'NDAKİ GERÇEKDURUM

Anayasal zemin ve 1974 tarihü otonomi kanunu kağıt üzerinde etkileyici

görünebiür, fakat Irak hükümetinin gerçek poütikalan ve uygulamalan onun

ruhu ve içeriğiyle taban tabana zıttır.
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Kanun, Kürt yasama meclisinin seçilmiş olacağım şart koşsa da, 1974 yıhn¬

da toplanan genel meclisin ilk oturumundaki 80 üyeden 72'si Bağdat hüküme¬

tince atanmıştı. 1977'den sonraki Irak resmi açıklamalarmda ve medyasmda

"Otonom Kürdistan Bölgesi "adma artık hiç rastlanmadı, basitçe "otonom böl¬

ge" dendi Bundan sonra Kürt otonomisi olgusu rejimin Kürt desteğine olan ih-

tiyacma göre beürtiüyor veya belirtilmiyordu.

Otonominin bütün cephelerinin, boş bir kabuk ve kötü bir şaka olduğu kamt-

landı.

Hükümet, Irak Kürdistanı olarak biünen 74. 000 kilometrekarelik alanm

yarısı olan 37. 052 kilometrekarelik bir alam (daha sonra 48. 000 kilometreka¬

reye yükseltildi) otonom bölge olarak açıkladı.

Hükümet bunu, yukarda anılmış bölgeleri hariç tutarak ve kesin bir Arap

çoğunluğu olmasa da bu bölgelerin Arap çoğunluğu içerdiğim etkiü bir oyla¬

mayla göstererek, hızh bir yeni bölge ve eyalet sınırlan yaratma harekatıyla

başardı.

Hükümet, sözde otonom Kürt bölgelerinin güçsüzlerştirdl Buralardaki yö¬

netim hala Bağdat'daki hükümet tarafmdan atanmaktadır. 1980, 1985 ve

89'da olmak üzere üç sözde seçim (oylamayı gözlemiş olan yabancı gözlemci¬

lere göre) yapıldı; ilk kanun 1986'da değiştirildi ve mecüse seçilmek için aday

olacaklara Baas Partisi'nin ilke ve amaçlarma tam bağüük gösteren sadık bir

üye olma koşulu getirildi.

Bütçe Bağdat'ta hazırlanu- ve merkezi hükimıetin kararlan değiştirme ve

veto etme hakkı vardır. Bölgedeki her Kürt görevüye karşılık bir Arap Baas

Partisi'nden görevü vardır. Otonomi bölgesinde resmi görevüler karar alamaz,

merkezi hükümetin direktiflerine göre davranır.

Bu şekildeki bir otonomi yalnızca bir yanılsamadan ibarettir. O, Kürdis-

tan'm yansım ve Kürtler'in yansmdan daha azım içine alır. Otonominin, kendi

temsilcilerini seçme hakkı, bütçesini yapma ve doğal kaynaklarım kontrol et¬

me hakkı alanmda hiçbir gücü yoktur.

Eğitim ve işe almadaki ayrımcılık, Kürt bölgesindeki tecrübe isteyen resmi

görevlere Kürt temsilcilerini şart koşan 1974 kanununa göre bile rezilce boyut¬

lara ulaştı. Buralar çoğunlukla Baasçı Arap unsurlarla dolduruldu. Kürtler'in,

dışişleri servislerine olduğu kadar polis ve askeri akademiye yazılmaları da en-

geUendi. İçlerinden 80 kadarı büyükelçi olan 500 Irak'lı yüksek diplomatm, iç¬

lerinden yalnızca biri büyükelçi olmak üzere 10 tanesi Kürt'tür. Kürt başkan

yardımcısı, Mr. Maruf, bir hükümet atamasıdır - atanma, sadece atanma an-
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lamı açısmdan bile aşağıhk bir olaydır: O hükümet toplantısmda ve RCC'de

ancak bir keüme söyleyebilir. Kürt işçiler ve memurlar, kollektif bir ceza ola¬

rak hassas endüstrilerden (petrol) kovuldular.

Kürtler'in tüm taşınır ve taşınmaz mallarma el konduğu olaylar oldu. Ker¬

kük'ten gelen raporlar, sahibi olmak için parası ödenmiş pek çok mülkün (yol,

park) satm alınmasma izin verilmediğini ve halkm göçe zorlandığım beürtiyor.

Sürgün edilmiş Kürtler'le kısa bir süre önce evlenen Kürt olmayanlara, boşan¬

maları ve orada kalmaları için çok miktarda para teklif edilir. Şayet bu kişi si-

lahh kuvvetler üyesiyse , söylendiğine göre, ona iki kat ücret ödenir. Şayet bo-

şanmazsa o da sürgüne gönderiür.

Baaslaştırma ve Kürt toplumunun araplaştınlması olayı yaygm bir şeküde

teşvik ediür. Uygulanan önlemlerden bazılan şöyle sıralanabilir:

- Şubat 1974 Kararnamesi'yle bir Irakü'mn (koca bir Arap olmadıkça)

halk sektöründe çahşan bir yabancıyla evlenmesi engelendl

- Ağustos 1975'de Xanekin'den 500 Kürt yeni iş bulmaları için Güney

Irak'a sürgün edildi İlave olarak Kürt teknik eleman, öğretmen ve petrol işin¬

de çahşan personel Araplar'la yer değiştirildi ve onlar çalışmak için Basra'ya,

Arap Irak'a gönderildi

- Baas Partisi'ne üyeük sivil işlere olduğu kadar askeri sektörler ve yöne¬

tim birimlerindeki işe alınmalarda da tüm Irakhlar için bir önkoşul oldu.

- Sivil servislerde terfi Baas Partisi'ne bağhlık andmı gerektirir.

- Araplar, şayet bir Irak Kürt'ü kadmıyla evlenirlerse 500 Dinar ödül ala¬

cakları vaadiyle kışkırtıldılar.

- Kürtler'in binlercesinin vatandaşhğı (özellikle Bağdat'taki sürgün Kürtle¬

ri), onlarm aileleri kuşaklardan bu yana orada yaşasa da, inkâr edilirken baş¬

ka bir ülkeden herhangi bir Arap kolayhkla Irak vatandaşhğına kabul edüir.

Söylendiğine göre Irak resmi görevlileri Irak vatandaşüğım inkâr etmek için

onlarm vatandaşlık kimügini ve diğer dokümanları topladı.

RCC'nin resmi görevlilerine, 18 yaşm üzerindeki Kürtler'in doğum yerleri¬

ni Irak'tan İran'a değiştirmek için emir verdiği üzerine çok sayıda rapor geldi

Ocak 1982'de Saddam Hüseyin vatandaşlarma yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Fazladan bir enerjiyle çalışmayan bir insan Irakh değildir. Irakh ohnak yalnız¬

ca Irak vatandaşı kimüğine sahip ohnak değil ne zaman harekete geçeceğim,

nasıl ve nerede isteyeceğini bilmeyi de gerektirir."
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Irak hükümet poütikası, kitle tutuklaması, işkence, ölüm cezası, kitle sürgü¬

nü ve çevre kirlenmesi gibi birçok kez belgelenmiş uygulamalarla Kürt kimüği-

nin özünü yok etmeyi amaçladı. Aym gerçek 1987 Nisam'yla 1988'deki kimya¬

sal, toüum ve biyolojik süah kullanımı ve Türkiye'deki mülteci kamplarmda

olan ekmek zehirlenmesi olayları için de geçerüdir.

Irak'ta, poütik ve değişik suçlar için sık sık ölüm cezasma başvurmak yay¬

gmdır. 1974'den bu yana şiddet içermeyen poütik eylemler için en azmdan altı

yeni para cezası yürürlüğe kondu. Örneğin aşağıda belirtilen suçlar ölüm ceza¬

sıyla cezalandınhr:

1 - Baas Partisi'nin üyeleriyle ilgili poütik faaüyetler;

- Başka bir partiye üyeliğini gizli olarak sürdüren bir üyeye

- Diğer bir politik parti (ya da örgüt) ile bağlantı kurmuş ya da ona veya

onun amaçları için çaüşan herhangi üyeye (1974'de kabul edildi)

- Baas Partisi'nden ayrılıp başka bir parti veya poütik gruba katılan bir

üyeye

2 - Baas Partisi ya da gizü servisin eski üyeliğiyle bağlantıü eylemler dışm¬

daki başka bir politik eyleme katılana (1978)

3 - İslam Al- Dawa Partisi'ne üye olma ya da gizü olarak üyeüği sürdürme¬

ye. Bir Kürt poütik organizasyonuna veya çıkar grubuna üyelik beş yıldan

ömür boyu hapis cezasma, veya idam cezasma kadar giden cezalarla cezalan¬

dırılır. Yalnızca küçük ve kukla, temsil niteüği olmayan iki Kürt örgütü Irak

hükümeti tarafmdan resmen tanınır. Onlar, Kürdistan Demokratik Partisi adı

altmda, uluslararası kamuoyunu yanıltmak ve propaganda amacıyla kuUanıl-

mak için faaüyet yürütürler.

4. SAVAŞ VE DİRENİŞ ÖRGÜTLERİ

Irak'a karşı Kürt otonomi mücadelesi güney Kürdistan'm, Kürt nüfusun

onayı aünmaksızm yeni kurulmuş bir Irak eyaletinin sınırları içine dahil edildi¬

ği 1920'ü yıUardan bu yana yeraltmda yürütühnektedir. Bu mücadele poütik

alanda olduğu kadar silahh mücadeleler biçimiyle de yürütüldü. Başlangıç saf-

halarmda mücadele geleneksel veya dinsel üderlerce yönetildi. 1937'den

46'ya kadar, modernist ulusalcı örgütlenmeler geleneksel üderlerle ittifak ku¬

rarak faaüyetlerine başladılar. Hevl Rızgari ve Şoreş gibi partiler poütik çev¬

relerini 1940'ü yıUarda oluşturdular.
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Bununla birlikte 1946 ile 1975 arasmda tek bir poütik güç Irak Kürdistam

Demokrat Partisi ve tek bir şahıs MoUa Mustafa Barzanl ulusalcı mücadele¬

de kitleleri seferber etti. Irak-KDP'si ile kıyaslandığmda, bu dönem boyunca

sınırh derecelerdeki etkinlikleriyle faaüyet yürüten diğer poütik güçler olarak,

Irak Komünist Partisi Kürdistan Seksiyonu ve Pan Kürdist Milüyetçi Demok¬

rat Parti görülüyordu (çok daha küçük oranda başka gruplar olsa da). Kürdis¬

tan Demokrat Partisi halkm bağhhğmı ve desteğini kazanarak, sürekü gelişen

bir ulusalcılık fenomeni içinde onlann daimi temsilcisi bir hareket niteüğini ka¬

zandı. O (KDP), tarihsel bir dokümanda, 11 Mart 1970 tarihü antlaşmada

Kürtler'in kendi kendilerini yönetme hakkınm tamnmasmı da başardı.

1964 tarihinde, KDP, birükleri içinde meydana gelen ayrıhnalarla zarara

uğramasma rağmen, 1970'de tekrar biraraya gelmenin sonuçlanmasıyla birlik¬

te Irak poütik sahnesinde yeniden hesaba katılması gereken poütik ve askeri

bir faktör haline geldi. Bunun yanmda o, Kürdistan'daki diğer hareketlerden

daha üstün bir başanyla Kürt sorununu uluslararası bir düzeye taşımayı da ba¬

şardı.

Silahh harekatm 1975'te başansızhğa uğraması, Irak Kürt hareketi içindeki

bölünme ve kardeş kavgasıyla karakterize edilebilecek derin bir krize neden

oldu. Kürt kitlelerinin bağhlığmı kazanmak için birbiriyle yarışan çok sayıda ye¬

ni örgütler kuruldu. Bu gelişme iki farkü biçimde algılandı. Bazılarma göre bu,

tek parti hakimiyetinin olduğu ilk dönemlerle kıyaslandığında bırakalım düşün¬

ce gelişiminin yüz okulu olsun ünlü deyişi uyarmca Kürt hareketi içindeki de¬

mokratikleşme işaretinin olumlu ve sağhkh bir belirtisiydi Diğerleri bunun,

çok karmaşıklaşmış ve güçleşmiş mücadele için gerekü geniş kaynakları kötü¬

ce israf eden zarar verici bir gelişme olduğu görüşündeydiler.

Irak hükümeti bu kriz ve bölünme döneminden, Kürdistan'ı araplaştırma

ve baaslaştırma plamyla sürgün poütikalarmı uygulamaya koyma yönünde fay¬

dalandı. Bu poütikalar, 1976 ve onu takip eden yıllarda kurulan Kürdistan

Yurtseverler Birüği, Kürdistan Demokrat Partisi, Irak Kürdistanı Sosyalist

Partisi Kürt Sosyalistler Partisi ve 1979 sonrası kurulan Kürdistan Halk De¬

mokrat Partisi ve Irak Komünist Partisi Kürdistan Seksiyonu'nun çıkarlarma

hizmet eden halkm kendiüğinden bir direnişine yol açtı.

İran Şahı'mn düşüşünden sonra Irak'taki yeni silahh direniş harekatı hız ka¬

zandı ve ülke içinde güçlü bir direniş cephesi oluştu. Bazı direniş hareketleri

arasmda sınır boyunca ortaklıklar ve koordinasyon yaygm bir şekilde uygulan¬

dı. Irak -İran Savaşı'mn başlaması, Kürt direniş hareketinin Kürdistan'mda elin¬

de tutuğu üçte ikilik alam artırmasma olanak verdi.
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1985 'in ortalarmdan itibaren, özellikle ana organizasyonlar olan KYB ve

KDP'ce, hem aralarmdaki anlaşmazhklan çözmek hem de birleşik bir cephe

yaratmak için ciddi gayretler sarfedildl Bu, 1988 Mayısı'nda resmi olarak

Irak Kürdistan Cephesi ilan edildiği zaman başanyla taçlanmış oldu. Cephede¬

ki ana partiler şunlardı:

1. Kürdistan Demokrat Partisi

2. Kürdistan Yurtseverler Birüği

3. Irak Kürdistam Sosyalist Partisi

4. Irak Komünist Partisi Kürdistan Seksiyonu

5. Kürdistan Halk Demokrat Partisi

6. Kürt Sosyalist Partisi

Cephenin ana amaçları aşağıda verildiği gibi iki noktada özetlenebilir:

a. Irak'ta demokrasinin kurulması

b. Kürdistan'a Federal bir statü

Cepheye daha sonra 1990 sonbaharmda iki örgüt daha katıldı:

1. Asurlular Demokratik Hareketi

2. Kürdistan Emekçiler Partisi

Kürt hareketinin farkh kolları, Irak araplan içindeki muhalefet güçlertyle

bir ortaklık ve anlayış birüği sağlayabilmek için hatırı sayılır bir çaba gösterdi

Farkh cepheler ve örgütler kuruldu. En geniş ve en etkiüsi ise 1990 Arahğı'n¬

da kurulan Irak Yurtsever Hareketi İçin İttifak adı altmda olanıydı.

Irak'taki Kürt hareketinin ana talebi "Irak içüı demokrasi ve Kürdistan

için Otonomiydi". 1980'ü yıllarm ortasmda bazıları sloganlarım "Irak için de¬

mokrasi ve Kürt halkı için kendi kendini yönetme hakkı (şelf- determineti-

on)"na dönüştürdü. 1988 'de Irak Kürdistan Cephesi'nin kurulmasmdan sonra

slogan, "Irak için demokrasi Irak Kürdistam için Federasyon" oldu.

IRAK KÜRDİSTANI'NDAKİ BAŞLICA ÖRGÜTLER

1. Irak- Kürdistan Demokrat Partisi

Molla Mustafa Barzani başkanhğmda 1946'da kuruldu. Sonradan daha sol¬

cu bir görünüm kazandıysa da ashnda onun ulusçu ve gelenekselci bir yapısı

vardır. Partide MoUa Mustafa Barzani'ye karşı var olan çok fazla kişisel yü¬

celtme vurgusu 1975'de yıkıldı. Daha sonra 1976'da KDP, geçici üderüği tara-
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fmdan reforme edildi ve 1979'da yeniden sağlam bir şekilde oluşturuldu.

Onun ideolojisi ulusal eşitük ve federasyon biçimi altmda kendi kendini yönet¬

me hakkıdır.

Başkan: Mesut Barzani

2. Kürdistan Yurtseverler Birliği

1975 Hşıziram'nda kuruldu. Türkiye'deki, İran'daki ve Suriye'deki çoğu

Kürt örgütleriyle iyi iüşkiler kurdu. Feodal ve aşiret ilişkilerine karşıdır. Radi¬

kal bir tarım reformunu savunur. Kürt toplumundaki merkezci eğilimler ve sol¬

cu gruplarla müttefik halindedir. Ana slogam "ulusal eşitük" ve "federasyon bi¬

çimi altmda kendi kendini yönetme hakkı"du-.

Genel Sekreter: Celal Talabani

3. Kürdistan Sosyalist Partisi -Irak

1979'da Kürdistan Yurtseverler Birüği'nden ayrılan ve Dr. Mahmut Os-

man'm başkanhğmdaki hazırlık komitesi vasıtasıyla biraraya getirilen Kürdis¬

tan Sosyaüst hareketince kuruldu. Ulusçu ve pragmatist bir yapısı vardır. Ta¬

lepleri KYB ve KDP ile aynıdır.

Genel Sekreter: Resul Mamand

4. Kürdistan Halk Demokrat Partisi

198rde kurulan küçük bir partidir. Çoğunlukla KDP'ye muhalefet eden ve

İslami İran'ı destekleyenlerin bir seri mektuptan sonra KDP'den aynlmalany-

la kuruldu. Kendi kendini yönetme hakkım (şelf- determination) kabul etti.

Türkiye ve Arap dünyasmdaki solcu gruplarla ve Kürtler'le iyi ilişkilere sahip¬

tir.

5. Kürt Sosyalist Partisi

KAJİK'in dışmda kalanlarca 1976'da kuruldu. Yalnızca Irak Kürdistam'n-

da varolan pankürdist küçük bir partidir. Birleşik Kürdistan için çahşır ama

Irak Kürdistan Cephesi'nin bir üyesi olarak federasyon veya Irak Kürdistam

için otonomi düşüncesini de kabul eder.

Genel Sekreter: Azad Mustafa (öldü)
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6. Irak Komünist Partisi (Kürdistan Seksiyonu)

1934'den beri varolan Irak Komünist Partisi tarafmdan 1940'h yıUarda ku¬

ruldu. Kürtler'in yasal olarak tamnma özlemini destekler. Ana slogam Irak

için demokrasi Kürdistan için tam otonomidir. "Irak Kürdistan Cephesi"nin

üyesidir.

Genel Sekreteri: Aziz Muhammed

5. KADIN VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Kürt çocuklanmn durumu rahatsız edici boyutlardadır. Korku, nefret, öz¬

gürlük yoksunluğu ve ayrımcılık içinde büyümek, çocuk olmalarma izin veril¬

memesi ve genç Kürtler'in hazır ohnadan çok önce beUi sorumluluklan yüklen¬

meye zorlanması anlamma geür. Çocuklarm kendi diUerinde eğitim yapmalan-

na izin verilmemesi gelecek kuşaklarm zorla araplaştırma poütikasyla yüzyü¬

ze getirihnesinden başka bir anlam taşımaz. Otoriteler, çocuklann kendi do¬

ğal diUerinde eğitim yaptığım iddia etmelerine rağmen gerçek, yaklaşık 2000

Kürt okulunun kapatıldığı yönündedir. Okul yerine çocuklar erken bir yaşta

ÖzeUikle aüe ve çiftük işlerinde çalışmaya gönderiür.

Çocuklarm uluslararası kanunlara göre kazandığı haklar rutin bir şekilde ih¬

lal edilir.

En savunmasız konumdaki çocuklarm yetişkinler gibi öldürülmelerinde, iş¬

kence edilmesinde, tutuklanmalarmda rejim tarafmdan tereddüt edihnediği

bir gerçektir. Çocuklar, muhalif yetişkinlerin teslim ohnalanm sağlamak için

sık sık hapsediür veya öldürülürler.

1980'ü yıUar boyunca Af Örgütü bu fenomeni bir seri raporla belgeledi

Kürt gazetesi Rebazinwe'de 1989 Nisam'nda yayınlanan bu raporlardan biri¬

ne göre, 1988'de Irak'm saldırılarma maruz kalan Halapçe, Jafari, Şiwan, Qa-

radağ, Germiyan, Baüsa, Musul ve Dıhok şehirlerinden ahnan çocuklar Arap

eyaletlerine satıldı. Sözkonusu çocuklar, saldırıyla bağlantıü olarak yetim ol¬

dukları söylenen veya hayatta kalan aile üyelerinden zorla ahnan çocuklardı.

Irak rejimi 15 Şubat 1989'da "Eüf-Ba" gazetesinde yayınlanan bu raporu ka¬

bul etmedi

Irak'taki Kürt çocuklarmm durumu 196rden bu yana kesihniş olan eğitim-

leriyle karakterize edilmektedir; yeraltı poütik gruplarmda çahşma veya peş-

merge olarak direniş hareketine katılma nedeniyle birçok zaman arahğı için

ailelerin birinden ya da ikisinden de aynhrlar; baskı ve zulümden saklanma ih-
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tiyâcıyla veya sürgün kampanyası nedeniyle kararsız ve dengesiz bir yaşam

içinde bulunurlar; kara ve hava bombardımanlarmda arkadaşlannm veya akra¬

balannm ölümüne tanık olmak zorunda kahrlar; kurtarılmış bölgelerde, mülte¬

ci kamplarmda ya da toplama köylerinde oturanlar verilen düşük nafaka ora¬

myla geçinir ve zor fiziksel koşuUar altmda yaşamak zorunda kahrlar; askeri

diktatörlük rejimi altmda hayatları genel olarak bir baskı ve güvenlik kuvvetle¬

ri korkusuyla yüzyüzedir; genel sağhk hizmetlerinden yararlanamazlar; koru¬

yucu sağlık koşuUarmdan yoksundurlar; kreş, oyun alam ve oyuncakları yok¬

tur. Genel olarak Irak'taki Kürt çocukları felaket denebilecek koşuUar altmda

yaşıyor. 1961 'den bu yana, onları normal bir yaşama götüren bir kaç yılhk ba¬

rışçı dönem yaşadıkları oldu. Ardarda üç kuşak Kürt çocuğu böyle zararh ve

yoksuUuk içindeki koşuUarda yaşamaya zorlandı. Şehirlerde ve Irak kontrolü

altmdaki Irak Kürdistam'nm kent merkezlerinde olanlar bile normal bir hayat

biçimi için gerekü haklardan yoksun yaşadılar. Musul, Xanekin ve Kerkük gibi

birçok Otonom Irak Kürdistam bölgesinden çıkarılan çocuklar kendi diünde

eğitim hakkmdan mahrum bu-akıldılar. 1987'nin başmdan bu yana, Kürdis¬

tan'daki köylerde ve orta ölçekü kasabalarda 1757'den daha az olmamak üze¬

re ilkokul kapatıldı. Çocuklar ve deükanülar, Kürt direnişine katılan ailelerine

baskı yapmak için emirle tutuklandı ve işkence edüdl Çoğunlukla masum ka¬

dm ve çocuklar, Halepçe ve Behdinan'a yapılan kimyasal süah saildınsınm kur-

bam oldular.

Kürt çocuklanmn yaşamaya zorlandıkları yazgılan ve koşuUan, çocuk kişiü-

ği ve kimüği üzerinde etkiü olan olumsuz faktörlerle bunlarm gelecekte doğu-

rabüeceği sonuçlar konusunda çalışan uluslararası örgütlerin en çok öncelik

verdikleri sorunlardan birisidir.

Bu yıkıcı ve olumsuz etkileri giderebilecek çok sayıdan faktörden bahsedile¬

bilir. Bunlar, Kürt ulusal hareketinin üderlerinl Kürt kültürünün sosyal tabula-

rmı ve birçok Kürt çocuğunun yaşadığı patriarkal ve geleneksel değerler siste¬

minin disipline ettiği yetişme tarzım kapsar. Bunun dışmda, ani olarak aileleri¬

ni yitiren çocuklara geniş aile yapısınm destek ve dayanışma sağladığı da düşü¬

nülebilir.

Irak'ta bir Kürt kadım ohnak, iki kat aynmcıhğa uğramak demektir. Önce

bir Kürt olarak sonra da bir kadm olarak. Baas Partisi yönetiminin kadımn sta¬

tüsünü geliştirmeyi ve boşanma gibi, mülk sahibi olmak gibi vergi vermek gibi

haklanmn tamnmasmı hedefleyen bir dizi önlem aldığı kabul edilir bir gerçek¬

tir. Kız çocuğunu okula göndermemek kanunlarla yasaklanmıştır ve kadma
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açıkça zarar verici hakaretler cezalandınhr. Öte yandan aüe içinde kadma

ka;rşı yapüan şiddet aüe içi bir olay olarak görülür genel tartışma konusu edü-

mez.

Kadınlar ağu'hkh olarak tanm sektöründe çahştınhr ve tarımsal işgücünün

en az %47'si kadınlardan oluşur. Bu Kürt köylerinden sürgün edüen kitlenin

topraklanndan olduğu kadar kadımn çahşmasmdan ve ev içi işgücünden de

yoksun olacağı anlamma gelir. İran'la savaş, geleneksel olarak erkek işi ola¬

rak bilinen sektörlerde büe kadm işgücü talebini artu'sa da, onlann kırsal geç¬

mişi ve aynmcıhk uygulanan etnik bir azınhğa ait oldukları gerçeği Kürt kadm-

lannm bu durumdan çok az yararlanması anlamma geldi.

Kadınlarm toplumda etkili olma olanakları çok sınırhdır. Anayasa, herhan¬

gi bir kimsenin poütik bir göreve seçüebüeceğüd söylese büe uygulanmakta

olan yazılmamış kuraUardır. Bunun için örneğin, eğitimü olmak, her bir adaym

İran'a karşı savaşta hizmet vermesi ve Baas Partisi'nin ilke ve amaçlarım pay¬

laşması anlamma gelen halkm sevdiği biri olmak koşuUan gereküdir. Pratikte,

genel olarak kadmlar ve özel olarak Kürt kadınları politik çevreye aünmazlar.

Irak Kürdistam'ndaki kadınlarm durumu göreceü olarak (ve yalnızca göre-

ceü olarak) Kürdistan'm diğer parçalarmdaki kız kardeşlerinden farklı, Orta¬

doğu iükelerindeki çoğunluk ulus kadmlarmdan daha iyidir.

Bu durum aşağıdaki faktörlere atfedüebüir:

1. Kürt kültüründe kadınlara verüen saygı derecesi,

2. Daha büyük bir hareket oranıyla çok daha açık bir toplumdan olmamn

karşüiklı olarak birbirini etküemesl

3. Dinsel çeşitlüiğin olması (Kürdistan'da Sufi cemiyetlerin ve Ortodoks ol¬

mayan tarikatlarm olduğu kadar Yahudüer'in, Hıristiyanlar'm ve Yezidüer'in

olması), Kürdistan'm bölünmesi ve oturanlarm sefüane şartlarda yaşaması ya

da çoğunluk ulusun yönetimine göre dinsü kimlüc verümesi gibi nedenlerle di¬

nin Kürt toplumu üzerindeki etkisinin daha az olması,

4. Irak Komünist Partisi'nin "Kürdistan Seksiyonu" kadınlarla ügüenip onla¬

rı politüc mücadeleye çekmesi ve 1950'ü yulardan beri Kürdistan'da Kadınlar

Birüği'ni kurmaya teşvik etmesi kadar laik ve ulusalcı Kürt organizasyonlan-

nm rolü,

5. 1932 yıündaki bağmsrzhktan beri hüküm süren laüc-poütüc sistem ve özel¬

likle 1958'deki Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra anayasa da eğitim ve işe al¬

mayı içeren sosyal konumda her iki cins için eşit statünün teşvik edilmesi



38 Stockholm Kürt Konferansı

6. İran'la Irak arasmda 8, 5 yü süren savaşm gittücçe daha çok sayıda kadı-

m halk servisi kunüuşlarma ve memuriyetlere ahna gereküüğini doğurması,

cinsiyet roUeri açısmdan radücal sosyal değişikliklere neden oldu.

Yine de Irak Kürdistam'nda cinsler arasmdaki eşitüği garanti etmek ve ka¬

dınlarm özgürleşmesini tamamlamak için hâlâ yapüacak çok şey vardır. Hem

özel hem kamu sektöründeki iş dağıtımmda (kentsel alanlar ve eğitim görmüş

modernist unsurlar arasmda büe) kadınlara karşı ayrım ve adaletsizlik devam

etmektedir. Geleneksel ve patriarkal normlar ve değerler Kürdistan toplumu

ve aüe alam içinde hala baskm karakterdedir.

Uluslararası kadm örgütleri, onları destekleme ve onlarla dayamşmanm ya¬

nmda, Kürdistan'daki kızkardeşlerûıe yardım ve rehberük sağlayarak da bü-

jöik hizmetlerde bulunur.

Kürt kadınları ve çocuklanmn genel koşuUan kadar Irak'taki tüm Kürt¬

ler'in insan hakları durumunun tanımlanması, Irak'm Kuveyti işgalinden önce

derlenen raporlara dayanır. Birkaç ayhk bir süreden beri BM tarafmdan uygu¬

lanan ekonomik ambargo ve Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için Müttefik Birleşik

Kuvvetleri'nin savaşa niyetlenmesi doğal olarak tüm Irak'ı etküedl Fakat da¬

ha önceleri Irak savaştayken veya ihtiyaç yokluğu yaşanırken Kürtler'e nasü

davramldığmm öğrenümesiyle birükte, Kürtler'in, olumsuz yönde etkileneceği

son geüşrhelerden korunması gereküüği için haü hazırda birçok sebep var. Uy¬

gulanan sansür ve savaş kaosu örtüsü altmdaki duruma bakılırsa, Saddam Hü¬

seyin'in muhalif grupları dağıtmak için sert bir şeküde Kürtler'e yöneldiği düşü-

nülebüir.

6. KÜLTÜREL DURUM

1974'teki otonomi kanununa bir temel oluşturan 1 1 Mart 1970 tarihü dek¬

lerasyon şunu ifjade ediyordu: "Etnik haklar asü olarak demokratüc haklardır.

Onlar, kültürel mirasm, düin ve geleneklerin yeniden canlandırüması ve düşün¬

ce özgürlüğünün işletilmesi gibi konularla bağlantılıdır."

Irak anayasasmdaki bu ve diğer garantüere rağmen Kürt kültürünün baskı

altmda olduğunu gösteren birçok işaret var. Merkezi hükümetin, aşağıda beür-

tüen kültürel enstitüleri lağvettiği ya da geçici olarak kapattığı rapor edilmek¬

te.

- Kürt Yaymevi

- Kürt Akademisi
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- Kürt Çalışmaları Fakültesi

- Kürdistan Öğrenci Birliği

- Kürdistan Kadmlar Birüği

- Kürdistan Öğretmenler Birüği

- Süleymaniye Üniversitesi, 198rde lağvedüdive onun yerine küçiütühnüş

bir Üniversite Erbü'de kuruldu (Arap öğrenci ve öğretmenler ağırlıktadır)

- Kürt Kültürel Grubu

- Kürt Yazarlar Birliği

- Bağdat Sanat Kolejindeki Kürt Çaüşmalan Fakültesi

Bu enstitülerin bazüan, Kürtler'in o zamanki durumlanyla iüşkiü hükümet

poütikalarma bağü olarak, kısa zaman süreleri için yeniden açüdı.

Kürtçe radyo ve televizyon programı yapımı, radyo ve TV. gibi yaym araçla-

rınm devletin propaganda organları olduğu gerçeğine rağmen, %75 oranmda

azahüdı. Kürtçe gazeteler "Biri Nwe", "Birayati", "Bayan", "Al-Taakhi" ve "Es¬

tere" admdaki çocuk dergüerinin tümü geçici olarak kapatüdı veya yasaklandı.

Eğitim Bakanlığı'nm Kürtçe kültürel çahşmalar bölümü, yönetim organla-

rmdaki görevli sayısı 96'dan 16'ya indirüerek çaüşamaz duruma getirüdl

Kürt kültürüne baskı, okuUara, kasabalara, şehirlere ve doğal sınır taşlan-

na yeni Arapça isimler vermek gibi anlaşılması zor biçimler kazandı. Eğitim

sistemi de Kürt kültürünün devamlıhğım baltalamak için otoriteler tarafmdan

kendi çıkarları doğrultusunda kuUamldı. Kürtçe eğitim diü olarak Behdinan,

Kanekin, Musul, Sincar, Kerkük ve Akra'daki (tüm bu yerlerde hükümete gö¬

re Kürtler çoğunlukta değiUer) ükokuUarda yasaklandı, diğer bölgelerde de ü-

kokul, ortaokul ve üniversite düzeylerinde azaltüdı.

1977'den beri coğrafya ve tarih, "Kürt Otonom Bölgesi'nde büe Arapça

okutulmakta, metinler yeniden yazümaktadır. Kürtler'in bir tarihe sahip olduk¬

ları kitaplarda artık gözükmüyor. Kürt tarihi ve coğrafyasıyla ügiü kitaplar

müfredat programmdan ve kütüphanelerden kaldırümaktadır.

Xanekin, Dıhok ve Behdinan gibi bazı yerlerde yöneticüer, genel olarak ai¬

leler üzerinde, eğitim düi olarak Kürtçe'yi değü de Arapça'yı istemeleri ve bu¬

nun için de yeniden düekçe yazmalarmı sağlamak için baskı uygulamaktadır.

Bazı yerlerde de aüeler sürgün ve hapis cezasıyla tehtid edümektedir. Eğitim
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alanmda Kürt kültürüne üçüncü bir baskı yolu da köy okuUarma yalnızca Arap¬

ça büen öğretmenler atamaktır. Süleymaniye Üniversitesi kapatılmadan önce

80 fakülte öğretim üyesi Baas Partisi tarafmdan güney Irak'a transfer edüdi

ve oraya yerleştirüdüer.

Kürt köylerinin 5nJamıyla birükte son birkaç yıhn kitle sürgünleri, Kürt kültü¬

rü ve onun devamı için hepsinden daha büyük bir tehdidtir.

7. İNSAN HAKLARI DURUMU

Kürt tarihi insan hakları ihlaUeriyle birlikte varola gelmiştir; sürekü olarak

işten çıkarma, istenmeyen kişi üan edilme, tanınmama, sosyal, ekonomik ve

kültürel haklarm inkar edilmesi Kürtler şimdi beş parçaya bölünmüş Kürdis¬

tan'm sınırları arasmda değişüc eyaletlere gidip gelmek zorunluluğundadırlar.

Fakat böylesi tuhaflıklara rağmen, Kürtler kendi ayn kültürel karakterlerini

geüştirdüer ve kendüerini bir ulus olarak savundular.

Ülkeden ülkeye birçok kez gidip gelmenin sayısız güçlüğü vardır, fakat tüm

bunlara rağmen, Kürtler'in yaşadıkları koşuUan ne bir sözün, ne deklerasyo¬

nun ne de poütüc kararm düzeltemeyeceği söylenebilir. Örneğin, tüm bu uygu¬

lamalara maruz kalan Irak'taki Kürtler, en azmdan anayasaya göre hem poü¬

tik hem de kütürel otonomiye sahiptirler.

Irak'taki Kürt sorunu nasü çöziUür konusu, yalnızca rejimin kendi kararları-

m uygulamamasıyla ügüi bir konu değüdir; aym zamanda Irak'm insan hakları

konusunda. Birleşmiş MiUetler Deklerasyonu'na göre davranan dünyanm geri

kalan ülkelerini kendi düşünme biçimine razı edecek yönde manuple etmek

için yalan temeline dayaü cüretkâr teşebbüsleriyle de ügiü bir olgudur. Kâğıt

üzerinde Irak'taki Kürtler göreceü olarak iyi durumda görülebilir.

Kürdistan bölgesi için 11 Mart 1974 yümda yayınlanmış Irak otonomi kanu¬

nu, örneğin Kürtçe, bölgede Arapça'yla birlikte resmi düdir ve Kürtler'in eği¬

tim düi Kürtçe'dir gibi hükümleri içerir. Üstelik, Irak hükümetinin kendi çevi¬

risiyle bu konuda şöyle söylenmektedir:

"1974 kanunu, otonomi bölgelerine, seçilmiş bir yasama meclisi ve kendi özel

bütçesiyle birlikte bir otonom mali birliği oluşturma hakkım verdi."

Bununla birlücte gerçek daha da farklıdır. Bu kısmen Kürt Bölgesine nasü

baküacağı anlaşmazhğmın da bir sonucudur. Kürt Demokrat Partisi ve onun ü-

deri MoUa Mustafa Barzani'ye göre Kürt Bölgesi Kürtler'in nüfus çoğunluğu¬

nu oluşturduğu tüm bölgelere kadar uzatümaüdır. Bu, Irak'm en zengin petrol
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alanlarmm bulunduğu Kerkük bölgesini de içerir ve dolayısıyla bunun içinde

Kürt otonom bölgesine gitmesi için verilmiş Kerkük petrol kâr payı talebi de

vardır. Bu talebe hükümetin yanıtı, ordunun yardımıyla Kürtler'i Kerkük'ten

çücartmak ve MoUa Mustafa Barzani'yi öldürmeye teşebbüs etmek oldu. Ku¬

rulmuş olan "Otonomi Bölgesi", Kürtler'in adma konulan MoUa Mustafa Bar¬

zani'nin iddia ettiği ölçülerin yarısı kadar oldu. O zamandan sonra Kürt otono¬

misi Saddam Hüseyin'in üctidar oyununda kuUandığı bir kukla konumuna düş¬

tü. Kürtler'in bir desteğine ihtiyacı olduğu zaman bu konuda hızlamyor ama;

bu da sadece onu mümkün olduğunca çabuk gömmek için oluyordu. Bunun bir

örneği İran'la savaşm sıcakhğı içinde 1983'te oldu. Saddam, Kürdistan Yurtse¬

verler Birüği'yle görüşmelere başladı ve bir konuşmada, Kürtler'in tarihlerim,

kültürlerini ve edebiyatlarım yeniden yazmaları konusunda ısrar etti Ondan

sonra da Kürt Kültür ve Basımevi kapatüdı.

Bu alaycı davet Kürt taraftarları için, İran-Irak Savaşı boyunca, her iki tara-

fm da Kürt halkmm kendi gayeleri doğrultusunda verdüderi özgürlük mücade¬

lesini kendi amaçları için kuUandığınm bir kamtı oldu. Savaşm son safhasmda

1988'deki ateşkesten sonra, Irak tüm dünya toplumlarım şok eden bir acıma-

sızhkla, en iyi tanımla Kürt ulusuna karşı bir jenosid olarak karakterize edüe-

büecek oyunu sahneye koydu. İşkence, ortadan kaybolma, kısa duruşmalar

sonrası verüen idam cezaları, zorla boşaltmalar, Kürt köyleriyle kasabalarma

gaz saldırüarı Kürtler'i yok etmek için kuUanüan metotlar arasmdaydı.

Halepçe

Irak hükümeti Halepçe şehri üzerine 16 Mart 1988'de kimyasal süahlar

kuUandığı zaman beşbin Kürt-çoğunluğu kadm ve çocuk- korkunç biçimde öl¬

dürüldü. Geçmişte buna benzer saldırüar olduysa da gözden kaçmıştı. Fakat

bu kez durum böyle olmadı. Halepçe'den fotoğraflar dünyanm her tarafma

gönderüdi ve nefret uyandırdı. 1925 tarihü kimyasal süah kuUammım yasakla¬

yan "Cenova Sözleşmesi'nin şiddetü üüaü, Irak'a karşı hükümetlerden, BM'-

den, insan hakları örgütlerinden yoğun bir protesto fırtmasınm doğması sonucu¬

nu getirdi. Bununla birükte Irak, herhangi bir suç işlediğini kabul etmeyi red¬

detti ve yerine gaz kıülammırim arkasmda İran olduğu suçlamasım yaptı.

Halepçe dehşeti tuhaf bir şeküde, Irak'ta uzun yulardan beri devam eden

Kürt mezaümine karşı dünyanm gözlerini açan olumlu bir etki yaptı. Bununla

birlikte Kürdistan Yurtseverler Birüği'ne göre, gaz saldırısı Halleden'in köyle¬

rinde, Bergallu'da, Kanitu'da, Chinara'da, Senvan'da Noljika'da ve tüm Süley¬

maniye Eyaleti'nde 15 Nisan 1987 gibi erken bir tarüıte başladı. Halepçe'yi ta-
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kiben Ortadoğu Gözlem Komitesi'nin, Af Örgütü'nün, Amerikan Senatosu Dı¬

şişleri Komitesi'nin, ziyaret eden parlementer delegasyonun, bireysel olarak

gazetecüerin ve diğer kuruluşlarm gözlem ve raporları yoğunlaşmaya başladı.

Bu soruşturmalar açıkça Irak'm uluslararası suçlamalara karşı duyarsız kaldı¬

ğım gösterdi Sanki Halepçe katüamı, Kürtler'e karşı şiddetlenmiş savaşm bir

sonundan çok, başlangıcı gibiydi. Af Örgütü ve diğer bağımsız kaynaklara gö¬

re, Kürt köylerine karşı yapüan gaz saldu-ısı 1988 sonbaharı boyunca sürdü.

Tam 1989 yüı bojoınca Irak, BM Komisyonu'nun soruşturma amacıyla ziyaret

isteğini birkaç kez reddetti 1988 Eylül'ü ortalarmda BM Genel Sekreteri kim¬

yasal süah kuUammım soruşturmak için bir komisyon göndermek istediği za¬

man Irak Savunma Bakanı Adnan Kahireü şöyle bir açıklama yaptı:

"Ben Irak halkımn özel bir parçasına kendi seçtiğim davramş biçimine göre mu¬

amele ederim. Bu Kürtler Irak'lıdır ve bu nedenle bu konu bir iç sorundur."

Zorla Boşaltma ve Devam Eden Köy Yıkımları

Geçen yü 26 Haziran'da, Irak büyükelçisi aralarmda Washington ve Lond-

ra'nm da bulunduğu diğer büyük başkentlere Irak hükümetinin 1200 km'lik

Türkiye ve İran sınırı boyunca 30 km genişliğinde insansızlaştırümış bir bölge

oluşturma kararı aldığını büdirdl "Sekiz yü süren İran'la savaşta maruz kaü-

nan acı deneyler" gösterüerek kanunun güvenlik nedeniyle çıkarüdığmı söyle¬

di. Gerçekte, bu bölgenin dışmda kalan birçok köy ve.kasaba da yıküdı. Otori¬

telere göre ise bunlar yanlışlıkla yapümıştı.

Irak, Kürtler'in zorla boşaltüdığmı inkâr etmedi, fakat resmi olarak şöyle

söyledi: "Güvenlik kuşağmda oturan Kürtler bölgenin dışmdaki diğer Kürt yer¬

leşim yerlerine götürüldüler." Irak hükümeti, 300.000 Kürdün evlerinden bo¬

şaltüdığmı kabul ediyor. Gerçek bütünüyle farklı. Uluslararası İnsan Hakları

Federasyonu'nca 9 Şubat'ta BM'ye sunulan bir rapora göre Irak, gerçekte

Irak Kürdistam'ndaki tüm toplumu yıktı. Kalan yalnızca dağlardaki bir avuç

köydür. Dinsel ve tarihsel anıtlara büe dokunmamazhk edümedi. Ortaçağ'dan

kalma cami ve kervan konak yerleri alaşağı edüdi. Geniş bitki alanıyla kaph

yerler zehirlendi ve su kaynakları çimentoyla kapatüdı. Koyun miktarı 7 mü-

yondan ancak 50.000'e mdirüdl Binlerce yüdan beri süregelen bir geleneğe

son verüerek binlerce arı kovam yaküdı. Bölgede iki bin okulun yanmda 4.000

köy ve bir düzine kasaba yücüdı. Tahminen Irak'taki 4 müyon Kürt'ün yarısı

şimdi Suudi Arabistan ve Ürdün smırı yakınlarmdaki çöUere kurulmuş kamp¬

lardadır. Yaklaşık 100.000 kadar Kürt smu" komşusu ülkelere kaçarak mülteci

kamplarmda birçok yeni sorunlarla yüzyüze yaşamaktadır. Buna, yaygm orta-
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dan kaybolmalar, idamlar, işkence ve hapsedüme de eklenebilir. Tüm bunlara

neden olan, gaz kuUammı da dahü, başvurulan mümkün tüm alçakça yöntem¬

lerle birlikte kalabalık ordunun sürekli savaş durumunda tutulmasıdır. Sürgün¬

le ügiü şeyleri dünyanm geri kalanımn öğrenmesini önleme gayreti içindeki

Irakülar, hayatta kalanlarm smırm karşı kıyısmdaki Türkiye'ye kaçmalarım ön¬

lemek için kitle katliamı yapmakta isteksizdir.

Ortadan Kaybolma, İşkence, İdamlar ve Politik Cinayetler

Poütik hoşnutsuzluklardan kurtulmanm sık sık başvurulan bir yolu, keyfi ce¬

zalandırmadan sonra bir kişiye verüen "ortadan kaybolma" iznidir. Belü olma¬

yan uzun bir süre yaşadıktan sonra, beklenmeyen bir dönüşle mahkûmun vücu¬

du, akrabalarma plastüc bir torba içinde geür. Af Örgütü'nün 1990 yüı yühk ra¬

porunda, akıbetlerinin halk tarafmdan hâlâ büinmediği, aralarmda 178 Şü

Müslüman'la 8 bin Barzani Kürdü'nün bıüundugu binlerce insanm "kayıp" oldu¬

ğu büdirüiyor. Af Örgütü Ekim'de, 1988 Ağustosu'nda tutuklanan ve çoğunluk¬

la gözaltmdayken yok olan 353 Kürt hakkmda bügi elde etti. Onlar Irak birlik¬

lerinin bölgeye kimyasal süahlarla saldırmasmdan sonra DJıok eyaletindeki

Amadiya'da yasaklanmıştı. Mahkumlarm içlerinden 33 tanesi KDP peşmerge

kuvvetleri üyesiydi; geri kalanları, içlerinde 11 üe 17 yaş arasmda 52 çocuğun

da bulunduğu, çoğunlukla köylüydü. Onlar çoğunlukla Düıok'taki Qala kalesin¬

de tutuldular ve görünüşe göre 1988 Eylülü'nde ortadan kayboldular. Erbü'in

dış mahaUelerinde bulunan sürgün kamplarmdaki çok sayıda Kürdün de "ka¬

yıp" olduğu söylendi. Onlar 6 Eyliü'de üan edüen aftan sonra Türkiye'den

Irak'a dönen yaklaşüc üci bin kişüüc bir gruba dahüdüer. Onlarm arasmda KDP

üyeliğinden şüphe edüen Arjan Mari Hasan, ve Xalid Xudai'de vardı.

Raporlara göre, mahkûmlar geneUüde rutin işkence ve kötü muameleye

maruz kahrlar. İşkence anayasaca yasaklanmıştır. Ama özeUikle güvenük po-

üslerince hem fiziksel hem ruhsal işkencenin kuUanüdığı açıktır. Çok sayıda iş¬

kence ve kötü muamele raporu yayınlandı. Bunlardan biri Af Örgütü'nce

1989'da işkence edüdiği büdü-üen KSP-L'h peşmerge kuvvetlerine mensup biri¬

sine aitti O, 30 Kasım 1988'de verüen aftan yararlanmak için yetkilüere tes¬

lim olduktan sonra tutuklandı. Serbest bu-aküması üzerine, tutuklandüctan son¬

ra hiçbir duruşmaya çücarümaksızm 37 gün boyunca önce Bağdat'taki askeri is-

tüıbarat merkezinde, sonra da başkentin Harithiya bölgesindeki 1 no'lu ceza-

evmde tutulduğunu anlattı. O, 12'ye 12 metrelüc bir hücrede 22 kişiyle birlikte

kalmıştı. Mahkûmlar mütemadiyen gardiyanlar tarafmdan dövülüyor ve yarah

olanlara tıbbi bakım verümiyordu.
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Şayet işkenceyle öldürme olmadıysa, sık sık ölüm cezasma başvurulmakta¬

dır. Irak, değişüc insan hakları örgütlerinin yanmda BM İnsan Haklan Komis-

yonu'nca da, ania cezalandırma yöntemi olarak bunu kuUandığı için sertçe eleş-

tirüdl Kitle katüamlan yaş ayrımı yapümaksızm uygulanmaktadır. Poütik

mahkumlarm iddiasma göre çocuklar ve yeni deükanülar korkunç derecede

vahşi muamelelere maruz kalmaktadır. Şubat'ta, Af Örgütü, 1980'den bu ya¬

na tutuklanmış ve kısa bir duruşmadan sonra mahkûm edümiş, öldürülmüş,

hiçbir uluslararası sözleşmeye uyulmaksızm işkence edümiş hem Arap hem

de Kürt azınhktan olan 396 ad yayınlandı. Hükümet kategorik olarak, çocukla¬

ra işkence edüdiğini yalanhyor. Bunlarm muhalefetle bağlantıh olduğuna işa¬

ret ederek, kendi arzularmm da böylesi olayları soruşturmak ve sorumlulukla¬

rı kamtlanmış olanları cezalandırmak olduğunu ifade ediyor. Tarafsız gözlem-

cüer, böyle bir durumu eleştirmeye izin verme olayınm büe çok uzağmda bulu¬

nulduğunu belirtiyorlar.

Örneklerin listesi sonsuza kadar uzuyor: Tanıklar çok ve yukarda anüdığı gi¬

bi bunlar bilinen materyaUerin çok az bir kısmım kapsıyor. Bu konu, Irak reji¬

minin yasa ya da vicdani üzüntüye bakmaksızm serbestçe, kendisine muhale¬

fet eden bireylerden, özeUikle onlar Kürtler gibi otonomi gayesi olan bir etnüc

gruba mensupsa, kurtulduğunu söyleyerek bitirüebiür.

Politik Diktatörlüli, Yayın Sansürü ve Dinsel ve Toplanma Özgürlüğüne

Getirilen Sınırlamalar

Irak, herkesin zarar gördüğü bir poütik diktatörlükle yönetiüyor. Şüphesiz

en kötü durumda olanlar zulüm görenlerdir, çünkü onlarm durumlarım geniş

bir çevreye duyurma olanakları yoktur. Anayasa ulusal birliği baltalayan her¬

hangi bir hareketi yasaklar. Tüm basım-yayım sansüre maruzdur; hükümet ve

Baas partisi basım, radyoyu ve televizyonu hem kontrol eder hem de onlarm

sahibidir. Medya, hükümeti eleştiremez ve muhalefet anlamma gelebüecek

herhangi bir şeyi büdiremez.

Toplanma özgürlüğü çok sıkı bk bjçimde smırlanmıştır. Halka açüc toplantı¬

lar yalnızca Baas Partisi veya hükümetçe düzenlenmişse yapüabüir.

İlkesel açıdan ibadet özgürlüğünün hüküm sürdüğü Irak'ta, büyük bir çoğun¬

luğa sahip Müslümanlarla birlikte 500.000 Hıristiyan, 400.000 Yahudi dinsel

gereksinimlerini özgür olarak yerine getirirler. Fakat Müslümanlar ekonomik

ve sosyal açıdan kayırüırlar. Dinsel açıdan herhangi bir baskı olmasa da Müs¬

lüman olmayanlar dinsel gereklüüderini mümkün olduğunca kısa yapmak du-
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rumunda kahrlar. Örneğin dinsel hizmet servislerinin toplanması ya da diğer

törenlerin, kilisenin kendi binası dışmda yapılması yasaktır. Öte yandan, yete¬

rince talihsiz bir kişi hem Kürt hem de Hıristiyansa, üci kat olarak dezavantaj¬

larla karşüaşır ve açık bir aynmcüığa uğrar.

Irak Kürt nüfusunun insan haklanmn yukarıda verüen öyküsü başka ek bü-

gtye gereksinmeyecek kadar açıktır. İnsan hakları ihlaUerinin burada anlatüan-

1ar dışmda, çocuk işçi kuUanımı, serbest ticaret birüği ve grevlerin yasaklanma¬

sı gibi daha birçok biçimi vardır. Durumlan önceki bölümde tanımlanan Kürt

kadınlan ve çocuklan özeUikle savunmasız bir durumdadır.

8. MÜLTECİLERİN DURUMU

Irak'taki Kürt mültecüeri yalnızca İran Kürdistam'ndan olanlardır. Onlarm

sayısı tahmini olarak 50.000 kişi civarmdadır. Mültecüer aşağıdaki kategorüer-

den oluşur:

1) Direniş örgütleriyle iüşkiü olan mültecüer (İ-KDP, Komela ve

I-KDP-RL)

2) İran'daki dinsel baskıdan kaçan kendiüğinden mültecüer (çoğunlukla

Ehl-i Hakk müritleri)

3) Irak ordusu geri çeküirken zorla alınmış (Kuveyt haUamn durumunda ol¬

duğu gibi) ve sonra miüteci olarak tasnif edilmiş siviUer. Bunlar 1985 sonrası

İran Kürdistam'nm güneyinden getirüdl

MiUtecüer iki ana kampta muhafaza edilmektedir.

1) Al-Ramadl 40.000 civarmda mülteci

2) Al-HiUa, 500 civarmda mülteci

Başlangıçta İran Kürdistam'ndaki direniş örgütlertyle bağlantısı olan mülte-

cüerin (9.000 civarmda) Irak Kürdistam'ndaki kasabalara ve köylere yerleş¬

mesine tolerans gösteriüyordu. Bu poütika 85'ten sonra değiştirüdive onlar di¬

reniş örgütünün karargahma yakm yerlerdeki mülteci kamplarmda yaşamaya

zorlandüar. Bu kamplarm ihtiyacı ve yönetimi bu direniş örgütünce sa^antyor-

du. Irak hükümeti onlarla ügüi herhangi bir sorumluluk kabul etmtyordu.

İskan edilme ve genel hizmetler açısmdan "Al-HiUa" kampmdaki koşuUar

oldukça iyidir. "Al-Ramadi" kampmdaki koşuUar ise oldukça kötüdür. Mülteci¬

lere ancak barınma yeri sağlanır. Ne su ne de tıbbi hizmetler verümez.
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"Al-Ramadi"de olanlara tamk olmuş birçok gözcünün anlatımları Irak gü¬

venük servisinin kendi ajanı olması için yaptığı baskı ve tacizleri işkenceyi ve

tutuklanmayı ifade ediyor.

Mültecüere çok az bir maü destek verilir. Hemen hemen iş olanağı da yok¬

tur.

Bu mültecüerin koşuUan körfez krizi boyunca felaket denebüecek düzeyde

kötüleşti. Bu mültecüerin bazüarmdan İsveç'e gelen mektuplar umutsuz du-

rumlarmdan bahsediyor. Irak'a karşı uluslararası boykot yüzünden yetküüer

bu mültecüeri bütünüyle yüzüstü bu-aktüar. Onlar lüuslararası kuruluşlardan

ne yardım alabüdüer ve ne de onlara ulaşabüdüer. Onlarm akibetleri Irak'm

içinde bulunduğu koşuUar nedeniyle hala büinmiyor.

9. EKONOMİ VE ÇEVRE KOŞULLARI

Irak Kürdistam'ndaki halkm çoğunluğu, geniş bir biçimde uygulanan sürgün

yönteminin Irak hükümetince tamamlandığı tarih olan 1989 sonlarma kadar

tanm ve hayvan yetiştiricüiği işinde çahşıyordu. Sürgün hemen hemen 5.000

köyün yıkümasım ve harap edilmesini, sürgün edüen nüfusun karışüc bir şekü¬

de Güney Kürdistan ovalarmda, merkezi Irak'ta, Suudi ve Ürdün sınırı boyun¬

ca bulunan çöl kamplarmda toplanmasmı getirdi.

Ortalama ölçütlerdeki 10-15 yere ve kent merkezlerine yerleştirüen insan¬

lar küçük endüstrüerde, ticarette, hizmetlerde, eğitim alanlannda, sağhk ve

yönetim sektörlerinde* istihdam edüdüer.

Irak hükümetince Kürtler'e karşı uygulanan ayrımcı politücalara rağmen

merkezi ve Güney Irak'ta ana endüstrüeşmeyi gerçekleştirme projeleri uyarm¬

ca gereksinim dışı olmasma rağmen çimento, tekstü, dokuma gibi birkaç hafif

endüstri, Kürt bölgelerine, özeUikle üci ana şehir olan Süleymaniye ve Erbü'e

kuruldu. Bunun yanmda şeker, tütün, sigara, hah, deri ayakkabı, reçel, sütha-

ne, meyve suyu ve inşaat malzemesi fabrikaları bölgeye kurulan endüstri koUa-

n arasmdadır. Bu da Kürdistan'da endüstriyel işlerde çahşan smıfm oranmda

cüzi bir artış doğurdu. Bu hafif endüstrüerin bazüan kraUüc rejimi sürerken

1950'ü yularda kurulmuştu.

Kerkük'teki petrol endüstrisinin tarihi 1920'ü yulara kadar gider ve orada

çalışan işgücünün %40'ım Kürt nüfusun içinden almanlar oluşturur. Bununla

birlikte 1963 ve sonraki yulardan itibaren, Kürt çaüşanlar Irak rejimi tarafm¬

dan kitlesel olarak başarıü bir şeküde dağıtüdı ve işten çıkartüdı. Bu nedenle
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bugün bu endüstri kolunun çok az sayıda Kürt çahşanı vardır. Irak'm petrol ka-

zancmm %70'i Kürdistan'daki sahalardan gelse de bu gelirin %5'inden daha

azı yeniden bölgeye döner.

Derbendixan, Dokan ve Baxme gibi bazı baraj projeleri Kürdistan'da elek¬

trifikasyon ve sulamayı gerçekleştirmekten ziyade Bağdat'a taşan mevsimük

ilkbahar akmtüarmı kontrol etmek amacıyla gerçekleştirüdl Bu, Irak hüküme¬

tinin aynmcüık poütikalarma bir örnek olarak Kürt hareketlerinin defalarca

andığı bir gerçektir. Bununla birlücte yme de 1970'ü yular boyunca çok sayıda

elektrifikasyon ve sulama projeleri tamamlandı.

Irak Kürdistanı tarımsal açıdan verimü ve umut vaadeden bir alandır. Su

kaynakları boldur. Yü boyu etküi olan yağmur ve karla birlikte üçüm koşuUan,

kanaUarla sulama harcamasma gereksinim duyulmaksızm bazı ürünlerin yetiş¬

tirilmesine olanak verir. Topraktaki tuz oram merkezi ve güney Irak'takinden

daha düşüktür.

Modern Irak Kürdistam'nm birçok bölgesi yüzyıUardır Ortadoğu pazarma

değişik hayvansal ürünler ve sebze sağlayan bir alan olarak kalmıştır. Bölge¬

nin en yaygm ürünleri buğday, arpa, pirinç, pamuk, tütün, sebze ve meyvadır.

Irak Kürdistam'nda gerçekleşen son birkaç on yühk sosyal değişim nedeniy¬

le, aşiret veya gruplardan ziyade taşranm çalışma ve baglıhk merkezleri olan

belirü köylerde, hemen hemen tamama yakm bir aşiretsel değer ve yapüarm

çöküşü meydana geldi. Çoğu toprak, kendisi çalışmayan ve ağır işlerin tümünü

Kürt köylülerinin omuzlarma yükleyen toprak ağalannm eündeydl Bununla

birlikte 1958 ve 1970 toprak reformları, Kürdistan'm ku-sal bölgelerindeki mül¬

kiyet üişküerine radücal değişücükler getirdi. Topraklar dağıtüdı ve bir kısmı ta¬

rım kooperatifleri biçimmde kurulmuş birliklere verüdl Tarunsal modernizas¬

yon ve mekanizasyon dağhk bölgeleri çok yavaş değiştirirken Kürdistan'm ova¬

larmda hızh adımlarla büyüyen bir gelişme doğurdu. Bölgeyi geliştirme düşün¬

cesinden ziyade askeri ihtiyaçlara göre yapüan taşrnıa sistemi ve yol şebekesi,

son yirmi yühk süreçte iki on yühk sürede büyük bir gelişme gösterdi Ulaşım

sistemlerinin bu gelişimi hükümetin değişik niyetlerine rağmen Irak Kürdista¬

m'nm ekonomisine olumlu etküer yaptı.

Doğal güzellikleri ve iklim koşuUan nedeniyle Irak Kürdistanı, Irak ve di¬

ğer Ortadoğu ülkelerine kıyasla büyük bir potansiyele sahiptir. Orası birçok ga¬

zeteci ve seyahatçi tarafmdan Ortadoğu'nun İsviçresi olarak adlandırüdı. Ne

yazık ki bu güzeUikler Irak hükümeti tarafmdan yağmalandı ve savaş koşuUan

bu potansiyelin gelişimini önledi.
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Irak hükümetinin 60'hve özelükle 1975-78, 1985-89 dönemleri boyunca sü¬

ren aşağüık kitle sürgünü ve yeniden yerleştirim poütikalan, Kürdistan ekono¬

misi için kötü ve yücıcı sonuçlar doğurdu. Hemen hemen 5.000 köy ve 18 kü-

çük-orta ölçekü kasaba yücüdı, onlarm bir müyona yakm oturam yerlerinden

süriüdü.

Ekonomüc ve tarımsal açıdan kendine yeterü olan bu insanlar çoğunlukla

ve gerçekte toplama kampları görünümündeki yeni "koUektif köyler"de pasif

ve avare bir hayatı yaşamaya zorlandüar. Onlara çiftçilik yapmaları, hayvan

yetiştkmelerl meyva bahçeleri ve üzüm bağları dikmeleri yasaklandı. Bunun

yapılması Kürdistan'daki çiftçilik ve tarımsal faaüyeti öldürmek anlamma geü-

yordu. Verimü küçük kasabalardan insanlar, enine bojmna düşüniümüş bir

yoksuUaştırma hamlesiyle iş aramak için güney Irak'a gitmeye zorlandı.

Kasım 1989'da Irak'ı ziyaret etmiş olan uluslararası tıp örgütüyle bölgeye

giden Fedaral Almanya YeşiUer Partisi'nden bir delegasyona göre durum şöy¬

leydi:

"Irak hükümeü Kürt sürgünlere eski evlerinin karşılığı olarak 1500 dinar, Qaladı-

za'mn oturanlanna ise 3.000 dinar ödedi. Bunun arkasından, onlann çoğu işsiz

kalmalanna rağmen hiçbir destekte bulunulmadı. Onlann iş fırsatı bulmalan çok

nadirdi. Kısaca söylenirse bir kısmı stratejik yerleşim yerlerindeki inşaat sitelerin¬

de ve inşaat malzemeleri taşıma işinde çalışarak para kazanabiliyorlardı. Bazı iş

olanaklan Süleymaniye ve Erbil' de de vardı. 'Yeni kasabalann' oturanlanna bu

şehirlere iş aramaya gitmelerine izin yoktu."

Yeniden yerleştirilmiş Kürtler'in çoğu hayvan yetiştiricisiydi. Onlarm sür¬

gün edüdikleri köylerin yakınlarmdaki bahçe ve tarlalarma bakmalarma izin

verümemesi nedeniyle, Kürdistan'daki tarımsal faaüyetlerin tamamen durma-

sma neden olundu. Toprak reformu hareketiyle birlikte bu topraklar, tarımsal

etkinükler için oralarm oturanlarma verüdi ama bunlarm hemen yakınları gü¬

venük nedeniyle tarım için sınırlandı. Bu alanlarm seçilme nedenleri çevrele¬

yen topraklar çoğunlukla tarım için uygun topraklar olsa da, tarımsal faaüyet¬

ler düşünülerek değü stratejüc faktörlerin gözönünde tutulması sonucuydu.

İşsizük probleminin çözümü için yeniden yerleştirim programı sorumluluğu

çerçevesinde yeni iş alanları açümasmm gündeme almması gerekirken bu yeri¬

ne getirilmedi. Kürtler, Irak'm Arap bölgelerindeki stratejik yeniden inşaa böl¬

gelerine gitmek durumunda kaüyorlar ve bir sürü olumsuzlukla yüzyüze geü-

yorlardL Bunun iradi açıdan yapılması zorunluluğu yoktu. Saddam Hüseyin ta¬

rafmdan imzalanmış öneri temelinde "Kürdistan Otonomi Bölgesi"nde işsiz
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kalmış olanlar, tüm idari ve yasal yetküerle donatılmış Devrim Konseyi emriy¬

le Irak'm taşralarmda çahşmaya zorlamyorlardı.

Irak'm kendi halklarma karşı sorumsuz ve yıkıcı davranan birkaç hükümeti

vardı. Ülke petrol, su ve toprak kaynaklarma ve göreceü olarak küçük nüfusa

sahip olması nedeniyle bölgenin en çok geüşmiş ülkelerinden biri olabiürdl

Askeri rejimin cehaleti ve despotüc becerücsizlikleri ülkeyi bir iç savaş ve dı¬

şarıya kaçış batağma soktu.

Çevre

Şimdüci Irak hükümetimn Kürdistan'daki poütücası aşağıda sayüan neden¬

lerle "çevre kirlenmesi" olarak adlandırüabiür.

a- 196rden bu yana, Irak Kürdistam sonuç olarak insanlarm, hayvanlarm

ve doğamn yıkımma yol açan kundakçıhğa, aynhkçıhğa, kimyasal, napalm, fos¬

for ve konvansiyel bombardunana maruz kaldı.

b- Ormanlar ve yeşü alanlar, oralarm direniş hareketinin birer sığmağı ola¬

rak kuUamlmasma engel olmak için yangm bombalarıyla bombalandı. Birçok

kez bu hava bombardıman akınları askeri kumandanlarm intikam arzulartyla

yapüdı.

c- Irak Kürdistam'nm tüm kırsal kesimi sürgün sonucunda insansız ve ekü-

memiş boş arazüer haline getirüdl

d- Doğal su kaynaklan, dereler ve ilkbahar çayları bölgedeki kuşlarm, bitki

örtüsünün ve doğal vahşi hayatm yok olmasmı doğuran bir yöntemle çimentoy¬

la kapatüarak oturan insanlarm yararlanması önlendi

e- Ormanlar gibi yüzyıUardır varolan meyva bahçeleri ve üzüm bağlan (ce¬

viz ve meşe ağaçları da) yaküdı, kesüdi ya da kurumaya bıraküdı.

f- Tüm tarımsal faaüyetler ve hayvan yetiştiricüiği Kürdistan'm en verimü

ve eküebiür alanlarmda yasaklandı.

. g- Birbirleriyle doğal ve yakm bir ilişki içinde verimü ve uyumlu bir yaşam

sürdüren insanlar "stratejik köyler" ve toplama kamplarmda pasif ve avare bir

hayata zorlandüar.

Uluslararası Tıp Örgütü (Medico International) yukanda belirtümiş rapor¬

la aym yönde, çoğunlukla kendi doğrudan gözlemleri olan aşağıdaki noktalan

belirtiyor:
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"Kürdistan'da yaklaşüc otuz yüdan beri araüklarla sürmekte olan savaş ve

kitle sürgünleri manzaranın görünümünü değiştirdi 5.000 eski köyden hiçbiri

ayakta kalmadı.

Ülkenin, öncelikli olarak kendi kendini besleyebüen geniş bir sahası yaküıp

yücüdı, tarlalar eküemez hale geldi. Ana yoUarm bulunduğu vadüerde ve ova¬

larda artık görülebüen köy kalmadı.

Önceden oralarda köylerin olması gerektiği ifade edüen kırsal bölgenin or¬

tasmda şimdi terkedümiş bahçeler ve mezarlüdar var. Süc sık, ağır büyük araç¬

larla hiçbir yerleşim yeri kalmayacak şeküde binalar tamamen yıkılmakta ve

dümdüz edümektedir. Ev harabelerinin yakınlarmda bütünüyle yanıp kömür

haline gelmiş ağaç koruları gözükmektedir.

Sürgün raporları, askerlerin ve ücretli işçi gruplarmm köy çevresindeki ot¬

lakları, tarlaları ve ağaçları diplerine kadar yaktığım beürtiyor. Toprak zehirü

gaz kuUanımı üe kkletümiştir.

Yol boyunca, içine askeri birliklerin kamp kurduğu dikenü tel ve çitlerle

çevriü geniş ekilmemiş alanlar var."

10. GELECEK İÇİN DÜŞÜNCELER

Irak'taki Kürt hareketi 1975 'teki birincisinden sonra ikinci ciddi krizini

Irak-İran savaşı 1988 Ağustosu'nda ateşkesle sonuçlanınca yaşadı. Irak, bölge¬

deki en büyük ordulardan birini kurmuştu. Kürt geriUa ordusunun karşısmda si¬

lah açısmdan büyük bir teknolojüc üstünlük sağladı. Kurtarümış Kürt bölgeleri¬

ne karşı yoğun ve çügmca bir saldırıya geçti. Tüm bu faktörler, kimyasal sava¬

şa karşı kötü bir şeküde donatümış direniş ordusuna ve sivü halka karşı yoğun

ve geniş oranda başlatüan kimyasal süah saldınsma kadar, Kürt direniş hare¬

ketini yıkamadı. Yüzbinlerce Kürt mülteci Türkiye ve İran'a kaçtı. Tüm örgüt¬

lerin geriUa kuvveti büyük oranda azaldı ve zayıfladı, geriUa kuvvetleri seyyar

birüklerin küçük koUarı haline geldi. Kurtarümış bölgeler Irak ordusuna terk

edüdi ve hareketlerin üderükleri sürgüne ya da İran-Irak smırı boyundaki kü¬

çük alanlara gitmeye zorlandı.

Direniş hareketleri hatırı sayılır oranda zayıfladı. Bu kritik etküeri yok et¬

mek için Irak Kürdistan Cephesi'nde birleşmiş direniş örgütleri kendi durum¬

larım kamuoyuna duyurmak amacıyla uluslararası diplomatik bir saldırıya geç-

tüer ve gerüla savaşı sürerken İran ve Türkiye'deki Kürt mültecüere insancü

yardım konusunda çabalarmı yoğunlaştırdüar.
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O zaman Irak Baas hükümeti 18 ortalama büyüklükteki kasabayla 5.000

köyün yücımmı, Kürtler'm kırsal bölgelerden kitle hahnde sürgün edümesini ve

Kürt etnüc kimliğinin yok edümesini içeren sistematüc ve kibirü poütücasım baş¬

lattı. Irak Kürdistam'na boyun eğdirmek içüı sert ve zaümane poütüc ve askeri

metodlar kuUanüdı.

Irak'm savaş ve krize yol açan rezüane Kuveyt işgaü ve uluslararası toplum-

larm uluslararası kanunlarm üılaüne derhal son verümesi istemi açücça Sad¬

dam Hüseym rejiminm gerçek yüzünü açığa çücardı. İnsan haklanmn yaygm

bü- şeküde üüal edüdiği olgusunu dünyadaki her eve gösterdi. Bu, Irak hüküme¬

tine batı, doğu ve Arap üUcelerince ük dönemlerden beri verümiş olan desteği

güçleştirdi

Bu uluslararası atmosfer, Irak'taki Kürt hareketmin uluslararası ve bölge¬

sel desteği seferber etmesi için çok uygun koşuUar yarattı. Irak Baas hüküme¬

ti uluslararası bir parya oldu. Kürt direnişi Kürt halkımn otonomi hakkım tam¬

yan ve Irak'ta demokratüc bir hükümet kurulmasım hedefleyen Irak muhalif

Arap Güçleri Vatansever ittifakıyla bHüc oluşturmaya yöneldi.

Irak Kürdistan Cephesi'nin temsücüeri resmi olarak Fransa'ya, İngüte-

re'ye ve ABD'ye davet edüdi. Papa gibi bü-çok tamnmış uluslararası şahsiyet

gelecekteki Ortadoğu barış görüşmelerine Kürt sorununun da dahü edilmesi

ve ona bir çözüm bulunması konusunda desteğini ifade eden deklerasyonlar

yayınladüar. Çok sayıda Arap ülkesi Türkiye ve İran'm yaptığı gft)l Irak'm ge¬

leceği konusunda Irak Kürdistan Cephesi'yle resmi olarak diyalog ve müzake¬

relere girdüer.

Irak ordusunun ücmci dünya savaşmdan beri görühnemiş bir biçimde bozgu¬

na uğraması Kürdistan halkmı ve dkeniş hareketmi insiyatif almaya ve Irak

Kürdistam'm kurtarmaya teşvik etti.

Bu raporun yazımı sırasmda, Irak'taki Kürt hareketinin geleceğe ilişkin ge¬

nel manzarası çok iyi görünüyordu. Dü-eniş hareketi bir haftadan daha kısa bir

süre içmde Irak Kürdistam'nm %90'mı kurtardı. Irak muhalif güçlerinin tümü¬

nü biraraya getiren bir toplantı, Irak'ta demokrasi kurıümasmı sağlamak ve

Kürt haklarım desteklemek için Beyrut'ta yapüdı. Saddam Hüseym'in despo¬

tüc rejiminin yücıhşı çok yakm görünüyor. Kürt hareketi bu demokratüc oluşu¬

mun daha büyük bü- saygınhk ve yasaUüc kazanmasmda önemü bir rol oynu¬

yor.
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IRAN KURTLERI'NÎN DURUMU

1 - GRUP VE ÇALIŞMASI

Bo Utas tarafmdan yönetüen grup, Carina Jaham, Ferhad ŞakeU ve Mu¬

hammed Muhtedi'den oluştu. Çalışma, 1990 Eylül ayımn ortalarmda başlacfa.

UtaSj ikinci bölüme katüdı ve raporun yazımım üstlendi Muhtedi, öncelikU

olarak 3. bölümden, Jahani 4. ve 5. bölümden, Şakeü 6. ve 7. bölümden sorum¬

luydu. 8. ve 9. bölümlerin sorumluluğu ise, katılım açısmdan, tüm üyelere ait¬

tir. Grup, çalışmalan süresince, İsveç'te yaşayan Kürt ve Kürt olmayan çok sa¬

yıda kişiyle görüştü. Mevcut durum üzerinde yoğunlaşma karan verüdiği için,

raporda sözkonusu edüen birçok basümış çalışmaya atıfta bulunmak mümkün

olmadı. İlişki kurulan kaynaklann adım açüdamanm uygun olmadığı da düşü¬

nüldü. Raporda yazüanlarm gerçeküği konusunda tüm grup kolektif olarak so¬

rumludur. Ancak her bölümdeki aynntüann sorumluluğu ügüi görevlüere ait¬

tir.

2- YASAL DURUM

İran'da yaşayan Kürt nüfusu için yasaklayıcı bir kanun yoktur. Ama İran nü¬

fus sayım raporları değişik dü ve lehçe konuşanlar veya kendüerini değişik bir

etnik grubun üyesi olarak beyan eden insanlar hakkmda açüdayıcı hiçbir bügi

vermez. Doğruluğu saptanmış tahminlere göre, İran'daki Kürtler'in sayısı

(kendisim kesin bir biçimde Kürt olarak beyan edebilmiş insanlar anlammda)

7 müyon gibi yüksek bü" rakamdır. Kürt nüfusun en azmdan üçte ikisi Sünni

mezhebine mensuptur. Geri kalanlarm çoğunluğu "Ehü Hak" inanışı mensupta¬

ndır. Diğerleriyse Oniki İmam mezhebinin yandaşlarıdır. Şiüer için, dinsel

inançlannm gereklerini yerine getirmek önemüdir. Çünkü değişüc dini tören

ve ayinleri yapma hakkı İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nca düzenlenmiş¬

tir. Anayasamn 12. maddesi şöyle der:

"İran'ın resmî dini İslâm ve Ca'ferî-i İsna-aşerî mezhebidir. Bu madde sonsuza

değin değiştirilemez ve diğer İslâm mezhepleri Hanefî olsun, Şafi'î, Malik'î,

Hanbelî ve Zeydî olsun, tam saygınlığı haizdirler ve bu mezheplerin mensuplan

kendi fıkıhlanna göre dinî merasim icrasında serbesttirler ve dinî eğitim ve öğre-
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timleri ile Ahvâl-i Şahsiyye (evlenme, talâk, irs ve vasiyyet) ve mahkemelerde bu¬

na ilişkin davalarda resmen tamnmıştırlar. Ve bu mezheplerden herhangi birinin

çoğunlukta olduğu yörelerde, şûralann yetki sımrlan içindeki mahallî düzenleme¬

ler, diğer mezhepler mensuplanmn haklanna riayet edilmek kaydı ile, o mezhe¬

be uygun olacaktır."

Bu ve diğer maddelerdeki düzenleme, çoğunlukla 2-3 Arahk 1979 Anaya¬

sa referandumuna katümayı reddeden çok sayıda Kürt ve İranh diğer Sünni

vatandaşlar tarafmdan yetersiz bıüundu. İran'da Sünnüer arasmda hoşnutsuz¬

luğun artması, Humeyni'yi bu maddelerin revizyona tabi tutulacağı ve yeniden

tartışüacağı konusunda söz vermeye zorladı. Bununla bklikte henüz böyle bir

değişikük gerçekleşmiş değü.^

İran Anayasası'mn, 13. maddesine göre; yalnız Zerdüşti Musevi Hıristi¬

yan İranhlar, kanun dairesinde dinî merasimlerini icrada serbest olan azınlık¬

lardır ve vatandaşhk hakları bakımmdan ve dmî öğretûnlerinde inanışlarma gö¬

re davranırlar. Ek olarak bu dmi aZmhklara Müslüman dininden olan çoğun¬

lukla bir sorulanımı olmadığı durumlarda. Milli Mecüs'te temsü edilme hakkı

da verüdi (madde 64).

Dü konusu Anayasa'mn aşağıda beürtüen 15. maddesiyle şöyle düzenlendi:

"İran halkımn resmî ve ortak dili ve yazısı Farsça'dır. Seneüer ve yazışmalar, res¬

mî metinler ve ders kitaplan bu dil ve yazı ile düzenlenir. Ancak, mahallî ve kav-

mî dillerden basında ve kitle haberleşme araçlannda yararlanma ve okullarda

bunlann edebiyatımn öğretilmesi, Farsça'mn yamnda serbesttir."

Anayasarun üçüncü bölümü yurttaşlık haklarmı düzenliyor. Aralarmda

Kürtler'in de bulunduğu belirü azınlıklar bu metmde ad olarak anılmıyor. Fa¬

kat, bu bölüm, üeriki maddelerde amlan tüm hakları açıkça onlara da tanıyor.

Bölümün ilk maddesinde (madde 19), ihsanlar arasmda her türlü ayırım yasak¬

lanmaktadır. Şöyle ki;

"Milletin bütün ferdleri, hangi kavim ve kabileden olursa olsunlar, eşit haklardan

yararlamrlar ve renk, ırk, dil ve benzerleri ayncalık sebebi olamaz."

İslami kuraUara göre düzenlenmiş sonraki maddeler (20-42), tüm vatandaş-

lann sahip olduğu "kanunlar karşısmda eşit olma" (madde 20), ifade özgürlüğü

(madde 23), temel İslamî kuraUar üüal edümediği sürece basm ve basım-ya¬

yım özgürlüğü (madde 24), posta, telefon ve diğer yollarla haberleşmede gizü-

liğm korunması (madde 25), parti mesleki ve poütik bkük kurma, İslami ce¬

maatler ve hakları tanmmış dini azınhklarm süahsız toplantı ve gösteri yapma

özgürlüğü (madde 27) gibi temel insan haklanmn bir üstesmi verü". 33. madde-
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ye göre, hiç kimse yermde veya ücametgâhmdan sürgün edüemez. 38. madde

fiziksel ve psikolojik işkenceyi yasakhyor.

İran'daki Kürtler başhca batı eyaletlermde, batı Azerbaycan'da (başkenti,

Urmiye) Kürdistan'da (başkenti Sanandaj), Bahteran'da [başkenti, Bâhteran

(eski Kirmanşah)] ve Ilam'da (başkent ilam) yaşar. Bu bölgelerde yaşayan

Kürtler'm etnüc bü" azınhk olarak hiçbir hakları yoktur, çünkü İran'm etnüc te¬

melde poütüc bir katüımı sağlayacak hiçbü" yasal sistemi bulunmamaktadır.

Bu eyaletlerde yaşayan Kürtler'm statüleri yukarıda bahsedüdiği gibi genel

eyaletler anayasasma göre düzenlenmiştû".

1979'un başlangıcmda, İran İslam devrimmden hemen sonraki oturmamış

durumda Kürt üderleri ve örgütleri uzlaşma için yeni İran üderüğüıe öneride

bulundular, sonuç alamaymca da aşağıda çerçevesi çizüen bir otonomi için si¬

lahlı mücadeleye başladüar (bölüm 3). Buna karşm, erken bü" safhada Tahran

hükümeti smırh otonomi sunan bir anlaşmayı Kürt üderüğme teklif etti. 1- Ye¬

ni anayasa oluşumuna katümayı, 2- tam bir kültürel özgürlüğü, 3- okullarda

Farsça'yla birlücte Kürtçe eğitimin yapümasmı, 4- bölgesel işlerde Kürt idaresi¬

ni, 5- 4 eyaletteki doğal kaynaklardan bir pay alımmı, 6- ekonomüc geüşûn için

kolaylüdan içeren anlaşma metni Tahran radyosunda yayınlandı.''

Ama bu otonomi planı, gerçek bir İslami devlet yapısınm özel bir biçimde

etnik poütücalar düşünmediğini belirten Humeyni tarafmdan kısa süre sonra

reddedüdi. Sekiz maddeli "Mahabat taleplerİ'ne başvurularak hazırlanan faz¬

lasıyla geniş ve ayrmtüı bir program. Kasım 1979'un başlarmda, yeni anayasa

içm yapüan referandumdan hemen önceki müzakereler sırasmda Kürt üderle¬

ri tarafmdan reddedüdi.^

Aşağıda görüleceği gibi bu planlar hiçbir zaman uygulanmadı, fakat farkh

politik koşullarda güncel olarak yeniden canlandırüabüen kısmi bir otonomi

planmm taslağı olarak kaldı.

3 - ŞİMDİKİ POLİTİK DURUM

İran Kürdistam'ndaki şimdüci durum, İran Şahı'nm düşüşünden sonra yara-

tümış ve geüştirümiş koşullarm doğrudan bir ürünüdür. Bugünkü poütik düşün¬

celerin net bü- portresini çizebümek içüı II. Dünya Savaşı öncesindeki döneme

dönüp bakmak gerekir. Çünkü yeni Kürt ulusal hareketinin biçimlenmesi o dö¬

neme aittir. İki dünya savaşı arasmda İran'ı yöneten Rıza Şah, İran'da merke-

züeşmiş bir devlet aygıtı kurarak acımasız bü- sistemi yarattı. Birkaç yerel
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Kürt ayaklanmasım kanh bir biçimde bastırdL Kürtler'in kültürü (gelenekleri,

dü ve ulusal gtyimleri) yasaklandı. Bu poütika Kürdistan'da güçlü bir dkenişe

neden oldu. Kürt entellektüelleri ve şairleri bü- ulusal yeniden diriliş hareketi¬

ni başlattüar. Müttefüc kuvvetler İran'ı işgal ettiğmde, Rıza Şah tahtından vaz¬

geçti ve poütik demokrasi dönemi başladı. Kürtler, eski ulusal rüyalarım ger¬

çekleştirme gayreti içmde çabucak yeniden örgütlendüer. Bu, Komela'nm da

içmde bulunduğu böyle bir poütüc ve moral süreçti (le Komela Jivanewey

Kurd).^ Komela'nm ve onun yaym orgam Nıştıman (Anavatan)'nm merkezi po¬

ütüc mesajı ise özgürlük ve bağımsızlıktı.

Sovyet hükümeti ve bölgedeki Sovyet süahh kuvvetleri, Komela'mn İran'da¬

ki değişik Sovyet sempatizam örgütlerin desteğmi kazanmış olduğu gerçeğine

rağmen, ona karşı olumsuz ve şüpheciydi Zka Sovyet etki alanımn cfaşmda

olan Komela gibi biı poütik parti arzu edilir değüdl O zamanlardaki yaygm ik¬

tidar iüşküeri^ome/ia'yı dağdmaya götürdü. Yerine Rusya'nm sessiz izniyle ye¬

ni bir parti İran Kürdistam Demokrat Partisi (İ-KDP) yaratüch. Eskiden beri

en temel poütik istek olan bağımsızlık ise otonomiyle yer değiştirdi Bu, hem

önceki poütik mesajlarm tam bir yeniden gözden geçirümesini doğurduğu gibi

İran ve Irak'taki Kürt ulusal hareketlerini (halen de devam eden) yular boyun¬

ca etküeyen bir güişim özelüğmi taşıdı.

O zamandan, Şah'm yönetunden düştüğü 1978-79 yılma kadar, İ-KDP deği¬

şik poütik safhalardan geçti. Barışçı yöntemlerin yanmda, süahh yokuşa başvu-

rulmasınm yanmda, poütüc talep her zaman "Kürdistan içm otonomi" olarak

kaldı.

1960'h yıllar boyunca isyan eden yoğun öğrenci hareketi Kürt öğrenci ve

enteUektüeUerinin poütik görüşlerini yaygın bir sol radikalizmine götürecek şe¬

küde etküedi ve İ-KDP, karşı devrimci ve burjuva olmakla suçlandı. Poütik dü¬

şüncenin en yüksek biçimi olarak algüanan ve radikal öğrenci gruplanmn bü-

çoğunu etküeyen Maoizm akımı gelişti Solcu öğrenci eylemleri 1970'ü yülann

başlangıcmda, "İran Kürdistam'ndaki Ezüenlerm Bküği", kısaca yine Komela

olarak adlandınlan yeni bir Kürt poütüc örgütlenmesmin oluşturulmasıyla en

üst noktaya çıktı.

İ-KDP de 1970'ü yülarm başlangıcmda eylemlerini artırdı. Üçüncü kongre

örgütsel bozulmanm ve poütüc sonun yeniden doğru bü- çizgiye çeküdiği bü-

kongre oldu. Parti yeni bü- poütik platformun ve yeni seçüen poütik üderügin

çevresinde bü-leştl Yeni poütik çizgi Sovyetler Eküği'ne dostça olan bü- yakla¬

şım getüriyordu. Bölgedeki Sovyet yanhsı komünist partüerle iüşküere başlach.
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1978 'e, Şah'm düşüşünden hemen önceki ve sonraki olaylara dönecek olur¬

sak, İran Kürdistam'ndaki poütüc arenada üst düzeyde üci poütik gücün hakhn

durumda olduğunu görürüz. İ-KDP rekabet ettiği rakibmden dückate değer bir

şeküde büyüktü ve aynca çok geniş bü- halk desteğme sahipti ama; öte yandan

Komela da Kürt toplumundaki genç enteUektüellerin parlak ve en büğlülerin¬

den bazüanm örgütleme şansma erişti

Başlangıçtaki birçok anlaşmazlüc ve gerilime rağmen bu iki örgütlenme bü-

araya gelerek, İslam Cumhuriyeti temsücüeriyle müzakereler için genel bir

Kürt delegasyonu oluşturdular. Bağunsız ve tüm Kürt toplumunca iyi tanman

bir Kürt poütik ve dinsel üder olan Şeyh İzzeddin Hüseyni oylamayla delegas¬

yon başkam seçilirken, İ-KDP üderi Abdurrahman Oassemlo da delegasyonun

sözcüsü oldu. Bu delegasyon ve onun lüusal haklar için Kürt taleplerini sunan

sekiz maddeük programı'^ tam ve hayranhk uyandıran bü- haUc desteğme sahip¬

ti İslam cumhuriyeti kültürel ve ulusal haklar içüı Kürt taleplerini reddetti ve

bugüne kadar devam eden zaüm ve bitimsiz bir savaş başladı.

Bugünkü poütüc durumun daha net bir resmüıi alabümek için İ-KDP ve Ko¬

mela'mn bu yular boyunca yaşadığı poütik geüşme ve değişimlere izlemek oku-

yucularm avantajım oluşturacaktır. İ-KDP üci hizipçi ^upla j^üzyüze geldi.

1980'ü yülarm başmda üderük içindeki güçlü bir Sovyet sempatizam grup, par¬

tiyi bozmaya çalıştı. Onlar, doğrudan doğruya İran'm Sovyet yanlısı Komünist

Partisi (Tudeh) tarafmdan teşvik ediüyor ve yönlendirüiyorlarch. Bu grup, ken¬

düerini bu eyleme teşvik eden Tudeh Partisi gibi Kürt halkı arasmdaki tüm ina-

nırhğmı ve desteğini kaybetti ve poütik bir güç olarak bütünüyle kayboldu.

Yaklaşık 3 yü önce, İ-KDP'mn 8. parti kongresinden sonra, başka bir boz¬

gun belirdi. Partide poütik kişilik olarak iyi tanınmış bir grup 8. kongre sonuçla-

rmdan memnun olmadı. Bu grubun poütüc düşüncesi ve felsefesi güçlü bü- şekü¬

de Sovyet sempatizam duygıüardan ve sosyaüst blokla iüşküerden etküenmiş-

tl Parti üderüği sosyal demokrat ve reformist olmakla suçlandı ve onun Sov¬

yetler Birüği ve onun müttefiklerine karşı düşman olduğu söylendi. Başlangıç¬

ta bu grup parti üyelerinden önemü bir kısmınm sempatisini kazanmıştı; fakat

Sovyet "perestroika"sı, sosyaüst bloğun kısmi çöküşü ve Doğu Avrupa'daki bü¬

yük değişimler onlarm düşünce dünyasmı desteksiz bıraktı ve yıktı.

Komela da 'önemü bir poütik değişim sürecine güdl 1980'ü yülarm ilk yan¬

sı boyunca Maoist gömleklermi çücardüar ve eski Komela'nm poütüc çizgisi po-

püüst olarak suçlayarak ve Komela küçük bü- İranü komünist gruba katüarak,

birükte "İran Komünist Partisi'ni kurdular. Komela bu partmüı bölgesel Kürt
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seksiyonuna dönüştürüldü. Böylece, bağımsız bü- Kürt partisi olarak Komela'¬

nm kimliği ve tarihi sona erdi.

İran ve Irak arasmda sekiz yü süren kanlı savaş sürecince İran, Kürdistan'¬

daki askeri varlığım korkunç bir biçünde güçlendirdi. Tüm toplum askerüeşti-

rüdl Hemen hemen her köyde Kürt gerülalarmm savaşımmda birçok güçlükle¬

re neden olan askeri üs ya da karakol kuruldu. Böylece kurtarılmış bölgelerin

sayısı çok çok azaldı.

İran-Irak Savaşı'nm bittiği ve Irak'm, İran'm taleplerüıüı hepsini kabul etti¬

ği şu anki durumda iki ülke arasmdaki gerüim ve kitle üetişim araçlarmm düş¬

manca kampanyası hızla azaldı. Sosyalist bloğun çöküşüne üave olarak tüm bu

gelişmeler Kürt ulusal hareketmin koUarmı oluşturan örgütler arasmda, dog-

manm ve eski stratejüerin yargdanmasmı doğurdu. Bu örgütlerin çoğu şu anda

hızh bü- değişim durumunda ve eski poütüc düşünceleri iflas etmektedü-.

Sonuç olarak yeni Kürt politik düşüncesindeki iki ana eğüime işaret edüebi-

1Ü-.

1 - Kırk yıUüc bir mücadeleden sonra bölgesel otonomi öngören başarı sağ¬

lamadı. Şimdi bağımsızlüc talebi artarken, bölgesel otonomi stratejisme karşı

duyulan şüphe Kürtler arasmda yayümaktadır.

2 - Uzun ve zorlu gerüla savaşı yülarmdan sonra bu mücadele metoduna

karşı oluşan güvensizlüc ve eleştü-i de büyüyor. Doğu Avrupa'daki görülmemiş

dramatik gelişmeler de, demokrasi basm özgürlüğü ve çoğulculuk için müca¬

delenin önemi üzerine çok güçlü bir şeküde yansıyan istemleri teşvik ediyor.

Parlamenterizm ve bütünüyle anayasal kanurüara dayanan bir toplum düşün¬

cesi geniş bir çekicilik kazandı.

4 - İNSAN HAKLARININ DURUMU

İnsan haklan, özellüde kişisel yargüardan kolayca etküenebüen bir kavram¬

dır. Bu kayramm anlammı ancak ideolojüc bakış açüarmm dışmda çok daha ge¬

niş bü- anlayışla kavramak mümkündür. İran'm durumunda ise bu elbette in¬

san haklarmm İslami kanunlarla (şeriat) smırlanması anlamma gelir. Onun

için, ifade ve inanç özgürlüğü gibi haklar yalnızca İslam Cumhuriyeti'ne zarar

vermeyecek biçimde Şeriat'a göre yapüan anlaşma çerçevesinde tanınır.

İnsan haklarmm başka bir ölçüsü, 1948'de toplanan Birleşmiş Milletler ge¬

nel konseyinin kabul ettiği "İnsan Hakları Evrensel Büdü-isi'dü-.
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Burada, İslami kanunlarla çelişkiye düşmesüıe rağmen, var olan ve teorüc

olarak İran'da geçerüüğmi sürdüren Şeriye'yle uyumlu haklar belirtümekte-

dir. Bunlardan bühassa önemü olan bir tanesi dm değiştü-me hakkıdır (Madde

18); İslami inancı bırakmanm cezalandırıcı bir suç olduğu kuralı gereğince bu

dini terketmek olanaksızlaştırümıştır.

Bu msan hakları, İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda bahsedümiş (bak.

s.3-4) olan yasalarla garanti edümiştir; fakat onlar teoride garanti edümiş olsa

büe pratikte hiçbir zaman garanti altmda değüdirler. Örneğin dinsel inanç öz¬

gürlüğü hakkı pratik problemlerle bağlantüıdır. Anayasa'da dinsel azınlığm di¬

ni örgütlenme hakkmm garanti edüdiği anüsa da onlar kesin bü: biçimde ayrı¬

ma tabidirler. Bunun bir örneği yüksek öğrenüne ya da halk sektöründeki bü"

göreve giriş için başvurulduğu zaman Şü Müslümanlar'm önceükü olarak ter¬

cih edilmesidü-.

Basm ve basım-yaym özgürlüğü de İslam'm temel ükelerine karşı çıkma¬

yan, sadece İslam Cumhuriyeti ideolojisiyle uyumlu basm yayımm yapüabüece-

ği kriterleriyle smırlanmıştır. Kısaca, devrimden sonra Kürtler'inkine benzer

koşuUar altmda yaşayan başka bir azınlık grup olan güney batı İran'daki Belu-

cüer, sücça ve serbestçe yeni İslam Cumhuriyetini eleştiren çok sayıda dergi

yayınlamaya teşebbüs ettüer. Bununla birlikte, hemen sonra editörler hükü¬

met tehdidiyle korkutuldular ve bu dergüerin yaymı bkkaç ay sonra kesüdi.

İran'da, yayım yapma özgürlüğü ancak rejime tehdit oluşturmayan durumlar¬

la smırh olarak ancak mümkündür. Aynı nederde, "İran Kürdistam"nda çok sa¬

yıda yaym çıksa da onlardan hiçbirisinin ayrımcı ulusal bir çizgide ohnası müm¬

kün değüdir. Bunlar daha ziyade edebi ve buna benzer (İslam Cumhuriyeti

için zararsız olarak kabul edüen çalışmalar üe Cumhuriyet ve onun ideolojisi¬

ne hizmet eden yayınlardan ibarettir.

İlave olarak, ük dönemlerde sözü edüen haklarm bir çoğu, örneğin telefon¬

da ve postada gizlüiğm korunumu, İslam Cumhuriyeti tarafmdan sücı bü- şekü¬

de gözetim altmda tutulur. İsveç'te ve İran dışmdaki diğer ülkelerde yaşayan

Kürtler arasmda İran'daki akrabalarıyla yaptddan telefon konuşmalarmm ve

gönderdüderi mektuplarm hükümet kontrolüne tabi olduğu hakkmda küçük

bir şüphe yoktur. (Yeri gelmişken belütelün, telefon konuşmaları diğer ülke¬

lerde de dinlenir).

Fiziksel ve psikolojüc işkence konusuna gelince; suçluları cezalandırmak

için İran'da kullanüan metotlardan bazüan gerçekten işkence olarak görülebi¬

lir. Bununla birlücte, İslami kanunlara göre yasal biçünde izin verümiş olanlar-
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la olmayanlar arasmdaki farkühklan tartışmak gereküdü:. Esküer arasmda,

"son smırlar" (hudut) olarak adlanduılan bu izni bulabiriz. Zina gibi, hırsızlık gi¬

bi kesin suçlar için İslami ceza kanunu, taşlanma (recim-Y.E.) ve kol keserek

cezalandırma biçimini kabul ediyordu. Falakaya çekme ise, alkol içme ve ben¬

zer kanuni ihlaller içüı yasal bü- cezalandırma biçimiydi O zamanlar falakaya

çekme cezası azınlık suçlan için büe, kadımn müzik dinleme ve başım tama-

miyle örtmede başansız kaldığı durumlarda büe uygulamyordu. Bu cezalandır¬

ma metotları özellikle bir batüıya zaümce görünebiür ama buna rağmen

İran'da yasaldı.

Daha özel biçimlerdeki işkenceyle poütüc muhalefete karşı uygıüanan iş¬

kenceye geünce; bu konuda raporlar çok ama genellikle bunları doğnüatmak

güçtür. Uluslararası Af Örgütü'nün İranla ügüi 1989 yüı genel raporunda poü¬

tik mahkumlarm arttığı, gizü adam öldürme gibi cezalandırma biçimlerinin uy¬

gulandığı, gelişigüzel tutuklamalarm sürdüğünü beürten çok sayıda eleştirel

nokta vardır. Benzer şeküde İran'm 1987'deki durumunu tanımlayan ve İran¬

la ügüi genel bügüer içeren lüuslararası af örgütü brtfingi, Kürt partüeri için

sağlam ve güveniür bir kaynaktır. Hem Birleşmiş MiUetler Deklerasyonu'nda,

hem İran Anayasası'nda kabul edilmiş temel insan haklarmm bü- çoğu açıkça

pratikten ziyade teoride varhğmı sürdürmektedir. Daha yüksek dereceü bir

otonomi isteyen etnüc bü: azınhk olarak Kürtler, haü hazırda "karşı-devrimci"

şüphesüıi üzerinde toplayan bir grup konumundadır. Böylesi durumlarda te¬

mel insan haklarım devlet güvenüği içüı kurban etmeye motive etmek kolay¬

dır.

5- KADIN VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Bir Kürt arkadaşa İran Kürdistan'mdaki çocuklar ve kadınlarm durumuyla

ügüi soru sorıüduğu zaman şöyle bir yanıt ahndı: "Bizim düşüncemize göre

İran halkı merkezi yönetimce baskı altmda tutulmaktadır. Bu şeküde etnüc

azınhklar, hem normal bir vatandaş olarak hem de bir azmhk grup mensubu

olarak iki misü baskı görmektedir. Bununla bü-ükte Kürt kadmı, kocaları tara¬

fmdan yapüanla kanun tarafmdan yapüan baskı da gözününde tutulduğunda,

dörtlü bir baskı gerçeğiyle yüzyüzedü-. Bu durum İran için nadir görülen bir ol¬

gu değüdü-, çünkü tümüyle güçlü bir patriarkal aüe yapısmm olduğu Ortado¬

ğu'da en büyük zorluklara tahammül eden ve en çok acı çeken her zaman ka-

dmdır.

İslam devriminin ilk dönemlerinde, aüeye bakış açısıyla ügüi kanunlan de-



Iran Kürtleri'nin Durumu 61

ğiştirmek için adımkr atüdı. 1967 Aüe Koruma Kanunu kadımn boşanma içüı

başvurusunu kolaylaştırmış, ajmı zamanda kcx;anm hiçbir gerekçe göstermeksi¬

zin boşanma talebini sınırlamıştır. Bunutüa bklikte, Aüe Koruma Kanunu dev¬

rinden soma ilk kaldırüan kanunlardan biriydi boşanmayla ügüi Seriye Kanu¬

nu yeniden getü-üdl Bu, kocanm koşulsuz bü- boşanma hakkma sahip olduğu

fakat karımn boşanma talebini ancak kocanm züıinsel ya da ona benzer bü-

hastahğa yakalandığı veya kadma ve çocuklarma yaşam için gerekü şeyleri sağ-

. lamayı başaramadığı koşuUan da yapabüeceği anlamma geüyordu. Koca, hiç-

bü- yasal prosedüre gerek duyulmaksızm boşanabiürken, kadımn böyle bir du¬

rumda kamt bulması gerekiyordu.

Bu kuraUar kadmlar için çok sa5nda şüphe uyanduıcı durumlar yaratsa büe

batıhlarca boşanma hakkınm genelde kadma verümiş özgürlüğün bü- ölçüsü

olarak görüldüğünün işaret edihnesi gerekü-, ama çoğu Kürt kadım kendüeri-

ne ciddi olarak kötü davramlmış olsa da kocalarmdan ayrılma düşünü yaşamla-

nnda hiçbü- zaman gerçekleştiremezler. Bunun içüı birkaç neden vardır. Bun¬

lann ilki, boşanmanm kadm için utanç verici bir durum olarak düşünülmesidir.

İkincisi o, ekonomik olarak kocasma bağhdır ve boşanma durumunda çocuk¬

lar karıdan ziyade kocaya ve onun akrabalarma verüdiği için kadımn onlarm

velaiyetini alma konusunda hiçbir şansı yoktur.

Kadınlarla ügüi başka bü- kanun, İslam devriminden sonra zorlukla değişti¬

rilmiş olan tepeden tırnağa örtünmeyle ügüi olamdır. Rıza Şah tarafindan ya¬

saklanmış olan örtünme, batüüar tarafmdan kadınlarla erkekler arasmdaki

eşitsizüğe neden olan ana faktör olarak görülür. Bununla birükte örtünme, bir

kuraldan çok giyinmeyle ügüi bir fenomendü-. Köylerde kadınlar tarımsal işle¬

re aktif olarak katılırlar ve bü şartlar altmda birisinin kendisini bizim Tah¬

ran'da kadınlarm üzerinde gördüğümüz türden çarşafla (çador) örtmesi müm-

kim değüdir. Köyde birinin örtünmesinin, saçlarım örtmek gibi başka yöntem¬

leri vardır ve çoğu Kürt kadınlan arasmda başka şeyleri yapmak tuhaf olarak

görülür. Kadm ve erkeklerüı aynmı toplumda hayatm doğal bir durumu olarak

algüamr ve ortalama bü- Kürt kadım başka bir davranış biçünini düşlemez bi¬

le.

Bununla birlikte, Kürt halkma daha büyük bir özgürlük için j^irütülen aske¬

ri ve poütik savaş çoğunlukla bir erkek işi olarak göriüse de, özellikle şehirler¬

de eğitim görmüş genç kadınlar arasmda erkeklerle yanyana peşmerge (özgür¬

lük savaşçısı) olarak savaşa katüan, poütik faaüyetleri nedeniyle cezaevine ko¬

nan, öldürülen Kürt kachnlan olduğunun da vurgulanması gerekir. 1980 yıhnda
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Tahran üniversüesi yurtlarmda yaşayan Kürt kızları arasmda poütücayla ügi-

lenme ve özgürlük içm Kürt mücadelesüıe katüma oranı çok yüksek bir dere¬

ceye ulaşmıştı.

İran'da, tümüyle kadmlarm omuzunda olan bü- görev de ev halkma karşı

olan sorumluluktur. Tahran'da, diğer şehü- ve kasabalarda, yiyecek maddeleri¬

nin sınırlanmasıyla doğan problemler nedeniyle bu, gerçekten de ağu: bü- yük¬

tü. Burada kadmlar, oldukça yüksek fiatlan olan serbest pazardan satm alama¬

yacak kadar zengüı değülerse, zamanmm çoğunu günlük alışverişini yapmak

için kuyruklarda harcarlar. Daha da ötesi karneyle verüen yiyecek payları bü"

aüenin beslenmesi içm yeterü değüdü". Bununla birlücte taşrada, Kürtler'm ço¬

ğunun yaşadığı ve kendi yiyecek maddelerini ürettüderi yerlerde durum, bu

noktada, daha iyidir. Köylerdeki kadınlarm yaşamı bkçok noktada şehirdekin-

den daha zor olsa da, şehirdeki kızkardeşlerinkiyle kıyaslandığmda avantajla¬

ra sahiptir. Kadmlar, halüıazırda anüdığı gibi tarımsal işlere, koyun ve keçüer-

den süt sağarak, buğday ve diğer ürünlerüı hasadmı yaparak, katümanm yanm¬

da sütten yoğurt, tereyağ, peynir ve ona benzer şeyler yapımmdan da sorumlu¬

durlar. Başka bir görev de hergün ekmek pişirmektir.

Kürdistan'daki kadınlarm İran'm diğer değişüc bölgelermde olduğu gibi etki¬

siz tıbbi bakımla karşı karşıya hastane ve doktorlarm bebek doğumunda yeter¬

siz olmasmdan dolayı kadm ölümlerimn görüldüğü ve bu nedenle, özeUüde ha-

müelik ve doğum süresmce büyük oranda etküi bü- tıbbi bakuna gereksmmele-

ri oldukları gerçegüıüı de belü-tümesi gerekü-. Çocuk gerçeği de Kürdistan kay¬

naklarma dayanan istatistüderi üıanüır kabul etmek mümkün olmasa da, aynı¬

dır ve çocuklar arasmdaki ölüm oranı, İran'm sağhk bakımmdan daha çok ge¬

liştiği bölgelerüıe göre hayli yüksek olan bir önceki yüa göre düşüktür.^

Çocuklarm yaşama koşuUarıyla ügüi anüması gereken başka bü- faktör de

eğitim konusudur. Şündüerde İran Kürdistam'na dahü bü-çok yerleşim alanm¬

da okuUar bulunabümektedü. Şehülerde, özeUikle daha çok eğitün görmüş a-

üelerde kızları, en azmdan temel eğitüne göndermek çok yaygmdır. Buna rağ¬

men, Kürdistan'da okuma yazma bümeme oram 1987'de, tüm ülke çapmda 6

yaş yukarısı İranlüar içüı %38,4 olarak tahmüı edüen (Kadınlar içüı %48,3, er¬

kekler içüı %29,9)^° ortalamamn oldukça üstündedk.

Özel bü- dü biçüniyle yazüan edebiyat alanmda eğitün aracı olarak kuUanü-

sa ve İran anayasası oklularda Farsça dışmdaki diğer dülerin öğretümesine

izm verse de Kürt düi, İran Kürdistam'ndaki eğitün sistemmde kesüıükle kuUa-

mlmamaktadu-.
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Bu, İran anayasasmm Kürt düi ve edebiyatmm İran Kürdistam'nda öğretü-
mesi iznini vermesi açısmdan teorüc olarak mümkündür ama pratüc olarak ge-

çerü değüdü-. Elbette bu tür bü- eğitün ve öğretüni merkezi yönetün hiçbü: şe¬

küde desteklememekte, az çok yoğun bü- çaba isteyen gönüUülük temeüne da-

yanüarak organize etme zorunluluğu doğmaktadır. Bu durumda Kürt çocukla¬

rı yapışma yabancı oldukları ve nasü okunacağmı bümedüderi yabancı bü- dü-

de öğrenim görmek zorunda kalmaktadırlar. Böylece onlarm yazıyı çözerek

öğrenme, aynı zamanda yabancı düde uzmanlaşarak öğrenme gibi üciü bü- gö¬

revi ohnaktadır. Bu genel olarak bütünüyle tatmm edici değüdü- ve UNESCO,

bü- çocuğun en başarıh biçünde yalnızca düşündüğü düde okuma ve yazmayı

öğrenebüeceğüîi bunun en iyi yolunun da ana düi olduğunu vurguladı. ıı

6 - KÜLTÜREL DURUM

Pehlevi hanedanmm yönetüni altmdaki İran'da Kürt kültürünün geüşüni

içüı hiçbü- fırsat yoktu. Kürt düi İran yönetüni tarafmdan Farsça'nm bü- lehçe¬

si veya yerel bü- lehçe olarak görülüyor ve rejün Kürt düüıi asünüe etme ve

onu geüşmesüıden alücoymaya çahşma konusunda hiç bü- fu-satı kaçırmıyordu.

Bununla bü-ükte devlet tarafmdan kontrol edüen Kürdistan'daki bü- radyo is¬

tasyonundan Kürt diünde günde bü-kaç saatlüc radyo yaymma da' izm verümiş-

tl

1940'ü yülarm ük bölümü iyi bü- dönemdi İran Kürdistam'nm merkezi par¬

çalan, Rusya kuzeyi İngütere güneyi işgal ettiğmde güçlü bü- konuma geçti

Bu yükseliş periyodu, 1946 Aralığı'nda kısa ömürlü "Mahabad Kürdistan Cum-

huriyeti'nm üanmı getü-dl Günlük bü- gazete, çocuklar içüı aylık periyodüc bü-

dergi yayınlandı; bü- ulusal tiyatro kuruldu; radyo yaymı Kürdistan'm geniş böl¬

gelerine ulaştı; Kürt yazarlar ve şaü-ler onurlandırüdı; "Kürtçe cumhuriyet içm¬

de resmî dü oldu".i2 Cumhuriyetüı trajüc yücüışıyla, Kürt haUcınm hayatmda ve

kültüründe Pehlevi Hanedanı'nm 1979'daki kovuluşuna kadar süren yeni bü-

karanhk dönem açüdı.

İran'da İslam Cumhuriyeti kurulduğu zaman yeni rejime büyük umutlar ve

beklentüer bağlantı. "İran Kürdistanı"na otonomi verümesüıi sağlamak için bü¬

yük mücadeleler veren Kürt poütüc partüeri programlarma önemü bü- nokta

olarak kültürel haklar konusunu almışlardı. Mart 1979'da "İ-KDP tarafmdan

üan edüen büdiride bulunan sekiz talebin Kürt düe ügüi bölümü aşağıdaki gÜDİ-

dh-: "Kürt düi taşra eyaletlerinin resmî düi ve okuUarda eğitün düi ohnahdır.

Farsça da resmî dü olarak varhğmı sürdürebüir."!^ Bu açüdanan sekiz madde-
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ük Mahabad Planı, aralarmdaki diğer şeylerle birükte, Kürt dilinüı Farsça'yla

birlücte birinci dü olmasmı da talep ediyordu.^''

İslam Cumhuriyeti'nin Fars olmayan uluslarm kültürel hakları üzerine yak¬

laşım biçimi 79 Anayasası'nda açıklandı, özelükle 15. maddede (Yukarıda

bahsedilmiştir). Geçen on yü boyunca İslam Cumhuriyeti Kürt kültürü alanm¬

da birkaç olumlu adım attı. Bununla birlikte bunlara farkü görüş açısı noktala-

rmdan baküabiür. Genel izlenim, hükümetüı teklif ettiklerinin ne poütik parti¬

lerin şimdiye kadarki taleplerine ne de İran'daki Kürt halkımn beklentüerine

yamt verdiği biçimde göriüüyor.

1985 ilkbaharmda, geç dönem Kürt şaklerinden Hemin'in önderüğüıde ya¬

yınlanan Kürt kültür dergisi "Sü:wa" büyük ve mükemmel bü- olay oldu. Heye¬

can ve ügi topladı. Bunu, 25-27 Eylül 1986'da Mahabad'da yapüan başka bü-

önemü etkinük, Kürt kültürü ve edebiyatı üzerüıe bü-inci kongre izledi Kong¬

reye 5aizlerce Kürt yazarı ve İran'm her tarafmdan gönderdikleri mektuplar

kanahyla değişik yörelerden insanlar katüdı. O zamamn başbakam Mir Hüse¬

yin Müsavi kongreye Kürt kültürüne yeni ve dostça düşünceler ifade eden bir

mesaj gönderdi Kongre İran'daki Kürt kültürünün gelişmesi için on maddeük

bir program kaleme aldı. Maddeler arasmda en önemlüerl Kürdistan'daki

okuUarda Kürt diü ve edebiyatmm öğretilmesi bir Kürt Biümler Akademisi

kurulması ve üç ayda bir yayınlanan Sinva'nm ayhk bir dergi biçiminde büyü¬

tülmesi amaçlarıydı.

Bunun sonucunda Sinva ayhk dergiye dönüştürüldü ve onun şimdiye dek elü

sayısı yayınlandı. Öte yandan Kürt dilinde ne günlük ne de haftalık bü- gazete¬

nin ne var olmasma ne de yayımlanmasma izm verümedl Periyodüc olarak ya

da ayhk olarak gençler, kadınlar veya çocuklar için çıkan Kürt diünde özel bü:

dergi de yoktur. OkuUarda Kürt dilinde eğitime gelince; halüıazırda birinci aşa¬

ma için basılmış bü: Kürtçe çalışma kitabı olsa da, henüz pratikte yapılmış bir

şey yoktur. OkuUarda öğretim içm kuUanümakta olan kitaplarda Kürt tarüıin-

den bahsedümesiyle ügüi olarak da hiçbir şey yapılmış değüdü-. Mahabad

Cumhuriyeti ve onun şah tarafmdan öldürülen dmsel ve anti-emperyaüst üderi

Gazi Muhammed'in adı hiçbü- şeküde anümamaktadır. Bü-kaç Şü isyancısı ve

dinsel üderi bütün bir Kürt tarihi üzerinde çahşsa da seçicin bü-i olarak Gazi

Muhammet ve onun cumhuriyetinden bahsetmezler.

Kürtçe kitaplar İran'da basümakta ama onlarm içeriği süa bü- şeküde san¬

sür edilmektedir. Bazı durumlarda, sansürden kitabm yayım için olumlu ya da

olumsuz yönde bir yamt alabilmek büe iki yüdan fazla bir zaman almaktadır.
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Çoğunun zulüm gördüp ve sürgüne zorlandığı anümasa da Kürdistan'da onlar¬

ca şaü- ve yazar yüzlerce enteUektüel vardır ama onlarm halâ kültürel bü- bkü-

ği ya da kendüerüıe aü kuruluşları yoktur. Halk için düzenlenmiş kültürel ve

edebiyat toplantüarma izm verümez. Tek büinen durum, 1984 eylülv^nde ceza-

evüıde yazar Hasan Oizüci'nin doğal ohnayan ölümüdür. Oizüci çok iyi bü- ro¬

mancıydı. O Sovyet yanlısı Komünist Partiye (TUDEH) sempati duyduğu içm

tutuklanmıştı.

İran'm diğer ezüen uluslarmm yaşadığı bölgeleriyle kıyaslandığmda Kürdis¬

tan'da müzüc daha büyük bü- özgürlüğe sahiptü-. Bu, bü-kaç şarkıcımn ve kaset-

lerüıin yasaklanması ve kaset dükkânlanmn süc süc İslam devrün komüesitem-

sücüermce ziyaret edilmesi gerçeğiyle çelişmez. Şündiük, Kürdistan'da günde

bkkaç saat yaym yapan bü-kaç radyo istasyonu ve hem merkezi (Tahran) hem

de yerel (Kürdistan) televizyonunda Kürtçe programlara yer verümektecür.

Kürdoloji, Kürt düi çaüşmalan, edebiyat, tarüı ve Kürt uygarhğı Tahran

Üniversitesi'nde sistematik biçünde okutulmamaktadır.

7- İRAN'DAKİ KÜRT MÜLTECİLERİN DURUMU

İran'a gelen Kürt mültecüerinüı ük büyük dalgası, 70'ü yülarm başmda Irak

rejüni tarafmdan ülkeden çücarüan sürgün Kürtler'den oluşmuştur. Bu, Barza¬

ni üderüğüıdeki Kürt kurtuluş hareketiyle Irak rejüni arasmda tartışma yara¬

tan ana nedenlerden bü-idü:. Kürtler'm 1975 yenügisi ve hemen onu tak^

eden İranla Irak arasmdaki Cezayü- Antlaşması, İran'a daha fazla mülteci akı-

m sonucunu getü-dl Bunlarm küçük bü kısmı kuzey-batı İran'daki Kürt şelürle-

rüıe yerleşirken, çoğunluğu Karaj, Jahrum ve Hürremabad'daki üç kampa da¬

ğıtüdı. Bu iki mülteci grubunun toplam sayısımn 150-200 büı arasmda olduğu

tahmin edümektedü-.

1980 Nisam başlarmda, Irak Baas rejimi tarafmdan sürgün Kürtler'e karşı,

birkaç kuşaktan beri Irak'ta yaşamış olsalar da aslmda onlarm rejim tarafm¬

dan İranh olarak kabul edüdiklerini beürten yeni bir kampanya başlatück. İlki

1970'ü yülarm başmda yapüan bu kampanya, sürgün Kürtler arasmda sa^am

bir temele sahip olan Kürt kurtuluş hareketini zayıflatmak için yalnızca bü- ba¬

haneydi.

Irak rejimine karşı 1976'dan seksenü yülarm ortalanna kadar süren müca¬

dele yuları, Irak-İran Savaşı'yla birlikte, İran'a giden Kürt miüteci sayışım ar¬

tırdı ama sayınm çoğalması Irak'm Irak Kürdistam'ndaki siviUere karşı kuUan-
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dığı künyasal süahlarla da bağlantüıydı. İUc ölü ve yarahlar, "Bağdat, savaş böl-

gesmdeki çok sayıda Kürt köyüne karşı künyasal süah kuUandığı zaman" öğre-

nüdi.i5 Bu künyasal saldırüar farkh yerlerde bü-kaç kez tekrarlandı. En büyük

ve en korkunç saldu-üardan bkl 1988 Mart ortalarmda çoğu sivü 6350 kişüım

öldüğüne marnlan Halepçe saldırışıydı. ı^ İran'daki mültecüerüı sayısımn Ha¬

lepçe'den sonra 100 büı kişiye yaklaştığı tahmüı edüiyor.

Irak Kürdistam Cephesi tarafmdan sunulan İran'daki Kürt mültecüerin sa¬

yısıyla onlarm coğrafi dağüımmı gösteren en son istatistüderi aşağıda gösterüdi-

ği gibidir.

EYALET

Bâhteran

Kürdistan

Batı Azerbeycan

Diğer Eyaletler

KAMPSAYISI

8

12

24

MÜLTECİ SAYISI

14.056

17.718

69.482

281.142

Kürt mültecüer, İran otorüeleri tarafmdan daha iyi baküan ve daha iyi ko¬

şuUarda yaşayan Kürt olmayan diğer Iraklı mültecüerle (Arap ve Şüler) kıyas¬

landığmda hem fiziksel hem de psücolojüc açıdan çok kötü koşuUar altmda yaşı¬

yorlar. Kamp içüıdeki yiyecek ve sağhk koşuUan yetersiz ölçülerdedh-: Şeker,

çay, pirmç, gaz, un, vb., bazen haftada bü", bazen ayda bü- dağıtılmaktadır.

Her aüeye aylık olarak dağüan yiyecek müctarı üci hafta içüı yeterü ohnamak-

ta, geri kalan zaman için aüe kendi gayretleriyle yaşamaya devam etmek zo¬

runda kalmaktadır. Hiçbü- aüe para yardımı almamaktadır. Kamplarm çoğun¬

da iyi nüeükte olmasalar da arasıra hemşü-e bulunur. Onlar mültecüere en cid¬

di durumlarda yardun ederler. Bunun dışmda hastalar, (çoğunlukla kadm ve

çocuklar) en yakm şehre gönderiür.

9 Hazü-an ve 1 Temmuz 1985'de Irak, Urmiye yakmmdaki Zewa Mülteci

Kampı'm bombaladı. Yaklaşüc 14.000 kişüım barmdığı bu kampa yapüan saldı¬

rı sonucunda 75'i çocuk 122 msan öldü ve 375 msan yaralandı. Kamptaki sağ-

ük personeü hiçbü" yardımda bulunamadı ve yarahlar Urmiye'ye götürüldü;

orada büe onlarm çoğuna yapüan yardım yalnız el, kol ve bacaklarmm kesü-

mesi oldu. Hiçbü: kampta tıbbi personel yoktu. Ölüm olayları, özeUikle çocuk¬

lar arasmda, bu kamplarda yaygmdı. Hamüe kadınlar doğum yaparken öldü di¬

ye rapor edüiyordu.

Kürtçe veya Farsça olsun eğitün, kamplarm çoğunda yetersizdi. Kamplarm
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bü- çoğunda yaşayan Kürt öğretmenler kendi gayretleriyle okuUar oluşturdular

ama özeUüde çahşma kitabı, defter yoksunluğu gfci ciddi sorunlarla karşüaştı-
1ar..

Mültecüer içüı, başka kamplardaki akrabalarım veya arkadaşlarım ziyaret

etmek ya da şehre gitmek içm kamp dışma çücmak çok zordur. Bu sisteme gö¬

re, İran içüıdeki kamplara gitmek içm büe olsa, kamptan ayrümak 1975'ten
beri izne bağlıdır. İzm dokümanları her kampm ana gü-işmi kontrol eden pas-

daran görevüleri tarafmdan sağlanır. Mültecüer içüı ciddi bü- problem de za-

manm nasü geçü-üeceğidü-. İşleri yok ve çaüşmalarma izm verümemektedü".

ÖzeUüde, bizün Farsça öğrenmeye fırsat bulamadığım büdiğüniz gençük, ço¬
ğunlukla okuyacak hiçbü- şey bulamamaktadu-.

IRC ve UNHCR* gibi uluslararası ve msan haklanyla ügüenen örgütler, ço¬

ğunlukla mültecüer veya onlarm temsücüeriyle direk iüşki kuramamaktadır.

8 - EKONOMİ VE ÇEVRE KOŞULLARI

İran Kürdistam'ndaki ekonomüc durumu ayrmtüanyla tartışmanm zaman
ve yeri burası değü. Yüıe de bu yerlerm geleneksel tanm ve hayvan yetiştü-ici-

Üğüıe bağü olduğu beürtümeüdü-. İran'm en önemü petrol alanlarmm çoğu bu

bölgede bulunuyorsa da, özeUüde Kü-menşah çevresmde (şündi Bâhteran ola¬

rak adlandırüıyor), Kürt bölgesüım ekonomisi temel olarak kırsal ve modem

endüstri sektörlerüıe dayanır ve yatırımlar azdır. Yerel üderlerüı değişmeyen

taleplerüıden bü-i bölgenüı ekonomüc gelişimi içüı merkezi hükümet tarafın¬

dan daha çok destektir.

Yakm zamanlardaki gelişmelerle bağlantüı çok sayıda unsur çevre koşuUa-

rma Zarar verdi. Hayvanlarm, özeUüde keçüerüı yoğun otlanmastyla doğal bit¬

ki örtüsü üzerinde oluşan sürekli baskı, orman yangınlan toplamı, orman ve

ağaç sayısmı hızla azaltan üışaat malzemelermüı olumsuz etkisiyle, sonuçlan¬

dırmayı planlama olanaklannm hayü zayıf olduğu uzun yulardır süren gerüla

savaşı ve İran-Irak Savaşı'mn bozucu etkisi bü-araya geldi Dağhk bölgelerde,

suya ulaşma fazlasıyla kolay ve iyidü- ama u-maklann kontrolüyle su dağıtım

şebekesinm korunması kolaylıkla bozulan hassas makinalara ihtiyaç gösterir.

Bunun yanmda ev haUcınm kuUanımı içm temiz su elde etme, sağhk koşullan

için hayati bü- sorundur.

United Nations High Commissoner for Refugees (Mülteciler Yüksek Komiseriigi). (Yayınevinin notu)
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9 - GELECEK İÇİN UMUT VE BEKLENTİLER

Şu anki durum nadü: kararsızhk durumlarmdan bü:idü-. Yukarda vurgulanch-

ğı gibi bölgedeki yeni poütüc durum - İran ve Irak arasmda sessiz bü- anlâyı-

şm doğması- ve yakm gelecek için beürsizük, Irak'm Kuveyt'i işgalinin sona

ermesi her şeyi spekülasyona açık bırakıyor. Önceükü olarak iki süper devlet

tarafmdan teorik olarak olmasa da en azmdan pratik olarak garanti edilmiş

uluslararası sınırlar, iki ay öncesiyle kıyaslandığmda pek değiştküemez görün¬

müyor. Bunun, açık biçimde olmasa da düşünülmesi, Kürt sorunu için beürü

bü- anlam taşır.

Buna üave olarak, biz, Sovyet sisteminin ayrılması uyanışım takip eden ide¬

olojüc bir yanügıya da sahibiz. Yukarda tanımlandığı gibi bu, değişüc Kürt grup¬

larını, metodlarda olduğu kadar hedeflermi de yeniden gözden geçh-meye gö¬

türdü. Şündiki durumda hesabm çıkarılması gereği henüz yeni başladı ve sonu¬

cun ne olacağım şimdiden söylemek pek mümkün değü.

En azmdan uzun dönem açısmdan kesin olarak görülen şey, Kürtler'in ulu¬

sal biüncinin artmaya devam edeceğidir. Genel kiütürel durum açısmdan med-

yanm yayılma alam ve etkisi kestirüemeyen bü- hızla büyüyor ve onun da her

türlü azınhklar arasmda hem genel eğitüni hem de ulusal uyanışı yükselttiği

açıktır. Şüphesiz, medya güçlü bü- yönlendirme aracı ama onun kuUanımmi

tek elde tutma gittücçe güçleşmektedü- ve muhtemelen bu, çok parçah etnik

yapıya sahip olan İran gü)i ülkeleri kültürel ve poütüc durum açısmdan değiş¬

meye götürecektü-. Bu, etnüc gruplann problemlerinin saldınsmdan ve onlarm

poütüc sisteme katüma istemlermden sakınmanın gittücçe daha fazla güçleştiği-

ni kamtlayacaktır.
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SOVYETLER BİRLİĞÎ'NDEKİ KÜRTLER

Cemşid HEYDERİ

(file: ÖUS KURD PM 7/2 1991 Final Version)

1 - KÜRTLER'İN KAFKASYA'DA ORTAYA ÇIKIŞI.

FARKLI VERSİYONLAR

Lüeratürde, Rusya ve sonraki Sovyetler Bü-üği'nm Kafkasya bölgesmdeki

Kürtler'in varüğı üzerüıe detayü olarak, farkü versiyonlarda değişüc kitaplar

vardır. Yazarlar Kürtler'm varhğı üzerüıe değişüc kaynaklardan veri sağlarlar

ama onlarm ortak olarak paylaştıkları bir kanı vardır: Hepsi de Kürtler'in

X-XII. yüzyüUar arasmda Şeddadi Hanedanı yönetüni dönemmde Kafkas¬

ya'da göründüklerme ulanmaktadırlar. Fakat Kürtler'm yalnızca XIV-XV

yüzyülarda Kafkasya'da göründüğünü üeri süren başka bü: görüş de vardır.

Kürtler'in ikinci defa görülmeleri İran'la Rusya arasmda ünzalanan Gürcis¬

tan Barış Antlaşması'ndan sonra, 1813 yümda yalnızca Tatar Rusyası'nda ol¬

muştur. Bu münasebetle Xhanate Karabağ, Gence bölgesi Rusya'ya dahü

edüdi. Türkmençay barış antlaşmasından sonra 1828'de, İran'dan gelen bazı

Kürtler Erivan eyaletüıe yerleştü-üdüer. 1871 - 1878 dönemmden sonra Rus¬

ya'ya Kürt akım devam ettiği içüı Kürt nüfusunun sayısı arttı. Lazarev'e göre,

yüzyü başmda, daha ayrmtüı olarak söylenü-se 1909 yümda, Rusya'daki Kürt

nüfusu yaklaşüc olarak 150 bme ulaştı. Fakat Rusya'ya doğru Kürt göçmen dal¬

gası sürdü. Ermenüer'e karşı Türk soykırımı su-asmda ve Ekün Devrimi'nden

sonra Yezidi Kürtleri'nden göçmenlerüı gelişi devam etti ve 1926'da İran'dan

Sovyet Kürtleri'ne katüan son Kürt aşü-eti Brukan Aşireti oldu.

2- KÜRTLER'İN SAYISI VE YERLEŞİMİ

1937'den önce, Kürtler başlıca Ermenistan, Azerbeycan, Gürcistan ve

Türkmenistan'da yaşamaktaydüar. Fakat Staün'in baskıcı ve dağıtıcı azınlık

politikası sonucunda (Kürtler'i de içeren), bugün Kürtler Sovyetler Bü-üği'nin

dokuz cumhuriyetine dağümış olarak yaşamaktadırlar. Bugün çoğunluk, Azer-
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baycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan'da Öz¬

bekistan ve Ermenistan'dan gelen 20 büı Kürt ise "Krasnodar Krai"de yaşa¬

maktadr.

Ne yazüc ki, SSCB'de dahi Kürtler'in yaşadığı ülkelerdeki sayısmı göteren is-

tatistüd verüer güvenüir değüdir. Yüzyüm başmda Rusya'da 115 bm Kürt'ün

yaşadığı beürtümesüıe rağmen, 1989'daki resmî bügüere göre Sovyetler Bü-ü-

ği'nde sadece 153 büı Kürt yaşadığı beürtümektedü-. Profesör S. Mıgoian bu¬

gün Rusya'da, (en azmdan 200 büı Kürt'ün olduğu Azerbeycan hariç) 250 büı

Kürt'ün bulunduğunu iddia etmektedir.

Biz Rusya'nm farkh cumhuriyetlermde yaşayan Kürtler'm sayısıyla ügüi bir

tablo yaptüc. Tablo, resmî kaynaklarda büinçü bü- şeküde az gösterüen Kürt sa¬

yısımn yanüşüklanm da gösteriyor.

1921

1926

1939

1959

1970

1979

1989

Azeıb.

33.780

41.000*

6000

1.500

5.500

-

-

Tablo I: USSR'deki Kürtler'in Sayısı

Gürcistan

?

10.000

7

7

7

35.000

33.331***

Emi.

7

15.200

7

7

7

51.000

53.000*'

Türkm.

7

7

24.000

20.000

7

7

7

Üzerine Resmi Veriler

Kazak.

7

7

7

6100

7

18.000

25.000

Özbek.

7

7

7

7

7

7

20.000

Kırg.

7

7

7

7

7

7

7

Kıas.

7

7

7

7

7

7

7

Ukr.

7

7

7

7

7

7

7

1928'de Kürdistan bölgesi* (Ru: Uezd) biçimlendiğinde, Azerbeycan'daki Kürtler'in sayısı 60.000'di.

** Ermenistan Kürtleri'nin sayısı 70.000'den fazladır.

Geleneksel olarak Kürtler geniş aileler biçiminde yaşarlar, örneğin Gürcistan nüfusu 1979'da %8, 2 artarken

Kürtler'in nüfiBU %29, 8 artmıştır.

3 - KÜRDİSTAN BÖLGESİ (RU: UEZD) VEYA

OTONOM BÖLGE (OKRUG)i

Azerbeycan Merkezi Yönetün Komüesi'nüı (ATsIK) 7 Temmuz 1923 ta-

rüıü oturumunda kabul edüen Kürdistan üzerine protokolün ücinci paragrafı,

Merkez ve sımrlannm "Otonom Nagoma-Karabağ Bölgesi"nin sınırlarıyla sınır¬

lanmış bü- "Otonom Kürt Bölgesi"nm kurulması amacım içeriyordu. Kürdistan

otonom bölgesi (Ru: Oblast) "Nagorno-Karabağ Otonom Bölgesi"yle (Ru: Ob-

last) aym zamanda, 1929'da kuruldu.

' Bu bölge Kürdistan'a Sor (Kızıl Kürdistan) olaıak adlandınlmıştır. (Yayınevinin notu).
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Hemen sonra kurulan yönetim bü:iml Karakişlagı, Kelbajar, Koturle, Ku-

batünskl Kurd-Gadji ve Muradbchanü'yi içme alan bölgenin bü- parçastydı. Kür¬

distan Yerel Yönetiminin (Sovnarkom) ilk başkam Gusi Gadeev'dl

4 - OTONOM KÜRDİSTAN'IN COĞRAFYASI

Kürdistan bölgesi kuzeyden güneye Kelbajar, Lachin, Kubatünski ve Deje-

beral bölgelerinin arasmdan uzanıyordu. Kürdistan'm Kuzey sının, Gendzhins-

ki bölgesini (Ru: Uezd) bölen Murovdagski dar koridoruyla sınırlanmıştı. Kan-

guro-Alangezski bölgesini bölen koridor boyunca Kürdistan, Ermenistan Cum-

huriyeti'ndeki Nor-baizetk bölgesme(Ru: Uezd) sınırdı. Güney batıdan Erme¬

nistan Cumhuriyeti'nin Zangezurski ve Şaruro-Derelegeski bölgelerine (Ru:

Rajon) sınırdı. Güney batıdan smırlan Akera nehri boyunca, Mikhelev çayınm

Akera nehrine döküldüğü noktaya kadar uzanırdı. Sonuç olarak Kürdistan Gü¬

ney batıda Murovdagski koridoruna çok yakm olan Müchelev çaymm Akera

nehrine dökiüdüğü noktadan Nagorno-Karabağ'a sınırdı. Kubatüski bölgesüıi

(Ru: Rajon) içeren Güney Kürdistan Araks nehri boyunca uzanan Neimny böl¬

gesine (Ru: Oblast) sınırdı.

Kürt otonom bölgesindeki Kürtler'in kiUtürleri ve günlük hayatlan hakkm-

daki bügüer gerçek olmayan şeyleri içeren türdedir. Bazı bügüere göre

1923'le 1929 yuları arasmda Kürtçe konuşulan okullar açümıştı. Kitaplar, ça¬

lışma kitapları, roman ve şiir kitapları, gazete Sovyet Kürdistam'nda basıhyor-

du. Gerçekten de 196 l'e kadar varhğmı koruduğu için bir gazetenin varolduğu

kesindir. OkuUar konusuna gelince; onlar bütün Kürdistan'da yaygm değülerdi

ama, başüca Laçin ve Şuste şehirlermde vardı.

Azerbeycan Kürtleri'nin, otonomüerini kazandüdan tarihe kadar, özellikle

de insan hakları üüaUerüıin dayanılmaz boyutlara ulaştığı 1921 öncesinde, asi-

müasyona konu olduklanmn beürtümesi gerekir. Örneğüı, bazı köyler kendi

diUerini kullanmamak içüı söz vermeye zorlandı (Örneğüı Laçin bölgesindeki

(Ru: Rajon) Kamaü Köyü). Musovats poütücası, başlangıç döneminden Azer¬

beycan'da Sovyet üctidarmm kurulmasma kadar geçen süreçte, asünüasyonda

büyük bir rol oynadıysa da "Otonom Kürdistan"m oluşturuhnası asimüe edü¬

miş Kürtler için kesin bü- dönüş oldu. Bu durum için A. Bukşpan'm bir kitabm-

dan ahntı yapüabüir: "Şüphesiz, (Türk denüen) vatandaşlarm çoğunun, yaşadık¬

ları bölgenüı adı altmda ulusal künüklerine kavuşmaları ve kendüerini Kürt

olarak çağırmaları olayı koşıülarm bü- ürünüydü. Fakat 1930'da yönetsel bö¬

lünmeyle bağlantıü olarak, Azerbeycan'daki tüm eski bölgeler (Ru: Uezd) lağ-

vedüdi ve yeni bölgeler (Ru: Okrug) kuruldu".
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Bu şeküde, eski Kürdistan bölgesi (Ru: Okrug) olarak değiştü-üdl fakat he¬

men aym yüda (1930), 30'lu yulardaki asünüasyon poütücasmm bü- sonucu ola¬

rak bölge lağvedüdl Bununla birlücte 1930-31 yümda Kürtçe öğretün yapan

okuUar açma teşebbüsleri oldu. Kürdistan'daki eğitün bölümünün eski üderi İs-

maüov 1931 yıündaki konuşmalarmda, yalnızca Laçüı bölgesinde yüzden fazla

okulun ve bir tanmsal-teknik okulun açüdığmı söyledi

J. V. Staün'in XIV. parti kongresinde yaptığı konuşma bana Kürtler'e karşı

şövenist asimüasyon poütücasmm bü- ön hazırlığı gibi görünüyor. Bu konuşma¬

da Stalüı şöyle diyordu: "Ulusal kültürlere geüşmeleri ve sağhkh büyümeleri

içüı, tüm potansiyeUerüı açığa çücması için bü- şans vermek gereküdir". Bu iyi

bü- konuşmaydı ama Stalüı aynı konuşmada şunu da üave etti: "	 ^yaygm bü-

düle ve yaygm bü- kültür içinde kendi birlüderüıi sağlayacak koşüUan yarat¬

mak için". Stalin'm konuşmasmm bu ücinci bölümü, okuUarm kapatılması, kitle

mezaümme geçümesl Kürt kültürünün kötü koşuUara bu-aküarak sonunun ha¬

zırlanması gibi şeyleri yapmaları için Azerbeycan devleti poütikacüarma ge¬

rekü emri verdi. Sonuç olarak, 1979 nüfus istatistüderine göre Azerbeycan'da

kesinlikle hiçbü- Kürt yoktur.

5- TENKİL

Biz SSCB'de Kürtler'in asimüasyonundan bahsettiğüniz zaman Azerbeycan

Kürtlerini ve özeUikle Azerbeycan'm Müslüman Kürtleri'ni anarız. 1930'lu yu¬

lardaki küçük ulus miUiyetçüiğüıe karşı yapüan süıdü-me dalgası tümüyle Gür¬

cistan, Ermenistan ve Azerbeycan'daki Kürtler'le ügüiydl 1937'de, Ermenis¬

tan'daki Kürtler zorla merkezi Asya ve PCazakistan'a yerleştü-üdüer, 1944'de

de Gürcistan Müslüman Kürtleri'nin yeniden yerleştü-imi başladı. Ne yazüc ki

farkh yerlerden zorla yeniden yerleştirüen Kürtler'm sayısıyla ügüi hiçbü: veri

yoktur (kurbanlarm sayısı büinmiyor) fakat yeniden yerleştü-ünüı gayri msani

ve zalimane olduğu açık bir olgu. Akademisyen N. K Nadü-ov 25 Temmuz

1990'daki Moskova konferans konuşmasmda Kürtler'm topraklarmdan başka

bölgelere gönderilmesini gayri insani olarak tanımladı. İşte konuşmasmdan bir

örnek:

"Şündüd günün yaşlücuşağı (baskı günlerüıde çocuktular) zulmün köylere

bir gece nasü geldiğmi hatırlarlar. Tüm büyük üısanlar toplandı ve trene büıdi-

rüerek uzağa gönderüdi. Bugüne kadar hiç künse, onlarm nerede olduklarmı

ya da onlarm birüıin dönüp dönmediğüıi öğrenemedi. Erkekler gönderüdikten

sonra kadınlar ve çocuklar, üısanlarm taşmması içüı uygun olmayan nakü araç-
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larmda büinmeyen bir yöne gönderüdüer. Sürgüne uğrayan bu insanlarm yeni¬

den yerleştirümelerüıde yoğun bü- mezalim yaşandı. Onlara halk düşmam ola¬

rak davranüdı, sokağa çücmama yasağma konu oldular. 25 yühk bir ceza tehdi¬

di nedeniyle özel yerleşün bölgelerüıden ayrüma hakları yoktu".

Başka bü- örnek: Meşhur Kürt yazarı Arab Şamüov-Ereb Şemo (Yaymevi-

nin notu) (1916'dan beri Bolşevüc'ti) tutuklandıve 1937-57 arasmda Dickson

adasma gönderüdi Kürt halkmm yaşam koşuUarmm, 1957'den sonra büe sür¬

gün edüdüderi Merkezi Asya ve Kazakistan'da da aym zorlukları taşıdığmm

vurgulanması gerekü". Kürtler'm Hüler Almanyası'na karşı yapüan Anavatan

savunmasma katüdıklan inkâr edüdi. Cepheye gönderümiş olan bazı Kürt¬

ler'm isimleri büe değiştü-üdl

Kürtler 1957'den sonrada hiçbü- ulusal haklarmı elde edemedüer. Ermenis¬

tan ve Gürcistan'dan Kürt sürgünü başladığı zaman baskıdan sakmmak iste¬

yen birçok Kürt adım Azeri adıyla degiştü-dl Bü-çok büim adammm dahi

1930'lardan önceki Musovats Visavi politücasmı eleştirmesine rağmen Azer¬

beycan Kürtleri'nin asüimasyonu poütücasma devam edüdi. 60'ü yulardan 85'e

kadarki süreçte Kürtler süc süc ulusal haklarmı talep ettüer, fakat talepleri ge¬

rek 60'lı yulardaki ve gerekse 85'ten sonraki yeni poütücaya rağmen yamtlan-

madı. Bugün büe Azerbeycan'dan birçok büün adamı Kürt asimüasyonunun

doğal ve göniUlülük esasma göre yapüdığma üıamyor. Azerbeycan'daki Kürt

sayısmdaki hatalar da bu poütücanm bir kanıtıdır. (Tablo 2'ye bak).

Tablo 2: Azerbaycan'daki Kürtler'in Sayısı

45.000 44.000

40.000 32.780 j

35.000 j i

30.000

25.000 j I

20.000 i i
15.000 i i 6000 5.500

laooo i i i i
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1921 1926 1939 1959 1970 1979 1989

1988'de Ermenistan ve Azerbeycan arasmda "Nagorno-Karabağ Otonom

Bölgesi" üzerine (Ru: Oblast) trajüc çatışma çüctığı zaman, bu gelişme, bölge¬

deki Kürtleri de, özeUüde Ermenistan ve Nahçıvan'daküeri etküedl Ermenis¬

tan'daki birçok Müslüman Kürt'ün ve Nahçıvan'daki Kürtler'm (çoğunluğu

Müslüman) Azerbeycan'la çok yakm bağları vardır. Ermenüer bü- yandan
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Kürtler'e baskı yaparken öte yandan da dinsel inanışlarma göre ayrım yapma

poütikasmı sürdürdüler. Bazı Yezidi Şeyhlerine rüşvet vererek Yezidüer'in

gerçekten Kürt olmadığı konusunda propaganda yaptırmaya çahştüar. Erme¬

nistan'daki Kürt aydınları ise buna karşı çıktüar.

Burada Nabiev'in (Gürcistan'dan) Moskova konferansmda (diğer şeylerin

yanmda) özeUikle vurguladığı bü- konuya işaret etmek istiyorum: "Bazüan din¬

sel faktörleri birleşmiş uluslan ayırmaya çalışan kendi kirü poütik oyunlarm-

da kuUanmaya çalışıyorlar -fakat bizden tam bir sert yamt alacaklar. Bu kon¬

feransta birçok kez, Kazakistan'daki Müslüman Kürtler'in müftüleriyle, Gür¬

cistan'ımı Yezidi Şeyhlerinin bü-inci olarak Kürt olduklarım, ücinci olarak din¬

sel bir guruba ait olduklarım vurgulayan sesleri duyuldu".

Yukarıda not edüdiği gibi Ermenistan'm Müslüman Kürtleri doğdukları ye¬

ri hayatlarım korumak için terketmeye zorlandüar. Şu anda da Krasnodar böl¬

gesine mülteci olarak (Ru: Krai), Özbekistan'dan 2000 ve Ermenistan'dan

18.000 Kürt getü-üdl Bunun yamnda Kırgızistan'daki Kürtler de uyarüdı ve on¬

lardan doğdukları yerleri terk etmeleri istendi. Sovyetler Birüği'ndeki Kürt¬

ler'in yaşam koşuUan şu anda alarm veriyor. Kürtler'in yaşamaları için sürekü

bir yerleri yok ve kimse onlarm sorunlarıyla ügüenmiyor. Onun için Moskova

konferansmda ele aünan problemlerden biri de Kürt miütecüerin var olan ya¬

şam koşuUan ve onlara normal bü- yaşam ve çaüşma koşuUan sağlanması tale¬

biydi

6 - KÜLTÜREL (DURUM) CEPHE

Kürtler'in, diğer halklar gibi kendi özel kültürleri diUerl folklorları ve ede¬

biyatları vardır. Fakat tüm bunlarm Sovyet Kürtleri arasmdaki düzeyi nedir?

Özellikle merkezi Asya'daki ve tüm bu yıUar boyunca (hemen hemen 60 yü)

asimüasyona konu olan Kürtler arasmda, kültürel gelişmeleri yavaşlatan fak¬

törler açıkça görülüyor. Kürtler'e, kendi ulusal yaratıcılıklarım geliştirme konu¬

sunda hiçbir fırsat verilmediği gerçeğme rağmen, onlar yine de kendi ulusal

kiütürlerini korumaya çalıştüar. Fakat Ermenistan ve Gürcistan'daki Kürt¬

ler'in düzeyiyle büe karşüaştırüdığmda onlarm kültürlerinin çok alt düzeyde ol¬

duğu görülür. Kürtler'in kendüerini bir ulus olarak korumalarmda dinsel özel¬

liklerinde de bir etkisi vardır. İkinci olarak, Gürcistan ve Ermenistan'daki Ye¬

zidüer'in dini evülüde karışmayı önleyen Müslüman dinine karşıt olarak, top¬

lumsal gelenekleri koruyan bk dmdl Onun içüı bu bölgedeki Kürt kültürü,

Kürt düinin ve edebiyatmm geüşimi ve geleneğm muhafazası için bir temel ol-
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du. Ermenistan'da aym yönde işleyen bü- diğer faktör de (diğer bölgelerdeki

geüşmelere karşıt olarak Kürt dümüı 1928'e kadar okuUarda okutuhnasıydı.

Fakat 1928-37 arasmda durum değişti Önceleri tüm öğretün Kürt düüıde ya-

püırken, şündi Kürt düi ve edebiyatı bü-çok Kürt çocuğunu bağrmda toplayan

belirü resmî okuUarda öğretümektedr. Çok zor koşuUarda Kürt edebiyatım

yaratmaya çalışan Kürt yazar ve aydınlarm ük kuşağmm rolü çok iyi anlaşüma-

hdır. Arab Şamüov, Q. Kurdo, Emme Evdal, A. Cüıdl Casıme Ceül, Nadöye

Mahmud ve diğer isünler tüm Kürdistan'daki Kürtler'm tarüıme gü-düer.

O zaman, bugün SSCB'deki Kürtler arasmda Kürt düüım durumu nedir?

Yukanda not edüdiği ghi, anadüde öğretim, Azerbeycan ve Ermenistan'da

yûmiü yülarm son dönemmde başladı, fakat otuzlu yülarm sonuna geündiğmde

Kürt diü yalnızca Ermenistan'da öğretiüyordu. Onun içüı kendüerüıi Kürt ulu¬

sal kültürü ve düinin geüşmesüıe adayan Kürt aydmlannm çoğunluğu Ermenis¬

tan'da bulunmaktadır. Gençlik yalnızca genel yaygm diü buse de, Kürt edebi¬

yatı ve alfabesi temel olarak Ermenistan'da, yahıızca son 10 - 15 yüdan bu ya¬

na da Gürcistan'da geliştküdl II. Dünya Savaşı'ndan sonra Kirü alfabesine ge¬

çiş ve düm beürü okuUarda eğitüni Edebiyat ve kültürel alanda basan içüı ge¬

rekü yoUarm smırlanmasım getü-en ana engeUerüı başücalanycü. Fakat Kürt¬

ler'in yüksek ulusal bilinci ve dülerüıi öğrenmek için gösterdiİderi güçlü arzu,
zorluklarm yenümesmdeki en önemü faktörleri oluşturdu.

Aym verüere göre, Rusça, okuUarda öğretüen temel düdü- (%68.2). Daha

yaşh Kürt kuşaklar içm üci ya da daha fazla düi büme tipüc bü- olaydır. Bu eği¬

üm genç kuşaklar arasmda da devam ediyor. Rusça-Kürtçe dü ikiliğinin daha

genç kuşaklar arasmda da artmakta olduğunu gösteren beürtüer var.

Kürt diünde çalışan sosyalist Marma Talojan'm sağlachğı verüere göre, Gür¬

cistan Kürtleri arasmda çoğunluk (%89.2) Kürt düüıi ana düi olarak görüyor,

%1.8 de Gürci düini anadüi olarak görüyor. Marüıa Talojan, Kürtler'in

%23.5'nin ücinci eğitün düi olarak Kürt düüıde eğitün görmeyi istediğmi yazı¬

yor. Sovyet Kürtleri'nin başarüarma kısaca da olsa burada degmmeden geç¬

mek olmaz. Tarih alanmda, etnografide, edebiyatta ve Kürt halkmm diü ala¬

nmda çalışmalar yapan araştırmacüar vardır. Kürt Otonomisi'nin 1929'da so¬

na erdü-ümesme, baskı poütücası ve Kürtler'm 1930'lu yülann sonuyla 40'h yü¬

larm başmda Kafkasya'dan çücarümalarma ve Azerbeycan'da 60'h yular bo¬

yunca süren zorla asimüasyona rağmen Sovyetler Bküği'ndeki Kürtler, özellik¬

le Ermenistan ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra da ve bilhassa son 10-15 yü

içindeki gelişmeleriyle Gürcistan'daküer, performansları nedeniyle kendüerin-

den gurur duyabilirler.
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Bu başarüar nelerdr? İlk Kürtçe gazete olan "Riya Teze" Ermenistan'da

60 yü boyunca yayımlandı, Erivan radyosunda yayınlanan bir Kürtçe radyo

programı 35 yüdan daha fazla bü- zamandır sürmekte. Kürtçe yüzlerce çalış¬

ma kitabı Ermenistan ve Gürcistan'da basümaktadır. Kürt diü alanmda dünya¬

ca tamnan büim adamları vardır. Ermenistan ve Gürcistan'da Kürt yazarlar

seksiyonu vardır. Değişüc büün alanlarmda (tıp, matemetüc, fizüc ve künya

vb.) çaüşmalar yapan büim adamları vardır. Bü- örnek olarak söylersek, 1990

Temmuzu'ndaki Moskova konferansma katüanlar arasmda, uzman ve doktor

ünvanma sahip yüzden fazla insan yerahyordu . Kürtler'm doğal biçünde mü¬

züc yetenekleri olduğu gerçeğme rağmen son 70 yüda yalnızca iki kişinin mü¬

züc eğitüni aldığmm da kaydedümesi gerekk. 10 yüdan daha fazla bir süredh-

bir Kürt halk tiyatrosu ve bir de Kürt gezici sanatçüar gurubu faaüyetlerüıi sü-

dürmektedir.

7 - SOVYET KÜRDOLOJİSİ

Rusya'daki Kürdoloji'nin kökeninin, Rus İmparatorluk Akademisi komisyo¬

nundan Peter Lerch'in Kürt mahkûmlar arasmda Kürt düi üzerüıde çalışma¬

lar yapmak için Smolenski bölgesüıi ziyaret ettiği tarüı olan 19.yy ortalarma

uzandığı iyi bilinir. Bu görevin sonunda Lerch, 1851-1854 yuları arasmda üç

kitap yayınladı. Rusya kürdoloj tarihinin (daha sonra Sovyet) bu tarihte başla¬

dığı söylenir. İlk Kürdologlarm önde gelenleri ve bilimsel bü- dal olarak kurucu¬

ları olarak Lerch, Mar, Abovjan, Jaba, Gordelevskl Orbeü, Müıorski, Nücitüı

ve diğerleri kabul edilir. Otuzlu yularda, Kürt ulusundan biüm adamları bu

alandaki yerlerini aldüar. 1934 yümda ilk kürdoloji konferansı toplandı ve bu

konferansa (o zamamn genç öğrencüeri) Q. Kurdo, E. Evdal A. Cüıdi ve di¬

ğerleri katüdı. Bu konferans SSCB'deki kürdolojüıin geüşmesüıde önemü bü-

rol oynadı. Sovyet kürdolojisinin görevleri o zaman şu şeküde sıralandı:

- Kürt halkının dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü üzerine çalışma ve aym alandaki

bilim adamlanndan, pedegoglardan oluşan bir çalışma grubımım oluşturulması.

- Sovyet Kürtleri için bir yazı dilinin yaraülması ve geliştirilmesi için gerekli il¬

kelerin saptanması.

- Zengin Kürt folklorunun ve ortaçağ Kürt edebiyatımn basımı üzerine çalışma.

- Kürtçe bilimsel bir gramerin yayımı ve Kürtçe-Rusça ve diğer dillerde sözlük¬

lerin hazırlanması.

- Kürt dilinde bir gramer ve okul çahşma kitaplanmn yazımı.

Tüm bu hedefler ancak 1959'dan sonraki 60'h yular boyunca gerçekleştki-

lebüdl Başlarda, Kürdoloji kısmen Farsoloji'nin içme dahü edümiştl 1955'te
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I. A. Orbeü Leningrad'daki Asya müzesi müdürlüğüne atandığı zaman (bugün¬

kü Doğu Enstitüsü) bu, Orbeli'ıün rüyalarım gerçekleştirebümek için bir firsat

oldu. Orbeü Kürt halkmm büyük dostuydu. Yakın Doğu uygarlığı tarihi üzerine

çahşmasmda Kürtler'in dağıtüışjıedenlerini anlatmıştı. 1958'deki Irak devrimi

ve bir grup gencin okumak için SSCB'ye gelişleri Kürt tarihi üzerine çahşma

için daha iyi koşuUar yarattı. 29 Şubat 1959'da, Enstitü'de bir Kürt kurulu ku¬

rulması teklifi kabul edüdi ve Orbeü onun basma bizzat kendisi geçti (1960'-

tan 1985'e kadar yönetici Q. Kurdo'ydu). Bu şeküde Kürdoloji bağımsız bir bi¬

üm daü oldu. Bunun yamnda 1959'da Erivan'da bü- Kürt grubu organize edüdi

ve bu 1971 'de Kürdoloji bölümü adım aldı. Bugün bu bölümün başmda Profe¬

sör Şakıro-Mgoran bulunmaktadır.

1965 'in başlarmda, bir Kürdoloji grubu da Bakü'de çaüşmaya başladı. Bu¬

nunla birlikte bu, bağımsız çalışan bir grup değüdl Bölümlere ayrüdı, fakat

fonksiyonlan bugün büe bü biümsel-organizasyonel bü-ün olarak kaldı. Tif¬

lis'te Kürdoloji bölümü yok ama Kürt araştırmacısı Albert Menteşaşviü bura¬

da çalışmaktadır. 80'ü yülarm başmda bir Kürdoloji grubu da Doğu Enstitü-

sü'nde kuruldu ve Profesör M. Hasretyan basma geçti. 1930'lu yular boyunca

Kürdoloji alanmda SSCB'de 60'dan fazla tez (aday ve doktora tezi olarak) sa¬

vunuldu ve 70 kadar başka yabancı Kürt burada büimsel çaüşmasım yaptı.

8- BUGÜNKÜ GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE SOVYET

KÜRTLERİ'NİN ULUSÇULUK PROBLEMİ

Altmış yü boyunca Sovyetler BMiği'nde Sovyet Kürtleri'nin sorunlan üzeri¬

ne çok az şey söylendi. Kürt sorunu tartışüdığı zaman, sanki Kürtler ulusal kül-

türlermi geüştirme fırsatım yalnızca SSCB'de bulmuşlar ve Sovyetler Birüği'n¬

deki sorunun çözümü olumlu bü- örnek teşkü ediyormuş gibi daha ziyade Suri¬

ye, Türkiye, İran ve Irak Kürtleri kastedüirdl Baskı, Kürtler'in zorla göçü ve

zorla yeniden yerleştküni konuşulmazdı. Fakat Gorbaçov dönemmde bu poüti-

kanm sonuçlanmasıyla Kürtler açücça kendi problemlerini konuşma fırsatım

buldular, aym şeküde Azerbeycan halkı ve Ermenüer de kencü ulusal poblem-

leri hakkmda konuşmaya başladüar.

Eylül 1989'daki 28. Komünist parti kongresüıde, baskı altmda tutulan işlem¬

lerin su yüzüne çıkmasma hizmet eden özel bü- karar ahndı. Karar "Kırım Ta-

tarlan'nm, Sovyet Ahnanlan'mn, Rumlar'm ve Kürtler'm sorunlarmm çözümü

içüı her şeym yapüacağı" sözünü veriyordu. 1989'un sonunda, Sovyetler Bü-üği

Yüksek Sovyetl haUdara karşı yapüan açığa çücarümış zorla yerleştü-ün hare-
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ketlerinin ve suç olan yasal olmayan eylemlerüı üü-afmı içeren bü- karar ala¬

rak sorumluluğu üstlendi ve onlarm haklarmı garanti etti Bu kararlar Kürt ay¬

dmlannm Sovyetler Birüği'ndeki Kürt nüfusu arasmdaki örgütlenme çaüşmala¬

rma devam etmelerüıe izm verdi Bunun sonucunda, Ermenistan'da, Gürcis¬

tan'da, Azerbeycan'da, Kazakistan'da ve Moskova'da bü-kaç eylemci grup ku¬

ruldu ve kendi taleplerini hazu-layarak farkh merkezi ve yerel otorkelere sun¬

dular.

Sovyetler Bü-üği içindeki uluslar arasmdaki üişküerüı kötüleşmesi, bk yan¬

dan da diğer Yakm Doğu ülkelermdeki (özeUüde Irak) jenosid poütücası radi¬

kal kararlarm zemüımi hazırladı. SSCB Kürtleri'nin de katüdığı Ekün 1989 Pa¬

ris konferansı, SSCB'de 70 yüdan beri ük kez yapüan ve Sovyet Kürtleri'ni bu¬

luşturan 25-27 Temmuz 1990 konferansmm zemüıini hazırladı. 1990 konfe¬

ransmda, Sovyet Kürtleri ük kez olarak doğrudan doğruya ve açüc olarak ken¬

di taleplermi formüle ettüer. Konferansa katüanlar hem merkezi hem de cum¬

huriyetlerde uygulanan Kürt poütücasmdaki Sovyet otorüelerüıin konumunu

eleştü-düer. Ama sonuç olarak "konferans kararı", toplantıya katüanlarm Sov¬

yetler Bü-üği'ndeki Kürtler'm kitle haünde zuhne uğraması ve 1988'de Irak

Kürdistam'nda kimyasal süah kuUanımı konusunda sessiz kaldığı gerçeğüıi gös¬

terdi

Moskova konferansmda Nadü-ov'un ve diğer katüanlarm konuşmalarmda

geçen, Sovyet Kürtleri'nüı Gorbaçov'a mektuplarmda ve Kürt büim adamlan-

nm makalelermde yer alan talepleri genel maddeler haünde aşağıdaki biçüniy¬

le not edüdi:

- Kürtler'in kültürleri, sosyo-politik gerçekleri ve kendi anayasal haklanm savun-

malanmn koruma albna alınması.

- Çocuklann Kürt dilinde eğitim yapmalanm sağlayacak okullar ve Kürt edebi¬

yatıyla tarihi üzerine çalışmalar yapacak kuruluşlar organize edilmesi.

- Baskıya ve sürgüne maruz kalan Sovyet Kürüeri arasında eşit haklar ve değer¬

ler duygusunun yemden kunüması ve güçlendirilmesi.

- Kürt gençlerine üniversite ve orta dereceli okullarda öğrenim olanaklanmn ga¬

ranti edilmesi.

- Halkm bir araya geleceği birlikler ve demekler yaraülması.

- Kürt otonomisinin yeniden kurulması.

- Kırgızistan'dan ve Ermenistan'dan gelen mültecilerin sorunlanmn çözülmesi.

- Anayasal statüde bir Kürt ulusal meclisinin (Ru: Soivet) yaraülması.

"Ronahi" toplumu tarafmdan yapüan bü: semmerde örgütlenme işleri soru¬

nu aşağıdaki gibi formüle edüdi:
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1. SSCB'deki Kürt nüfusımım doğrudan, genel ve gizli oy vermesiyle seçilecek

bir Kürt lüusal meclisinin (Ru: Soviet) kurulması. 2. Bölge (Ru: Oblast) veya oto¬

nom Cumhuriyet Yüksek Sovyeti'yle eşit statüde olacak bir ulusal meclisin (Rıu

Soviet) kurulması. Onlann SSCB anayasasmca da desteklenmesi gerekir.

9- SSCB'DEKİ KÜRT ÖRGÜTLENMELERİ VE

KÜLTÜREL MERKEZLER

- SSCB'deki Kürt Örgütlermüı Genel Bü-üği ve Kültürel Merkezi

- Kürt Kültürü Moskova Merkezi

- Soütse-Ermenistan'daki Kürt ulusal-kültürel toplunıu

- Ermenistan'daki Kürt Yazarlar Bü-üği Seksiyonu

- Bir Kürt gazetesi ve racfyosu (Ermenistan)

- Ermenistan'da bü- Kürdoloji bölümü

- Kürt Ulusal Tiyatrosu. Tiflis, Gürcistan

- Tiflis Kürt yazarlar Seksiyonu

- Ronahi (Işüc) Bü-üği (Tiflis)

- Kürt düüıde bü- radyo proğramı-haftada onbeş daküca, (Tifüs)

- Kürt Kültürel Merkezi. (Baku)

- "Denge Kurd" adh gazete (Kürtler'm Sesi). (Baku)

- Kürt FoUc Topluluğu

(Bü-kaç tane daha örgüt olabüir ama benün onlar hakkmda bugün yok)
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1. Rusya yönetim ünitesi, gerek geçmişteki gerekse şimdiki isimleri İngilizce olarak belirtmez. Ba¬

sitçe bölge veya çevre olarak çevrilen birçok yerel ve bölgesel birim vardır. Devam eden say¬

falarda, bu isimlerin parantez içinde Rusça isimleri de verflecektir.
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KÜRTLER'İN DİASPORASI

tik Sürgünlerden 1960'a

Kürtler, Otadoğu'da Araplar, Türkler ve İranhlar'dan sonraki dördüncü bü¬

yük nüfus grubudur (bugün 20 müyon civarmda). "Diaspora"nm uzun bü- gele¬

neği var; ama Füistüı dışmda yaşayan Yahudi toplumundan farkü olarak, sür¬

gün edüen çok sayıda Kürt grubu hiçbü- zaman Kürdistan'da çoğunluk nüfusu

oluşturmadüar. Tarüısel olarak her üci toplumun Diasporası'nm kökleri de Ba-

büüler'm sürgün dönemüıe kadar gider-her üci durumda da üci halkm tarüıüı-

de, dünyanm değişüc bölgelermde sürekü bü- biçünde azınük toplumu olarak

yaşama olgusu doğrulanmış bü" gerçektü-. Kendi bölgelerüıden dışarıya ük, en

beürgm Kürt akım, 12. yüzyü boyunca Mısır, Ermenistan, Suriye ve Mezepo-

tamya'ya hakün ohnuş ve 1187-1192 yuları arasmdaki haçh seferlerme karşı

açtığı sürekü savaşlarla Latm kraUığmı yücan Ermenistan Kürtleri'nüı ve Mı-

sır'm ük Eyyubi Sultam Selahaddm'üı baskısı altmda gerçekleşti Selahaddm'in

üderüği altmdaki Müslüman Kürtier bugün Suriye, Mısır ve Irak olarak biü¬

nen yerlere yerleştirüdüer.

Kürtler'i Kürdistan'dan ayrılmaya götüren faktörler diğer nüfus hareketle-

rindeküerle benzer şeylerdk-ük örnek düısel takibattu- (Osmanh İmparatorlu-

ğu'nda düısel tolerans, diğer Hıristiyan uluslarmdakinden çok daha fazla olsa

da). Sürgün, 19. yüzyü başlarmda İranh ve Osmanh otorüeleri tarafmdan aşi¬

ret ve düısel üderlere karşı bü- cezalandırma olarak uygulandı. Güney Kürdis¬

tan'daki Kürt gruplar bugün Libya ve Sudan olarak büinen yerlere, değerleri

de Afganistan, Pakistan ve Lübnan'a yeniden yerleştirüdüer.

Diğer etnüc gruplar, Osmanü İmparatorluğu'ndaki Yahudüer, Lübnanhlar,

Ermenüer ve Yunanlüar gibi yaşadüdarı yerlerden ekonomüc nedenlerle ayrü-

düar. Kürtler'm ise bü- bölümü küçük tüccar haüne gelirken diğerleri Kürdis-



84 Stockholm Kürt Konferansı

tan'm dışmdaki kent merkezlerüıde vasıfsız kol işçisi olarak çalışmaya başla¬

dı.

Kendi ü-adeleriyle İngütere, Fransa, İsviçre, Çarlık Rusyası gftji ülkelere

sürgüne giden Kürt toplumunun en üst katmanlarmdan küçük fakat önemü bir

Kürt Diasporası enteUektüel ve poütüc eylemci oldu. Yahudüer gÖ3İ kendi yurt¬

lan ve kültürleri içm kampanya açtüar. 1833'de Kürtçe-Arapça sözlüğün basü-

dığı önemü bir Kürt enteUektüel merkezi de Kürdistan'm dışmda ama Osman-

ü İmparatorluğu'nun içindeki İstanbul şehriydi (ük Kürtçe gazete KÜRDİS¬

TAN 1898'de Kahü-e'de yayınlandı.).

Osmanh İmparatorluğu'nun çöküşü (değişüc azmhklarm bü- araya getü-üme-

süıden oluşan Habsburglar gibi) Ermem, Yunanlı, Yahudi ve Araplar gibi çok

sayıda Kürt grubunun da değişüc bölgelere yerleştü-üni uygulamalarım uygula¬

namaz duruma getirdi. Osmanh ünparatorluk rejimi süresinde resmi haritalar¬

da var olarak gösterilmiş olan Kürcüstan (185.000 Km^'ük yüzölçümüyle ) res¬

mi olarak ortadan kaldu-üdı. Kürdistan, (Thomas Bois'üı yazdığı gibi) sınırlan

olmayan bür ülke haüne geldi.

Nev Exile (Yeni Sürgün Uygulamaları)

Kürtler'm bir çoğu içüı geçerü olan ekonomüc üıtiyaçlar, Kürt üderlerinin

sürgüne zorlanması ve iki dünya savaşı arasmdaki poütüc kargaşa, çok sayıda

Kürt'ü komşu üUcelerüı kentsel merkezlerme göç etmeye mecbur etti Suriye

ve Türkiye'den Lübnan'a Kürt akmı yahıızca bunlardan bü- örnektü-.

Exile After 1960 (1960 sonrası sürgünü)

Çok sayıda öğrenci yüksek öğrenün içüı hükümet bursuyla veya özel izinle

Batı Avrupa ülkelerüıe ve Amerüca Bü-leşüc Devletleri'ne, Kürt örgütlerine ve¬

rümiş burslar vasıtısıyla Doğu ve Batı Avrupa ülkelerüıe gittüer.

Bundan başka 1960'h yular, bü-çok Batı Avrupa ülkesinin yüksek oranda

çok sayıda yabancı işçi talep ettiği bü- on yülüc dönemdi. İşçüer Güney Avrupa

ve Türkiye'den sağlandı. Türkiye'den ahnan işçüerüı büyük bü- bölümü Batı

Anadolu'daki Kürtler'den meydana geüyordu.

196rde Irak Kürdistam'ndaki savaşm sonuçlanmasıyla bü-ükte komşu ülke¬

lere sivü halktan çok sayıda müheci akım oldu.

Kürt mültecüerüı sayısmdaki artış, 1972 yümda Irak'tan kitle haünde kovul-

manm 1975, 79, 80'den sonra diğer Kürdistan bölgelermde de yaygınlaştu-üma-
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sıyla bü-ükte daha da büyüdü. Zorunlu göçlerle oluşan bu olgu bugüne kadar

devam etti

SÜRGÜNDEKİ KÜRTLERİN BUGÜNKÜ NÜFUS DAĞILIMI

Sürgündeki Kürtler'm çoğunluğu Avrupa üUcelermde bulunmaktadır. Bunla¬

rm sayısı, evsahibi üUcelerüı çoğunun göçmenleri vatandaşlan olarak kaydet¬

mesi nedeniyle tahmini bü- rakamdır. Avrupa'daki Kürtler'in toplam sayısı

650.000 olarak tahmin edilmektedir. Genel dağüım şöyledir:

Almanya	350.000

Fransa	60.000

Hollanda	 20.000-30.000

İsviçre	12.000

İngütere	10.000-12.000

İsveç	10.000-12.000

Danimarka	 11.000

Belçika	8.000-10.000

Norveç	1.000

Yunanistan	 800

Orta Avrupa'nm geri kalanı 1.000

Avrupa Dışındaki Kürtler:

İsraü	 150.000

Lübnan	 60.000

Avustralya	 3.000

ABD	2.000

Kanada	 2.000

Sürgündeki Kürtler'm bü- kısmı da körfez üUcelermde, Latin Amerflca'da ve

Afrika'da bulunmaktadu-.

1960 Sonrasında İskandinavya'daki Kürtler

İskandinav iükelerl özellikle İsveç, ekonomik gelişmesinin büj^düğü ve ya¬

bancı işçüere olan ihtiyacının arttığı 1960 soması dönemde sözleşmeü işçi aü¬

mmda başı çeken ülkelerden biri oldu. Türkiye Kürtleri'nin çoğunluğu bu ülke¬

de aradıkları işleri buldular. İsveç'te çok büyük sajada bir poütik mülteci kuşa¬

ğı vardır ve onlarm buradaki tecrübeleri diğer İskandinav ülkelerindekinden

çok daha zengm ve geniştir.

Kürt poütik mültecüeri İsveç'te," özelükle 1970'ten günümüze kadar olan sü-
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reçte, Türkiye'de üci askeri darbe ve yaklaşüc 9 yü süren İran-Irak arasmdaki

savaş nedeniyle styasi sığınma ortammı arachlar. Bu olaylar, çok sayıda Kürt

mültecinin yalnızca İsveç'te değü Norveç ve Danimarka'da da sığmma arama-

larma neden oldu. 1970 ve 1980 arasmda, çoğunluğu Türkiye'den çok sayıda

sözleşmeü Kürt işçisi Danünarka'ya geldi. 1980'den sonra küçük bü: mülteci

grubunun siyasi sığmma hakkı aradüdan Danünarka ve Norveç, Norveç'üı

1960'ü yülann sonunda ekonomüc değişünüıi sağlayan petrol patlamasma ka¬

dar diğer ülkelerden izole ve küçük bü- tarun ülkesi olması nedeniyle mütecüe-

re karşı her zaman sınırlayıcı poütücaları olması dışmda, kendi müUteci poüti-

kalarmda İsveç örneğmi izlemeye çalıştüar.

İsveç'teki Kürtler'm durumu, İsveç başbakammn 1986 yümdaki katlediüşüı-

den soma daha da kötüleşti İsveç'teki Kürtler, 1986-89 yuları boyunca Kürt¬

ler'e karşı yoğun bü- kampanya yürüten kitle üetişim organları ve İsveç otorite¬

leri tarafmdan cinayetin arkasmda olmakla suçlandüar.

İsveç'teki Kürtler'm çok faal bü- örgütlenmeleri ve sosyal yaşamlar var.

İçmde beş büı bü-eysel üyeyi ve otuz birüği barmdıran İsveç'teki Kürt Federas¬

yonu 1980'de kuruldu. Bugün çok sayıda Kürtçe gazete, dergi ve kitap İsveç'te

yayınlanmaktadır.

Aynı zamanda İsveç'teki Kürt mültecüerüı çoğunun aktif bü- poütüc geçmişi

ve 5âiksek bir eğitim düzeyi var.

İsveç'te Kürt çocuklarmm ükokul eğitünlerüıi kendi dülerüıde yapmalarmı

sağlayacak olanaklar da sağlanmıştır. Kürt çocuklarmm üci düde eğitün yapma¬

larmı sağlayacak öğretmen talebi için İsveç'te, öğretmenük yüksek okulunda

Kürtçe eğitim yapma olanağı da tanınmıştır.

tskandinavya'daki Kürt Sürgünlerin Dağüınu

İsveç	;	 10.000rl2.000 (5.000'i konratlı işçi, 7.000'i politik mülteci)

Danimarka	'.	 11.000-13.000 (9.000'i kontratlı işçi, 4.000'i mülteci)

Norveç	 1.000-2.000 (1.000 kontratlı işçi, 1.000 mülteci)

Finlandiya	 40 (mülteci)

İsrail'deki Kürtler

İsraü'deki "Kürdistan Yahudüeri" olarak adlandırüan kesünüı. Kuzey Ame-

rücahveya Avrupahlar'm geçmiş köklerini oluşturan Askenezi toplumu tarafm¬

dan tamamlanan Afro-Asyatüc Yahudüer'üı geçmiş uzantüan ve İspanyol Ya-

hudüeri'nin bir bölümü olduğunun iyi anlaşüması gerekü-. İsraü'de Araplar ve
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Yahudüer arasmdaki derüı tolumsal ayrüığa üave olarak, Sovyet Yahudüeri'y-

le İsraü Yahudüeri arasmda, bü-lücte yaşanan tüm olaylarda karakteristüc bü-
ikiü toplum yapısı ortaya koyan bü- zıthk vardır.

Çoğunlukla böylesi durumlarda olduğu gibi dünya sistemi içmde, çevresel

orijinlerden en geniş olanma muhalefet eden küçük merkezi gruplann toplum¬

sal katılma açısmdan çok daha büyük şansları vardır. Kürdistan'daki Yahudi¬

ler kendüermi eski Asurlular tarafmdan sürgün edüen ve uygun bölgeleri götü¬

rülen on kabüenm torunları olarak görmektedü-. 12. yüzyüm başmdan 20. yüz-

yüa kadar Müslüman Kürtler'm arasmda dağmık olarak yaşayan küçük Yahu¬

di gruplar hakkmda seyyahlarm anlatımları vardı. Onlarm, Yahudi ohnayan

komşulan gibi kırsal ve kendi kendüerüıe yeten bü- yaşamları olduğu tanım¬

lanmaktadır. Geniş aüe yapısı, bü-üıcü rol oynayan en yaşh kadm tarafmdan

yönetümekte; sosyal organisazyon, seferde kadınlara öncelik tanınırken dış gö¬

revlerin erkek hakimiyet alamna dahü edüdiği bü- yapüanmaya dayanmaktay¬

dı. Ek olarak, Akdenizlüer'in onur ve utanç anlayışı merkezi bir önem taşı¬

maktaydı. Düısel yaşam ve endogami açısmdan Kürdistan'daki Yahudi Hıristi¬

yan ve Müslümanlar'ı ayıran farklüüdar olarak uzun yular bo5amca yalnızca

günah çıkarım tarzı görülmektedir.

Önemli bölümü, Irak otoritelerüıin onları taciz etmeye başladığı 40'ü yüla¬

rm sonuyla 50'ü yülarm başmda geldiyse de, çok sayıda Kürt Yahudüeri Fiüs-

tüı'e, yüzyüm başmcİa geldüer. Asya ve Afrüca ülkelerüıden karşüıkh değişim

vasıtasıyla çok sayıda Yahudi grubu geürken onlarm göç etmesine neden olan

çekici ve itici faktörlerin oranmı analiz etmek zor görünüyor. Kürt Yahudüe-

ri'nin durumuna baküacak olursa, onlarm yeni kurulmuş İsraü'e transfer edü-

mesüıin Arap-Yahudi anlaşmazlığmda her üci tarafa da olumlu ve olumsuz bü-

etkide bulunduğu açüctır. Toplumun ataerkü ve kabüesel yapısı yüzünden köy¬

lülerin geneü yurt topraklarmdan ayrüma kararma katümadüar. Kürt Yahudi¬

leri güçlü bir şeküde, kuşatmayla izole edilmiş ve yüksek bir geleneksel yapı¬

dan gelen Bağdat yakmı Yahudüeri'ne karşı çıktüar; endüstrüeşme, eğitim ve

batı düşüncesi altmdaki kiütür tümüyle onlara yabancıydı. Poütücaya karışmış

etnüc bü- büüıç içindeki bağlüüdan, Arap ve Türk kültürüne değü Kürt yaşam

biçünineydl

Kürt Yahudüeri'nin diğer grup üyeleri gibi yerleşün biçünlerine uygun ola¬

rak kendi smırlarmı çizecekleri aralarmdaki bağlüüc ve çok sayıdaki diğer ben¬

zer niteliklerin yardımıyla Yahudiük'ten Kürtlüğe geçişte kendüerini tanımla¬

ma süreci olanağım elde edecekleri kesindir. Bunda, Ortadoğu'daki izalasyo-

nu nedeniyle İsraü vatandaşı olarak kimlik edinme olayı ilk önceüği alacaktır.
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Bugün İsraü'de, Yahudi Kürt toplumunun temelini oluşturan yaklaşüc 10

büı kişi bulunmaktadır. Kürdistan'daki yalnız birkaç Yahudi köyü parçalanma¬

mış olarak transfer edüdi ve büyük şehü-lerin mahaUelerüıe veya etnüc bölgele¬

re yerleştü-üdüer. Onlarm çoğu Kudüs'ün içmde veya yakınmda yaşamaktadır¬

lar. İlk kuşak göçmenlerin doğal diü modern İbranice'ye benzeyen ve bazan

hatayla Kürtçe olarak acüandu-üan Arami düidk. Onlann ikinci diü çoğunlukla

Kurmanci (ya da Sorani) Kürtçesl bunun yanmda da Türkçe, Farsça veya

Arapça, çoğu durumda da İbranice'dü-. Onlar kendüerüıi güçlü bü- şeküde Kür-

distanü olarak tanımlarlar ve onlarm düleri gibi düısel ohnayan kültürel özel-

ükleri, gelenekleri ve değerleri de yular süresmce çok zor değişti. Tüm Kürt

toplumuyla üişki yokluğu nedeniyle onlarm Kürtlük kabulü onları daha fazla

gelişmiş Kürt yerleşün bölgelerüıdeküıden ayırır. Poütüc yelpaze açısmdan dü¬

şünüldüğünde Ortadoğu'da, İsraü'e transfer edilmeleri programlanmış olanla-

rm genel Kürt nüfusundan ayrüıklan muhtemelen değiştirüemezdi ve halkla¬

rm ayrıhk yönleri de onun için hemen gözden kaçmaktadır.

İsraü Kürtleri'nüı temeüni oluşturanlar arasmda eski muhitlerine karşı nos-

taljüc bü- özlem vardır, özeUücle yaşh üısanlar bugün büe güçlü bü- biçimde ya¬

şadüdarı köklermden sökülüp çücarüma duygusuyla derin bü- acı çekmektedü--

1er. Genç kuşaklar büe Kürt komşularıyla, kuzenleriyle. müzüc ve dansla, ba¬

zan düleriyle üişki kurarlar. Kürt toplumu içmde halâ akrabalar arasmda ev¬

lenme yönünde bir eğiüm vardır.

Başka bü- defa da, özelükle Irak ülkesüıdeki Kürt haUcım 1988'de kimyasal

süahlarla bombaladığı zaman İsraü'de bir sempati dalgası doğmuş ve yetimler

evlat edinilmek istenmişti. Böylesüıe güçlü insani duygular kolayca propagan¬

da amacıyla kuUanüabüdiği için çok sayıda mülteciyi kabul etmiş olan Türkiye

bu teküfleri hoşnutsuzlukla karşüadl

İsraü Kürtleri çoğunlukla endüstriyel alanlarda ya da üışaat işçüiğl hamal¬

lık ve buna benzer fizücsel güç isteyen sahalarda istüıdam edüdüer. Bazı kü¬

çük çaph iş kuranlar da oldu. Yalnızca bü-kaç kişi Kürdistan Yahudüeri arasm¬

da hayati önemi olan altm işleme işçiüği geleneğüıe devam ettrdl

Kürtler poütüc alanda, avukathk alanmda ve değişüc akademüc mesleklerde

çalışan küçük eüt bk kesime de sahip bulunuyorlar. Onlar, başhca amaçları

kültürel etkinükler düzenlemek olan ve İsraü dışmdaki Kürtler'le ilişkiyi yeni¬

den canlandu-maya çalışan "İsraü'deki Kürt Yahudüeri Ulusal Organizasyo-

nu"nu faaüyete geçü-düer. Kürtler'i desteklemeye ve onları büim ve sanata teş¬

vik etmeye çalıştüar. Onlarm olanakları şüphesiz çok sınırhdır. Ama Suriye'de-
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ki İran'daki Irak'taki Kürtler'le herhangi bü- düzeyde etküeşünde bulunma-

nm, bu ülkelerden olup ta Avrupa ve Amerika'da yaşayan Kürtler'le üişkiyi

sürdürebümenm başka bü- yolu da yoktu. Onlar içüı asü yurtlanna seyahat et¬

me olanağı yahıızca Türkiye içüı olabüiyor, o da ancak gizüük altmda olmak

kaydıyla . 1973 'den bu yana yüük "SAHARANE" kutlamalan onbüüerce ziya-

retçmüı katüımıyla yapümaktadır. Bu, İspanyol Yahudüeri'nüı Mısır'daki esa-

retüı büünüıden sonra her yü kutladüdan yülüc maununa festrvaüyle karşüaştı-

rüabüecek olan büyük pücnikler biçünüıde yapümaktadır. "SAHARANE" yal¬

nızca Kürtler içüı olan bü" törense de orijüıal düinin ve kültürel geçmişüıin ço¬

ğunu kaybetmiş olan ücüıcl hatta üçüncü kuşak içüı büe korkunç bk sosyal an¬

lamı olan olgudur.

İlgüıç bü- fenomen de İsraü Kürtleri toplumu içüı -bü- genel izolasyon ne¬

deniyle büe olsa - Kürdistan terünüıüı resmi ve yasal bakımdan çok geniş an¬

lamlar içerdiği gerçeğidü-. Bü-çok msan gerçekten hangi üUcenüı atalannm yer¬

leşün bölgelerüıe hakün olduğunu bümemektedü-. Kudüs'teki İsraü müzesi

Irak'h, Türk ya da İranh'dan farkh olarak Kürt sekimde beürtümiş bü" sergiyi

içinde barmdırmaktadu-.

Fransa'daki Kürtier

Fransa'da 60.000 civarmda Kürt yaşamaktadır. Kürtler'in ilk grubu Fran¬

sa'ya, Türkiye üe Fransa'nm karşüücü anlaşması çerçevesüıde 1968'de geldi

Bunlar sözleşmeü işçüerdl Daha sonra 1974'te de, çok sayıda Kürt işçisi anlaş-

mah işçi olarak Fransa'ya geldi. 1980 sonrasmda Türkiye'deki askeri darbe ve

İran-Irak Savaşı nedeniyle çok sayıda Kürt mültecisi Fransa'dan sığmma hak¬

kı istedi. Bugün Fransa'da 7.000 Kürt mültecisi bulunmakta ve bunlardan

500'ü Fransa'da öğrenci olarak öğrenün görmektedü-. 1983'e kadar Fransa'ya

gelen yalnızca erkeklerdi ama 1983 sonrası aüeler de Fransa'ya gelmeye baş¬

ladı.

Fransa'da Kürt çocuklarmm kendi dülerme eğitün görme hakkı yoktur

ama, öte yandan da 106 rue le Payette, 75010 Paris adresüıdeki Paris Kürt

Enstüüsü'nü kurma fırsatım ve yardım alma olanağmı elde etmişlerdir.

Hollanda'daki Kürtler

1964 sonrasmda Türkiye üe HoUanda arasmdaki bir anlaşmaya göre az sa¬

yıda Kürt sözleşmeü işçi olarak HoUanda 'ya geldi. HoUanda'daki 1974-75 ara¬

sı ekonomik kriz nedeniyle hükümet çok sayıda yabancı işçiyi ülkelerüıe geri
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gönderme kararı aldı. Bu çabanm sonucu olarak Türkçe'ye geri gönderüen

bü-çok Kürt işçisi vardı. 1970'te ve 1975'te Türkiye ve Irak'taki poütüc durum

nedeniyle çok sayıda Kürt, mülteci olarak HoUanda'ya geldi. HoUanda'daki

Kürtler her zaman Suriye, İran, Türkiye ya da Irak vatandaşı olarak muamele

görüyorlardı. Bugün HoUanda'daki Kürtler'm sayısı 30.000'dü- ve onlarm ara¬

smdaki yaklaşüc 6.000 kişi ülegal, 100 kişi de mülteci olarak yaşıyor.

Almanya'dald Kürtler

Ahnanya'da yaklaşüc 350.000 Kürt bulunmaktadır. Bunlardan bkçoğu, ağır-

hkh olarak 1964'teki Türkiye-Almanya arasmdaki anlaşmaya göre sözleşmeü

işçi olarak geldi. Bunlardan kaçmm orada yasal olarak yaşadığmı söylemek

zordur. 1970'te Kürdistan'daki 1980'de Türkiye'deki 1975 ve 1980'de Irak'ta¬

ki poütüc durum nedeniyle çok sayıda Kürt mülteci Almanya'dan poütüc ütica

istedi. Alman hükümetmüı Kürtler'e karşı poütücası nedeniyle çoğu Kürt,

Türk nüfusunun bür parçası olarak davransa da, sığmma hakkı alamadı. Bu ça¬

banm sonucu bü-çok pratüc problemler ve Kürtler arasmda bu poütücaya karşı

güçlü bü- karşı koyma hareketi doğdu. Almanya'da henüz Kürt çocuklarmm

kendi dülerüıde eğitün görme hakları yoktur. Almanya'daki Kürtler arasmda

yaşamm örgütlenmesi çabası çok yoğundur ve bü-çok Kürt bü-üği kendi haklan

için çalışmaktadır.

Sürgünün Etkileri ve Problemler

Mülteci ya da sürgün olma hareketi kadi ya da irade dışı olsa da, travma-

tüc tecrübeleri zorlukları ve bü-çok problemleri doğuran bü- fenomendü-. Bun¬

lardan bazüan tüm mülteci ve göçmen grupları içüı geçerü ve yaygmdır, ama

Kürt grupları içüı bü" kısmınm özel bü- anlamı vardır.

Vatanlarmdaki poütüc durum ve orada olup büen güçlükler nedeniyle Kürt

sürgünleri arasmda poütüc, kültürel ve örgütlenme çaüşmalan oldukça yaygm¬

dır. Bu etkmükler, Kürt toplumunu bü- araya getü-mek ve yurtdışmda kahnala-

rmı doğuran düşüncelerini korumak için gereküdü-.

Yurt dışmdaki özgürlük koşuUan, yaygm bü- kendi düüıde gazete, dergi ve

kitap yayımlama hareketini yarattı.

Sürgün, Ortadoğu'nun sınır boylarmdaki değişüc Kürt bölgeleri arasmda ol¬

dukça güç olan üişki ve bü-lüderüı yaratümasma da hizmet etti
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Kültürel Şok ve Kültürel Çatışmalar

Çoğunlukla ataerkü niteüklere sahip geleneksel Müslüman ve tanm toplu¬

mundan gelen ük dönemlerdeki sürgün ya da poütüc mülteci bü-çok Kürt, top¬

lumsal üişküer açısmdan davranış normlan ve biçünlerüıde, kişisel künükleri-

ni de kapsayan günlük üişküerüıde bü-çok kültürel şok ve çatışmayla yüzyüze
geldi

Ne evsahibi toplumla üişki kurma ve yeni hayat biçünüıe ve onun normlan-

na adapte olma, ne de kendüeri içüı evsahibi üUcenüı üısanlan arasmda veya

diğer etnüc gruplar arasmda sosyal üişküer ağı geüştü-mek kolay değüdl

Evsahibi ülkedeki bkkaç yühk karşı koyuştan sonra Kürtler, çocuklan yeni

kültüre uyum sağlayıp yeni toplumda aüesüıden daha büyük bk beceri kazan¬

düdan zaman, farkh tipten problemlerle karşı karşıya geldüer. Bu durum, sür¬

gündeki Kürt aüe üyeleri arasmda çok sayıda çatışmayı doğurdu.

Aym zamanda kadmlar, evsahibi ülkedeki kadınlarla erkekler arasmdaki

eşü üişküerden etkilenerek evlerüıi bıraktüar, iş ve eğitün alamna katüdüar.

Ekonomik, bağunsızhklarmı da elde ettüer ve evde yeni iş bölümü taleplermi

yükselttüeK

Ev kadınlarmm yeni rolü ve çocuklar tarafmdan kazanüan daha büyük be-

cerüerüı bu geüşüni aüe içinde erkeğm baskm karakterüıi tehtid ederek Kürt

Patriarkal aüe biçünüıüı konumunu düşürdü, ve bu da aüe içmde değişik çatış¬

maları doğurdu. Çok nadk de olsa ve Kürdistan'daki uç sosyal tabuları sarsa

da bu çatışmalar sonunda ayrüma ve boşanmayla sonuçlanabüiyordu.

Kürt sürgünleri arasmda Kürdistan'a dönüş rüyası, özeUüde poütüc eylemü-

ükler içinde çok canü bk şeküde muhafaza edümektedk.

Bununla bklücte bu rüyamn gerçekleşmesini güçleştken faktörler şunlardır:

- Evsahibi ülkeden bkisiyle evlenme,

- Çocuklarm iş ve eğitim güvencesi kadar onlarm yeni topluma ve kültüre

uyum sağlaması,

- Uzun yüUar güç koşuUarda çahştüctan sonra evsahibi ülkedeki iyi yaşa¬

ma ve göreceü güvenlüc koşuUarmdan vazgeçmenin güçlüğü,

- Sürgünler tarafmdan dönüşte ev edmme ve iş konusunda güvensizlik gftji

kötü durumlarla karşüaşma olasüüdan.
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KÜRT SORUNU VE ONUNARKA PLANI:

POLİTİK BİR PERSPEKTİF

DavidMc DOIVALL

Halepçe katüamımn üçüncü yüdönümünde burada, uluslararası toplumun,

Ekleşmiş Mületler Güvenük Konseyi Irak, Kürtler'e karşı künyasal süah kul-

landığmda etküi ölçülerde yardım kararı alsa da, Saddam Hüseyüı'üı Kuveyt'i

ele geçkmesiyle gösterdiği tepki ve davranışı, Kürt haUcma karşı yapüan jenosi¬

de göstermemesüıdeki üciyüzlülüğünün ifade edümesi gerekk. Kuveyt'in duru¬

muna karşıt olarak utanç verici bk şeküde yalnızca "uygun ve etküi" şeylar yap¬

ma karan ahnması, Batı'mn Kürtler'le ügüi hiçbk şey yapmayı düşünmediğmi

gösterk.

Son üç yüda, önceki dönemle kıyaslanmayacak biçünde Kürt sorunu üzerüı¬

de bkçok tartışmanm yapüdığım söylemek gerekk. ÖzeUikle de Körfez savaşı

Kürt halkmm geleceği üzerüıdeki spekülasyonları artırcü.

Bazı Irak'h Kürtler ük kez olarak, krizm Saddam Hüseyüı rejünüıüı yıkü-

ması, Irak devletmüı çökmesi ve bağımsız bk Kürt devletüı kurulmasım doğu¬

racağım umut ediyorlardı.

Türkiye -ya da daha ziyade Turgut Özal- açıkça hemen böyle bk sonuca

kuvvetle karşı olduğunu beürttl Bkbküıi tutmayan niyeder üna edüdl Eski

Musul vüayeti üzerüıde hak iddia eden bkçok fantazi canlanchrüdı -bk Kürt

Otonom Bölgesi kurıümasma izm veriyor-. (Türkiye'nüı süa kontrolü altma

alınması ve Türkiye Kürdistam'ndan kesüıükle ayrı tutulması farzedüiyordu).

Bu, Irak bütünlüp dağüırsa uygulanacaktı. Irak'm yakm zamanda var olan as¬

keri yeteğüıden duyulan korkuya dayanan diğer olasıhk, Kürt, Türkmen ve

Arap otonom cumhuriyetlerüıe bölünmüş bk Federal Irak yaratümasıydı.

Bu esnada ABD ve Avrupa'dan gelen işaretler, Kürtler otonomüerüıi ka¬

zansa da kazanmasa da, bunun muhtemelen Irak'm bk iç işi olduğu ve ulusla¬

rarası cephenin değişmemesi gerektiği yönünde önerüer yapüacağıdu-.
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Böylesi spekülasyonlar, en azmdan Kürt sorununu gündemde tuttuğu içm,

hiçbk şey yapmamaktan daha iyidk. Buradaki herkes, hem kendi künügi içüı

mücadele eden ve acı çeken Kürtler hem de Kikt ohnayan ama Kürt özlemle-

rüıe sempati duyan bizler büiyoruz ki durum, spekülasyondan daha öte şeyle¬

rin acü olarak yapümasmı gerektkiyor.

Kürt problemmin hemen çözülemeyeceğüıi büiyoruz. Sonuç olarak söyler¬

sek; Kürdistan'daki hükümetüı Kürt künüği üzerüıdeki baskısı azahnıyor, artı¬

yor. Fakat bizzat ben doğruyu söylemeüyün "Kürt problemi" biçünüıde bk ad-

landu-ma yapmak, Kürtler'i bk problem olarak görenlerüı bakış açısma özgü

bk tanımlamadır. Niçm ona "hükümet" problemi denmiyor? Ortadoğu'nun her

yermde, hükümetlerüı yönettücleri toplumlardan yetki ahnadüdarmı ve onlar¬

ca benimsenmediklerini görüyoruz.

Bölgedeki en demokratüc üUce olan Türkiye içüı büe, nüfusunun %20'süıi

oluşturan kesünmi Kürt olarak tanımak kabul edüemez bk olgudur. Turgut

Özal'm Türkçe'den başka dü ve diyalektlere izm veren ve 2932 sayüı kanunu¬
nu kaldu-an son savaş hüesl 10 müyon Kürdün yansmdan fazlasmı işlevsel ola¬

rak kuUandığı Kürtçe'nin, ancak özel bk tamnmasmı öngörüyor. Gerçekten de

Kürtçe'nm yaym, eğitün ve poütüc alanlarda kuUanımı yasağı sürdüğü içüı bu

yeni ölçülerm pek fazla bk anlamı ohnuyor. Onun, Türkiye'ye msan haklan öl-

çülerme göre daha fazla bk meşruluk veren, Kürt duygularmı geçici olarak ya¬

tıştıran ve çok daha önemlisi böyle zımni bk kararla Irak Kürt sorununun gele¬

ceği konusunda bk şey söyleyebilmek içüı kendi geniş Kürt toplumunu yumuşa¬

tan bk savaş oyunu olması çok daha muhtemeldk.

Arap dünyasınm çoğunda hükümetlerüı, kendi nüfus sorunlarım çözümle¬

me yeteğüıde ohnadüdanm görüyoruz. Halkımn hem devletsiz ve hem de top¬

raksız yaşadığı Füistüı'üı durumunda, üderüğüı, tüm halkm kendi rızasıyla ger¬

çek bk bağhhğmı ve sadüc bk desteğmi aldığuu iddia edebümek gerçekten tu¬

haf bk konidk. Irak'm, Kürtleri'ni resmi olarak tanıdığı kabul edüebük, ama

onlara ne yetki verk ne de onları benünser. Şündi Irak bk Sünni Arap tarafm¬

dan yönetümekte. Sünni Müslüman Araplar tüm nüfusun hemen %25'mi oluş-

tursalar da, Saddam Hüseyin tarafmdan poütüc hayata katümalan mkar edüi¬

yor.

Ortadoğu'da, Başkan Bush'un bugünlerde süclüda savunduğu gibi yeni bk

düzen kurmak içüı bk teşebbüste bulunacaksa bunun öncelüdi olarak hükü-

metsel problemlere yönelmesi gerekk. Şayet Ortadoğu'da kararh bk idare

görmek istiyorsak bu halkm daha büyük bk katüımıyla sağlanmahdır. Bu konu
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bölgede yaşayan herkes içm, ama özeUüde 20 müyondan fazla Kürt içüı temel
önem taşıyor.

Ben, problemin kolayca çözülebüeceğmi ya da bugün görünürde kolay bk

çözümün olduğunu söylemiyorum. Bence ük olarak Müslüman Ortadoğu'nun

güçlü bk sivü toplum geleneği ohnadığı ifade edürneü. Müslüman uygarhk

merkezlerüıdeki devletler her zaman merkezi anlamda çok güçlü devlet yapı¬

ları oluşturmuşlardır. Sivü toplumun varolduğu alanlar ancak şehk dışlarıydı;

devletüı uzanabüeceği yerlerüı ötesmde olan dağ ve çöUerde ve akrabahk üiş-

küerüım yoğun olduğu gruplarda. 20. yüzyü boyunca devletler, modern süahlar¬

la donatümış süahh bkünleri ve iç güvenük servisleriyle buralan da dkekt

kontrolü altma aldı bazı durumlarda devlet, kontrol aracı olarak düısel ve kabi-

lesel bağüüğı da kuUamyor. Onun içüı, sivü toplumun yokluğu ve devletüı yö-

netmesüıi itkazsız kabul ediş gibi unsurları düşünerek geneUeme yapüdığmda,

bk gecede demokrasi yaratmak (en azmdan bizim büdiğüniz batı Avrupa par¬

lementer demokrasisi türünden überal bk yönetün tarzı ohnasa da) oldukça

güçtür. Demokrasüım yahıızca bk temsücüer mecüsi seçme sorunu ohnadığı,

aym zamanda nüfusun gerçek gücünü üctidara yansıtabüeceği ve kuşaklarm gü¬

ven ve üıanç da duyabüeceği bk sistem kurmak anlammda, bu, uzun zaman

alabüecek bk sorundur. Gerçek üctidar gücü nereden geür? Ö, sivü toplum ku¬

rumları ve bağunsız bk yönetün yaratmaktan geür: Özgür basm, bağunsız sen-

dücalar, bağunsız adalet sistemi günün yöneticüerüıden ziyade anayasaya bağ¬

üük duyan bk sivü hizmet, hepsüıden önemlisi de ekonomüc gücü nedeniyle

yalnızca ekonomüc konularda değü sosyal adalede ügüi sorunlarda da hüküme¬

ti etküeyebüecek güçlü bk orta smıfm varhğı önümüzde sosyal ve ekonomüc

gelişme yönü çok daha önemü olan büyük bk görev var.

Sosyal geüşmeyi sağlama görevi nerede başlar? Ben bunun hükümetle top¬

lum arasmdaki üişküerden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben, Kürt top¬

lumu açısmdan hükümetle Kürt toplumu arasmdaki kötü üişküer ve hükümet¬

lerüı Kürt toplumu hakkmdaki yaklaşım biçüniyle ilgili açüc ve dürüst bk tartış¬

manm dışmdaki her şeyin çok önemü olmadığma mamyorum.

Hükümetlerden başlayaüm. 18. yüzyü boyunca Osmanü İmparatorluğu,

Anadolu'nun büyük bk bölümü üzerüıdeki kontrolünü kaybetti Bu yüzyüm so¬

nunda Avrupa; Mısır'da, Kafkasya'da ve BaUcanlar'da onun kapüanm zorla¬

maya başladı. 19. yüzyüm başlarmda bu baskı büyüdü. Dış meydan okumalar¬

la yüzyüze geldiği için Osmanlı İmparatorluğu Anadolu ve Kürdistan üzerüıde¬

ki doğrudan kontrolünü zorla gerçekleştkmeye yöneldi ük kez olarak Kürt

emklerüıi dkekt Türk yönetüni altma aldı. Anadolu'nun Türk savaş komutan-
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larmdan farklı olarak Kürt prensleri 16. yüzyüda sorumlu olarak İran'la smır

savaşlarma atandı. Bu bk sonun başlangıcı oldu ve onlar bker bker azaltüdı-

1ar.

Osmanh İmparatorluğu üci zorunlulukla karşüaştı:

1- Devleti modernize edebüeceğl özeUüde de Avrupa ülkelermüı tecavüz-

lerme karşı koymasmı sağlayacak askeri ve ekonomüc yetenek kazanabüeceği
gelkler elde etmek,

2- Kuzey Doğu'da Ruslar'm, doğu smırmm geri kalanmda da İran'm tehtid

ettiği cepheleri kontrol altma almak. Merkezüeşme yahıızca Osmanh İmpara¬

torluğu'nun değü onun haleflermüı de maruz kaldığı bk konuydu. Devletüı du¬

rumunu dış Hıristiyan tehtidme karşı pekiştkmek içüı. Sultan AbdüUıamü ün-

paratorluğun İslam karakterüıi vurgulamaya başladı. Bu da Kürdistan'daki

Sünni Kürtler'le Hu-istiyan Ermenüer'i ayrıştıran bk hareket oldu. O süreç

Kürtler içm sosyal bk kontrol aracı olarak, İslamî künüğmm büyüdüğü bk dö¬

nem oldu.

Osmanü İmparatorluğu'nun mazeret olarak göstermeye çalıştığı dış tehtid
korkusunun doğru olduğu kanıtlandı. Ermenüer, bazı Asuri kökenli Hıristiyan¬

lar ve hatta bazı Kürt şeflerme büe Rusya üe bk ortakhğm faydah olacağı dü¬

şüncesiyle oyalandüar. Diğer Kürt şefleri sevüıçü bk şeküde, Osmanü İmpara-

torluğu'na karşı bağunsızlüc olanaklarmı artırmak içüi İran'dan destek aradı¬

lar. Türkler'üı dağüma korkusu 1. Dünya Savaşı'mn sonunda gerçekleşti. O za¬

man Mustafa Kemal kanlı bk savaş sonrası, batıda Yunan, doğuda Ermeni ve

Gürcü Hıristiyan karşıüanm Anadolu ve Kürdistan'dan kovdu. Ondan sonra

da sıra haüfeüğüı ve sultanlığm kaldırümasma geldi. O, Osmanü İmparatorlu¬

ğu'nun kahntüan üzerüıde, eskiyle ügisüıi keserek yeni bk künük edüımiş yeni

bk ulus kurmayı umut ediyordu. Sonuç alarak Yeni Türkiye Cumhuriyeti mer¬

kezi kontrol ve devletüı yeni etnüc künüğüıi tanımlama veya merkezi kontrole

herhangi bk meydan okumayı kaba bk şeküde bastırma konusundaki gelenek¬

sel saplantıyı onayladı. Elbetteki Türkiye'nüı Kürt haUcı bu saplantmm başhca
kurbamydı.

19. yüzyüda İran'da da benzer korkular vardı. Batıda Osmanh ve kuzey ba¬

tıda Rus tecavüzleri Tahran'ı Kürtler'i mümkün olan en iyi biçünde kontrol al¬

tmda tutmaya zorladı. Mustafa Kemal gibi Rıza Şah da, yeni bk ulus oluştur¬

ma arayışma gkdiğmde o ve onun halefmm, tüm İran halkmı kontrol altma al¬

mak içüı, adım adun kırsal kabüesel yapıyı yücmaya yönelmesi doğaldı. O, Kür¬

distan'da Tahran hükümetmüı otorüesüıi yücmaya çahşan Kürt üderlermi ye-
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nügiye uğratarak ele geçkdi ve güvenemediği Sımko gibi bu üısanlan, devlete

bağlı tutmak arzusuyla Tahran'da muhafaza etmeye yöneldi. Ard arda gelen

hükümetler İran'da bkliği sağlamak içüı onbüüerce üısanmı süa kontrol altm¬

da tutma zorunluluğunu hissetti. Bugün İslami hükümetle yönetüen İran, bu

bkük zorunluluğunu ulusal terünlerden ziyade İslami gerekçelerle açüdıyor.

Kendi tammlarma göre İslami hükümet evrenseldk, etnüc ve sosyal farkhhk-

1ar Müslüman üıamşma, bu durumda Şü değerlerme tabidk. Onlar, benim "ye¬

rel İslam" olarak tammlayacağun bk dinsel pratüc davramşla, kaçınılmaz ola¬

rak, yereUüc, akrabalık ve etnücsel özeUüder taşıyan Kürt kimüği gıTîi tüm te¬

rimlere düşmandırlar.

Irak'ta 1920'de yeniden kurulan devlette bkbki ardı sıra kurulan hükümet¬

ler, başlangıçtan üibaren üç vüayeti Musul (Kürtler çoğunlukta), Bağdat (açüc

bk Sünni Arap çoğunluğu) ve Basra (ezici bk Şü çoğunluğu) 'yi devlet bküği içi¬

ne almakta sabu-sızdüar. Bunu gerçekleştkmek içüı devlet, Türkiye ve İran gi¬

bi ulusal haUc muhalefetini ezdi Irak'm şündüci durumunda, Baas Arap sosya¬

lizmi üe Kürt kimliği arasmdaki çeüşki başka hiçbk ek açüdamayı gerektkmi-

yor.

Bunlarm hiçbki, modern teknolojüıin özelükle süahlanma ve üetişim araçla¬

rı olmaksızm, mümkün olamazdı. Başka bk deyişle, Ortadoğu'daki modernleş¬

me çabaları überaUeşmeyi getkmedi -tam aksine- devletüı buyurduğu norm-

larm dışmda düşünenlere ve muhalefete karşı tam bk sertlüde uygulandı.

Saddam Hüseyin'in Irak'ı tam bk kabustu ama; bu uygulanan yöntemlerüı

bk sonucuydu.

20. yüzyüm süresince Ortadoğu devletlerinde var olan korku ve güvensizlik

atmosferi hükümetlerin açık ve araştırıcı olmasmı engeUeyen unsurlardı. Kor¬

ku ve güvensizlik, şüphesiz otoriter devletlerin ayrümaz bk parçasıdır. Türki¬

ye, İran ve Irak'ta hem iç hem de dış tehdit unsuru ve korku, bkbki ardısıra

gelen rejimleri Kürtler'e karşı acunasızca davranmaya yöneltti Çoğunlukla,

korku bk iç meydan okumanm ürünüydü ve Kürtler İran, Irak ve Irak'taki iç

güvenlik servislerine bu şeytani meydan okumanm unsurlarmı üham ediyorlar¬

dı.

Bu korku yabancı müdahalesi bügisi veya şüphesinin bk büeşkesiydl 1.

Dünya Savaşı'nm sonunda İngütere, Kuzey Kürdistan'daki Kürtler arasmdaki

huzursuzluğu kışkırttı. Sonuç olarak 1925'te Ankara Şeyh Said isyanmm arka¬

smda - bu kanıtlanmamış olsa büe - İngütere olduğuna inandı. Bu esnada Tür¬

kiye Irak Kürtler'i arasmdaki isyanı kışkırtma - onun fazla bk cesaretlendk-
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meye üıtiyacı olmasa da - arajnşlarma gkdl Şeyh Mahmut Barzani ve çok sa¬

yıda taraftarı Bağdat'taki Arap rejünüıe karşı şiddetle muhalefet ediyordu.

1960'h yülarm sonunda hem ABD ve hem de İsraü-Irak Kürtleri'ni Bağdat'a

meydan okumaları için cesaretlendkdl

Bugün bk devletin kontrol sağlamak adma önceki yüzyıUardan kalan zali¬

mane metocUan hala kuUanması dückate değerdk: Köylerüı yaküıp yerle bk

edilmesi köylülerüı Kürdistan dışma göçe zorlanmaları ve bkeysel olarak so¬

run yaratanlarm idam edümesi, hapsedilmesi veya sürgüne gönderümesl Ye¬

ni hükümetlerin ölçüleri, özeUüde Irak ve Türkiye'de, Kürdistan içm böylesüıe

uç ve vahşi poütücalar uygulanmasmda ısrar açısmdan anlamlı işaretler veri¬

yor.

Bölgesel düzeyde, devletlerin bkbklerine karşı Kürtler'i nasü bk tehtid ara¬

cı olarak kuUanmakta olduğunu iyi biüyoruz.

Bu, 19. yüzyüda örnekleri çokça görülen ve en azmdan dörtyüzyüdan beri

oynanan bk oyundur. Yakm geçmişte İran 1970-1974 otonomi görüşmelerinüı

çöküşünü takiben, Bağdat'a karşı I-KDP'yı füıanse etti; İran-Irak savaşmda

her iki hasun da diğer Kürt partismi destekledi sanki Kürt halkı Tahran'a Bağ¬

dat'taki rejimden daha az zarar görecekmiş gibi!

Bugün büe Suriye ve Irak'm üdsi de, Fırat suyu konusundaki müdahaleyle ü-

güi eski kızgmlüc ve Türkiye'nüı körfez savaşmdaki tutumu nedeniyle PKK ge-

riUalarmm Türkiye Kürdistam'na geçişine izin veriyorlar.

Bana göre, bu devletlerüı hiçbkisüıin Kürt sorununun tam olarak müzakere

edilmesine etküi bk destek verme niyeti olmadığı için Kürt sorununda gerçek

bk üerleme sağlanamadı. Destek her zaman kısa sürdü. Onun için Kürtler hiç¬

bk zaman dış destekten gerektiği gibi yararlanamadı. Buna karşüık bu, Kürt¬

ler'in kendüerini içinde bulundukları ve vefasızhk ettücleri devletlere tartışma-

h bk güven verdi.

Yaşadıkları bölgelerdeki durumlarım geliştkme konusunda Kürtler'in se¬

çim şansı acmacak derecede sımrüydı. Nasü bölge hükümetlerinin Kürtler'e

güvensiz bakmalarının bk zemini varsa Kürtler'in de üıanete uğramış oldukla¬

rı duygusunu hissetmelermin de zemini vardı; bu zemin içinde yaşadıkları ve o

ülkenin bk parçası olan topraklarm üüaüyle oluştu. Türkiye koşuUarmda Kürt¬

ler, Mustafa Kemal'in Hıristiyan işgalcüere karşı Müslüman Anavatam'nm sa¬

vunulması - tükenin yüzyüardan beri Müslümanlık değü etnik kökene dayandı¬

ğı gerçeğine rağmen- içüı yardun başvurusuna olumlu yamt verdüer. Irak'ta

yaşayan Kürtler de, 1920'li yularda İngütere tarafmdan verüen garantüerüı.
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Irak'm bağunsızüğmı kazanmasmdan sonra pek bk değerüıüı olmadığım gördü¬

ler.

Fakat yakm zamana kadar sücça yaşanan şey, hükümetlerüı acımasız dö-

neklüderidk. 1970'ü yülarm başmda MoUa Mustafa Barzani'yi katletme teşeb¬

büsü, 1989'da Abdurrahman Oasemlu'nun görüşme içüı daha önce bkaraya

geldiği İran'h kişüerce katli, Türkiye'deki Irak'h Kürt mültecüeri kasıth olarak

zehkleme teşebbüsü... gibi

İç meydan okumaya degmmeden önce, Kürt halkmm yüzyüze olduğuna

üıandığun önemü bk konuyu daha belktmek istiyorum; Kürtler'm özellikle

Türkiye'de, devletle yaptüdan anlaşma. Bu üımal edüen bk konudur. Türkiye

Kürdistanı, Ortadoğu'nun modernizasyonun başladığı dönemden bu yana ih¬

mal edümiş bk bölge olarak kaldı. 19. yüzyü Anadolu üzerüıe Şerif Mardin'¬

den bk almtı yaparsak, "politüc yapmm değişkni İstanbul'da planlandı ve bazı

içerüc kayıplanyla Batı Anadolu'da tamamlandı, ondan sonra -çeşitü oyalan¬

malarla - doğu bölgelerüıi etküedi. Ekonomüc yapıdaki değişün Beyrut ve Ha¬

lep'te yaşamı değiştkdl ondan sonra azar azar Doğu Anadolu'ya gkdl Ekono¬

müc değişün İran ve Irak vasıtasıyla "Doğu Türkiye"yi etküedl Bu durumda

Bitlis değişün programmm en son noktası oldu." (Şerif Mardin, Modern Türki¬

ye'de Sosyal ve Düısel Değişün, Sayfa:28.) Bugün Türkiye Kürdistam'm ziya¬

ret eden herhangi bk kişi Anadolu'daki yaşam koşuUarıyla olan zıthklan gör¬

düğünde şoka uğrar. "Güneydoğu Anadolu Projesi" (GAP), gerçekten de bk ih¬

malin kanıtıdır. Bu geliştkme planmm ükaf ettiği gibi kişi basma düşen yülüc

geür ulusal ortalammm yansmdan büe daha azdır. Şayet okur-yazar oranım

karşüaştınrsamz ulusal ortalama %77 ücen Mardüı'de yalnızca %48 olduğunu

görürsünüz. Çocuklarm yalnızca % Sl'i ortaokula, bu saymm ancak yansımn

da liseye devam ettiğüıi görmek belki çok daha şaşırtıcı olacaktır.

Kürt özlemleriyle, devletüı almaktan kaçmdığı kararlar arasmda nasü bk

çatışma olduğunu görebümek çok zor. Kürt müüyetçüiği, devlet müdahaleleri

ve bölgede gelişmeye başlayan etnik milüyetçüüc düşüncesüıin büyümesi aym

döneme, 19. yüzyüa rastlar. Kürt künüğmm anlamı son yüzyü boyunca ağu-

ağu- geüştl 19. yüzyüm bkinci yarısmda Kürt emküklermin yıkılması aşketsel

çekişmeleri azaltmadı, aksine hızlandırdı. Kürdistan, 16. yüzyüda olduğundan

daha büyük bk kargaşaya yuvarlandı. Devlet, bkük yanüsı kabüelerin hareket-

lerüıi destekleyerek aşketler arası iç çatışmaları körükledi. Bugün, cepheyi ko¬

rumak içüı kurulmuş yardımcı Kürt bkükleri olan "Hamidiye Alaylari'nm ku¬

ruluşunun yüzüncü yıüdu-, ama onlar özünde, bağhlığmdan şüphe edüen Kürt-
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ler'i ve Ermenüer'i - tanınmış Alevi kabüelermi- üaat aUma almak içüı kuUa¬
mldı.

Aşketsel anlaşmazlüdar bazı yerlerde bugüne kadar sürdü. Hükümet içüı

yüzyü önce yapüanlan sürdürmek kolay bk uygulamaydı; bu kısaca bk kabüe¬

nm diğerme karşı kışkırtüması olarak tammlanabük. Onun en göze çarpan ör¬

neği de yüıe hükümet adma yardımcı aşket bküklermm kuUammıdır. Türki¬

ye'de "köy korucuları", Irak'ta "ışüc tugaylan". Geçenlerde Türkiye Kürdista¬

m'na yaptığun bk ziyarette aşketlerüı, üctidar partismi ya da anamuhalefet

partisüıl hatta PKK'yı büe destekledüderüıi öğrenmem güç olmadı. Daha da

ötesi bu kabüelerüı bk çoğunun ulusal poütücaya bağlüüdarma yerel rekabet

ve düşmanlığı göz önünde tutarak karar verdüderi besbeUiydl Fakat bu bağlı-

ükları, devlet tarafmdan sağlanan menfaatlere de dayanmıyor değüdl Bu şe¬

küde devlet, şüphesiz, sosyal yapı değiştkme amacıyla değü de bk kontrol ara¬

cı olarak, aşketsel bağlüüdan destekliyordu.

Türkiye'de devlet tarafmdan düıüı bölücü bk etken olarak kuUanüması gibi

bk soru da yok değü. Ulusal, etnüc veya düısel bağhlüctan hangisi önce gelk?

Bkçoğu içüı ebedi ve üahi konular ük önce geür. Türkiye'deki tarücatlardan bi-

rme mensup olan bkçok msan düısel üıanışlarma olduğu kadar kendi ulusal gö-

rüşlerüıe de bağü kalu-; poütüc alanda ise aşırı sol ve laüc müüyetçi gruplarla

çatıştığı içüı sağ kanat hükümet partismi destekler. Resmi oİarak laüc bk statü¬
sü ohnasma rağmen Türk hükümeti devlete baglüığm anlamı olarak hâlâ Sun-
niügi kuUanır.

Örneğüı, Sunnüer'le Alevüer arasmdaki çatışma, Sunnüer ve Şü Müslüman¬

lar, "Ehl-i Hak" mezhepleri arasmdaki çatışmalar gibi eski davramş biçünleri-

nüı kaybohnası Kürdistan'da daha uzun bk zaman düimüıi alabük. Kendisi la¬

üc bk sol gruba aü olmasma rağmen Sünni bk müüyetçmm Kürt haUcı arasmda¬

ki Alevi azınhğa güvensizüğüıi tfade edişüıe ben büe şahü oldum. Yukarda an-

dığun gibi İran'da, Şü İslami rejün açücça Kürtler'e karşı özel güçlükler çücar-

tır. 1980 yümdan bk örnek verksek. Tahran, deneme mteüğüıde, Sünni Kürt¬

ler'e Sünni otonomi (Kürtlük'ten ziyade) düşüncesüıi teküf etti Şü Kürtler he¬

men Tahran'daki hükümeti tercüı ettüderüıi söyledüer. Hükümet böylece iç

bölünme yaratan unsurları ustaca kuUandı.

Vurgulanması gereken bk de smıf sorunu var. Yalnızca Kürtler'm arasmda

değü bölgedeki diğer topluluklarda da, uzun bk süredk yönetün yapısmda gö¬

revü ve onunla bütünleşmiş eüt bk kesün var. Kürt emküklerüıüı yücunım taki¬

ben 1858 Osmanlı toprak reformu önceükü olarak ağa smıfmm ortak aşket
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toprağım ele geçkmelerüıi sağlayan bk program oldu. Sonuç, İran'da olanm

aynısıydı, bölgede topraksız bk Kürt proleteryasmm ve daha soma yerel ve

merkezi devlet kurumlarmı da absorbe eden az sayıdaki büyük toprak sahibi¬

nin ortaya çücışı. Bu fenomen 1960'h yularda çatışmalara neden oldu ve bugün

de Türkiye'de anlaşmazhklara neden olmaya devam ediyor. Bu oldukça şaşu--

tıcıdu-. Güneydoğu Anadolu Bölge Projesi'nde çiftçüerüı %80'me ya hiç toprak

verümez veya 1 üe 5 hektar arasmda toprak verükken, nüfusun %8'ine top¬

raklarm %50'skıin üzerinde bk oranda verünü arazi verüdi. Aynı bölgedeki

köylü çiftçüere 19. yüzyüm ortalarmda da üci veya üç kez toprak dağıtılmıştı.

Toprak reformu konusunda ymelenen teşebbüsler oldu; fakat her sefermde de

bu gkişimlerde gönülsüzdü. Devlet büyük toprak sahipi smıfı para, yerel poü¬

tik statü ve tarımsal makinalarla canlandırıp bk devlet kontral aracı olarak

kuUandığı içüı, Kürt bölgelermde bunun yerme konabüecek başka etkiü bk sos¬

yal kontrol mekanizması bulunana kadar bu poütücanm devre dışı bu-aküması

olanaksız gibidk.

Gittücçe sermayeye dayanan bk tarımm yaygınlaşması, topraktan uzaklaş¬

mayı ve kent proleteryasmm büyümesini hızlandıracaktır. İstanbul'un en bü¬

yük Kürt şehklerinden bki olması Türkiye'de rahatsızlüc yaratan bk gerçektk.

Irak'm zorla yeniden yerleştkim politikası gibi Kürdistan'm gönülsüz terki,

Kürt kiütürel kimüğmüı zayrflamasmı getkkken, öte yandan da Kürt poütik

künüğüıi güçlendkecektk. Gerçekten de şkndl Türkiye'den gelen işaretler

Kürt künüğinin baskı kadar smıf sorunuyla da yakmdan üişküi olmaya doğru

yöneldiğmi gösteriyor.

Onun için, kentsel yörelerdeki Kürt ulusal duygusu, bu yüzyüm bküıci yarısı-

nm bölgeci ve hastalüdı karakterinden daha farklı bk yöne doğru geüşiyor. Ka-

çınümaz bk şeküde Kürt grupları, diğer topluluklar gibi var olan eski dinsel ve

aşketsel bağlılığa karşı bk uygulamayla, etnüc ve poütik ideoloji alamna doğru

çeküiyor. Diğer Ortadoğu toplumlarmda gördüğümüz yalanlar, Kürt hareketi

için burada da gerçek bk açmazdır. Bk toplum, mücadelesi için ayrı tahsis

fedebüeceği yeni bk kimliği nasü yaratabük? Ortadoğu bu tür mutsuz örnekler¬

le doludur. 19. yüzyüm sonunda, batı düşüncesi ve düşünme biçiminin meydan

okumalarma yanıt verebüecek bk yolun bulunması veya İslam'm yeniden tam-

mmm yapüması konusunda gerçek bk teşebbüs oldu. Beğenümesi ve halk tara¬

fmdan tutulmasma rağmen ne diğer kimliklerin yerini tutabüdi ne de halk tara¬

fmdan tam olarak kabul edüebüdl Yüksek tabakalarm arasmda büe gelenek-

selcüerle modernistler arasmda geüşen bk gerüün yarattı. Bu, laik müüyetçi

akımlarla üişküerin hiç de kolay olmadığmı söylemek anlamma gelk. Sonuç
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olarak elbette teolojüc bk düşünce olarak İslam, laüc müüyetçüüde bağdaşmı¬

yor. Hâla büe, kriz anlannda, laüc müüyetçüer İslam'm poütüc bk düşünce ola¬

rak gücünü tanımaya zorlamyorlar. Yakm geçmişte olan çok olağandışı bk ola¬

yı örnek verebükiz. Laüc Arap müüyetçüiğmüı şampiyonu Saddam Hüseym ve

Alevi Hafız Esat camide dua edebüiyor. İslam laüc poütücada büe güçlü bk

kimlik sembolü olarak kaüyor.

Diğer üUcelerde çok daha özel bk etnüc müliyetçüüc gelişti. Türkiye ve İran,

İslam öncesi çağlara başvurarak İslam'm etkismi kırmaya çalıştüar. Türkiye
Hüitler'e, İran ise Sasanüer'e başvurdu. Bu başarüı ohnadı. Lübnan Fenüce

geçmişme başvurdu ama bu da henüz toplumca yeni bk kimük çerçevesüıde

bkleştkecek bk unsur ohnadı. Tüm bu olgularm gösterdiği sonuç, akrabahk ve

düıi manca dayanan eski bağhlüdarm çok güçlü olduğudur.

Dünyanm diğer bölgelerüıdeki toplumlar ve devletier buna çare olarak poü¬

tüc ideolojüere başvurdular. Bunlar, 1930 ve 40'ü yularda Faşizm, daha yakm

zamanlarda Marksizm, Maoizm ve diğer Sosyaüst ideolojüerdl Onlardan her¬

hangi bküıüı Ortadoğu toplumları içüı uygun bk çatı olduğunu söylemekten

çok uzağız. Şündüerde ise haUda Arap Baas Sosyaüst Partisi arasmdaki çelişki¬

ler çok daha fazla. Daha da ötesi bu ideolojüer, tartışmalan susturarak ve

gerçekleri üıkâr ederek, tüm doğrulan kendismüı bulduğunu söyleme gibi mo¬

nopolcü bk kimlikle ortaya çıkıyorlar.

Kürt toplumu bu eski bağüük züıcküım gerisüıde hareket eden çok daha de¬

rüı bk meydan okumayla yüzyüzedk. Kaçmümaz olarak kendi iç zayıfhklan-

nm büüıcüıde olan diğer ulusal hareketler gibi, pratüc farkhhklarla olduğu ka¬

dar ideolojüc farkhlüdarla da sücıştırümakta ve bu da Kürt ulusal hareketleri¬

ne duyulan güveni azaltmaktadu-. Yakm geçmişte çoğulculuk görüşü büe grup¬

ları bkbkme karşı süahlandu-abüecek bk anlaşmazhğa neden olmuştu. Böylesi

anlaşmazlüdar poütüc tartışmaları içerse ya da onunla smu-h kalsa bu Kürt ulu¬

sal hareketmi güçlendkecek, bazı sorunlarda farkh düşünme olgusu da ulusal

kimüğm koUektif anlamım artırabüen yeterüıce güçlü bk unsur olacaktır.

Temel ulusal sorunlarda bazı ortak düşüncelerüı ohnası gerekk. Kürt açma¬

zının kalbüıde ise 1918 yümdaki en büyük fırsat anmda Kürtler'i bölen şu an¬

laşmazhk bulunur: Bağımsızhk mı yoksa otonomi mi? Sevres anlaşması öhne-

seydi Kürtler'm bağımsızhklanm kazanacakları düşüncesi tartışüabüecek bk

argümandır. Fakat büdiğüniz gflîi bağımsızhk veya otonomi içm ya"" Mustafa

Kemal'e ya da Osmanh otorüelerine göre davranma olgusu kaçmıhnaz olarak

Kürtler'i böldü.
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Dışardan bki içüı, Kürt ulusuna bu iki yoldan bküıi seçmesüıi söylemenüı

pek mümkün ohnadığma mamyorum. İküem açüctır. Bu durumda bağımsızlık

bk devlet içm çaba gösterme, Kürtler'm dağümış olarak içmde yaşadüdarı Su¬

riye, İran ve Irak'ı müttefüc olmaya çağıracak bk davet olacaktu". Bunun da

bağunsızhğı kazanma konusunda Kürt hareketleri içüı yeterüıce güçlü bk un¬

sur olup olmayacağı şüpheüdk.

Şhndiye kadar bu konuda somuUaşmış tek olgu olan Irak'taki Kürt otonomi¬

si de, gerçeğüı mandu-ıcı olmayan taküdmden başka bk şey değüdk. Fakat et¬

rafı kuşatümış bk Kürt devletüıden daha çok, Kürt halkmm üıtiyaçlarma yamt

verecek bk devlet idaresi altmda oluşacak gerçek bk otonomi içüı - ki bu çok

daha kolay gerçekleşebihr- söylenmesi gereken çok daha şey vardu-. Lond¬

ra'da yaşayan bki bu konuda üç değişüc yaklaşım tarzı duyabük: Çoğunlukla

Türkiye'den gelen bağunsızlüc taraftarı görüş, ücüıcisi Irak Kürtleri'nden gelen

bağımsızüktan feragat etmiş gibi görünen bağımsızükla otonomi arasmdaki gö¬

rüş, üçüncüsü demokratüc bk Irak yönetüni içinde otonomi isteyen görüş. İna-

myorum ki daha bk açüdüda ortaya çücan bu sesler Kürt hareketine uluslara¬

rası platformlarda yardım eden bk unsur olacaktır.

Irak Kürtleri Körfez savaşımn otaya çücardığı bu koşuUarda sağlam ve ger¬

çek bk otonomiyi başarabükler mi? Bu Irak Kürtleri'nin özlemleri içm tatmm

edici olabük mi? Bu konuda yalnızca bk kahin önceden bk şey söylemeye cü¬

ret edebük. Bununla bklikte şunlarm olabüeceği düşünülebük: Bağdat'taki hü¬

kümetüı Kürtler'm Irak'tan ayrümalarma razı olmaması ve hem Ankara'nm

hem de Tahran'm muhtemelen Bağdat'm konumunu desteklemesi. Daha da

ötesi Musul vüayetinin Türkiye'ye verümesi konusunda bk olabükük düşünce¬

si oluşmadığı sürece Batı'mn da bugün için uluslararası sınırlarda bk değişiklik

görmeyi arzu etmediği söylenebiür.

Şayet Bağdat Kürtler'e otonomi verme yönünde bk tutum aürsa, bu muhte¬

melen onun zayrfhğmdan veya yeni rejime Kürt desteği sağlamak için Kürt ha¬

reketiyle bk anlaşma yapma isteğüıden kaynaklanacaktır. Böyle bk anlaşma¬

mn gerçek smavı ise Bağdat rejüni yeniden güçlendiği zaman olacaktır. O za¬

man, rejim pençelerini Kürt otonomisi üzerüıe geçkecek mi yoksa geçkmeye-

cek mi? Kürtler yeniden hükümetüı üdyüzlülüğüyle mi karşüaşacak?

Tartışmanm bu noktasmda BM'ye gerçek bk rol düştüğünü düşünüyorum.

Bölgedeki Kürtler'in, hükümetlerin ve partüerin üzerlerine düşen hak ve gö¬

revlere değin kararları ve buna arka çücan destekçüeri var. Bu da tartışmayı

bölgesel belirü bk düzeyüı ötesine taşıyor. Kürt açmazı bölgesel bk iküem ve
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bu sıfatla Kürt hareketinin şu anki durumunun daha büyük bk çabayla tanıtü-

maya ihtiyacı var. Bu da beni yeniden Kürt pozisyonunun daha büyük bk açüc-

lıkla ifade edümesi gerektiğine götürüyor.

Dîşardan birinin, kibkli bir akü verici tavnyla Kürt halkı için hangismüı da¬

ha 'yi o'duğunu söylemeye çalışırken bk tereddüt hissetmesi gerekk. Fakat,

bu ;.(i;ıuaa ortaklaşa bir temel yoksunluğunun, durumu uluslararası platforma

g^-çlü bir şekilde truVıînıa teşebbüsünü zayıflattığmı, Kürt sorununu bk iç sorun

olmaktan çıkarın bölgesel düzeye yükseltme gayretlerini baltaladığmı söyle¬

mek sanırını normaldir,

UIus!arar;ısı lopiıırna. özellikle de BM'lere ve Saddam Hüseym'üı yenügiye

uğratilmasîîia katılan şrrüttefik devledere tavsiyede bulunurken daha az tered¬

düt hissediyorum. Bana göre Ortadoğu'da Kürt sorununu da kapsayacak bk

uluslararası konferans zorunluluğu vardır. Bunu hiç kimsenm hoş karşüamaya-

cağı açık. Değişik ülkelerden gelen bizler hükümetlerimize, 1988 Agustosu'nu

takip eden İran-Irak banş görüşmelerinüı Kürt sorununu da kapsaması gerek¬

tiği ısrarında bulunduğumuzda sanırım hepimiz aynı yanıtı aldüc. Görüşmeler

zaten Kürt sorununu ilave etmeksizin de yeterüıce karmaşık.

Fakat 20 müyonun üzerindeki Kürdün akıbeti bölgesel istikrar ve iküeme-

de anahtar bk unsurdur. Filistin sorununu bk sona ulaşması uluslararası top¬

lum içüı uyarıcı bk örnektk. 1949'da Lozan'da, İsraü'kı işgal ettiği bölgeler, Fi-

üstin'ü mültecüer sorunu ve onlarm geri dönüş hakkı üzerine yapüan görüşme¬

ler karaya oturdu. Uluslararası toplum zamanla mültecüerin asimüe olacağı,

İsraü'in Arap komşularıyla anlaşmaya varacağı umudu ve inancıyla konferan-

sm başarısızlığa uğramasma müsade etti Ne büyük bk güven hatası! Fakat İs¬

raü'in, onun Arap komşularmm ve Füistinlüer'in bugün karşüaştıklanyla kıyas¬

landığmda Lozan'daki problem ne kadar basitti Gerekli kararm o zaman çık¬

mamış olmasma ne kadar çok hayıflanüsa azdır.

Benzer tehlikenin bugün Kürt sorununda da var olduğuna inanıyorum. Orta¬

doğu'daki belkU ciddi sorunlar körfez krizkım bk sonucu olarak, çok daha bü¬

yük bk açıklık kazandı. Öncelüdi olarak elbette Füistinlüer'in yerleştkümesi

gerekiyor. Diğeri petrol zengini bölgelerle daha az veren bölgeler arasmda

kaynaklarm eşit olarak dağıtüması. Kürdistan zengüı petrol kaynaklarma sa¬

hip olmasma rağmen halkı bunu kontrol edemediği için sorun Kürtler için çok

daha dayatıcıdır. Türkiye'de ise, Kürt nüfus dückati çekecek şeküde halkm ge¬

ri kalanmdan daha yoksuldur.

Konuşmamm başmda degüıdiğün bk problem de halkm yönetime katüunı
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ve hükümetlerüı meşruluğu sorunuydu. Bu benim sona ermesini arzu ettiğim

bk problem. Eğer batüüarı gerçekten yeni bk düzen (korkulduğu gibi Ortado¬

ğu'nun sömürgeleştkümesi değü) kurmayı arzu ediyorsa; Ortadoğu'daki yöne¬

tenle yönetüenlerle arasmdaki mesafeyi kapatacak yoUarı aramahdu-. Şayet

üerde yıkıcı sonuçlarla karşüaşmak istemiyorsak halkm yönetime artan oran¬

da katüımmı sağlayacak poütüc bk evrün şündi çok daha acüdk. Katedüecek

yol kolay bk yol değü ama; bu batı içüı, geleneksel düşmanlıklarla değü, görü¬

nürdeki dostluklarla başlamasmı gerektkmesi nedeniyle, çok daha büyük bk

moral cesaret testi olacaktır.

Konu ÖzeUüde Kürt toplumunun arzuları sorununa geldiği zaman yme "şey¬

leri bkbkme karıştu-mayalım" denecektk. Fakat kısanlar her zaman, derüıle-

mesine karmaşüdaştu-ümış problemlerde suç ortakları olduğu zaman, koUarı-

nı havaya kaldu-u-lar ve "o yalnızca şeyleri karıştu-u"" derler. Şündi karara varü-

mazsa, Füistüı sorunda olduğu gibi konu gelecekte çok daha büyüyecek, çözü¬

lemez hale gelecek ve istücrarsızlaştırıcı olacaktu-.

Bu nedenle bu konferansa bk mesajım olacak; o da, Kürt halkıyla bölge

devletleri arasmda tatmin edici bk anlaşmanm bk başlangıcı olacağı için, Orta¬

doğu Barış Konferansı'nm gündemine Kürt sorununun kesm olarak almmasma

çalışmamız gerektiğidk. Böyle bk anlaşma çok daha istücrarh ve üretici bk Or¬

tadoğu'nun kurulmasmda sağlam bk temel oluşturacakta-.





KÜRT KÜLTÜRÜNÜN GERİ PLANI

Joyce BLAU

Kürtler her zaman, yasal ve poütüc olarak var ohnayan Kürdistan'da
-Kürtler'm topraklan- yaşadüar. Kürdistan adıyahuzca coğrafyacüar, büün

adamlan ve Kürt müüyetçüeri tarafmdan kuUanüdı. Halen Fransa kadar ge¬
niş ve dağlarla kapü bu bölge, kuzeyde Karadeniz'den, güneyde Mezepotam-
ya steplerme ve doğuda Zagros dağlanna dek uzanır. Kürdistan'daki dağ sıra¬

lan Kutsal Kitap'ta da geçen Dicle ve Fu-at gibi bkçok nehrin doğduğu yerdk.

Dağhk bölgenüı rakünı nadken 1000 metreden aşağıdu-. Bu alan tarüı önce¬

si çağlardan bu yana (Prehistorüc çağ) yerleşün alanı olarak kuUanümaktadır.
Bölgedeki ük yerleşüc çiftçi toplumun, M.Ö. 6 büı yü gibi çok uzak bk geçmiş¬

te Urfa'da olduğu kaydedümekte. 1981 'de keşfedüen Türkiye Kürdistam'nm

kalbmdeki "Hasek Köyü Höyüp", taş aletleri yapunmda muhtemelen bakır
kuUanüdığmı gösteriyor. Çahşmalar, bu kent öncesi yerleşün yerlermüı taş ve
metal filizi, özellikle batar çücanmıyla da ügüi olduğunu gösteriyor.

Bu bölgede geüşküı ve başarüı uygarhklarm izleri görülür. Şündiye kadar bi¬

ünen en esta uygarhk M.Ö. 32. yüzyüda yaşamış Sümerler'dk. Sümer uygarhğı

önce şehk devletleri biçünüıde oluştu, askeri devlet şeklüıe doğru evrüdi; ve

sonra da teotaatüc monarşi biçünüıe dönüştü. Çivi yazısı geüştküdi ve sanat

hem devlet hem de düısel çevre tarafmdan desteklendi. Daha sonra Asurlular
geldi. Önce askeri ve yayümacı, ücüıci olarak tack ve kanun yapıcı Hamurabi
Kanunları, üe yönetüen (M.Ö. 1792- 1750) bk ünparatorluk olan Babü İmpa¬
ratorluğu yıküch.

M.Ö. 2. yüzyüla 1. yüzyü arası Kuzey Kafkasya'dan gelen ve haUc iizermde
yoğun bk basta oluşturan Hüıt-Avrupa kökenü uluslarm istüa dalgası oldu.*

Hind-Avıupa (Ari) kökenli halkalnn Kattcasya üzerinden Ortadoğu'ya geldikleri görüşünün, son zamanlar¬
da batılı bilim adamlannın yaptığı dilbilimsel araştırmalar sonucunda doğru olmadığı, Ariler'in ilk anavata¬
nının Kürdistan pldugu tespit edildi. Ortaya konulan dilbilimsel kanıtlar Arilerin, yine arkeolojinin ortaya
koyduğu kanıtlaria bölgenin ana halkı olan Kürtler'den başkası olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Kürtler ise
göç eden Arilerden değil geriye kalanlardan başkaa değil. Ancak Arkeolojinin büyük güçlerin uluslararası
politikalannın hizmetinde yüriitülmesi henüz bu tarihsel gerçeklerin ortaya konulmasına elvenniyor. Bu¬
nun için de Huriler ve onlann uzantılan olan Sümerier, Gutiler, Kassitler, Mittaniler, Hittitler, Urartular,
Medler v.d. haklannda pek çok şey bilinmesine rağmen hâlâ "Asyenik" olarak nitelenen geçici bir statüde sı-
nıflandınlmaktadıriar. Anlaşılan Kürt sonmunun çözümlenmemiş olması sadece bilge jeopolitikası bakımın¬
dan değil, insanlık tarihinin de (ki bu büyük oranda Ari tarihidir) sağlıklı temellere oturtulması bakımın¬
dan engel oluşturmaktadır. (Yayınevinin notu)
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Yerel aristokratlar olarak şündi Kürtler tarafmdan işgal edümiş yerlere yerle¬

şenler arasmda büıici ve çoban olan Medler vardı. Medler Asurlular'a karşı

Babülüer'le ittifak kurdular ve M.Ö. 612 yümda onlarm başkenti Nüıova'yı ele

geçkdüer. Kendüermi Medler'üı torunları olarak gören Kürt müüyetçüeri bu

tarihi zaferi Kürt tarihinin başlangıcı olarak iddia ederler.

Bugün Kürtier'üı sayısı 20-25 müyon* civarmdadu-. Onlar Ortadoğu'nun

Araplar, Türkler ve İranlüar (Farsüer)'dan sonra dördüncü büyük nüfus grubu¬
dur ve Türtaye, İran, Irak, Suriye ve SSCB arasmda bölünmüştür.

Kürtler'm yarısı, yaklaşüc 1 1-12 müyonu Türkiye'de yaşar. Onlar, resmî ola¬

rak "Doğu Bölgesi" veya "Doğu Anadolu" diye adlandırüan ve Türkiye Cumhu-

riyeti'nüı 17 doğu ve güneydoğu şehrüıi kapsayan alanda, çoğunluğu veya nüfu¬

sun tamammı oluştururlar.

Kürt nüfusunun diğer dörtte bklüc bölümü, yaklaşüc 6 müyonu, İran'da ya¬

şar. Kürtler İran'm dört batı eyaletüıüı tümünü veya çoğunluk nüfusunu oluş-

tursalar da, yahıızca bk eyalet gerçekten Kürdistan olarak adlandu-üu-.

Suriye'de yaklaşık bk müyon Kürt vardu-. Bu ülkenüı kuzey-batı bölümünün

çoğunluğu Kürtier'den oluşsa da, hiçbk bölge Kürdistan olarak adlandu-ümaz.

4 müyon civarmda Kürt Irak'ta yaşar. Burada, 1961 üe 1975 arasmdata bk

seri uzun isyandan sonra "Kürdistan Otonom Bölgesi" veya "Otonom Bölge" ku¬

ruldu. Kürtier 6 eyalette çoğunluk veya bütün nüfusu oluştursa da, otonom böl¬

ge yahıızca üç eyaleti kapsar ve petrol zengüıi Kürt bölgeleı;mi dışarda tutar.

Bu bölgelerüı tümü kesüıtisiz bk bütünün parçalandu-. SSCB'de yaşayan

500 büı Kürt, mülüyet statüleri ve düsel künlüderi tanmmış olarak, dokuz cum¬

huriyete dağümışlardu-.

Kürtler'm tümü Kürdistan'da yaşamaz. İran'da, yarun müyondan fazla

Kürt Horosan eyaletüıde, 300 büıi Belücistan'da yaşar ve Tahran gibi çoğu

İran kenüerüıde de yaygm bk topluluk oluştururlar. Türkiye'de İstanbul nüfu¬
sunun dörtte bki Kürt'tür. Ankara, İzmk, Adana gibi başlıca şehklerde de bk¬

çok Kürt yaşar. (Irak'ta otorüeler bmlerce köyün tüm nüfusunu sürgüne gön¬

derdi. Bağdat nüfusunun yaklaşüc dörtte bki Kürt'tür. Kürtier Damascus (Di-

meşk, bugünkü Suriye Cumhuriyeti'nüı başkenti Şam'm eski adı - Yaymevüıüı

notu. - ) nüfusunun geniş bk bölümünü de oluştururlar. Lübnan, Kuveyt ve Ür¬

dün'de 100 büı Kürt yaşar. 600 büıüı üzerüıde bk Kürt "Diaspora"sı da Batı

Avrupa'da, ABD'de, Kanada'da ve Avustralya'da oluşmuş durumda. (Yayme-

vinin notu)

Kürtlerin sayısı konusundaki rakamlar tahminidir. Kürtlerin nüfusu ile ilgili gerçekçi bir tespitte bulunabil¬

mek için elde sağlıklı bir kaynak bulunmuyor. Yazann tüm Kürt nüfusu ile ilgili verdiği rakam sadece TC. sı-

nırian içinde yaşayan kürtlerin sayısını karşılamaktadır.
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Tarüısel olarak, Kürtier'üı kökeni -çoğu haUcmkigibi- karanhktu-. Düleri

onları Hüıt-Avrupa kökenü istüacüarm bk parçası olarak tanunüyor. Onlar,
muhtemelen kendi dü ve künlüdermi kabul eden yerü halkı asünüe ettüer. Lm-

guistüc (dübüün) açısmdan Kürtier İran dü grubu içmde oldutaan içüı İranh-

lar'la oldukça yakm akrabahklan vardır. Oysa onlarm, bölgeye ük gelişleri 7.

yüzyü olan Semüüc Araplar'la ya da bölgedeki ük görünüşleri 10. yüzyü olan

Ural-Altay grubundan Türkler'le hiçbk akrabalüdan yoktur.

Bk sapkm Hıristiyan mezhebi olan Nasturi Küisesi 5. yüzyüda Kürdistan'm

kalbüıde geüştl Bu hareket olağanüstü bk gelişme sağladı ve tüm Asya'ya hız-

h bk şeküde yayüdı. 1623 yümda keşfedüen ünlü "SP-Ngan-Fou" yazıtiarmm

kamtladığı gibi o, Moğolistan ve Çüı'e olduğu kadar Iran ve Hüıdistan içlerüıe

de yayüdı. 781'de kazman bu küabe Nasturi toplumunun 631'de Çangtan'a

yerleştiğüıi kaydediyor ve 150 yüdan daha uzun bk süredk Tang hanedanmm

başkentmdeta ayüüermi, düısel hayatmı ve törenlermi tanımlıyor.

Kürtier kesüı olarak tarüı sahnesüıe, Arap kayıtlarmda yazüdığı gibi, Arap

fetüüeriyle gkerler. Kürtler üzerüıe ük kesüı bügi Arapça yazümış tarüı, coğ¬

rafya ve seyahat tataplarmdan gelk.

Kitaplarm hepsi Müslüman takvünmüı 16. yümdan itibaren Kürtier'üı gös¬

terdiği sert dkenişten ve kaba şiddetüı onlan böhnüş oluşundan bahsederler.

Kabüe yapısmda bk halk olarak Kürtier, Bedevi aşketiyle uzun bk süre üişta

içmde oldukları ve Kürt dağlarmm kenar bölgelermde yaşayan, kendüeriyle an¬

laşmazlüc içmde olan Arapları çoğunlukla rakip yabancı aşketier olarak gördü¬
ler.

Bu dkenişe rağmen; Kürtler aşamah olarak Müslüman toplumunun bk par¬

çası oldular ve böylece kısmi olarak eski yahtümış durumlarmdan çüctüar. Ör¬

neğüı Abbasi haüfesi Menvan II annesi bk Kürt'tü ve annesüıüı mavi gözleri

ve açüc renk teni kalıtsal olarak ona geçmişti.

Ortaçağ boyunca, Abbasi haüfeliğmüı çökmeye yüz tuttuğu diğer bölgelerle

benzer durumda, Kürtier'üı arasmdan da değişüc zamanlarda çok sayıda hane¬

dan çüctı. Bunlardan bazüan göze çarpan bk şeküde başarı kazandüar. Güney¬

de ve kuzeyde Araş nehrüım altmdan başlayıp güneyde nüfuzlarım yaydüdan

İsfahan ve Basra'ya kadar uzanan toprakları yönetmeye başladüar.

Bu hanedanlar arasmdan en görkemlisi olarak gördüğümüz Vladünk Mi-

nolsky'nm "Kafkasya Tarüıi Üzerüıe Çalışmalar? (Cambridge 1953) adh araş¬

tırma tatabmda geniş bkyer ayu-dığı "Şeddadüer"di (10 üe 12. yüzyü arası). Ki-



112B Stockholm Kürt Konferansı

tabın başhğmda belktüdiği gibi bu hanedan, devleti Kura ve Araş nehri arasm¬

daki Transkafkasya'da bulunduğu içüı bugünkü Kürdistan'm hemen ötesüıdeki

bk yerde saUanat sürüyordu. Sovyet Kürtleri halâ bu bölgede yaşar. Zaten bu

hanedanm etkisi ziyadesiyle yereldi. Hem savaşçı hem de barışçı tackler ola¬

rak Şeddadüer, Hu-istiyan komşuları olan Gürcüler ve Ermenüerle ve işgalci

güç olan Türkler ve Ruslar'la üişki içme gkdüer.

Aydmlanmış prensleriyle Şadadidler seçküı amtiar bu-aktüar ve bunlar böl¬

gede İran eserleri olarak adlandırüan bütüne katüdı. 11. yüzyüm sonunda ha¬
nedan üci kola ayrüdı -Gence kolu (1124 yuma kadar) ve Ani kolu (1174'e ka¬

dar)- Kısa süreü bk Gürcü egemenüğüıe rağmen. Gence bk Müslüman şehri

olarak kaldı ama Ani (Ermenistan'm eski başkenti, bmbk küiseü şehk), Hu-is¬
tiyan gelenekleri ve etkisi altmda kaldı.

Kürt Eyubi hanedam'nm adım aldüdan cedleri Şadadidler'm bk devamıydı.

Selahaddüı'le bkükte Eyyubüer 12. yüzyüm sonuna kadar Suriye-Füistm ve

Mısu- sultanı oldular ve Müslüman dünyasmm büyük bk bölümüne hükmetti¬

ler. Bu süreçte Müslüman dünyası, Hıristiyan komşularıyla bkükte barışçı bk
refah dönemi yaşıyordu.

Fakat 13. yüzyüm başlarmdan üibaren, banş içmde bkarada yaşamanm

başlangıcı Moğol fatüıi Cengiz Han'm torunu olan Hülagu'nun üısafsız bk isti¬

la hareketiyle bölündü. Kürt şehklermüı Barbarlar'ca yücmıı, kabüe organizas¬

yonundan şehk-devlet örgütlenmesüıe doğru olan gelişme çizgisüıi aksattı. Şe¬

hk devletler bağunsız bk ulus-devlet yaratmııyla ulusal bküği oluşturma yö-
nündeta iUc adundı.

Kent Kürtleri'nüı yücümış şehklerde yaşamaya devam etme ya da yakıp yı-

kümış "topraklara geri dönüş" olanataan yoktu. Yaşamaya devam etmek içüı

onlarm hapsi (Müslüman Yahudi ve Hu-istiyan) göçebe kabüe durumuna geri
dönmeye zorlandüar.

Kürtier, dağlarm iç bölgelerüıe çeküdüer ve bölgede bk bütün olarak rol oy¬

namaları durdu. Bu sosyo-ekonomüc gerüemenüı tek olumlu yam kültürel geliş¬

meydi. Toprağı ekip biçmeyle uğraşan kent saküüeri kabüe hayatmm kültürü¬

ne yeni bk zengüüüc getkdl Sözlü Kürt edebiyatma diğer hiçbk kabüesel top¬

lumda görülmeyen bk zengüüüc kazandu-düdan içüı onlara teşekkürler.

Müslüman fetüüerüıden sonra Kürdistan bölgesmde yaşayan halkm çoğun¬

luğu Arap ve Türtaer'le aynı düısel üıancı paylaştüar. Fakat 17. yüzyüda,

İran'data Safavüer devlet dmi olarak Şüüği kabul ettüderinde Kürtler'm çoğu
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Ortadoks Sünni mezhebmde kaldüar. Bu yatan bk düsel akrabahk ve ortak bk

Hüıt-Avrupa kökeni paylaştüdan İranhlar'dan farkhhklanm vurgulamak anla¬

mma da geüyordu. Buna karşüüc, Ural-Altay kökenü Türkler'i reddetmekte

bk tehüke yoktu. Öyle büe olsa Türkler Hanefi mezhebüıi seçerken onlar Safi
mazhebinüı kuraUarmı kabul ettüer.

Kürtier çok erken bk tarüıte kendüermi sanata verdüer. Tarüıçüer Kürt

okuUannm karmaşüc ve güzel bk müzüc stümi geüştkdiğmi nakled^for. Yete¬

nekli Kürtler mistisizme, özeUüde yaygm olan sofizme bk ana gkiş yolu buldu¬

lar. Mistisizm yavaş yavaş tüm sanatlara özellikle de müziğe sızdı.

Gerçekten de, tarüısel olarak Kürtler özelükle düısel açıdan çok faaldüer.

Örneğüı Selahaddm Kahke'de yalnızca cami değü bkçok medrese de inşa et-

tkdl Ortaçağ boyunca bağunsız Kürt şehk devletieri kurulduju zaman bu

prenslikler diğer düısel yapüar üışa ettüer. Bu devletierde aynca Feolojist ve

hukukçu da yetişti Kürtier, Osmanh İmparatorluğu'nun Şeyh-ül İslam resmî

memuriyetüklerüıde de görev ahnışlardı. Benzer şeküde Kahke'deki Al-Az-

har dinsel üniversüesüıdeta bkçok öğretmen de Kürttü (ve halâ Kürt). Onlar

Endonezya'data Jakarta'ya kadar uzanan mistüc kardeşüğüı de -özelüİde nak-
şibendiük- öncü koUanydı.

Çok sayıda Kürt -çoğunlukla İran ve Türtaye Kürdistam'ndata- Şüüği ve

Alevüigi kabul etti. Tarüısel kötaeri olan tarücatlar gizüük esaslarma göre faa¬

üyet gösterk. Korunma içüı başvurulan gizüük, dogmanm etta düzeymi ârtırth.

Kürtier'üı çoğunlutaa kabul ettiği üci mezhep vardı: "Ehü Hak" (Tann'mn oğul¬

ları veya gerçeğüı taraftarları) ve tüm Kürdistan'a yayüan Yezidüer. Diğer

mezhepler ise Şabak, Sazhya ve Badjorân... vb. idi.

Kürtier yalmzca, bağunsız bk devlet olarak bkleşmelerini sağlayacak atıh-

mı yapmada başarısız olmadüar, aym zamanda Anadolu'ya ve İran'a hakim ol¬

mak isteyen Türk hanedanmm savaş alam da oldular. Yaşadddan ita ünpara-

torluğun smır boylarmda Kürtler," üd kuvvetü komşunun ardı arkası kesihne-

yen savaşlarmm kurbam oldular. Bu savaşlar, onlann yaşamı ve müUderi'üze-

rüıde bk diziyüacı sonuçlar doğurdu. Hastahklan, kolera salgmı, veba tüm böl¬

geyi harap etti Cahüük de yaygmlaşti. Kürtier'üı sosyal ve ekonomüc koşuUa-

rmdata çöküş büyüdü.

İlk bilinen Kürt edebiyatı çaüşmalan Osmanh ve İran İmparatorluklannm

egemenütaerüıi pekiştkme çabalarma karşı bu koşıülarm içmde doğdu. Özel-

litae uzun bk geçmişi olduğu izlenimi veren olgun ifadeü Kürt metmlerüıin ya-

yüış tarüüeriyle ügüi yataaşüc bk tarüı verebümek oldukça güçtür. Tanımlanan
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çağda, ilk ulusal Kürt şürüıden örnetaer veren Ahmede Kani (1650-1706)'nm

doğumu görülür. Kürt halkımn bağunsızhk hakkım ve ulusal kimüğüıi destetae-

yen şak, Kürdistan'ı bölmüş olan Türk ve İran imparatorlutaarma karşı büyü¬

yen lüusalcüığı, zamanmm ötesinde taşan bk tepta gösterdi.

2650 dizelik uzun bur şür olan Mem u Züı'de ulusal kurtuluş ve Kürdis¬

tan'm bküğüıin yeniden kurulması savunulur.

Şc^et bir kralımız olsaydı

Tann ona değerii bir taç verirdi

Bu Rumbı, köleleştirilmis ve yıkılmış topraklanmm .

ve bizi yönetmeye son veririerdi

Türkler ve Tacikler tarafindan yenilmiş ve bastınlmtş

amaç ve özlemterimiâ azaltmazdık

Fakat Tann bizi

üzerimizdeki Rum ve İrenlılar'la cezalandırdı

Düşün. Kürtler

Arabistan'dan Gürcistan'a kadar koca bir kale gibi duruyordu.

Çevrelerine aldıklan Kürt kuleleriyle bu Rum ve İranlılar

bizi bir siper gibi kullanıyor

Şayet biz aramızda anlaşamazsak

ne Rum, ne Arap ne de Iranlılar'a karşı

onlann hiçbirini savunamayız

ve onlar hep bir asalak gibi üzerimizde kalır.^

onlann hakimiyetlerini devletin ve kilisenin üzerinden

ne kaldırabilir ne de bilim ve itfanı kazanabiliriz

Büyüyen merkezüeşmeye karşı çıkan geleneksel beyleri ve Kürt prensütae-

rüıi ortadan kaldırsalar da, Osmanh İmparatorluğu ve İranlüar tüm bölgeyi

devletin kanuni smırlan içme sokma ve merkezi bk idare kurma konusunda

güçsüzdüler. Kürt şakleri fatih prenslerin yerüıi alan dinsel üderlerce sert bi¬

çimde cezalandu-üdı. Bu nedenle, 19. yüzyüda, ünlü selefi gibi Kürt bküğüıi sa¬

vunan Hacı Kadki Koyi (1816-1854) egoizm ve enteUektüel tembeUüde suçla¬

dığı Kürt dini hiyerarşisine karşı protestoya gkişti:

"Tüm milleüer arasmda yalmzca Kürtler okuma ve yazma hakkım reddettiler.

Yabancılar onu kendi dillerine çeviriyor ve halklann gizlerini öğreniyorlar. Kürt¬

çe öğrenenlerin çoğuna bak. Az ya da çok, onlar asla Kürtçe iki sözcükten başka-
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sim okuyamaz, üç dilde okumuş Kürtler akıllıdır. Ama kendi dillerinde cahildir¬

ler".

Bkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Ortadoğu'nun haritası İngütere ve Fransa

tarafmdan çizüdl Müttefik kuvvetler tarafmdan resmî söz verilmesine rağ¬

men Kürtler kendüerini Türtaye, İran, Irak, Suriye ve SSCB arasmda bölün¬

müş buldular. Kürtler beş parçaya bölünmüş küçük azmhtaar haüne getkümiş-

tl Her bk devletteki yazgüan da fartaıydı.

Türtaye'de Mustafa Kemal Mart 1924'te, 24 Temmuz 1923 tarihü Lozan

Konferansından yalnızca bkkaç ay sonra, Kürdistan temsücüerinin de bulun¬

duğu ük ulusal mecüsi feshetti. Yayınlanan bk kararnameyle Türtaye Cumhu¬

riyetinin bölünemez bk devlet olduğu üen edüdl Kürtçe eğitün yapan okuUar

ve yayınlar yasataandı. Ulusal bkük adma tüm diğer dü ve kiUtürler gerici ve

arkaik nitelemesiyle darngalanarak yok olmaya mahkûm edüdi ve Türk etnik

şovenizmi yeni devletüı resmî ideolojisi oldu.

1925 ve 1938 yuları arasmda Türtaye, sertçe ezüen bk seri kesintisiz Kürt

isyanlarma sahne oldu. Tüm yerel gelenetaer, bklüder, hatta şarta ve dans

grupları dağıtüdı. Tüm Kürt törenleri Kürt ulusal giysüerl hatta Kürt dilinin

kuUanımı büe kanunla yasataandı. Bkçok Kürt coğrafi sözcüğü yasak altma

aündı ve yerüıi "Türk dağları" ya da "Doğu Türkiye" gibi keümeler aldı, Kürdis¬

tan "Doğu Anadolu" veya "Doğu Bölgesi" oldu. Halkm koUektif biüncüıi yoket¬

mek için köy ve kasaba isünleri Türkçe adlarla değiştküdl Otuzlu yular tam

bk yıkun ve boşaltma harekatıyla Türtaye Kürdistan'ı harabe haline getküdl

şok halindeki halkm neyi var neyi yok elinden almarak nüfusun üçte bki sikgü-

ne gönderüdi.

İran'da 1920'ü yülarm başmda iktidarı ele geçken Rıza Şah, maUanm mü¬

sadere ettikten sonra Kürt beylerüıi sürgüne gönderen bk poütikayı benimse¬

di. Geleneksel Kürt üderlerüıüı yerine İranü sivü görevüler atandı. Kürt köylü

ve göçmen çobanları, tümüyle onlara yabancı olan küçük görevülerin çürümüş

ve vahşi muamelelerüıe maruz kaldüar. Tüm sosyal ve kültürel Kürt örgütleri

dağıtüdı, Kürtçe bk kitaba büe sahip olmak suç sayüdı.

SSCB'de 1920'ü yülarm başmda Kürtler, Azerbeycan ve Ermenistan cum¬

huriyetleri smırlan boyunca uzanan bk bölgede müüyetleri ve yönetsel otono-

müeri resmen tanmmış olarak yaşıyorlardı. Bu otonom ulusal Kürt bölgesinin

başkenti Laçüı'di (1923-29)- ve Kürtler burada "Sovetstai Kürdistan" gazete-

smi ük kez Kürtçe olarak bastüar. Sonra da Azerice yaymladüar. Bu gazete

196 l'e kadar yayımm sürdürdü. Bununla bklücte, Ermenistan Cumhuriyetin-
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de önce Ermeni alfabesüu, sonra Latm ve daha sonra Krü alfabesmi kuUanan

bk Kürtçe edebiyat kampanyası başlatüdı. Bu 1939'a kadar sürdü. Erivan

Kürt kültür hayatmm önemü bk merkezi oldu. 1934'de orada yapüan Kürtçe

üzerüıe çaüşmalan konferansı bu konu üzerüıdeta büünsel araştu-malarm baş¬

langıç noktası oluşturdu. Sovyetier'deta Kürtçe uzmanları Lenüıgrad ve Mos¬

kova'da eğitüdl Sovyetler Bküği'nde bk Kürt entelejansiyası doğdu.

Sovyetier Bküği'nüıde Kürtdüüü geüştkme ve Kürt düi tarüıi vs. konularda

araştu-ma gayretieri de gözeçarpar. Hiçbk üUce Kürt haUa üzerüıde çahşma¬

lar yapan böylesine çok sayıda dübüüncl foUdorist, müzücbüüncl sosyolog, ta-

rüıçl.. gibi büim adamma sahip olacak kadar şansh olmadı. Bu büün adamlan-

nm çoğu Kürt kökenüdk.

Irak'data Kürtier, sürekü olarak ulusal hataarmm tamnması talebüıde bu¬

lundular ve bunun sonucunda kültürlermi geliştkme hâtaarı kazandüar. Parlak

bk Kürt entelejansiyası geüştl Ünlü "Bâbân" hanedanmm başkenti Süleymani¬

ye haşmetü taal tarafmdan düısel bk okuUa bkükte verüen tek Kürt şehriydi

Yüksek eğitün içüı İstanbul'a gönderüen bu okuldan mezun olanlan şehre, si¬

vü hizmetü, okul öğretmem, yazar ve resmî görevlere bk kaynak oluşturmak

üzere döndüler. Orası doğal olarak Irak bölgesmde Kürt kültür hayatmm mer¬

kezi oldu ve yazarlarm tamamma yakım orada yetişti Sonuçta Süleymaniye'-

nm yerel diyalekti edebiyat normu oldu. ÖzeUüde Arap ve tngUiz edebiyatı gi¬

bi yabancı edebiyatlarla üişta Kürt kültürünün ufkunu genişletti. 1920'ü yüla¬

rm başlarmdan üibaren Kürtçe basmm geüşmesi Kürt edebiyatmm geüşünini

üeriye doğru olumlu şeküde etküedi. Gazete ve dergüerde çevküerüı yaymlan-

ması, Kürt dü haznesüıin modernleşmesüıi ve yenüenmesmi kolaylaştu-dı.

Kürtçe bk Hüıt-Avrupa kökenü düdk ve İran-Aryen aüesmm kuzey-batı

grubuna aütk. İran-Aryen düleri ve diyalektieri doğuda Afganistan'dan, batı¬

da Doğu Anadolu'ya kadar olan alanda konuşulur; o Farsça, Peştu, Beluci ve

diğer bkçok dü ve diyalekti kapsar.

Kürtçe'nm hiçbk zaman bkleşme ve genel bk yapıya kavuşma fu-satı ohna¬

dı. Kürt düi üç grupta smıflanabüecek diyalektüerden oluşur. Kuzey grup Tür¬

taye'de, Suriye'de, SSCB'de, Irak'm, Düıok ve Musul eyaletüıde, İran'm kuzey

bölümündeki Batı Azerbaycan, Horasan ve muhtemelen Belücistan'da konu¬

şulan diyalektieri yapsar. Bu diyalektier Kurmanç, Behdüıan... olarak adlandı-

rüır. Bu grup üci yazı diü geüştkdl

Merkez grubu, Irak'tata Erbü, Süleymaniye, Kerkük ve Kanetan'de konuşu¬

lan diyalektleri (Sorani), İran'm komşu bölgelermde, Mahabad (Motai) diya-
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lekti ve Kürdistan eyaletüıde (Süıe'i) konuşulan diyalekti kapsar. Bu grup da

kendi yazı düini geüştkdl

Üçüncü olarak daha uzak güney ve batıda konuşulan grup, Sanjabi, Kaüıo-
ri, Lakta ve Lori'yi kapsayan Kkmanşah içüı çok önemüdk. Yazüı bk dü yara-

tüamadı. Edebi bk yazı düi geüştkmiş olan Guranice ve Zazaca, Kürtçe alfa¬

besmi tarüısel süreç içmde değiştken dülere bk örnektk. Bugün Kürtçe başü¬

ca üç alfabeyle yazüır. Arap, Latm ve Krü. Bu üç alfabe sistemi de özel işaret¬

ler üavesiyle Kürtçe'ye özgü fenomenleri açüdarlar.

Örneğüı Arap alfabesi -İran ve Irak Kürtieri'nce kuUamür- tekmk olarak

Kürtçe yazuna pek uygun değüdk. Kürtçe'de-Arapça'da olduğu gflîi bk keüme-

nin kökünün tamamlayıcı bölümleri cüşmda sesü harfler ücüıci derecede değü¬

dk. Kürtçe taasüc şürler ve edebiyat 1920'ü yulara kadar Arap-İran alfabesmi

kuUandı. I. Dünya Savaşı'ndan soma Irak'tata Kürtier alfabelerim Latinceleş-

tkme teşebbüsünde bulundular. Bu teşebbüsleri büim adamlan tarafmdan

kuvyetü bk şeküde savunulsa da, her zaman sosyo-poütüc muhalefetle karşüaş¬

tı. Kiktler Irak'ta şkndl bk toplumun enteUektüel hayatı nasü bk zorunluluk-

sa, Arapça bümenüı de zorunlu olduğu bk Arap üUcesüıüı vatandaşı olarak ya¬

şıyorlar. Kürtçe'ye özgü fenomenler bazı harflerin altma veya üstüne yerleştki-

len çizgi üe belktüiyor. İran ve Irak'tata Kürt okur yazarı, okulda, başmda ve

diğer yaym etkinütaerüıde kuUanüan bu Arap-Kürt alfabesmi benimsedüer.

Kürtler, 1930'lu yular boyunca Suriye'de Fransız mandası altmdayken ken¬

di kültürlermi geliştkme hakkım kazandüar. Kuzey grubu diyalektmi konuşan

Kürt enteUektüeUeri, Emk Celadet ve Emk Kamuran Bedkhan çevresmde

toplamp Kuzey Kürt diüyle edebiyatmda bk gelişme uyancürdüar. Emk Cela¬

det kuzey Kürtleri içüı, Mustafa Kemal'üı Türtaye Cumhuriyeti'nce benimse¬

nen Latm alfabesüıe çok yakm bk Latm alfabesi hazu-ladı. Deformun amacı

Kürtier arasmdaki okur yazarlık oranmı hızla yükseltmekti Emk Celadet ve

arkadaşları standart bk Kurmanci'ye uyan ama bugün konuşulan Kurmanci di-

alektme özel bk unsur katmayan, Kürt taasüderüıden esüüenmiş bk alfabe ya¬

ratmak içüı çaba sarfettüer. Aüabe, "Hawar" (1932'den üibaren) dergisi vası¬

tasıyla yayüdı ve hızh ve başarüı bk şeküde kuzey grubu okur yazar Kürtieri'-

nin çoğunun kuUandığı bk yazı diü haüne geldi

Bununla bklikte, İ945 soması, yeni bağımsızüğmı kazanan Suriye, Kürt kül¬

türünün tüm ifade biçünlerine karşı çüctı ve Kürt enteUektüeUerini sürgüne

zorladı.

II. Dünya Savaşı süresince, SSCB ve İngütere, İran'm zengüıüğuıin ve ha-
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berleşme şebekesmin Almanlar'm eüne geçmesini önlemek için, İran'm kuzey

ve güney bölümlermi işgal etti. İta işgal bölgesi arasmdata "tarafsız bölge (no

mans land)"de Kürt müüyetçüeri kendüermi organize etme fu-satmı buldular

ve 1946 Ocağı'nda Kürdistan Cumhuriyetini üan eden İran Kürt Demokrat

Partisi çevresmde örgütlendüer. Kürdistan'm diğer bölümlerüıden Kürt entel-

lektüeUeri, bk yüdan daha az bk süre yaşamasma rağmen eğitün, kültür ve sa¬

nat alanmdata başarüanyla tüm Kürtier'üı hayaUerüıi ateşleyen Mahabad

Cumhuriyeti'ne doluştular.

II. Dünya Savaşı'nm bitiminde Türtaye, uluslararası yardun ahmmda avan¬

taj sağlamak içüı, kendisüıe demokratüc bk ünaj vermeye çahştı. Demokrat

Parti üctidara geldiği zaman Kürt bölgeleri üzerüıdeki hastayı azaUtı: Bölge

aşamah olarak dış dünyaya açüdı ve altyapı tesisleri okuUar, hastaneler... .

vb. yapmak için çaba sarfedüdl Bu iyüeştkmeler içüı kesüı nedenler vardı. Ör¬

neğüı Kürtler arasmdaki okur yazarlık oram %2, 5 'den daha azdı.

Sürgün edüen Kürt köylülerme kendi ülkelerüıe dönmelerme izm verüdi.

Dülermin kuUanımma, -sistematüc olarak artüc daha fazla yasataanamazch-

bk dereceye kadar basm ve radyo yaymmda tolerans gösterüdl* Bazı üyeleri

parlementoya seçüen bk Kürt entelejansiyası gelişmeye başladı. Bununla bk¬

likte resmî ideoloji okuUarda, ordu taşlalarmda ve Medya'da Kürtier'üı kendi

kültür ve düleri olan ayrı bk ulus değü "kendi dülerüıi unutmuş dağ Türtaerl'

oldutaan konusundaki dayatmasım sürdürdü.

Suurm öbür yanmdata Irak'ta, 1958 Temmuzu'nda Albay Abdul Kerün Ka-

sun (annesi Kürt'tü) önderüğüıde bk askeri darbe oldu. Arap ve Kürt halkmm

eşitlik ve bküği temeüne dayanan Irak Cumhuriyeti üan edüdi. Irak Kürdistan

Demotaat Partisi yasaUaştı ve bk Kürt basmı gelişti Kürt varüğma saygı ve

eşitlik detaerasyonu İran, Türtaye, Suriye ve hatta SSCB'deta diğer Kürt bölge¬

lerinde büyük bk etta uyandırdı.

Kürt edebiyatı Irak'ta en güzel dönemüıe gkdl Bkkaç yeni tip şür geüşk-

ken (Iküc, epüc ve drama) geleneksel yapıdaki şik yeniden canlandı. Gelenek¬

sel türden sayüan büyük sanatçüardan bki olan Şak (1904-1962) AbduUah,

Goran ağızdan söylenen folk stüe çok yakm olan vurgulu ritmi tamttı - nesk

türü şik ve serbest şik de yaymlanmaya başladı- . Sosyal durum kendini zorla

kabul ettkdi ve şik yeni bk mİütanlık kazandı.

* Değerli araştırmacı Joyce Blau'nun bu görüşü objektif gerçekliğe uymuyor (Yayınevinin notu).
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İÇİMDEKİ ŞARKI

Zoriukla tutmaya çalıştığım bu sarhoş edici düşünceler

Yine de şiirin dizeleri içine dökülemeyecek

İçimdeki düşünceler ve dilimdeki sözcükler

Öylesine uzak ve ayn ki, bilmiyorum neden

Onlan bir kağıt toman gibi yalnızca toplamalı

Ve ilkbahardan daha güzel bir dünya göstermeli

Umut, düş ve arzulann

Yıldızlardan dahapariak ve aydınlık olduğunu göstermeli

Zefir'in fisıltıh nefesinin öptüğü

Okyanus dinginliğinin gizemini göstermeli

Bu dünyaya, şiirin sesinin

Acı ve üzüntünün gözyaşından

nasıl daha gür olduğunu göstermeli

Eğeryüzde bir gülümseme varsa

Onun güneşden daha fazla pariddığı söylenir

Fakat, üzüntü ortaya çıktığında bu mükemmel şiir

Yuvasını bımkmayı reddeden bir kuş olur

Yine de onlann tüyleri kâğıt üzerinde hiçbir iz bırakmadan

İçimde durmaksızın cıvıldıyor ve mınldanıyoriar

Şiirieştirilmîş bir diyalog: Kan Damlamış Gül

SAHNE 1

Genç adam:

Bak! Onlar orada dans edip ziyafet çekiyoriar

Kulak ver davula, klamete ve flüte

Gürültüyle kaçışan titrek renklere

Kaybolan tek ses tafta elbisenin paslı sesleri

Elini ver bana, yalvanyomm acele et

Bırak aşkımızın dalgası taşısın bizi dansa

Genç Kız:

Saçlanmın içinde bir kırmızı, bir altın güller olmaksızın

Ne ziyafete gideceğim ne dansa

Genç Adam:

Güzelliğinin adına, güzelliğinin adında

Pınltının biryanı çeşme başına dökülüyor

Sonbahar ileriiyor, ağaçlaryalnız ve bahçeler çınlçıplak

Nerede bulunur güller?-Dudaklan mühüriüdür

Genç kız:

Saçlanmın içinde bir kımızı bir altın gül olmaksızın
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Ne ziyafete Edeceğim ne dansa

Eğer aşkın içten, kalbin gerçekten adanmışsa

Kralın bahçesine koşar ve bana bir gül kopanrsm.

Genç adam Paşa'mn bahçesine doğm koşar. Mmldamr

Heryanı katil çetelerie kuşatıh

Kralın bahçesi uzamr nehir boyunca

Şayet ^dersem binbir tehlikeyle karşılaşınm

Şayet beklersem sevgilimin öfkesiyle karşılaşınm

Genç adam yavaşça kasabadan c^nltr.

SAHNE 2

Genç Adam:

f^ıalm bahçesinde dolaşmaktan bitkin düştüm

İşte senin için kopardığım altın güller

Ne yazık ki kırmızı güllerden

Hiç bir iz bulamadım.

Şimdi benimle dans ve şölene gelecek misin?

Genç Kız:

Saçlanmda kırmızı güllersiz asla.

Genç adam göğsünü açar

Kırrmzı güllerin yerini bu tutarmı ?

Genç kız:

O koricunç. Düşman kanını akıtmış

Gel, bir süre için başını gi^sümde dinlendir.

İzin ver, bir çiçek aşkına harap olmuş bu şevkli kalbi temizleyeyim

Bununla bkükte bu bkükçi ve üerici poütücanm ük safhasmdan soma Mu¬

hafazakâr güçler Bağdat'ta üctidara geldüer. Eşitük temeündeta Kürt hataarı

reddedüdi yaym faaüyetieri ve gazeteler yasataandı. 1961 'de hava kuvvetleri

Kürt bölgesüıi bombaladı. Savaş zaman zaman geçici mütarekeler ve ateşkes¬

lerle kesüdiyse de dokuz yü devam etti. MoUa Mustafa Barzani tarafmdan yö¬

netüen Kürt ulusal hareketi, Irak hükümetiyle Kürtier arasmda Kürt bölgesi¬

ne yerel otonomi veren 1970 tarüüi anlaşmayla büyük bk başarı kazandı.

Bu anlaşma Kürtlerüı temel taleplerüıüı somutiaşmasıydı. Kürt düi

Irak'm 2. resmî düi oldu; "Newroz" (Kürtier'üı geleneksel yeni yü bayramı)

Irak'ta tatü günü oldu; beş Kürt bakan atandı ve başkan yarduncüığma bk

Kürt -getküdl Dört yü boyunca Kürtler'm kendi kendmi yönetme organlarmı

kurmasma izm verüdi. Anlaşma SSCB'deta, Lübnan'daki, Avrupa'data Kürt

toplumlarmda olduğu gflîi tüm Kürdistan'da kutiandı. 20. yüzyüda Sevres Banş
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Anlaşması ve Kürdistan Cumhuriyeti dışmda-Kürt hataarı böylesüıe tam ve ek¬

siksiz olarak hiçbk zaman tanınmamıştı.

O sikeçte özelütae ügüıç olan bk fenomen meydana geldi. Irak'm değişüc

bölümlerüıde yaşayan ve şündiye kadar Arap enteUektüel hayatıyla bütünle¬

şen bkçok Kürt enteUektüeü kendi Kürt kimlüclermi yeniden keşfettüer. Düc¬

kate değer sayıda Kürt öğretmem, gazetecisi tarüıçisl avukatı ve mühendisi

ortaya çüctı. Bu süreçte görülen yüzlerce yaym ulusal gelişmeyle kültürel geliş¬

meyi bkbkine bağlama yöntemmin çarpıcı örnetaerüıi oluşturdu.

1970'ü yülarm sonuna doğru Kürt hareketinin ağırlık merkezi İran'a doğ¬

ru kaymaya başladı. Kürtler kendi bölgelerinde Şah hanedanmm devrilmesin¬

de rol oynadüar ve İran Kürdistan'mda kendi örgütienmelerini kurdular. Ab¬

durrahman Oassemlo'nun liderüğüıdeta İran Kürdistanı Demotaat Partisi her

zaman Kürt düinüı ve kültürünün tamnmasmı talep etmişti. Kürtçe tatap bası-

mınm serbest, bırakılması konusunda hükümet zorlandı. İlk defa olarak

İran'da, Salahaddin Yaymevi (Urmiye) ve İran Kürdistam'ndata büyük şehk-

lerle Tahran'data yaymcüar tarafmdan ansüdopedl antoloji gramer tataplan,

Kürtçe sözlütaer yayınladı.

Türtaye'de 1971 ve 1980'de yapüan askeri darbeler Kürtler üzerindeta

hastayı yeniden yoğunlaştırdı. Kültürün ifade edümesi yalmzca yasataanmadı,

bk kez daha sertçe hastaya maruz kaldı.

Irak'ta Kürt güvencelerüıüı 1975'de çökmesi ve Saddam Hüseyüı rejhnüı-

ce Kürtler'e uygulanan vahşi basta, İran ve Irak arasmdata uzun ve kanh sava¬

şm Kürdistan'm geniş bölgelerini yatap yücması, Suriye ve İran'data özgürlük

yoksunUuğu... gibi tüm unsurlarm bk araya gelmesi onbinlerce Kürt'ten oluşan

yoğun bk göç dalgasmı tahrik etti.

Bu miUtecüerüı çoğu Kürt parti hareket ve örgütlerinin koUarmı oluştur-

dutaarı Avrupa'dan ve hatta ABD, Kanada ve Avusturalya'dan vd. sığmma

hakta istedüer. Değişik Avrupa iükelerüıde, özelütae İsveç ve Almanya'da bu

kuruluşlar dergi tatap ve gazete yayımma gkiştüer. Tam bk sürgün edebiyatı

derece derece geüştl

Okunabüen ve göz kamaştıran Kuzey Kurmanci edebiyatmm yeniden can¬

lanması, son on yü boyunca Stockholm, Uppsala ve diğer İsveç şehklerinde

250 esta tatap ve derginin yüksek oranda yeıüden basılması İsveç'in überal yet-

kilüeri tarafmdan teşvik edüdi ve destetaendl Bu dergüer yeni Kürt şaklerirü,

kısa hikâye yazarlarmı ve romancüarım ortaya çücardı. Bu yazarlar, Türtaye
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ve Suriye'deta özgürlük yoksunluğu nedeniyle solan Kuzey Kurmanci edebiyatı¬

mn şaşırtıcı bk rönesans kaynağı oldular.

Paris Kürt Enstüüsü, Kürt "Diaspora"smm periyodik olarak çücardığı 144

yaymm katalogunu yaptı. Enstüü, ta batıdata ük Kürt enstüüsüdür, bk clüzüıe

cesur ve düıamüc Kürt araştu-macı tarafmdan 1983 Şubatı'nda kuruldu. Altı yü

sonra, Kürt düi ve kültürünün korunması ve yeniden canlanduıhnasım destek¬

leyen enstüüye Avrupa ülkelerüıde. Kuzey Amerüca ve Avustralya'da yaşayan

yüzden fazla Kürt enteUektüeü katüdı.

Kürtler olağanüstü bk dü ve etnik canlanma gösterdüer. Yeni çiçetaenen

Kürt şakleri ve yazarları özgürlük ve kültürel geüşme arasmdata ilişkinin çar¬

pıcı bk örneğidkler. Kürtier'üı ulusal hataarı içüı mücadelesiyle temiz bk ya¬

şam ve kendi kültürlermi koruma mücadelesi bkbküıden ayrümaz bk bütün¬

dür.



KÜRDİSTAN VE ULUSLARARASI YASALAR

Ove BRİNG

(Hukuk Danışmanı, Dışişleri Bakanlığı, Stockholm)

Kürt halkımn hataarmm tartışüması konusuna uluslararası yasalar perspek-

tifmden baküdığmda üci sorun öne çücar:

(1) Haltaarm kendi kaderüıi tayüı ükesi ve bu haktan uygulanabüküği;

(2) Ulusal azınlüdarm korunmasmdan hareketle msan hataarı ükelerüıe gö¬

re tanınmış olanataar.

Her üci durumda da kültürel ve tarüısel geri planmm tanımlanması gereta-

yor! Önceta durumda, kendi kendmi yönetme talebüıi doğrudan destetaeyebi-

İecek ulusal kimüğüı ortaya konması ve poütüc bküği sağlayacak geçmiş çaba-

larm bk büançosunun çıkarüması geretayordu.

1. KÜRT HALKI VE KÜRDİSTAN

Bugün kendüermi Kürt olarak gören 16 Müyon civarmda msan var. Onlar,

Türtaye'nüı "Doğu Anadolu" ve "Güneydoğu Anadolu" olarak adlandu-üan böl¬

geleri üe, Suriye'nm en kuzey bölümlermi Irak'm kuzey ve kuzeydoğusunu,

İran'm kuzey batısmı ve Sovyetler Bküği smu-lan içüıdeki bkkaç küçük yeri

kapsayan yarun müyon km^'lüc bk alanda yaşarlar. Yüzyülardan beri bu böl¬

ge Kürdistan olarak adlandu-ümaktadu-.

Kürtler muhtemelen üç ya da dörtbüı yü önce bölgeye yerleşmiş değişüc

Hüıt-Avrupa kökenü haltaarm torunlandu-. Onlar, Babüüler ve Sümerülere

karşı savaşan dağ halkı olarak adlandu-üıyorlardı. Kürtler, kendüermüı M.Ö.
612 yümda Nüıova'yı zapteden ve yalnızca 60 yü sonra Persler'e yemlen Med¬

ler'üı soyundan geldiğüıe üıamrlar. Bmlerce yüdan bu yana, Kürtler diğer haUc-

larla karıştığı içüı bu onlarm etnüc kökemnüı tam bk doğrulutaa saptanmasmı

güçleştkiyor.
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Kürtçe de İran ve Afganistan'da yaygm bk şeküde kuUanüan düler gibi

Hüıt-Avrupa dü grubundandır. Yazı diüne çok yattan olan Sorani lehçesiyle

bkükte üci Kürtçe diyalekt vardır. 17. yüzyüda yazüı hale getküen Kürt edebi¬

yatımn en büyük başyapıtı "Mem û Zin", 7. yüzyüda Kürt tarihinin yok olma¬

dan kalmış ük edebiyat ürünüdür.

Geçen yüzyülar süresince bölgedeta diğer etnik gruplar komşuları tarafm¬

dan asünüe edükken, Kürtler büyük ölçüde kültürel künlüdermi korudular ve

ısrarh bk şeküde bağunsızhtaarmı sürdürmek içüı çaba harcadüar.

İlk Kürtçe gazete 1898'de çıktı, ama okuma yazma bilmeme oram hâlâ

çok büyük ve yazı yaygm değüdk. Türtaye ve Suriye'de Latin, Irak ve İran'da

Arap, Sovyetler Bküği'nde Kkü Alfabesi kuUâmür.

■j

İslam dmi Kürdistan'a 7. yüzyüda geldi ve Kürtler'm çoğu bu düıe bağlandı.

Kürtier'üı çoğu Sünni'dk ama İran'da Şü Kiktleri de vardu:.

Güçlü aüe bağları ve bölgesel bk bey tarafmdan yönetilmenin yanmda kabi-

lesel veya aşketsel yapı Kürdistan'da çok önemü bk faktördür. Aşket bağüüğı

ulusalcıüğm ve bk özgürlük hareketmin ortaya çıkışım güçleştkdl Kürtler bin¬

lerce yüdır aynı yerde yaşasalar da, asla kendi devletlerine sahip olmadüar.

Haçlıları yenilgiye uğratan ve 12. yüzyılın ikinci yansında Suriye ve Mısır'a ha¬

kim olan Selahattin, Kürt tarihinin en büyük şahsiyetidir. Fakat o kendi halkına

asla bağımsızlık veremedi. Devam eden sonraki birkaç yüzyılda Kürt kabileleri

Moğollar'a karşı savaştılar. 16. yüzyılda Kürtler, Osmanlı İmparatorluğu'yla Pers-

liler arasında bir tampon fonksiyonu gören birkaç küçük şeyhlik ve emirliğin ge¬

lişmesini destekleyen hem İranlılar ve hem de Türkler'in ikisine birden karşı mü¬

cadele ediyorlardı. Bu şeyhlik ve emirliklerin birçoğu 19. yüzyıla kadar yaşadı¬

lar. Ama çoğunlukla birbirleriyle savaşmaları onlan birleşik ve bağımsız bir Kür¬

distan kurma yönünde hiçbir teşebbüse sevketmedi. (İngmar Karisson, TLeta Dergi¬

si, Kasım 1988).

Bununla bkükte, bu yüzyülar süresmce, Kürt kabüesel mevcudiyetüı tek bk

ulus içinde erimesüıi savunan epik edebi çaüşmalarm zorlamasıyla bk Türk

ulusal karakter geüştküdi. Osmanü İmparatorluğu'nu çökertmeyi isteyen Rus

çarları bu gelişmeyi destetaedüer ama Kürtier'üı İslam'a olan bağüüğı bkleşüc

bk Kürdistan inancmdan daha güçlüydü.

2. POLİTİK MÜCADELE VE YARI DEVLET OLMANIN

UNSURLARI (1880-1980)

Bu başlık altmda lüusalcüığm uyanmasmdan soma ve poütüc bk faktör ola-
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rak Kürtler'i etküeyen tarihsel olaylarm bk dökümü yapüacaktır. Uluslararası

yasalarm yeni hükümleri çerçevesinde bk devlet ya da yalnızca devlet olma¬

mn unsurlarım taşıyan başka bk poütik bkük için olası yöntemler çerçevesin¬

de ulusal hataarm uluslararası platformlarda tanınması ve ulusal kimüğin gös¬

terilmesi konu üe ügüi bk faktör olarak düşünühnektedk. Başka bk deyişle

bu, Kikdistan'a kendi kaderüıi tayin ükesmin uygulanabüküği değerlendkme-

siyle ügiü olarak görülebüecek uluslararası antlaşmalarm, poütik gkişimlerin

ve olaylarm bk üstesidk.

I880'li yıllar. Ulusal Ayaklanma: Osmanü İmparatorluğu yönetimi altmda

bk Kürt devleti kurmak içüı İran'a karşı isyan eden Kürtler, Osmanülar'm saf

değiştkmelerüün kurbam oldular. Kürt devleti kurulması tehdidine karşı esta

düşmanlar bkleştüer.

1918. Ondört Madde: Başkan Moodrow Wüson'un "savaşm amaçları ve ba¬

nş koşuUan" konusunda 8 Ocak 1918'de Kongre'ye yaptığı konuşma, uluslara¬

rası poütik hataarm kendi kaderini tayin iUcesini kabul ettkdi 12. madde "şim¬

di Türtaer'üı yönetüni aUmdata uluslar Türtaye'nüı mutlak bk yaşam güvenüği

ve zarara uğramayacak kesin bk otonom gelişme fırsatı temin etmesi gerekti-

ğüıi" ifade ediyordu.

1920. Sevre Ban§Antlaşması: Bu anlaşma Türtaye'nüı büyük devlet statüsü¬

nün çöküşünde imzalandı. 62-64. maddeleri içeren anlaşmanm III. bölümü¬

nün başüğı "KÜRDİSTAN"du-.

"italya, Fransa ve İngütere tarafmdan atanmış üç üyeden oluşan, komisyon

(...) Türtaye'nüı Suriye ve Mezopotamya cephelermden kuzeye (...) Ermenis¬

tan'm güney sınırmdan güneye, Euphrates'üı batısma uzanan Kürtier'üı çoğun¬

lukta oldutaan yerler içüı bk bölgesel otonomi plam (...) hazu-layacaktu-. (mad¬

de 62)

"62. maddede tanımlanmış yerlerdeta Kürt haUcı, şayet anlaşmamn yürürlü¬

ğe gkişüıi tatap eden bk yü i^üıde bu yerlerde oturan nüfusun çoğunluğunun

Türkiye'den bağunsız olmayı istedüdermi göstermek içüı (...) Ulusal Bkliği

Konseyi nezdinde gkişknde bulunurlarsa ve şayet Konsey o zaman bu halta

böyle bk bağunsızhğı yürütebüecek yetenekte görürse; bunun onlara verümesi

gerektiğüıi tavsiye eder. Bu çerçevede Türtaye böyle bk tavsiyeyi yerine getk-

meyi ve bu yerler üzerüıdeta tüm hak ve taleplerüıden vazgeçmeyi kabul

eder." (Madde 64:1)

'*Şayet böyle bk feragat gerçetaeşkse, şündiye kadar Musul vüayetmi de
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içeren Kürt yerleşün alanlarmda bağunsız bk Kürt devleti kurma düşüncesme

kadi bağlıhğa Müttefik kuvvetlerin ana uluslarmdan hiçbk itkaz yükselmeye-

cektk." (Madde 64:3)

1922. Irak'ta Kürt otonomisini içeren İngiliz-Irak Deklerasyonu Arka Plan:

1920'de İngütere Irak üzerüıde Mandater güç konumuna geldi ve bu manda

kapsammda olan Musul eyaletinin zengin petrolünü (Türtaye'nin zararma) ele

geçkmeyi başardı. Musul'da oturanlarm %85'i Kürt'tü. "Ingütere-Irak detae¬

rasyonu" Irak sınırları içinde yaşayan Kürtler'e "bu smu-lar içinde bk hükümet

kurma" hakkım tamyordu. İngütere detaerasyonu uluslar bküğüıe resmi ola¬

rak büdkdl

1923. Lozan Ban§ı: Sevres Barış Antlaşması'nm koşuUan teyit edilmedi ve

Batüı güçler, Kürtier'üı zararma olarak Bolşevik Rusyası'na karşı bk savunma

hattı olarak güçlü bk Türtaye olayma önceük verdüer. Atatürk'ün önderüğüı-

deta yeni Türtaye Cumhuriyeti İngütere ağırhkü olarak Irak'taki petrol alanla¬

rıyla ügüendiği için, otonom Kürt devleti düşüncesme karşı çıktı. Onun için Lo¬

zan Banşı'nm Kürtler'le ügüi kendi kadermi tayüı hakkmdan hiç bahsetmeme¬

si hemen hemen sürpriz oldu.

1924. Milletler Cemiyeti: Türkiye-Irak sınırı sorunu konusunda (Musul prob¬

lemi) çahşacak bk "Soruşturma Komisyonu" atadı. Bk İsveç'ü, Eüıar af Wk-

sen, komisyonun başkanhğma atandı. Komisyon bölgedeki poütik ve etnik du¬

rumu soruşturdu.

1925. Musul Sorunu Konusunda Mîlletler Cemiyeti'nin Karan: Uluslar Bkliği

Konseyi'nin komitesi adma Östen Unden'in komisyon raporundata Musul soru¬

nunun çözümüne bk temel sağlayacak teklifi konseyce benimsendi. Çözüm

metni 16 Araük 1925 tarihinde oybküğiyle kabul edüdi. Konseyin düzenlediği

biçüniyle Türtaye üe Irak arasmdata smır, bağımsız bk Kürt devleti olasıüğı-

nm daha da azaldığı anlamma geliyordu; fakat konsey soruşturma konseyinin

teküfi ve İngütere'nin yerel otonomi için komisyon önerisinin gerçetaeştküme-

si için gerekü yönetimsel ölçütlerle ügiü komisyona bügi verümesi doğrultusun-

data ısrarıyla Kürtler'in "yerel yönetim garantüermi" alması gerektiğmi buyur¬

du.

1932. Irak Kürdistam'ndaki Bir Ayaklanma: Ayataanma İngütere tarafm¬

dan bastırüdı. Kürt liderleri MiUetler Cemiyetinin "Otonom Kürt Yönetimi'

konusundata sözünü tam olarak yerine getkihnesi talebinde bulundular, fakat

MiUetler Cemiyeti 1932'de "Irak'tata bütün azmhtaar için otonomi" düşüncesi¬

nin gerçekçi olmadığım kaydetti
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1937. Türkiye, Irak ve İran arasında imzalanmış "Sadabat Paktı", "dokudan

kurulu müesseseleri devkmeyi amaçlayan çete ve örgütler"le ügüi bk madde¬

yi (madde 7) içeriyordu. Bölge ülkeleri Kürt ulusçuluğu karşısmda işbküğme gi¬

diyorlardı.

1943. Irak'ın Barzan Bölgesinde Bir İsyan: Bu Kürt isyanı, daha soma Klan

Şef olacak ve ünü efsane boyutlarma ulaşacak olan MoUa Mustafa Barzani ta¬

rafmdan yönetüdl Barzani ve bkütaeri İran'a kaçmaya zorlandı.

1945. Bir Kürt Devleti Olan Mahabat Cumhuriyeti İran Kürdistanı Bölgesi'n-

de 1945 Aralığı'nda ilan edildi: Barzani üderlerden bkisiydl Kuruluşunun ük

bkkaç aymda, yeni devlet Sovyetler Bküği'nden önemü bk askeri ve poütik

destek gördü.

1947. Mahabbat Cumhuriyeti Yıkıldı: Sovyet desteği çekiünce İran bkütaeri

bölgeyi kontrol altma aldı. Cumhuriyet'üı bkkaç üderi idam edüdi. 1947 Tem¬

muzu'nda, Barzani ve onun seçkin bklüderüıüı yolu Sovyetier Bküği tarafm¬

dan kesüdi "500 kişinin ricat"ı Kürt ulusçuluğu tarüıinde efsanevi bk anlam ka¬

zandı. Barzani'ye somasmda 1 1 yü kalacağı Sovyetler Bküği'nce sığuıma hak¬

ta verüdi.

1958. Barzani, peşmergeleriyle bklücte Kürdistan'm bağımsızüğı içüı yeni¬

den süahh mücadele başlattığı Irak'a gkdl (Bunlar ölüme meydan okuyan in¬

sanlardı).

1970. Irak Hükümetiyle Ateşkes Antlaşması: Bu anlaşmayı tataben yapüan

plebistle, Kürtler çoğurüukta oldutaan yerde otonomiye kavuştular. Kültürel

hataarm garantisi 1970 anayasasmda da yer aldı.

1974. Bağdat Bir Otonomi Kanunu ve Otonom Kürt Bölgesini İlan Etti: Bu

kanun, 1970 ateşkes antlaşmasmm karşüadığı içerüde çataşmadığı içüı Kürt¬

ler'i böldü. Savaş yeniden başladı.

1975. Irak ve İranArasındaki CezayirAnlaşması: Şah Irak'tata Kürt isyancı¬

lardan desteğini çekti. İsyan başarısızlığa uğradı ve Barzani Tahran'a kaçtı.

1978. Barzani'nin Ölümü: Onun üci oğlu (özeUüde İdris Barzani) Kürcüstan

Demotaat Partisinin üderüğüıi üzerüıe aldı.

1980. İran ve IrakArasındaki Savaş: KDP'nüı Irak'm kuzey sunr bölgelerm-

deta eylemleri. İran'dan lojistüc destek. 1980 Eylülü'nde otonom Kürdistan

bölgesini temsüen 50 kişilik yasal bk mecüs seçüdl

Şündiye kadar tarüısel geüşmeler beürtüdi; bk yandan uluslarm kaderlerüıi

tayüı ükesi (hem Kürtier'üı kendisüıce hem de "Mületler Cemiyetl'ndeta top-
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lumlar ve "Sevres Barış Antiaşmasfnca) Kürtler'm durumuyla bağlantüanchrı-

hrken öte yandan da bu üke, otonomi yönünde bazı üerleme programları kay-

dedüse de pratücte uygulanmadı (Irak'taki Kürtler'in yerel yönetün kurma

hakkı). 1926 gibi erken bk tarüıte azınlüdarm kendi diUermi kuUanma hakta

konusunda Bağdat'ta bk kanun üan edüdl fakat poütüc düzeyde Kürtler'e yapı¬

lan zulüm Türtaye'de çok daha açüc bk özelüktl "Sevres Banş Antiaşmasl'n-

da taslağı çücarüan bağımsız bk Kürt devletmüı geüştkümesi projesi hemen

sonra kazanan güçlerce Lozan'da yüzüstü bu-aküdı ve yerüıe getkihnesi içüı

bküğin onay verdiği rol 1925'de -Sevres dökümanlarma göre- uygulanmadı.

Kalan tek şey yalnızca yerel otonomi düşüncesiydi.

Sevres Banşı'nm koşuUan asla uygulanmadığı için uluslar topluluğu ve onun

tesis edihniş kurumları, uluslararası kanunlara bağh gelenetaer çerçevesüıde

Kürtler'in meşru varhğmm geliştkümesüıe karşı herhangi bk yaptırım, uygula¬

mada başansızhğa uğradı; bu, uluslararası üişküerin idaresinde muktedk bk

poütüc bküğüı kuruluşu anlamma geüyor. Bugün bu Kürt hareketi içüı güçlü

bk argümandu".

Sonuçta, Kürtler varhtaarım bölgesel çerçevede oluşturmaya çahşmak zo¬

runda kaldüar. Mahabad Cumhuriyeti yalmzca bk yüdan bkaz fazla bk süre

varhğmı koruyabüdi (Aralık 1945'ten 1947 ükbaharma kadar). Onun bk dev¬

let olarak poütüc bk bağunsızlüc ve süreküük gösterip göstermediği tartışüabi-

ür. Öte yandan, uluslararası hukuk açısmdan baküdığmda onun yeterü politüc

seçim ve uluslararası iüşküer idare etme yeteneğüıe sahip olduğu düşüniüebi-

Ik (ama alt derecede bk devlet statüsüyle). Kürt ulusçuluğunun bu somut açık¬

laması hukuta açıdan bazı çücarlarm da bk ifadesiydi. Mületler Cemiyetinin

yönetmeüği vasıtasıyla, haUdarm kendi kadermi tayüı ükesi başkan Wüson'un

1918'de üan ettiği 14 maddeden daha kapsamh bk poütüc üke haüne geldi.

1945'ten soma yasaj krüerlerüı tablonun bk parçası olduğu konusu açıkhk ka¬

zandı ama, bu taüerlerüı de bizzat BM'nin kendi uygulayacağı pratüc adunlar-

la geüştkümesine üıtiyacı vardı. Genel Kurul 1970'te özel bk detaerasyonla

(Dostça İüşküer Detaerasyonu) BM yönetmeüğüıe geçküen büdkiyi de kapsa¬

yan uluslararası hukuta ilkeleri yorumladığı zaman, tarafsız bk anaüzin kesin-

ütae olanaksız olduğu kendi kadermi tayüı ilkesi konusunu genel terünlerle ifa¬

de eden uzlaşma açıklık kazandı.

1945'DEN SONRA KENDİ KADERİNİ TAYİN İLKESİ

Metnin haUdar içm kesüı bk bağunsızlüc hakkmı kapsayıp kapsamadığı ve
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hangi "haltaarm" bu hakta kuUanacağı konusunda belksiz ve genel mahiyette

yorumları olduğu söylenebükse de, haltaarm kendi kadermi tayüı ükesi BM

yasasmm iUc maddesüıe yazüdı (Mad. 1:2). Kendi kadermi tayüı ükesi betaen-

medik bk şeküde BM Anayasası'na da konuldu; 76. maddesinde, kendi kaderi¬

ni belktmede üci yol gösterüdi: Bküıcisl yerel hükümeti kurarak (otonomi), di¬

ğeri de, tam poütüc bağunsızüğa giden gelişme yolunu izleyerek bağunsızlaş-

mak.

1960'ta Genel Kurul 2: 1. maddeden daha üeri bk geüşmeyi ifade eden

1514 nolu çözümü (XV) (Sömürge Detaerasyonu) kabul etti Detaerasyonun

başlığı "Sömürge Ülkeler ve HaUdar" için bağunsızük konusunu ifade ediyor

ve sonra yürürlükte olan ücinci paragraf şöyle devam ediyor:

"Bütün halklar kendi kaderini tayin hakkına sahipür. Bu hak nedeniyle onlar öz¬

gürce kendi politik statülerim belirlerler ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme¬

lerini serbestçe gerçekleştirirler."

"Bütün haltaan" biçimindeki genel tanıma rağmen, Bkleşmiş MiUetler pra¬

tikte kendi kaderini tayin hakkmı (haühazırda bağunsız bk devletin kurulmadı¬

ğı yerlerde) tarafmdan ana ülkeden zorla ayrümış bölgelerde, sömürge bağun-

üügıdan acı çeken bk halka verüece bk hak olarak yorumlach. Bu yalnızca,

1960'ü yıUarda bkçok batüı yorumcuyu batüı üUcelerce uygulanan geleneksel

"tuzlu su sömürgecüiği"nm ortadan kaldu-ümış olduğu yorumlarma götürdü. Gö¬

rünüşe göre kendi kaderüıi tayin ükesi uzaktan yönetümeyen bölgelere uygula¬

namazdı.

Bununla bkükte bu, ulusal azuüüdara bu hakkm verilmediği gibi bk anlama

gelse de, BM pratikte sömürge olarak idare edüen ve beürlenen bölgelerle ye-

tincü. Hem pratik ve hem de poütik nedenler açısmdan bu "sömürge ülkeler

ve haltaar" için bağunsızlüc, özel sömürge bölgelerinde oturanlar için bağımsız¬

lık anlamma geliyor - çoğunlutaa etnüc kökenleri karışüc bk nüfusa - fakat be-

Ikli etnik gruplar için bağısızlık sömürge statüsimden ayrı olarak düşünüle¬

mez. BM uygulamalarmm bu özel niteliği bağunsız bk devlet kurma amacı

gerçetaeşene kadar Kürtler'in kendi kaderüıi tayüı hakta talebüıe karşı bk ar¬

güman olarak kuUanüacaktu-.

Aym zamanda, BM kararları ve diğer dökümanlarm da kuUanüdığı gı*bi

"haltaar" sözcüğünün yasal çerçevede önemü bk ağırüğı olması gereken doğal

bk anlamı vardu- (doğru bk yorumun normal bk biçünde uygulandığı yer).

"Haltaarm" kendi kadermi tayüı hakkı ükesüıüı yasal bk yorumu bk "halk"ı ka-
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rakterize eden faktörlere (ırk, dü, kültür ve tarüı) itfljar etmez. Kendi kaderi¬

ni tayüı hakta ilkesinin yasal bk yorumu bk "halk"ı karakterize eden faktörle¬

re (u-k, dü, kültür ve tarüı) kibar etmez. Kendi kadermi tayüı hakta için Kürt

talepleri, yaygm bk dü ve kültürel mkasıyla farkü bk haltan varhğı temeüne

dayanchğı için ciddi olarak ele aünması gerekkdl

Öte yandan BM yasasmm 2: 1. maddesi "örgütienme, üyelerinin tam bk

eşitük ve egemenük temelinde bk araya gelmesinden oluşmuştur" ilkesini ka¬

bul eder. Diğer şeylerüı yamnda bu, "ülkelerm bölgesel bküğüıe saygı" anlamı¬

na geür ve bu saygı bölgesel statükonun korunması adma her zaman bk argü¬

man olarak kuUamlabük. "Sömürge Detaerasyonu"nun yürürlükte olan 6. pa¬

ragrafı şöyle der:

"Ulusal birüği ve bir ülkenin bölgesel bütünlüğünü kısmen veya toptan bozmayı

amaçlayan bir teşebbüs BM'nin kuruluş ilkeleri ve amaçlanyla bağdaşmaz."

BM'deta çoğunlutaa bu madde -pratikte anlaşmazütaarm barışçı bk çözü¬

mü için çoğunlutaa kuruluş ilkeleriyle bağlantüandırüır (Madde 2: 3 ve 33)-

var olan devletlerden ayrılmaya karşı bk savunma olarak yorumlanır.

Yukarıda anüdığı gibi Genel Kurul 1970'te 265 nolu çözümü (XXV), "Dost¬

ça İüşküer Detaerasyonu"nu kabul etti. Diğer şeylerin yanmda BM "Tüm halk¬

larm kendi poütik statülerini beürleme hakkma sahip ve her devletüı bu hakka

saygı göstermek zorunda olduğunu beyan etti. Ayrıca devletler, haltaan kendi

kaderüıi tayin hakkmdan yoksun bırakmak için kuvvet kuUanmaktan satana-

cataardrr. Bununla bklikte bu hak "haUdarm kendi kaderim tayin ve eşit hataa-

ra sahip olma ilkesi uyarmca kendi kendüerini yöneten egemen ve bağunsız ül¬

kelerin poütik bküği veya toprak bütünlüğünü tükenin tamamı veya bk kısmm-

da zayıflatan veya parçalayan" eylemlere izin veriyor gflji yorumlanmayacak-

tu-. Bu şeküde. Dostça İüşküer Detaerasyonu yalmzca kendi kaderini tayin ü-

kesine saygı gösteren iükelerin toprak bütünlüğünü korur. Kürdistan konusun¬

da ne Ankara ne de Bağdat hükümeti böyle bk saygı gösterdiğmi iddia edebi-

ür.

Yasal duruma göre varüabüecek sonuç kendi kaderini tayin hakkınm artık

kuUanümayan bk hak olduğudur. Böylece, bağımsız bk devlet kurma biçimin¬

de kendi kaderini tayin etme talebi uluslararası kanunla korunan diğer değer¬

lere (toprak bütünlüğü, ulusal egemenük, anlaşmazütaarm barışçı çözümü)

karşı bk denge unsuru olarak kuUanümaktadır. Kendi kaderini tayin ilkesine

başvurulduğu zaman ayrümanm kapsamı ve sonuçlarmm kavranmaya çahşü-

ması gerekmekte. Kürdistan'm durumunda, bölge devletlerinin rızası aünmak-
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sızm (PKK Türtaye'nin doğusunda bağunsız bk devlet kurmayı talep ediyor)

yeni bk devlet kurma sonucuna karşı bkçok argüman var. Öte yandan lÛO yü¬

dan daha fazla bk süredk devam etmekte olan Kürt ulusal talepleri de gözö-

nüne alınmak zorundadu- ve bu da kısa ömürlü Mahabad Cumhuriyetlnce

temsü edüen zayıf geçmiş örneğe başvurmaya götürür. O bağunsız bk devlet

biçüni almamış olsa büe tarih tarafmdan destetaenen bk ulusun kendi kaderi¬

ni tayüı hakta tanmmahchr.

Varolan bk devlet içinde "otonomi anlammdata bağunsızlüc talebi" daha az

karışüc bk sorundur. Geçmişteta bk devlet örneği temeü üzerüıe oturacak böy¬

le bk talep, şayet etnüc azınük yeterü oranda bk nüfusa sahipse, kafi derece¬

de bk kültürel mkasa sahipse ve bağunsız bk yönetün sistemi için tarüısel bk

emsaü varsa ya da uluslararası toplumca böyle bk yönetim istentyorsa hatın

sayüır bk ağu-hğa sahip olur. (Bklüc Konseyi'nce 16 Araük 1925'te üan edüen

Detaerasyon'da MiUetier Cemiyetinin tavsiyeleri) Ortadoğu'data Kiktier'in

gelecekte buralarda bk otonom yönetim için uluslararası destek betaemesine

sebepleri olabük.

ULUSLARARASI KANUNLARA GÖRE

AZINLIKLARIN KORUNMASI

Kaderini tayin ilkesinin uygulanabük olmadığı ya da pratik olarak yürütül¬

mesinin olanaksız olduğu yarlerde bu etnik bk azmhğm kültürel bküğüd koru¬

mak için diğer yasal normlara güvenmesini önler. İnsan hataan her zaman gü¬

venü bk şemsiye olarak uygundur (özelütae poütik ve sivü hataan).

1966'da kabul edüen "Sivü ve poütik hataar üzerine uluslararası sözleşme"-

nin ilk maddesi yürürlük olan sömürgeye ait Detaerasyon'un 2. paragrafım ke¬

limesi keümesine tetaar eder: "Tüm haltaar kencü kaderini tayin hakkma sa-

hiptk... Onlar kendi poütüc statülerini özgürce beürlerler ve ekonomik, sosyal

ve kültürel gelişmelerini serbestçe gerçetaeştkkler." Sivü ve poütik hataan

üzerine bk sözleşmeyle bu metnin alınması ügüıçtk. Bu durumda, bu hataar

bk devlet içmde otoritelerle iüşkiü olarak uygulanchğmda, bu koşuUarda bu yö¬

netim, sömürgeci bk nitelik taşıyor ya da taşunıyor olsun; santa kendi kaderini

tayin ilkesi bk devlete resmi olarak bağh bk yönetim talebüıde bulunulmuş gi¬

bi görünür.

Hangi durumda olursa olsun, kendi kaderini tayin hakkım hesaba katma¬

dan, Kişisel ve Siyasal Hataar Uluslararası Sözleşmesi'nin ayruncüığa karşı ko¬

runmaya (madde 26) üave olarak, bk devlet içmdeta ulusal azmhtaarm korun-
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masıyla ügiü maddeleri de içeriyor olması doğalcfar. Bu nedenle bu almtıyı bul¬

mak pek şaşu-tıcı değüdk, bu maddeyi izleyen düzenleme (madde 27) şöyle

devam eder:

"Etnik, dini ya da dilsel azınlıklan bulunan ülkelerde, bu azınlıklardan insanlann

kendi grubundan üyelerle topluluk oluşturma, kendi kültürlerinden yararlanma,

kendi dinsel inançlanm yerine getirme ve öğretme veya kendi diliıd kullanma

hakkı inkâr edilemez." İran, Suriye, Irak, Lübnan ve SovyeÜer Birliği örneğin

27. maddedeki koşullan kabul eden ülkelerdir. Türkiye henüz konvansiyonu im¬

zalamadı.

1966 msan hataarı sözleşmesüıdeta kesüı normlarm, uluslararası kanunlar

statüsünde olma ve tüm devletlere uyma zorunluluğu getkmesi gflîi temel bk

karakteri vardı (onaylama ve katüma konusundata başansızhğı dışmda). BM

sözleşmesinin 56. maddesi üye devletlere bu normlara msan hataarma saygı

duyulması konusunda çalışma zorunluluğu getkk. Bu sözleşmeden sonra, BM

üyeüği en temel insan hataarma saygüı olmak zorunluluğunu getkdi.



III. BÖLÜM





KÜRTLER VE Biz

MtğLİILÖÖlV.

(İsveç Mültedler ve GödenlerBakanı)

Tam olarak üç yü önce, msanhğa karşı işlenen suçlar üstesine "Halepçe"

adı etaendi. Bu Kürt kasabasmm savunmasız saküüeri künyasal süahlann kul¬

lanımı vasıtastyla tüyler ürpertici bk ölümle karşüaştüar. Bu korkunç trajedi-

nm amlan asla züunlerden sümmemeü. Masum üısanlarm bu katüamı, basta

ve şiddete karşı mücadele etmek konusundata görevünizi sürekü olarak hatu--

latmaya hizmet etmeü.

Kürt haUa onurlu bk tarüıe ve zengüı kültüre sahiptk. Bu tarüıe zuhnün, dü¬

sel baskımn, yoğun yeniden iskanm ve diğer üüaUerm ya da temel msan hataa-

n inkârlarmm eşük etmesi trajüctk.

Kürtler yulardan beri kendi düleri ve etnüc kökenlerüıden dolayı aynmcüı¬

ğa maruz kaldüar. Bu, değişen oranlarda bugün de hâlâ devam ediyor. Onlara

da diğer azmhk gruplan kadar kendi kültür ve gelenetaermi koruma ve geüştk¬

me izni verümesi önemüdk. Bu, BM İnsan Hataan Evrensel Büdkislnm 2.

maddesmde ifade edüiyor. Oradan aüntı yapıyorum: "Herkes, u-k, cmsiyet, dü,

dm, poütüc ve diğer düşünceleri veya sosyal kökem, müUdyet, doğum ve diğer

statülermden dolayı herhangi bk aynma tabi tutuhnaksızm bu detaerasyonda

ayrmtüanyla beürtüen hak ve özgürlütaeri kuUanma hakkma sahiptk."

Kürt haUcma düi ve zengüı gelenetaermi gelecek kuşataar içüı muhafaza et¬

me fu-satı verümesi gerekk. Onlara, inkâr edüdiği yerlerde yaşadüdan üUcenm

ekonomüc ve poütüc hayatma katüma hakta da verümeüdk.

Ne yazüc ta, Kürtler kendüerüıe acı çektken bk etnüc tamük ve onunla bağ¬

lantüı değişüc unsurlarla temsü edümiyorlar. Aym zamanda Kürüer'm durumu

Orta Doğu'data bkbkleriyle iç bağlantısı olan bkçok karmaşüc problemlerm-

den bkidk de.

Hükümetünüı Kürtler'm yaşdüdan üUcedeta durumlan hakkmda derm ügisi-

ni ifade eden bkkaç firsatı oldu. ÖzeUüde Irak'tata Kürtier'e yapüan kötü mu-
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amele ve işkenceyle ügüi çok sayıda rapolarm bölgedeki msan hataarı üzerüıe

üginüı yoğunlaşmasmda katkısı oldu.

"Kürt HaUa İçüı İnsan Hataarı İsveç Komüesl' yatanlarda İsveç hükümeti¬

ne gönderdiği bk mektupta uluslararası kamuoyunun düdcatüıi Kürtier'üı duru¬

muna çekmek içm devam eden İsveç komüesi eylemleri içüı farkh yöntemler

teküf etti Ben İsveç'üı her zaman olduğu gibi mümkün olan her yoUa, Kürt¬

ler'e karşı yapüan msan hataarı üüaUerme karşı zorlayıcı türde eylemlerüıi sür-

düreceğüıi temüı ediyorum. Bu komüenm hükümetierüı gündemüıde önemü

bk yer tutan etraflı yeni bk müheci ve göçmen poütücasmm oluşması içüı hü¬

kümetle de hem fück olduğu anlamma gelk. Böyle bk poütücanm en önemü

unsurlarmdan bkisi İsveç'üı destetaediği dünyadata demotaatüc gelişme ve üı¬

sanlarm kaçmasma neden olan çok açüc nedenlerüı ortadan kaldu-üması içüı

insan hataarmm güçlü bk temel savunuşudur.

Bu nedenle, dünya toplumunun Kürt sorunu üzerüıe olan dückatinin yoğun¬

laşarak süreceğüıden şüphe edümemesi gerekk. Onlarm msan hataarı duru¬

mu, İsveç hükümetüıce tatmm edici koşuUarda yaşamayan diğer azmhk grup-

larmta kadar yatandan izlenmeye devam edecektk. İkiü üişküerde olduğu ka¬

dar, uluslararası platformlarda da Kürt sorununa hak ettiği önem verilmeye

devam edecektk.

İsveç, kendi üUcelermüı dışmdaki kamplarda yaşayan mültecelerüı hayat ko-
şuUarmdata güçlütaeri giderme çahşmalarma değişüc faaüyetierle yardun et¬

meye devam edecektk. Onlarm bazüan İsveç'e yerleştküdl Bkçoğu kendi üı-

siyatifleriyle geldi ve sığmma istedi. Diğerleri aüelerüıe katümak içüı geldüer.

Onlar burada yeni bk hayata başlamak zorundaydüar ama şündi toplumla iyi

bk şeküde bütünleştüer.

Bununla bklücte İsveç'teki Kürt toplumunun sayısmı bümek güçtür. Biz et¬

nik kökenlerine göre üısanlan kaydetmiyoruz, yalnızca vatandaşlık veriyoruz.

Kaba bk tahmüüe İsveç'te yaşayan en az 10. 000 Kürt'ün ohnası bizün onla¬

rm kökenlerinüı olduğu yerlerdeta koşuUara ne kadar ciddi baktığunızm bk ka¬

mtıdır. Onlar korunma için geldüer.

Bazüan başka yerlerden korunma isteğüıde bulunmaktan vazgeçse büe m-

san hataarı açısmdan ana problem Kürt haUcmm kültürel ve etnüc hataarı soru¬

nunun değişmeden aym kalmaya devam etmesidk. Bu sorunlar ele ahnmalı,

bu konferans şündüd durumun nasü değiştküeceği konusunda görüş ahşverişi

yapma ve tartışmak içm çok faydah bk fu-sat sum^or.
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Halepçe'nm acı hatu-alan bizi, geleceğe umutla bakmaktan ahkoymamah.

İsveç hükümeti adma bu önemü uluslararası formu açmaktan büyük zevk

duyuyorum. Size başarüı ve verimü geçecek üç gün düiyorum.

İlgüıiz içüı teşekkür ediyorum.





KURT HAKLARININ TANINMASI

Şeyh İzzeddin Hüseyni

(Temsilci)

Değerü konferans katüımcüan!

Sevgiü arkadaşlar ve konutaar!

"Komala", "İran Kürcüstan Demotaat Partisi", "Devrünci üderük" ve bu kon¬

feransa katümak için davet edilmiş olan diğer bağunsız delegeler adma, İsveç

halkma, İsveç hükümetine ve "Kürt Halkmm İnsan Hataarı için İsveç Komite-

si"ne, özelütae bu konferansı düzenleyen komiteye, Kürt halkımn tarihindeta

çok hassas ve dokunakh bk durumda bu olanağı yaratarak, Kürdistan'm farkü

parçalanndan gelen biz Kürtler'in gerçek enternasyonal dostlarımızla ve des-

tekçüerimizle aym yerde toplanabümemizl bkbkünizi tamyabümemizi ve ya¬

tan işbküği içinde banş için bk ışüc yakabihnemizi sağladüdan içüı teşekkür et¬

meyi gerekü görüyorum.

Uluslararası ve bölgesel bk sorun olarak Kürtier ve Kürdistan sorununun,

Kürdistan'm hem işgal edümiş ve hem de parçalanmış ohnası gerçeğüıden kay-

nataandığı söylenmeüdk. Doğal olmayan bu olgu ortadan kalkmaksızm, bu so¬

runa nihai bk çözüm bulunamaz.

Bu olgu atalda tutularak, bazı gerçetaer ortaya konulabük: Tüm Ortadoğu

bölgesüıdeta Kürt davasmm hedefi bkdk. Kürdistan'm tek bk parçasmdata

Kürdistan bağunsızlüc hareketmin başarısı veya yenilgisi diğer parçalardata

durumu doğrudan etkiüyor. Bugün Kürdistan'm her köşesüıdeta Kürtier'in ken¬

düerüıi "Irak Kürdistam"m kapsayan mevcut ayataanmamn taraftan olarak ka¬

bul etmelerüıin nedeni budur. Bu ayataanmaya paralel olarak, İslam örtüsü al¬

tmda her türlü suçu gerçetaeştken reakstyonlar ve bastacı bk rejimin zulmü al¬

tmda eziyet çeken, "İran Kürdistam"ndata müyonlarca Kürdü unutmamanız

için sizlere ve dünya kamuoyuna başvuruyorum. İran'da bmlerce genç ve yaşh

insan gizüce kurşuna cüzümiştk. Bunu söylerken esta olaylan hatırlatm^oruz;

Bu suçlar şu anda da sürüyor. ~
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Arkadaşlar!

Ulusumuz çok güç ve hassas bk durumla yüzyüze geüyor, mücadelecüeri-

miz bu koşuUarm fartandadu-lar. Onlar tüm zorlutaara rağmen, mümkün olan

üer vasıtayla özgürlük mücadelelermi sürdürmeye kararhdu-lar.

Onlar, içmde bulundutaan kötü durumları üe ügüi itkazmızı yükseümeniz

ve yardun eünizi onlara uzatmanız içüı size, siz uygar dünyaya çağrıda bulunu¬

yor.

Oylanması ve genel bk karar olarak kabul edümesi içüı Stockhohn konfe¬

ransma 3 maddeük bk teküf sunuyoruz.

1) Ortadoğu sorunlarmı çözmetae uğraşan her uluslararası konferansm,

Kürtler ve Kürdistan sorunuyla somut ve bağunsız bk konu olarak kapsamma

almaşım talep ediyoruz.

2) Böyle bk konferansta Kürdistan'm tüm parçalarmdata Kürt sorunu gün¬

deme gehneüdk ve Kürdistan'm tüm parçalarmdata haUcm hataarı tartışümah

ve bu hataar künden geürse gelsm her türlü saldu-ıya karşı güvence altına ahn-

mahdır.

3) Bu uluslararası konferansm veya başta Güvenük Konseyi ve Bkleşmiş

Mületler ohnak üzere Ortadoğu sorunlarıyla ügüenen ve Kürt sorununa bk çö¬

züm buhnaya uğraşan diğer kongrelerüı ya da kişüerüı, halkm kendi geleceğmi

beürlemesi konusunda serbestçe oy verebüeceği bk referandumun uluslarara¬

sı gözlemcüerüı gözetünüıde Kürdistan'm tüm parçalarmda yapümasmı karar¬

laştırmalarım öneriyoruz.

Bize göre bu, Kürt sorur- unu çözmek içüı mantüch, doğru ve demotaatüc bk
çözümdür.

Teşekkür ederim.



SURİYE KÜRTLERİ NE DURUMDA

Suriye Birieşik Kürt Demokrasi Partisi

Polinik Bürosu Damascus, (13 Mart 1991)

- Stockholm'de toplanan Kürt halkıyla dayanışma kongresinin başkam

- "Kürt Halktyla Dayanışma İsveç Komitesi"nin üyeleri

- Sayın misafirler

Binlerce Kürt demotaatı ve eğitüncisüıin bulunduğu Suriye'deta bk buçuk

müyon Kürt'ten bki olarak size en içten ve en sıcak selamlarımızı veriyor, de-

motaasi problemi ve onun çözümüne hizmet etmesi haltaara verilmiş vazge-

çümez hataar ve insan hataarı konusunda çözüme ulaşma kadar, bizün Kürt

halkmm üzerüıe yoğunlaşmış ulusal basta ve u-kçüığm ortadan kalduılması yö¬

nünde de kongredeta çabalanmzm başarıya ulaşacağmı umuyoruz. Bu kongre¬

nin Kürt ulusunun yoksun olduğu onun tüm ulusal hataarma, özelütae eğitün

ve insan hataarma bk çözüm aramak konusunda yarduncı bk faktör olacagma

şüphemiz yok.

Biz, yaptığmız bu saygıdeğer kongrenin Ortadoğu'da, özellüde de Türtaye,

İran, Irak ve Suriye'de insan hataarı mücadelesinin önemini netleştkmesi ka¬

dar demokratik düşüncenin büyümesi ve yayılması için daha iyi ve faydah bk

adım olduğu konusunda umut ve güven doluyuz. Onun içüı böyle bk kongre ve

buna benzer formlar, gelecekte, Kürt haUa ve diğer haltaar tarafmdan takdk

edüecek ve hayü büyük önem verüecek, arzu edüen barış ve demotaasiyi zor¬

layacak bk unsur olacaktu-.

Geçen yü Paris'te Daniela Miterand'm himayesinde gerçetaeşen Kongre,

özelütae merhum Andre Saharov'un Kürt haUcmm sorunları konusundata tek-

üfler doğrultusunda verimü yapıcı öneri ve çözümlere ulaştı. Suriye'deta Kürt

halta bu kongreden de, Paris'teta gibi öneri ve teküfleri bk kez daha araştır-

masım umuyor. Biz, kanh düctatör Saddam Hüseym'üı üderüğüıdeta Bağdat re¬

jiminin kimyasal süah kuUanarak gerçetaeştkdiği dehşetin de asla unutulma-
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ması gerektiğüıi belktmek istiyoruz. Böylesi süahlarm Irak Kürdistam'ndata

halka karşı daha önce de kuUanüdığı hesaba katümah.

Biz, Irak'tata Kürtler'in yok edilmesi niyetinin hem Türtaye hem de İran'¬

data u-kçüan tatmin ettiğml demotaasi ve insan hataarmm temel kuraUarmda

ve Kürt halkma karşı uyguladığı saldu-gan poütücalardata gerçetaeri sataama

ve gizlemenin bk yolu, onlan tüketmenin yüzlerce yolundan bki olarak önce-

ütae Ankara'data yöneticüere zevk verdiğüıe, Avrupa kamuoyunu aldatmada

yardımcı olduğuna inamyoruz.

Müyonlarca Kürt, Avusturya'mn başkenti Viyana'da katledüen İran Kürdis¬

tam Demotaat Partisi genel setaeteri Dr. Abdul Rahman Oassemlo hakkmda

bügi ediniyor. Tüm Kürt halta saygıdeğer kongrenizin bu duruma ilişkin ügüeri-

ni takdk edecek ve kendini rahat hissedecek, aynca Dr. Oassemlo'nun katü-

amıyla ügiü tüm bügüerin sunulması hakkmda Avusturya hükümetine yapüa¬

cak bk başvuruyu da destetaeyecektk. Biz eminiz ki, böyle bk çözüm, şayet si¬

zin saygıdeğer kongrenizce başarıhrsa, msan hataarmm korunmasıyla ügüi te¬

mel kuraUan ayrmtüanyla yazacak ve Kürt baltayla dostluk iüşküerini pekişti-

recektk.

Öte yandan Suriye'deta Kürt halkımn koşuUan tatmin edici ve rahat hissedi¬

lecek düzeyde değüdk. Gerçek duruma rağmen, Kürt halkımn Suriye'deta var¬

hğı uzun geçmişten bu yana coğrafi ve tarihsel bk sorun olarak günümüze ka¬

dar devam etti ve bu gerçek bugün de varhğmı koruyor.

Fırat ırmağmm var olduğuna dak konuştuğumuz zaman biz, tam olarak ger¬

çek ve doğru bk olgudan bahsetmiş oluruz; en derin teessürümüze rağmen, Su¬

riye hükümetinin resmi poütücası bu gerçeği algüamaya ya da öğrenmeye gay¬

ret göstermez. Devletin bu resmi poütikası yüzünden, Suriye'deta Kürt halta

için özel ve istisnai önlemler ahnır. Bunları şöyle su-alayabilkiz:

1. Suriye'deta Kürt kiütikü ve dilinin yasataanması.

2. Tarihsel adlanm siüp yok etmek için yüzlerce yühk Kürt köylerin geçmiş¬

ten gelen isimlerinin Kürtçe'den Arapça'ya değiştkümesl Şu bölgelerdeta köy¬

lerin acUan değiştkücü: Efreen (Kürtdağı) Ein Al-Arab (Kobani) ve Gizeer

(Hasaka).

3. Eğitim kuruluşlarmdan mezun olan 200'den fazla öğrencinin Kürt olduk¬

ları için bilimsel bk mevtaye ulaşma hataarmdan mahrum edilmesi ve kovul¬

ması. Bu yalnızca, son üç yüda olanlann süregelen bk örneğidk. Bu uygulama-

larm periyodik olarak tetaar edüdiği gözönünde tutulmahdır.
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4. Gizeer (Hasaka) yönetim bölgesinde, 1962'den beri 100 binden fazla

Kürdün yasal hataan olan Suriye tabiyetl kimük kartı ve pasaport edinme hak¬

larmm engeUenerek, vatandaşlık hataarmm eUerüıden ahnması.

5. Bölgenin Araplaştınlması projesi ışığmda, binlerce Kürt köylüsü ve çiftçi¬

sinin bü)^ babalannm ve babalanmn adı altmdata toprataarda yasal çahşma

hakkmdan yoksım bırakılması.

Suriye'deta Kürt halkımn mücadelesi devam ediyor ve Suriye'deta Kürt hal¬

kmm gögsündeta böyle bk reaksiyona^ve yanhş poütikayı ortadan kaldu-ana ka¬

dar da sürecek. Suriye'deta kamuoyu ülkedeta Kürtler'in varüğmdan yavaş ya¬

vaş haberdar oluyor.

Biz, Suriye'deta Kikt halkmm önceükü olarak, dü ve kültür olmak üzere di¬

ğer hataanm elde etmesinin demotaatüc atmosfermi oluşturulmasıyla doğru¬

dan bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Onun içm, Suriye'deta Kürt haltamn mü¬

cadelesi demotaatik, barışçı ve anti-teröristtk. Ve bizün asü gayeaniz, haltaar

arasmda kardeşlik ve msan hataanran korunmasıchr.

En içten saygı ve teşekkiklerünizle.





ORTAK BİLDİRGE

Saym Divan Başkanhğı, Saym Delegeler,

Konferansı düzenleyen "İsveç Kürt HaUa'mn İnsani Hataarmı Koruma Ko-

mitesl'ne ve konferansa katüan siz saym delegelere örgütlerüniz adma teşek¬

kürlerimizi sunar, hepinizi saygıyla selamlarız.

Lozan Konferansı sonucu ünzalanan 23 Temmuz 1923 tarüüi Lozan Antiaş-

ması, Kürdistan'ı Ortadoğu'data dört devlet arasmda bölüştürdü. ÜUcesi parça¬

lanan ve zorla işgal edüen Kürt ulusu, rızası dışmdata bu parçalanmışüğı ve iş¬

gaü kabuUenmedl Her türlü olanaksızhğa ve onlarca kez büyük katüamlarla

karşüaşmasma karşm, dkenişüıi sürdürdü. Bugün de ulusumuzun vermekte ol¬

duğu Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bütün şiddeti üe sürüyor.

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi en çok, mücadelesüü uluslararası dü¬

zeyde kabul ettkmekte zorlanmıştu-. Dünyadata güçler dengesi Ortadoğu'da¬

ta çıkar hesapları, zengüı petrol yatataan üzerüıdeta pazarhtaar, "Kürdistan so-

runu"nun, Kürdistan'data ulusal kurtuluş mücadelesüıin görmezlikten gelinme-

süıe neden olmuştur.

Yüzyûa yatan süren mücadele, yaşanüan bunca katüamm ardmdan, dünya

kamuoyu Kürdistan sorunuyla son yularda ügüenmeye başlamıştu-. Bunda Kür¬

distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nhı vardığı boyut yanmda, Kürt halkmm

dostlannm gayretlerinin de büyük payı olduğunu vurgulamak isteriz.

Dünya kamuoyunda, "Kürdistan sorunu" çözülmeksizin bölgede kahcı bk

banş ve demokratüdeşmenin sağlanamayacağı biünci geüşiyor. Bu nedenledk

ta, Kikdistan sorunun da çözüme kavuşturulması istenmekte ve bu yönde ça¬

ba sarf edümektedk.

"Kürdistan sorunu" sadece Kürt tamüğüıin tamnması, kültürünün tanınması

ve bu bağlamda bazı hataara sahip kılınması değüdk. Sorun, Kürt Ulusu'nun

kendi kaderini özgürce ve en geniş bk biçünde belklemesidk. Kürdistan'da bu

amaçla mücadele verümektedk. Ve bk gerçektk ta, Kürt Ulusu kendi kaderi-
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ni özgürce belklemediği sürece, ne bölgede kaücı bk banş, ne de demotaatüc-

leşme sağlanabüecektk.

Körfez Savaşı soması Bkleşmiş MiUetler, Irak üe savaşta etkin olan devlet¬

ler, Ortadoğu'da yeni bk yapüanmanm arayışı içindeler. Bu, bölgede ulusal

kurtuluş mücadelesi veren haltaar açısmdan tarihi bk fırsattu-. Günümüzde bu

fırsat en iyi biçünde değerlendkümeüdk. Burada Kürt haUanm dostlarma da

büyük görevler düşüyor. Konferansm bu açıdan önemi büyüktik. İnanıyoruz

ta, buradan çücacak bk ses, ahnacak bk karar, "Kürdistan sorunu"nun en iyi bi¬

çimde çözümü içüı verilmiş bk mesaj olacaktır.

Biz siyasi örgüt delegeleri örgütlerimiz adma konferansta "Kürdistan soru-

nu"nun "Kürdistan diye bk ülkenüı var olduğu, bu üUcede Kürt ulusunun yaşadı¬

ğı ve Kürt ulusunun kendi kaderim özgürce beürlemesi gerektiği" temelinde

tartışümasmı ve Konferans Sonuç Büdkgesi'nde şu hususlarm yer almaşım

önerkiz:

1- Kürdistan, dünyadata parçah sömürge durumunda olan ender ülkelerden

bkidk. Kürdistan'm bu konumu, bölgedeta istücrarsızhğm temel unsurlarmdan

bki olarak çözüm beküyor. Sorunun çözümünde; "Kürtier'üı azmük olarak de¬

ğü, ulus olduğu" gerçeği dikkate almarak, verüen ulusal kurtuluş mücadelesi "u-

luslarm kendi kaderlerini tayin hakta" doğrultusunda destetaenmeüdk.

2- Bölgedeta savaşı, ülkesüıde yaşayan ve savaşm ağu- yükünü çeken Kürt

haUa bölgesel sorunlarm çözümü içüı yapüacak tüm görüşmelerde temsü edü-

meüdk.

3- Bkleşmiş MiUetler kararı üe üretün ve kuUanımı yasataanmış olan an¬

cak Irak yönetünmce Kürt haUcma karşı kulanüan ve bu yüzden bmlerce kişi¬

nin ölümü, yüzbinlercesüıüı yurdunu terketmesi sonucunu doğuran kimyasal si¬

lahları üreten, satan, kuUammmda suçlu olanlann oluşturulacak bk uluslarara¬

sı komisyon aracıhğı üe saptanması ve mağdurlarma tazminat ödenmesi sağ-

lanmahdu-.

4- Avrupa Güvenlik ve İşbküği Koneransı (AGİK)'nda alman, üye ülkele¬

rin süah indküni karan Kuzey Kürdistan'ı da kapsamı içine almaüchr.

5- Kürt halkımn Bkleşmiş MiUetler'de gözlemci olarak diğer uluslararası

kuruluşlarda daimi düzeyde temsü edihnesi sağlanmahchr.

6- Türk ordusunun Kuzey Kürdistan'data işgaline ve bölgede yulardır sürdü¬

rülen "Olağanüstü Hal" uygulamasma son verümeüdk.
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7- Körfez Savaşı su-asmda NATO çerçevesüıde Türtaye'ye verüen ve Ku¬

zey Kikdistan'da konuşlandu-üan süahlar geri almmahdır.

8- Konferans kararlanmn yürürlüğe konması ve izlenmesi içüı bk "Gözetle¬

me Komüesl' kuruhnah ve bu komüede Kürtler de temsü edümeüdk.

Konferans çaüşmalarmda başarüar düerk.

Ortak Bildirge'ye İmza Atan Parti ve Birlikler:

Kürdistan Kurtuluş Partisi (Rızgari)

Kürdistan Sosyaüst Hareketi (TSK)

KAWA

Tekoşina Sosyaüst

Kürdistan İşçi Partisi (KİP)

Türtaye Kürdistam Demotaat Partisi (T-KDP)

Ala Rızgari Bkük Platformu

Yurtsever Ulusal Kurtuluşçulan (KUK)

Kürdistan Kurtuluş Hareketi (TEVGER)





"TEVGER"İN KONFERANSA SUNDUĞU BİLDİRİ

Seıiıad DİCLE

(Tevger Sözcüsü)

Değerü delegeler ve konutaar;

Kürt halkmm uluslararası dayanışma ve desteğe en çok muhtaç olduğu gü¬

nümüzde, "Kürtier'in İnsan Hataarı İçin İsveç Komüesi", bu konferansı düzen¬

lediği ve bize de burada konuşma fu-satı verdiği içüı teşekkür ederün.

İzninizle, burada ayrüan süre içmde ben de Tikk^e'nin egemenüği altmda

bulunan Kürdistan'da, Türk devletüıin izlediği u-kçı-şoven poütflca neden^le

Kürt halkmm içinde yaşadığı ağu- koşuUara değmmek istiyorum.

Türtaye Kürdistam yataaşık 220 büı km kareük alamyla Kürdistan'm en bü¬

yük parçasım oluşturuyor, tek basma bu parça diğer tüm parçalann toplamma

yatandır. Türk devleti, Kürtier'üı varüğmı mkar ettiği ve Tikktye'de yaşayan

herkesi Tikk olarak lanse ettiği için bu parçada yaşayan Kürt haltamn nüfusu¬

na ilişkin resmi sağütaı istatistitaer hiçbk zaman olmach. Ancak, çeşitü otori¬

te, büimsel kurum ve araştumacüara göre Türtaye Kürdistam'ndata nüfus,

tüm Türtaye nüfusunun %25'i kadardu-. Bu hesaba göre, Türkiye'deta Kürt¬

ler'in toplam nüfusun 15 müyon dolaylarmdadu-. Kürtler kendüeri açısmdan

bu rakamlan esas ahnaktadu-lar. Türk resmi makamları, Kürt nüfusunu sikek-

ü çok düşük göstermelerine rağmen bundan kısa bk süre önce Türkye Cum¬

hurbaşkam Turgut Özal büe gayri resmi olarak Türtaye'deta Kürt nüfusunun

12 müyon olduğunu kabul etti

Burada bk notaaya da dikkat çekmek gerekk ta, bu 15 müyonluk Kürt nü¬

fus, Türtaer'e ait toprataarda yaşayan bk azınhk değü, binlerce yühk bk tarihi

geçmişten beri "Kürdistan" adı verüen kendi toprataan üzerinde çoğunluğu

oluşturan bk ulustur.

* Tevger süıgündeki Kuzey Kürdistan Küıt öıgütlerinin kurdukları cephe. Öıgüt zaman içinde faaliyetlerini yi¬

tirdi. (Yayınevinin notu)
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Bu kadar büyük nüfuslu bk ulus olmalarma rağmen Türtaye'de Kürtier, de¬

ğü bk ulus, bk azmhk olarak büe kabul edümemektedkler. Türtaye Cumhuri¬

yeti 70 yü önce Osmanh İmparatorluğu'ndan mkas aldığı toprataan üzerüıde

Türk ırkçüığma dayanan nıüüyetçi-şoven esaslar üzerüıe kuruldu ve Türtaer-

den başka diğer tüm ulus ve azmüklarm varhğmı mkâr etti Kürt haUa bu poüti-

kaya bk dizi ayataanmayla karşüüc verdi Fakat Türtaye ulusal Kürt ayataan-

malarmı acunasızca basturdı, büyük katüamlar yaptı, haUa taüesel olarak sür¬

gün etti ve bugüne kadar Türk ulusundan başka hiç tamsenin vahğmı kabul et¬

meyen devlet poütücasım yürütme olanağı buldu. Güney Afrüca'da nasü vatan-

daşük hataarmdan yararlanabümek, demotaatüc hak ve özgürlütaere ve msan

hataarma sahip olabilmek içüı beyaz olmak.geretayorsa, Türtaye'de de vatan¬

daşlık hataarmdan ve yukanda saydığunız hak ve özgürlütaerden yararlanabü¬

mek içüı Türk ohnak ya da gerçek ulusal künüğüıi mkâr ederek "ben

•Türk'üm" demek, bk Türk gibi davranmak geretayor. Türtaye'nüı Güney Afri¬

ka'dan bk farta var ta o da beyazlara tamnan hak ve özgürlütaer batammdan

Türkiye'nin daha geri ohnasıdır.

Bu nedenle Kürt Ulusu her türlü ulusal demotaatüc hak ve özgürlütaerden

ve insan hataarmdan yoksundur. Kürtler'm varhğı, son bk üci yü içinde artüc ba¬

sm orgarüarmda, halk arasmda ve gari resmi çevrelerde mkar edüemez nokta¬

ya gehniş ohnasma, bu çevrelerde ayrı bk ulus olarak değü ama hiç ohnazsa

ayrı bk etmk grup olarak Kürtier'üı varhğı kabul edümesüıe rağmen, resmi

devlet poütücası, Türk anayasası ve yasalan halen de Kürt diye bk şeym olma¬

dığmı, Türtaye'de yaşayan herkesüı Türk olduğunu iddia ediyor. Kürt diü ve

kültürü yasak altmdadu-. Kürtçe konuşma ve yazmayı, "ben Kürdüm" demeyi

yasataayan bu tür en doğal ve üısani değerlere sahip çücmayı ağu cezalara

çarptu-an yasalar yürürlüktecür.

Bilindiği gibi Türtaye on yü önce, son 30 yüük tarihinm üçüncü askeri darbe-

süıe tamk oldu. 12 Eylül 1980'de gerçetaeştküen askeri darbe, Türkiye parla¬

mentosunu dağıttı, siyasi partüeri, sendücalan ve diğer demoratüc kuruluşları

kapattı. Bugün büe sonu gelmemiş olan koyu bk terör ve cüıayet dalgası estk-

dl On bmlerce üısan hapishanelere atüdı, büüercesi yurtdışma çücmak zorun¬

da kaldı. Devlet anti-demotaatüc temelde yeniden organize edücü. Darbe ön-

cesüıde var olan kısmi demotaatüc hak ve özgürlütaeri büe ortadan kaldıran

pek çok yeni anti-demokratüc yasalar kabul edüdi. Günümüzde askerler, ücti-

dan doğrudan yönetmekten vazgeçmiş olmalarma, parlamento yeniden açü-

masma, yeni Türk siyasi partüeri kurulmuş ve doğrudan yönetüni sivüler eUeri-

ne ahnış olmalarma rağmen Türtaye'de gerçek bk demotaasiden söz edüe¬

mez. GeneraUer ordu, polis ve gizü-açüc askeri ve istüıbarat örgütleri aracüı-

ğıyla üUcenin kaderinde sözsahibi olmaya devam ediyorlar.
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12 Eylül 1980 askeri darbesüıüı temel hedeflerüıden bki de 1970'ü yularda

Kürt haltamn güçlenen ve yaygmlaşan ulusal demokratüc mücadelesüü bastu--

maktı. Herkesten çok Kürtler askeri cuntamn salduışma uğradı, en büyük te¬

rör ve cüıayetler Kürdistan'da yaşandı. Fakat askeri darbeden bu yana geçen

on yühk süre içinde, özelütae bu on yüm ücinci yansmdan itibaren Türtaerin ya-

şachğı batı bölgelerinde sivü yaşama, hatta demotaatik kimi işleyişlere dönük

değişikütaer olduğu halde, Kürdistan'da en ufak bk yumuşama belktisi yok.

Türk bölgelerinde artık sücıyönetkn yok, askerler doğrudan idareyi eUerinde

bulundurmuyorlar. Fakat bu bölgelerde geçerü olan yasalar, Türtaye Kürdista¬

m'nda geçerü değü. Kürdistan'da "Olağanüstü Hal Yasası" diye büinen ve esa-

smda askeri yönetim dönemindeta yasalan yürürlükte tutan yasa geçerüdk.

Bu yasaları "Olağanüstü Hal Bölge Valisi' denen (ve bk nevi sömürge vaüsi

olan) bk vaü uyguluyor. "Olağanüstü Hal Bölge Vaüsi", çok büyük yetküerle

donatılmış bulunuyor. Kürdistan'data ordu, polis, jandarma, çevik kuvvet de¬

nen kontrgeriUa güçleri paraü müisler onun emri altmda, hemen hergün saldı¬

rı ve terör eylemlerine başvuruyolar. "Bölge Vaüsi', bölgedeta sivü görevüleri

ve devlet memurlarım istediği an görevden alabüme ya da görev alanlarım de¬

ğiştkme yetkisüıe sahiptk. Vaü satancah gördüğü insanları bölge dışma sürme,

köyleri boşaltma, halka ait toprataara, yerleşün bkünlerine ya da ulaşım araç-

larma el koyma yetkisüıdedk. Sendika faaüyetleri grevler, gösteri ve yürü5rüş-

1er vaüüğüı iznine tabidk. Bölge basm organlarım ve bölgeye ilişkin haberler

yayan Türk basmım yasataama yetküerüıe sahiptk. Füüyatta mahkemelerde

onun buyrutaan doğrultusunda kararlar çücmaktadu-. Bütün bu yaptıtaarmdan

dolayı da vaüye karşı herhangi bk merci nezdüıde şikayette bulunulamaz.

Kürdistan'da özeUitae son beş yü içmde tam bk savaş haü yaşatıyor. Kürt

süahh eylemcüeri bahane edüerek, büyük bk askeri güç Kürdistan'a kaydml-

mıştu-. Halk üzerüıdeta terörü arttu-mak için özel kontr-geriUa bkütaeri oluştu¬

rulmuş, ayrıca bk de yerel nüfustan paraü müis kuvvetler kurulmuştur. Bunlar

ÖzeUitae tarsal alanlarda şiddetü bk terör estkiyorlar. 1985 'ten bu yana, estki-

len devlet terörü nedeniyle binlerce insan öldürüldü, onbinlerce msan polis ve

jandarma karakoUarmda işkenceden geçküdl Hakkari Van, Sikt, Mardin,

Şu-nak, Batman ve Ağrı ülerüıe bağü yüzlerce köy tamamıyle boşaltüdı. Küni

köyler bizzat "Bölge Vaüsl'nüı emriyle boşaltüıp evler buldozerlerle ydcüırken,

kimüeri de gayri resmi yoUardan askeri güçlerüı saldu-üanyla boşaUüıyor, köy¬

lülerüı evleri tarlaları, bağ ve bahçeleri yaküıyor, hayvanları talan edütyor.

Köyliüerin bk kısmı da terörize edümiş ortam nedeniyle kendüermi maUan-

m, toprataarmı terk ederek Türtaye'nüı başka bölgelerüıe göç edtyorlar.



152» Stockholm Kürt Konferansı

Özellüde körfez savaşı nedeniyle, haUc büyük zorlutaarla karşı karşıya kal¬

dı. Türtaye, toprataarmı ve hava üslermi müttefik askerlerine ve savaş uçataa-

rma açarak savaşta Irak'a karşı bk taraf haline geldiği ve 200 büı dolaymda as-

kermi Irak smırma yığdığı halde, Irak'tan gelebüecek bk askeri saldu-ıya, özel¬

lüde de künyasal bk biyolojüc bk saldu-ıya karşı, hiçbk önlem almadı. Irak'm

saldu-üarma karşı bküıci derecedeta i-iskü bölgeler, Kürt bölgeleriydi Ama

Kürt bölgeleri korumadan, sığmataardan ve gaz maskelerüıden tamamıyle

yoksundu. Korumasız bu-atalalı haUc endişe üe köylerim, kasaba ve şehklerhıi

terk edip, tatleler halinde batı iUerüıe göç etti Türk hükümeti önlem alacağı

yerde kendisi bizzat göç olayım arttu-mak içm racfyo, televizyon ve diğer ba-

sm-yaym araçları, ayrıca asker ve poüs zoruyla panik ve endişeyi arttu-ma yolu¬

nu seçti Türk hükümeti bütün bunları, Kürtler'i torataarmdan koparmak ve

bölgeyi Kürt nüfustan boşaltmak içüı yapıyor. Bu, Türk devletmin uyguladığı

planü ve büinçü bk poütücanm ürünüdür.

Türkiye'de basm özgürlüğü yok denecek derecede tasıtüdu". Devletüı poüti¬

kası dışmda yaym yapmaya çaüşan basm organları, polis ve mahkemelerin hışı-

mma uğruyor. Türk yasaları Türkçe'den başka düde bk yaym çücarmayı vaüle-

rüı iznme bağlamıştu-. Kürtçe olarak gazete ve dergi çücarmak, tatap basmak

ise tümüyle yasaktu-. Kürt sorununu, Kürtler'e yapüan hastaları ve Kürt haUa¬

nm istem ve özlemlermi düe getkmeye çalışan yayınlar ise toplatümakta, ya-

sataanmakta ve kapatümaktadu-. Bu tür yayınlan basan matbaalar kapatü-

makta, sahip ve yöneticüeri ağu para ve hapis cezalarma çarptu-ümaktadu-.

Kürtler'm Türkçe olarak çücarmaya çahştüdan gazete ve dergüer ise, içeriğüı-

de yasak konular ohnazsa büe su-f Kürtler çücartyor diye hemen her sayüan

toplatümakta ya da kapatümaktadu".

Son bkkaç yüdu- yaym hayatmı sürdürmeye çalışan Medya Güneşi, Özgür

Gelecek, Vatan Güneşi ve Deng gibi dergüer üe Yeni ÜUce acUı gazetenin he¬

men tüm sayüan toplatüdı, yönetici ve yazarları hakkmda davalar açüdı, bazı¬

larma 10 yüı aşan hapis cezaları verüdi. Bunlar hakkmda açüan onlarca dava

da halen sürüyor. Baskı, toplatma ve ceza karşısmda. Özgür Gelecek ve Va¬

tan Güneşi gibi dergüer yaym yaşamlarım durdurmak zorunda kaldüar. Diğer¬

leri de ayhk ve haftahk yaymlar ohnalarma rağmen bazen bkkaç ayda bk ya

da daha uzun araütaarla çücabüiyorlar. Hiçbküıin sürekü bk yaym yaşamma

iüşkin güvenceleri yok.

Türtaye'de büindiği gibi Kürtçe'nm her alanda; evde ve sokakta büe konuşu¬

lup yazümasmı yasataayan 2932 sayüı bk yasa var. Türk hükümeti son zaman¬

larda bu yasayı kalchracağma üişkin bk açüdama yaptı. Açüdama, iç ve chş ka-
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muoyunda Kürtçe'nin artık serbest olacağı gibi bk imaja yol açtı. Özelütae hü¬

kümet bu imajı yaygmlaştırmaya çahştı. Ardmdan yasayla üişkin parlamento¬

da yapüan çahşmalar, niyetin hiç de Kürtçe'yi serbest bırakmak olmachğı gö¬

rüldü. Sözkonusu yasa değişiküğiyle, sadece evde ve sokakta Kürtçe konuşma

serbest. olacak, onun dışmda Kürtçe üzerindeta yasataar devam edecek, hatta

Kürtçe konuşma ve yazmaya verüecek hapis ve para cezalan arttuıhyor. Kürt

diünde, dergi ve gazete çücarmak, tatap yayınlamak yine yasak olacak ve ağır

cezalara çarptırüacak. Kısacası Türk hükümeti 2932 sayüı kanunu kaldırmak¬

la, Kürtçe'yi serbest bırakma niyetinde değü, sadece dış kamuoyunda, Kikt so¬

runu konusunda içine düştüğü kötü imajdan ve sücışmışhktan kurtulmak ve bk

kez daha kamuoyunu aldatmak istiyor.

Kalch ta Kürt düinüı serbest bu-aküması içüı sadece 2932 sayüı kanunun

tümden kaldırüması büe yeterü değü. Türk anayasasmda, basm yasasmda, eği¬

time üiştan yasalarda, resmi düin Türkçe olduğuna üişkin yasada, "Siyasi Parti¬

ler Yasası", "Dernetaer Yasası", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Yasası", Kürt¬

çe'yi yasataayan ve zorunlu olarak Türkçe'nin konuşulup yazümasmı hükme

bağlayan maddeler var. "Anayasa" ve yukarıda yazdığunız yasalan değiştkme-

dikçe Kürt düi ve kiUtürü üzerüıdeta yasataar kaUcmayacak.

Türkiye, BM üyesi bk üUcedk, "İnsan Hataan Evrensel Beyannamesl'm,

"Helsüıta Senedi"ni, son "Avrupa Güvenük ve İşbküği Konferansı" çerçevesm-

deki "Paris Şartl'm, msan hataarma, uluslarm egemenük ve kencü kaderini ta¬

yin hakkma iüşküı diğer uluslararası anlaşmalan imzalamış, bu anlaşmalann

hükümlerini uygulama taahüdünde bulunmuştur. Türtaye, "Avrupa Toplulu-

ğu"na üye ohnak içm çaba gösteriyor. Fakat Türk Anayasası üe yasalan ve

ÖzeUüde devletüı pratikte özlediği poütücalar, her hatamdan sözkonusu ulusla¬

rarası anlaşma ve taahütlerle çelişiyor. Türtaye, ünzaladığı anlaşmaları, ulusla¬

rarası sessizlik ve vurdumduymazük nedeniyle kabaca çiğniyor.

Türkiye'deta Kürt sorunu, bk azmlığm ya da etnüc bk grubun salt msan hak¬

ları sorunu değü. Kürtler, her türlü ulusal demotaatüc ve msan hataarmdan

yoksun bu-akümış bk ulustur. Kürt sorunu, bu nedenle bk ulusun kendi kaderi¬

ni tayüı ve toprataan üzerüıde egemenük hakkmı serbestçe kuUanma sorunu¬

dur. Böylesi bk temel çözüme kavuşmadücça Kürt sorunu nihai olarak hiçbk

zaman çözülmüş ohnayacaktu-. "Tevger", diğer Kürt ulusal güçleri ve Kürdis¬

tan haUa bu amaçlar doğrultusunda mücadele veriyor. Fakat biz bu amaçlarm

öyle pek kolay ve kısa vadede gerçetaeşmeyeceğüü, uzun süreceğüıi de iyi büi¬

yoruz.

Bu gerçekten hareket eden "Tevger", Kürt ulusunun uzun vadeü amaçlan
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Üe kısa vadeü acü istemlermi bkbkme kanştumıyor. "Tevger" uzun vadeü he¬

deflermi bk yana bu-akmadan aşağıdata acü istemlerüı derhal gerçetaeştkü-
mesi için mücadele ediyor:

- Kürt ulusunun varhğı kabul edümeü, düi ve kültürü üzerüıdeta yasataar

kaldu-ümah, eğitünde, radyo ve televizyonda, resmi yazışmalarda, kısacası her

alanda Kürtçe'ye tam serbestük tanmmah, Kürt basmı tam özgür ohnaüdu-.

- Bütün siyasi Kürt partüeri yasaUaşmah, faaüyetiermde tam özgür ohnah-

dırlar.

- "Olağanüstü Hal Yasası, yürürlükten kaldu-ümah, Bölge Vaüüği"ne son

verümeüdk.

- Ordu, Kürdistan'dan çekümeü, ordunun, poüsüı "kontr-gerüla"mn ve

"köy korucuları" denen paraü müislerüı saldu-ı, terör ve cüıayetlerme son verü-

meü, "kontr-gerüla" ve "köy koruculuğu" sistemi dağıtümaüdu-.

- Boşaltüan, yatalan ve yücüan "köyler ve evler yeniden kuruhnah, zorla

göç ettküen ya da terör nedeniyle yerlerüıi yurtiarmı terk eden Kürt köylüleri-

nüı esta yerlerüıe dönmeleri sağlanmak, yatalan, tarla, bağ ve bahçelerüıden

doğan zararlan tazmüı edümeüdk.

- Genel bk af çücarüarak, hapishanedeta tüm mahkumlar serbest bu-akü-

mah, yurtdışma çücmak zorunda kahnış üısanlarm serbestçe ülkeye dönme ko¬

şuUan yaratümah, siyasi düşüncelerüıden dolayı ya da Kürt oldutaan içüı va-

tandaşhktan çücarümış bulunanlarm vatandaşhk hataarı geri verümeüdk.

- Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü yasataayan ceza yasaları iptal edü¬

meü, bütün demokratüc hak ve özgürlütaer ve üısan hataarı güvence altma
ahnmahdır.

- Cüıayet işleyen, haUca baskı ve işkence yapan devlet görevüleri mahke¬

me karşısma çücarümah ve hak ettüderi cezaya çarptu-ümahdu-lar.

- Türtaye, altma imza atmış olduğu bütün uluslararası anlaşmaları ve in¬

san hataarma üişküi hükümleri tümüyle yerine getkmeüdk.

- Son olarak Ortadoğu'ya üişkin düzenlenecek uluslararası konferansm gün-

demüıe Kürt sorunu da aünmaü ve Kürtler bk taraf olarak konferansa katü-
mahdırlar.

Bu istemlerüı gerçetaeştkümesi içüı bütün ulusal ve uluslararası kuruluş ve

çevreleri, üısan hataarı örgütierüu, hükümetieri ve bu konferansa katüanlan

Kürt halkmm mücadelesini destetaemeye çağmyoruz.

Teşekkürler.



BASIN AÇIKLAMASI

PKKAvrupa Temsilcili^

(15 Mart 1991).

Ortadoğu'data bunahmm ardmdan patlak veren savaşta, şu anda ateşkes

sağlanmış durumda. Ancak bunahma yol açan çeüşküerin tümü duruyor, hiçbi¬

risi çözümlenmiş değüdk. Kuveyt zaten beürgm ve önemü bk çelişta değüdi; o

nedenle de Irak'm Kuveyt'ten çekümeshıüı pek o kadar da önemi yoktur. Or¬

tadoğu'da gerçek anlamda bk barış, Kürdistan ve Füistüı sorunlan başta ol¬

mak üzere, bölgedeta tüm sorunlarm adü bk çözüme ulaştu-ümasıyla ancak

mümkün olabük. Oysa bu sorunlar halen yerü yerinde durmaktadır.

Dolayısıyla bölgenin ateşkesten soma durulacağı betaenmemeücUr. Çatış-

mah ve çekişmeü durum daha uzun sike devam edecektk. Nüetam daha şim¬

diden siyasal ve ekonomüc alanlarda ve de diplomasi alanmda çok çeşitü güç-

. 1er arasmda son derece yoğun ve züczakü çetaşmelere tanık olmaktayız.

Bugün Ortadoğu'da Irak adeta yeni düzenin odak noktası durumuna gelmiş

bulunmaktadu-; oradata geüşmelerüı etkisi daha da artacaktır. Bunun Fiüstin

ve Arap-İsraü sorunuyla belü bk bağlantısı vardu-, ama çok daha fazla olarak

Kürt sorunuyla bağlantısı vardu-. Bugünkü Irak'ta sorunun çözümü Kürt soru¬

nunun çözümü anlamma gelk. Yani bk merkez durumuna gelmiş bulunan Kür¬

distan, Ortadoğu'da tam anlamıyla bk taht rolü oynamaktadır.

Bu nedenle dost ve düşman bütün gözler Kürdistan üzerindedk. İlişta ya da

çatışma biçiminde olsun, ama mutlaka Kürdistan'la, Kürdistan'h güçlerle bk

bağ kurmaya ve bu yoUa bölgenin bu taht ya da merkez alanmdan uzak kalma¬

maya her güç önem veriyor. Özelütae sömürgeci TC, ABD emperyalizminin

de teşvita ve desteğiyle Kürtler'in hamiüğine soyunuyor. Bununla hem bölgede¬

ta ve Irak üzerindeta etkinüğini arttırmak, hem de koşuUan son derece elveriş-

ü hale gelmiş bulunan Kürdistan halkımn ulusal bküği doğrultusundata çaba ve

gelişmeleri engeUemek amacım taşıyor.

Bu çerçevede gelişen ve son günlerde çokça tartışüan ve üzerinde en çok

spekülasyonlar yapüan bk konu da, "Kürdistani Cephe" adma Talabani başkan-
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üğmdata bk heyetüı Ankara'da TC yetküüeriyle yaptığı görüşmedk. Bu görüş¬

me hakkmda şündiden ancak şu kadarım söyleyebükiz ki, görüşme bügüniz^da-

hiündecür, fakat orada yapüan konuşma ve tartışmalar bizi bağlamaz. Bu ko¬

nu hakkmda resmi ve sorumlu düzeyde daha geniş açıtaamalanmız, yatanda

Ortadoğu merkezinden yapüacaktu-.

Poütik, ciiplomatüc, çeşitü düzeydeta uluslararası platformlar vb. hiçbk yol

ve yönetimm bağunsızhk ve özgürlük mücadelemizin önüne geçmemesi, ona

halel getkmemesi gerektiği inanç ve kararlüığunızı vurgulayarak, Kürcüstan

Devriminin bağunsızhk çizgisi temcimde büyük atılımlar yapabüeceği bk sü¬

reçten geçtiğünizi ve bu süreçte her bakımdan hazırhk olduğumuzu, Kürdistan

haUcma bk kez daha duyurmayı görev büiyoruz.



BASIN AÇIKLAMASI

Kemal BURKAY

Türkiye Kürdistan Sosyalist İşçi Partisi/ Genel Sekreteri

"Türkiye Kürdistam Sosyaüst Partisi" (PSKT) Körfez Savaşı'nda ateşkes

saglanmasım olumlu karşüar ve bölgede bkan önce barışçı bk çözüme ulaşma-

sım düer.

Bölgede banpı sağlanması ise, ancak çatışma ve gerüim kaynağı olan tüm

temel sorunlara gerçekçi ve adü bk çözüm bulmaya bağhdır. Açık ta bunlar

arasmda, Kuveyt, Fiüstm ve Lübnan sorunlanmn yam su-a, Kürdistan sorunu

da var.

Bu amaçla "Ortadoğu Banş Konferansı" bkan önce toplanmak ve tüm

önemli bölge sorunlanmn çözümünü gündemme almak

Kürdistan ve Füistin sorunlarına her üd haUcm kendi kaderlerini özgürce be¬

ürleme ilkelerine saygı gösterme temelinde çözüm bulunmak

İsraü işgal ettiği Füistüı ve Arap topraklarmdan çekümeü ve taraflar arasm¬

da, İsraü Devletlnm varhğmı da güvenceye alacak bk banş yapümak

Bölge tüm nütaeer, kimyasal ve byıolojüc ydcun süahlarmdan armdırılınak

Aynca konvansiyonel süahlar ve asker sayısı dengeü biçünde azaltümak

Bölgenin zengüı petrol gelküıüı bölge haUdannm tyfliğme harcanması içki

tedbkler alınmak

Uluslararası topluluk, bölgedeta demotaatüdeşme hareketierme destek ol¬

mak

Bölgeye adü ve kahcı bk banş getkmek içüı toplanacak böylesi bk konfe¬

ransm Kürdistan sorununu da gündemme ahnası ve görüşme masasmda Kürt

haUcmm meşru temsücüerüıe yer verihnesi zorunludur. Bu yapümazsa banş

konferansı daha baştan sakat olacatau-. Kürt haUa parçalanmış üUcesmde yü-

lardu-, her türlü zorbahğa ve zuhne, asünüasyon çabalarma ve soykmma karşı

yiğitçe dkentyor, 30 müyonluk bu mücadeleci ulusun sorununa çözüm buhna-
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dan bölgede barışı sağlamak mümkün değüdk. Bu, gerçetaere gözü kapamak

ve yaranm üstünü örtmek olur. Bizzat körfez sorununun, İran-Irak savaşmm

temeünde, 1975 "Cezayk Antiaşmasfnm ve Kürt sorununun olduğunu unutma¬
mak gerekk.

Eğer Kürt sorununa adü bk çözüm bulunmazsa bundan böyle de, hem böl¬

ge, hem de dünya haUdan bunun büyük zararlanm görecektk. Biz de tüm haUc-

1ar gibi özgür ve banş içmde yaşamak istiyoruz ve bu haktamızdu-. Köleüğe as¬

la evet demeyeceğiz. Uluslararası topluluk, dünya banş ve demotaasi güçleri
bizün durumuzla ügüi olarak sessiz kahnamak prensçler bkkez daha ayak al¬
tma alınmamak

"Türktye Kürdistam Sosyaüst Partisi', bu nedenle, uluslararası düzeyde tüm

sorumlu devlet adamlanna, barışsever ve demotaatik kuruluşlara çağrıda bu¬

lunur ve onlann mazlum haUcmıızm hakh istemlerüıe destek ohnasmı ister.



KONFERANS BİLDİRGESİ

Rızgari (Kürdistan Kurtuluş Partisi)

Konferans Delegesi

Konferans Delegelerine,

Sizleri saygı üe selamlarız. Ayrıca, Kürt Ulusu'nun sorunlanmn tartışüchğı

böylesi bk konferansı düzenleyen dostianmıza huzurlarmızda teşekkür ederiz.

Uluslarm kendi'kaderlerini tayüı hakta ükesüıin kabulünden bu yana yataa¬

şık yetmiş yû geçti Berün Duvan yıküdı. Doğu ve Batı arasmdata soğuk savaş

son buldu. Ne yazüc ta, Kürdistan halen sömürgedk ve Kürt Ulusu halen sö¬

mürgeci basküar altmdadır. Ve bu ulus geçmişte onlarca kez dünyanm gözü

önünde katüamlar yaşachğı gibi bugün de katüam tehdidi altmdadır.

Kürt Ulusu'na geçmişte ve günümüzde yapüan hastalan, ulusal demotaatik

hataarmm ne şeküde gasp edüdiğmi tüm dünya biüyor. Burada bunu tetaara

gerek görmüyoruz. Yülarchr anlatüıyor.

Bizce önemü olan Kürt Ulusu'nun kurtuluşunun nerede ve hedefinin ne ol¬

duğudur. Konferans'ta tartışılması gereken asü sorunun bu olduğu inancmda-

yız.

Bu konuda komisyonlarm önceta çaüşmalan ve gerekse Kürt organizasyon¬

ları tarafmdan geniş ve değerü düşünceler getküdi ve getküecek. Biz de "Parti-

ya Rızgariya Kürdistan" Kürdistan Kurtuluş Partisi olarak bu konuda önemü

gördüğümüz ve günümüzdeta siyasal gelişmelerde aktüel olan sadece bk konu¬

ya değineceğiz.

Günümüzde Ortadoğu'da etkin olan devletler, bağunsız bk Kürt Devleti ku¬

rulmasma karşüar. Sorunun, Kürdistan'ı sömürgeleştken devletlerin (Türkçe,

İran, Irak ve Suriye) siyasi smırlan içinde "demotaasi ve insan hataan" bağla-

mmda belü hataarm verilmesi üe çözümünü empoze ediyorlar. Dünya kamu¬

oyu da bu yönde oluşturulmaya çahşüıyor. Daha önce yapüan Paris Konferan¬

sı'nda ağu-hkh bk biçimde işlenen konu da buydu. Oysa ki; bk ulusun kendi ka¬

derini özgürce tayüı hakkı, onun vazgeçümez ve kısıtiama kabul etmez bk hak-

tadu-. Bu hak doğal olarak bağunsızhğı da içerk.
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Kürt Ulusu'nun günümüzde kendi kaderüıi nasü tayüı etmek istediği tartış-

malarmı bk tarafa bu-akacak olursak, Kürtler içüı bağunsızhk kapısmm -açüc

ya da kapah bk şeküde- kapatümaya çahşüdığmı gözlemlemek mümkündür.
Öyle ki T.C. Cumhurbaşkam Özal'm "Güneyünizde bağunsız bk Kürt Devle¬
tine asla müsade etmeyiz" tehdidüıe karşı, en ufak bk protesto dahi yapüma-
dı.

Biz sömürgeci devletierüı siyasi suurlan içmdeta "tamük, kültürel hataar ve
federatif' temeündeta çözümleri Kürt Ulusu'nun kurtuluşu içm yeterü ve temi-

nath görmediğünizi vurgulamak isteriz. Geçmişte Güney Kürdistan'm yaşadığı

bk örnek var. 1970'te çok üeri şartlarda kabul edüen otonomi antlaşması

1975'te Irak tarafmdan ayataar altma ahndı. Gelecekte de aym şeyleri yaşa¬

mak mümkündür. Kuveyt ömeğmde olduğu gibi -altmda ağu-hkh başka neden¬
ler yatsa da-, bağunsız devlet statüsünün üüaü Bkleşmiş Mületler ve dünyanm
bkçok devletmi ayağa kaldu-abüiyor. Öte yandan bağunsız Kürdistan, Ortado¬
ğu'da kaücı bk banş ve Kürdistan'ı sömürgeleştken devletierüı demotaatüdeş-
melerüıüı, müitarizmden armmalarmm da temel şartıdu-.

Kürt Ulusu kendi kaderüıi şu ya da bu şeküde çözmek isteyebük. Bu, Kür¬

distan ulusal kurtuluş mücadelesmüı gücüne, günümüzdeta siyasal geüşmelere
süa süaya bağhdu-. Biz bu çözümleri red etmiyor, bağunsızük mücadelemizde
kazanümış mevzüer sayıyoruz. Ama, Kürt Ulusu'nun dostlarmdan kendi kade-
rünizi tayüı hakkmı her koşulda savunmalarmı ve bu yolda mücadeleye destek
vermelerini beklfyoruz.



TÜRKİYE'NİN 2932 NO'LU KANUNU

KALDIRMA KARARI

BİR HASTALIĞI GÖSTERİYOR

Seritat DİCLE

(Kürdistan Öncü İşçi Partisi Genel Sekreteri)

Körfezdeta gerüün yükselkken eş bk zamanlamayla, Türtaye Irak Kürdis¬

tam'na ordu gönderme arzusunu açığa vuruyor. Milü Güvenlik Kurulu hemen

toplamyor ve Kiktçe konuşmayı yasataayan 2932 sayüı kanunu yikiklükten

kaldırma doğrultusunda harekete geçmesi içüı Bakanlar Kurulu'na tavstyede

bulunuyor. Aym gece kabine toplamyor ve işçi grevlerini 2 ay erteleme ve

2932 no'lu yasamn ya değiştkümesl ya da kaldırüması teklifini sunma karanm

aüyor. Adalet bakanı, henüz açüdanmamış konuyla ügüi kanun taslağmı hazu--

lamaya gkişiyor.

Hemen o geceden soma MiUi Güvenlüc Kurulu ve Kabüıe tarafindan ah¬

nan karar, Türk haber ajansları tarafmdan Kürt düi üzerüıdeta yasağm kalduıl-

chğı başüğıyla dünya haber ajanslanna geçüdl Türk gazeteleri Kürtçe kuUam¬

mı üzerindeta yasağm kaldırılmakta olduğunu büyük bk gürültüyle verdi Şu

andan itibaren Kürtçe serbestçe okunabük ve yazüabük, kaset ve video kaseti

yapüabük, TV'de Kürtçe program büe yayınlanabiür.

Olay meşhur bk Türk atasözünü hatu-latıyor: "Düğün değü bayram değü

eniştem beni niye öptü."

Her şeyden önce, körfez taizindeta gerilimin en üst boyutta olduğu bk za¬

manda ahnan kararı Türtaye'nin Irak Kürdistam'na gkmek için bu bahaneyi

kuUanma umutsuzluğunu gösteriyor ve Tikk hükümetinin niyetlerim anlama

açısmdan çok önemüdk.

Müttefik saldırüarı çok üst boyutta olsa da, savaşm betaenenden daha uzun

ve jotacı olacagma dak önemü işaretier var. Müttefik askeri sözcüsü Irak ita

hafta boyunca tarihin en ağır hava saldınsma maruz kalsa da, Irak'm askeri

gücünün %65'mi koruduğunu ifade etti İsraü, Suudi Arabistan ve Körfez ülke-
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lerine "Scud" saldu-ısı devam etti Kuveyt petrolü hızh bk şeküde bütün İran

körfezüıe atatüdı. Irak hâlâ kimyasal ve biyolojüc süah kuUanabihne yeteneği¬

ne sahiptk. Saddam niüdeer süahlara sahip oldutaarmı ve onlan kuUanacataa-

nm söylemeye devam ediyor. Tüm bu tehditler bk blöf mü? Hiç tamse bun¬

dan %10 emin olamaz. Buna karşüüc herkes Saddam'la her şeym mümkün ol¬

duğunu düşünüyor.

Başlangıçta, askeri salduılar Saddam'm üctidanm zayıflatarak Irak'ta bk

kaos yaratmamak içüı kişisel olarak hedeflemedi. Fakat sonra, güçlütaer, bü¬

yük ristaer ve tehlike ortaya çüctı. Son bkkaç gündür, uluslararası koalisyonun

ya da en azmdan ABD'nin niyetinin Saddam'ı ya bk iç suikast veya darbeyle

ya da dışardan bk saldrıyla öldürmek olduğu sekimde işaretler geüyor. Bu ba¬

şarılırsa, Irak'ta bk üctidar boşluğu veya kaosun olması güçlü bk olasüık. Bu

durumda İran ve Suriye'nin Irak toprataarmı işgal edeceği yönde olasüıtaar

var. Nasü olursa olsun, Türtaye başlangıçtan üibaren Irak toprataarma gkmek

istedi.

İran ve Suriye niyetlermin gerçetaeşme olasüığı sönerken kaoüsyonun İngü¬

tere, ABD ve Arap üUceleri gibi üyelerüıden Türtaye'nüı, Irak toprataanm iş¬

gal etmesi yönünde (kabul veya teşvüc biçünüıde) aleyhte işaretler gelmekte.

Herhangi bk zamanda durum Türtaye'nin Irak'ı işgalini gerektkebük. Tür¬

taye böyle bk işgal anmda güçlütaerle yüzyüze kahnamak veya en azmdan

ristaeri en aza üıdkmek içüı hazırlık yapmakta. İUc ihtiyati eylem Türtaye'deta

Kürtier'üı desteğmi ve sempatisüıi kazanmak oldu. Türtaye bunu 2932 sayüı

yasayı yürürlükten kaldu-arak başarmayı amaçhyor, daha da ötesi Türtaye bu

kanunu kaldu-mataa hem içerdeta hem dışardata kamuoyunu Türtaye Kiktle-

rlnüı Türk vatandaşı olarak Türtaer gibi ulusal kimütaerme ve hataarma sahip

oldutaan yalanma üıandu-mayı düşünüyor. Şayet bu gerçetaeşkse, o, Türk ve

Kürtier'den oluşacak bk Türtaye'ye ve çoğunlutaa Türk ve Kürtier'üı yaşadığı

Musul ve Kerkük, tek keümeyle bütün Irak Kürdistan'ı üzerüıdeta talebüıe bk

temel oluşturacaktu-. Türtaye'ye göre böylesi bk durum Irak Kürdistam'm Tür¬

taye'ye karşı taşku-tmak içüı meşru bk temel olur. Savaştan soma Türtaye ma¬

saya bu kartlarla oturuyor olacaktır. Şayet başarabükse, Türtaye Irak'm bk

bölümünü alacak, şayet Kürtier'üı Irak'la federal veya kabaca otonom bk dev¬

let olmasmı önlemeyemezse çeküecektk.

Her şeyden önce başka bk riske de dückat çekmek gerektyor. Bu, gerçek¬

ten Kikt diüne özgürlük getkmeyen Kürtçe üzerüıdeta yasağı kaldu-ma kadesi-

nm arkasmdata gerçek amaçtır. Türkiye santa 2932 sayüı yasayı kaldu-acak gi-
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bi görikıüyor, fakat gerçekte, kanun hâla mecüsten geçmedi ve savaş sikesm-

ce konuyu uzatacak geciktkme taktitaeri de kuUamlacak. Bunu yenmek içm,

yasağı kaldırmak çok şey ifade etmese de her şeye rağmen onun içerdeta ve

dışardata parlementerleri oyalama taktiği konusunda duyarh olmak gerekü-

dk. Bazı küçük kazançlar getkecek bu kanunun gecikmeden kaldırılması için

en büyük gayret sarfedümeüdk. İkinci olarak Türkçe'nin Irak'a girmek için

yaratacağı yasal mazeretlere karşı iUke içinde ve dışmda her tiklü yoUa müca¬

dele edilmesi kaçınılmaz bk zorunluluktur.

Bunun yanmda hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunu bu kanımun ni¬

çin kaldırüchğı konusunda aydınlatılması gerekk.

Kürt ulusal sorununun yalnızca dilinin özgürleşmesi sorunundan ibaret ol¬

madığı, ayju zamanda ulusun kendi kaderim tayen etme anlayışı çerçevesinde,

egemenüğmi kurarak kendi toprataarmda özgür ve bağunsız bk yaşamı başar¬

mak olduğu açıktu-.

Elbette, Kürt dilinin serbestleşmesi son çözümden epey uzak bk noktachr,

ama şüphesiz bu her Kikt'ün hoşnutlutaa karşüayacağı küçümsenemeyecek

önemü bk geüşmedk. Fakat bugün, Türk hükiunetinin 2932 sayüı kanunu kal¬

dırma yönündeta adunlarmm, Kürt düüü ve onun bütünlüğünü serbestieştkme-

den çok uzak olduğu şüphesizdk.

2932 sayüı kanunun kaldu-üması yasal olarak Kürt halkımn 12 Eyliü 1980

askeri darbesinden önceta statüsünü dahi geri getkmeyecektk. 12 Eylül darbe-

süıden şoma, Kürtçe'yi yasataama gkişünleri yalnızca 2932 sayüı kanunla geti-

rüen sınırlamalar değüdk; Kürt düinde yazma ve okumayı yasataayan açüc hü¬

kümler anayasada, basm ve poütüc partüer yasasmda, toplantı ve gösteri yikü-

yüşleri kanununda, dernetaer yasasmda, Türkçe'nin resmi dü olduğunu kabul

eden hükümler yeralmaktachr . Açüc hava toplantüarmda, gösteri yiküyüşlerkı-

de, poütüc parti ve dernetaerde Türkçe'den başka dü kuUamlmamasmı yasak¬

layan özel kuraUar var; kanuna göre broşürlerde, basm büdküerüıde, program¬

larda, toplantı ve gösteri yürüyüşlerüıdeta slogan, pankart ve posterlerde yal¬

nızca Türkçe kuUamlabük; basm kanununa göre basm Türkçe'den başka bk

düde yaym yapabilmek içüı izm ahnak zorundadu-. 2932 sayüı kanun varken

Kürtçe bk gazete dergi ya da tataba izm verüemeyeceğmi söylemek gerekk

ama bu kanun kaldırüırsa da Kürtçe basm serbest olmayacak, otorüelerin sı-

mrlamalanyla karşüaşacaktu-. Türkçeyi resmi dü olarak ifade eden anayasa

maddelerüıde ve kararnamelerde de, resmi yazışmalarda, devlet kurumlarm-

da, mahkeme ve eğitün kuruluşlarmda Türkçe kuUanmak zorunluluğu vardu-.
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2932 sayüı kanun yürürlükten kalduTİsa büe Kürtçe amlan bu yerlerde yasak
ohnaya devam edecek; konuşma, eğitün ve yazmadata Türkçe zorunluluğu de¬
vam edecek.

2932 sayüı kanun yürürlükten kaldu-üması yahuzca evde ve sokakta konuş¬

ma biçünüıde bk serbestiüc getkecek. Kürt dümüı diğer tüm kuUamm alanla-

rmdata yasağı devam edecek. Bu 2932 sayüı kanun yürürlükteyken de evde ve
sokaktata Kürtçe konuşmayı önlemeye olanak yoktu. Bu nedenle yasak kaUctı-
ğmda da hiçbk şey değişen bk şey ohnayacak. Bu sadece, içerde ve dışarda,
Türk hükümetmüı Irak'a salduma planlamasmdata niyet ve çabalarmm vyga-
lamaya konulmasma yardun edecektk.

Bu korkunç niyet, çaba ve emeUere karşı koymak, türtaye'de kendismi de¬
motaat olarak niteleyen herkesüı ve her vatansever Kürd'ün görevidk.



IV. BÖLÜM





KÜRT HALKININ HAKLARININ TANINMASI İÇİN

STOCKHOLM'DE,YAPILAN KONFERANSA

KÜRDİSTANKURTULUŞ PARTİSİ TARAFINDAN

SUNULAN BİR BAŞVURUDUR.

15-17 Mart 1991'de Stockholm'de yapılan "Kürt Halkınm haklarının ta¬

nınması için Uluslararası Konferansı" delegelerine verilmek üzere hazır¬

lanmıştır.

Sayui Delege,

Kürt haUcmm varhğı, bağunsızhk içüı verdiğüniz uzun ve zorlu mücadele ve

bize karşı işlenen vahşet bugün bütün dünyanm büdiği bk olgudur.

Uluslararası toplum ne yazüc ta bizün temel ve meşru kendi kaderünizi

kendi tayin hakkımız konusunda sessiz kaldı.

Şündi bölgemizde yeni bk düzen kurmak içüı tarüısel bk şans var. Biz ulus¬

lararası kanunlara göre, temel ulusal haktamızı talep ediyoruz. Bu, bölgede ba¬

nş, demotaasi ve sosyal geüşmenüı gerçetaeşmesi içüı bizün olduğu kadar

komşularımız için de anahtar bk adımdır.

Bu konferansm değerü delegesi; biz burada sizden aşağıdata konularda des-

teğüuzi istiyoruz:

- Ulusal hataarunız ve devlet kurma haktamız içüı bk detaerasyonun ya-

ymlanması

- "Bkleşmiş Mületler Güvenük Konseyi"mn toplant^a çağrüması içm bk

komitenin seçilmesi

- Kürt sorunu üzerüıe bk konferans toplanması içm uluslararası topluma

çağn yapılması

Bizün taleplerüniz hakh ve haUcunızm gerçek arzulanm ifade edtyor. Bu,

BM'nüı gözetüni altmda yapüacak bk referandumla kamtlanabflk.





STOCKHOLM

KÜRT POLİTİK MANİFESTOSU

ismet Şerif VANLI

BİZ aşağıda imzaları olan, Kürdistan'm dört parçasmdan (Tikkçre, Irak,

İran, Suriye) siyasal parti temsücüeri ve bağunsız Kürt yurtsever şahstyetleri,

18 Mart 1991'de Stockhohn'de toplanarak;

Kikt halkımn kendi iUkesinde tarihi olarak, bkük duygusu, ortak bk tarih,

dü, kiütik, toprak, menfaat bküği ve aym gelecek özlemi üzerüıde oluşmuş bk

tek ve aym ulusu teşkü ettiğini nazarı itibara alarak,

- Kikt halkımn kesintisiz iükesi ve binlerce yühk joırdu, çağlar boyunca bk¬

bki ardma gelen Kikt devletleri ve prensütaeri ve bk o kadar da yabancı istüa-

sı gören Kikdistan, Bkinci Dimya Savaşı öncesi kendisini Osmanü ve Fars İm-

paratorlutaan içinde bulduğundan, Trans-Kafkasya'da yaşayan Kiktier'in bk

kısmı da Rusya'nm itaidan altmda olduğundan;

- Bu savaşta Osmanü'nm çökmesinden sonra, 10 Ağustos 1920 Sevr Ant¬

laşması (62-64. maddeleri Bölüm 3: KÜRDİSTAN) Kürt haUcmm kendi gele¬

ceğmi beürleme hakkım uluslararası düzeyde kabul etti Söz konusu Sevr Ant¬

laşması'nm 64. maddesinde öngörülen bk sürece göre, estaden Osmanü olan

Kürdistan, antlaşmanm yürürlüğe gkmesinden itibaren bk yülüc bk süre içeri¬

sinde MiUetier Cemiyeti'nin himayesüıde bağunsız bk Kürt devleti kurabüece-

ğmden;

- Sevr Antlaşrnası'mn yerine ücame edüen Lozan Antlaşması, Kiktier'in

yotauğunda ve onlarm menfaatine aykın olarak 24 Temmuz 1923'te ünzalan-

dığmdan;

- Lozan Antlaşması Suriye-Tikk sınınmn belklenmesi için 9 Mart 1921

Fransız-Türk sözleşmesi ve İngüiz istetaerine uygun olarak Güney Kürdistan'ı

Irak denetünme bağlayan 16 Arahk 1925 Mületier Cemiyeti karan, kendi hal¬

kmm kadesüıe aykın olarak Kürdistan'm emperyalist bölüşümünü onayladığm-

dan;



170B Stockholm Kürt Konferansı

- O zamandan beri Polonya'da 1914 öncesi olduğu gibi Kikt ulusu kendini

esas olarak Türtaye, Irak ve İran devletlerinin ve daha bk küçük ölçüde Suri¬

ye ve Sovyetler Bküği'nin arasmda bölüşiUmüş olarak bulduğundan;

- Kürt halkı, Ermenistan Sovyeti hariç, Kürt ulusu bu devletlerin sınırlan

içerisüıde, değişüc ölçü ve biçimlerde, aşu-ı bk ulusal basta siyasetinden, ulus-

suzlaştırma ve kiütürsüzleştirmeden, kültikünün ve tarihinin üıkârmdan, sos-

yo-ekonomisinin sömiküsimden, kararlaştırılmış bk geri bırakümışhktan, ırkçı¬

hk ve ayınmcıhktan, askeri ve poüsiye hastalardan, nüfusun zorla göç ettkü-

mesinden ve acı çektiğüıden: Bu durum demotaasi ve insan hataanm tanıma¬

yan Üçimcü Dünya Devletleri baglammda uygulanan, sanayüeşmiş üUcelerüı

taasik sömürgeciüğinden daha acımasız bk iç sömürgeciüğin karakteristik ve

yıtacı beürtüeri olduğundan;

- ÖzeUitae ırkçı Türk ve Irak hükümetleri halkımızm ulusal kimügini ve

kiütürünü yücmak, ortak hafızasmı sümek ve tatlesel ve zorata göçlere ve Kürt¬

ler'm çoğunlukta olduğu bölgelere Arap ve Türk nüfus yerleştkerek Kikdis-

tan'm etnik büeşimini değiştkmeye teşebbüs ettitaerinden;

- Saddam Hüseyin'in kanh diktatörlük rejüni özelütae 1987 ve 1988'de

kuUandığı beyük ve kimyasal süahlar aracüığıyla 9 Arahk 1948 Konvensiyo-

nu'nun 2. maddesi a, b, c, d ve e fücralan gerence, Kürt halkma karşı soyta¬

rım suçu işlediğinden;

- 1925'teh bu yana 66 yüdır, faşist Tikk devleti, bugün T.C. nüfusunun

dörtte bkinden fazlasmı ve Türk ulusunun yansı olup 15 müyon olan, Türta¬

ye'deta Kürt haUcınm varhğmı büe inkar ettiğüıden;

Kürt halkımn emperyalizm, sömürgecilik ve faşizm tarafmdan kendisine da-

yatüan, bölünmüş, sömürgeleşmiş ve ezilmiş, hatta bk kültürü ve medeniyeti

bk diü ve tarihi olmayan bk halk olmak göîi küçiütücü ve insanhk dışı şartları

reddettiğini nazan itibara alarak;

- Dünya haltaarmm özgürlük, bağunsızhk ve üerlemeye geçtiği bk dönem¬

de, Kürt halta kendi varolma hakkım savunma, diline ve kiUtürüne sahip çüc-

ma ve medeni uluslar arasmdata yermi almak için Türtaye, İran ve Irak'ta süa-

ha sarüdığmdan;

Yurtdışmdata Kürt haUcınm çok sayıda dostları tarafmdan, özelütae de Av¬

rupa'da, halkımızm kiütürel hataarmm tanınması ve Kürdistan'da insan hataa-

rınm üeriye götürülmesmin sahk verüdiği nazarı itibare ahnarak -bu uğraşlan

sempati ve teşekkürle onayhyoruz - ;
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- Ama yine de, Kürt Hukukçular Bküği'nin 10 Araük 1989 Paris'teta top¬

lantısmda kabul edüen "Kürt HaUanm Hataan Büdkgesi'nde açüdandığı gibi

Kürt sorununun çözümü, ne iUkemizi sömürgeleştken devletlerin çerçevesüı¬

de Kürdistan'da insan hataarmm üeriye götüriUmesiyle, ne de ulusal bk azm¬

hk değü fakat ayrı bk ulus ve kencü ülkesinde çoğunluk olan 30 müyonluk bk

halka kiütürel hataarm bahsedümesiyle haUedüeceğüıden,

- Gerçekte, Kürt sorunu poütüc bk sorun olduğundan, dekolorüzasyon ve

ulusal kurtuluşun çözümü Kürt halkımn devredüemez ve zaman aşımma uğra¬

maz olan kendi geleceğini beürleme hakkım özgürce uygulayabilmesinde yattı-

ğmdan (mad.6-22, Kürt Halkımn Hataarı Büdkgesi);

- Kürt haUcınm kendi kaderüıi tayüı hakta diğer tercüüer arasmda "Bkleş-

mek ve bağunsız ulusal Kürdistan devleti kurmak hakta"m da kapsadığmdan

(mad.6. Büdkge);

- "Kikdistan'm ulusal kurtuluşu ancak aktüel olarak bu ülkeyi bölen ve içm¬

de tutan devletlerarası smırlarm ortadan kaldu-üması ve hükümetüı ve Kürdis¬

tan kaynataarmm egemen züyetüğüıüı Kürt halta elinde olduğu, Bkleşik Ulu¬

sal Kürt Devletleri'nin yaratüması, bu Kürt devletüıin kendi süahh kuvvetleri¬

nin olması, diğer devletlerle doğrudan diplomatüc ve dostluk üiştalermi kurma¬

sı özgürlüğü, bu halkm kendmi sürdürebüme ve üerleyebümesi içm gerekü ko¬

şuUarm oluşturulması suretiyle tamamlanabük" (mad. 12. Büdkge);

- "Oluşacak egemen bk Kürt devletmüı yaratümasıyla Kikdistan'm tam

ulusal kurtuluşu, komşu haUdarm da düctatörlük, şovenizm ve u-kçüık belasm-

dan kurtuluşu ve kendi hükümetlerüıin demotaatizasyonu için gerekü bk ko¬

şuldur" (mad. 13. Büdkge);

- "Üzerindeki bütün egemenlik üişküerüıüı de koşulsuz olarak kalduılması-

m içeren, egemen bk Kürt devletmüı yaratümasıyla oluşacak, Kikdistan'm

tam ulusal kurtuluşu, dayamkh barış üişküerüıüı, dostluğun ve işbküğüım yer¬

leştkümesi hepsmüı ve herbküıin yaran, Kürdistan ve komşu uluslar arasmda

eşitük, özgürlük ve egemenlik içüıde her lüus kendi üUcesmde aym hataara sa¬

hip olarak konfederal ve muhtemelen federal biçün altmda bküğüı gözden ge-

çkümesi içüı gerekü bk koşuldur" (Mad. 14. Büdkge);

- "Kürt halkı, ortak bk kararla ve yukandata 14. maddede beürtüen şart¬

larda Türk, Fars, Irak'ü Arap, Suriye'ü Arap ya da bölgenüı diğer haltaanyla

bkleşme noktasma varabük. Bu haUcm Kürdistan'ı bölen ve yaşamsal menfaat-
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lerüıe büyük zararlar veren devletler arası smırlarm ortadan kalchnlmasıyla

kendi içinde bkleşmesi için çok güçlü nedenleri vardu-" (mad. 15. Büdkge);

- "Kürt halkımn kendi geleceğmi tayüı hakta zaman aşımma uğramayacağı

gibi bu hakkm tayini kendisinden başka kimseye devredüemez. Hiçbk bkey

ya da bkeyler grubu, hiçbk Kürt siyasal partisi, hele Kürt olmayan hiçbk siya¬

sal topluluk veya uluslararası örgüt, bu halk adma önceden onun kadesini yo¬

rumlayarak, onun geleceğmi beürleme hakkım kısıtlayamaz. Bu hakta pazar-

hk konusu yapamayacağı gibi bu haktan kuUammım erteleyemez ya da bu hak¬

km kuUanımı içüı herhangi bk şart koşamaz. İstetaerine uygun bk biçimde ge¬

leceğini perçmlemede, bu hakta ne zaman ve nasü kuUanacağma dak özgürce

karar verme hakta sadece Kürt baltana aittk" (mad. 18. Büdkge);

- "Zaman aşımı olmayan Kürt halkmm kendi geleceğmi beürleme hakkm¬

dan hiçbk Kürt vazgemeyeceği ya da ipoteğüıe alamayacağı gibi gelecek ku¬

şataar aleyhine kapsamım daraltıp düzeyini düşüremez. Tek bk defaya mah¬

sus olmayan bu hakkı, Kürt halta bütün nesüler ve zamanlar boyunca sürekü

olarak kuUanabük" (mad. 19. Büdkge);

- "Kürt halkımn kendi geleceğmi beürleme hakkınm özgürce uygulanması-

nm zorunlu koşulu, askeri ve poüsiye tüm bastacı ve işgalci güçlerin uluslarara¬

sı denetim altmda Kürdistan'dan çekilmelerinden geçer" (mad.20. Büdkge);

- "Kürt halkı, kendi geleceğmi beürleme hakkma, varhğma ve hayati çıkar¬

larma zarar veren Kürdistan'm bk parçasım denetiminde bulunduran herhan¬

gi bk devletten kaynataanan kısıtlamaları özelütae anayasal, legal, idari ve hu¬

kuta ve polisiye tüm anlaşmaları geçersiz sayar" (mad.21. Büdkge);

- "Kürt halkı, nüfusun zorla başka yerlere yerleştkümesi Kürt olmayan ke¬

simlerin Kürdistan'm çeşitü bölgelerine yerleştkümesi gibi, kadesine karşı de-

ğiştküen etnik büeşimi özeUitae geçersiz sayar" (mad.22. Büdkge);

Körfez taizinüı ardmdan, uluslararası çevrelerde barış ve adalete dayah ye¬

ni düzenin Ortadoğu'da kurulmasmm sözkonusu olduğu nazarı itibare ahna¬

rak;

- Stratejik önemi ve ülkesüıin zenginüğiyle Ortadoğu'da Araplar ve Türk-

ler'den soma üçüncü sırada yer alan 30 müyonluk Kürt halkmm (başka alan¬

larda da potanstyel ve kuşku götürmez üstünlüğe sahip) hataarmı ve çıkarlan-

m gözönüne almayan bk adü barışm mümkün olamayacağmdan;

- Gücünü halkmm tam desteğüıden, örgütlenmesinden, siyasi, devrimci ve
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manevi dayamşmasmdan ve dünyadata demotaatüc çevrelerüı desteğüıden

alan Kürt ulusal kurtuluş hareketi üzerine düşen şeyleri yapmaya, bölgede he¬

nüz bk çözüme bağlanmamış tüm sorunlarm toptan çözümü çerçevesinde

Kürt ulusal sorununun kabul edüebük bk çözüme ulaşması içüı mümkün oldu¬

ğunca gerçekçi olduğunu göstermeye hazu- olduğundan;

Planü bk şeküde Kürdistan'da uygulanan basta ve azgelişmişlik poütücası so¬

nucu, aüeleriyle bklikte 800.000'e varan büyük çoğunlutaa emekçi ve Tiktaye

Kürdistam kökenü fenteUektüeUerden oluşan Kürt göçmen topluluğunun dışan-

da, özelütae Batı Avrupa'da geliştiği nazarı kibare ahnarak;

- Bu göçmen toplıüuğju, yazar ve sanatçüanmn oluşumuyla ve sosyal sendi¬

kal, kiütürel, poütüc çok sayıda örgütünün faaüyetiyle şündiden Kürt haUcmm

davasma hizmet ettiğüıden;

- Kürt göçmen topluluğunun bugim dağmık mahiyetteta değişik faaüyetie¬

ri diasporanm değişüc güçlermi vatanınm hizmetinde bkaraya getkecek fede¬

ratif yapüanmalardan oluşan ortak bk yurtsever örgütün bünyesinde yoğunlaş-

tınlabüeceği, çeşitlendküebüeceği ve düzenlenebüeceğüıden ve İsmet Şerif

Vanü'nm 14 Ocak 1991 tarihü çağrıstyla bunu önerdiği gibi;

Biz, işbu manifestosunun imzacüan, yukandata miüahazalan göz önüne ala¬

rak;

Paragraf 1:

l.a

Kürdistan'm emperyalist ve yapay bölüşümüne rağmen Kürt haltamn ulusal

ve manevi bütünlüğünde ısrar ediyoruz.

l.b

Kürt halkımn devredüemez ve zaman aşımma uğramaz olan kendi kaderini

özgürce beürleme ve Kürdistan'ı bağunsız ve bkleşik bk devlet haline getirme

hakkmda ısrar ediyoruz.

1.C

. Bu hatamdan, 10 Arahk 1989'da "Kürt Hukukçular Bküği" tarafmdan üan

edüen, "olgu" ve "hak" bölümlerini içeren "Kürt Halkuun Hataan Büdkgesi"ni,

Kürt ulusal kurtuluş hareketüıüı hukuta ye etüc temel iUcesi olarak benimsiyo¬

ruz.
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Paragraf!:

Kürt ulusal problemmüı, Ortadoğu'data uluslar arasmda barışı ve işbküğmi

kolaylaştu-acak kabul edüebük çözümüne makûl bk sürede ulaşmak kaygısıy¬

la, asgarî ulusal istetaerünizi oluşturan aşağıdata hedefleri gerçetaeştkmek

içm geretarse mücadelemizi süahla devam ettkmedeta niyetünizi üan ediyo

ruz.

2.a

- Türtaye'yl federal ve demotaatik bk anayasa gereğüıce ken* toprataan

üzerüıde eğitün, hukuk, poüs, savunma, sosyal meseleler, idare, ekonomüc ve

gelişme alanmda iç bağunsızük özeUiğme sahip Kürt ve Türk Cumhuriyetleri'n-

den oluşan federal bk cumhuriyete dönüştürmek.

- Türk baskısmı ve işgal güçlermi Kürdistan'dan çekmek.

2.b

- İran'ı, federal ve demotaatüc bk anayasa gereğüıce, herbkisi kendi top¬

rataan üzerüıde, yukandata örnekte söylenen alanlarda iç bağunsızhğa sahip

Pers ve Kürt Cumhuriyetlerüıden oluşan -ta buna eğer ügüi haltaar istiyorsa,

Azerî Cumhuriyeti Beluci Cumhuriyeti ve Arabistan Cumhuriyeti etaenebük-

federal bk cumhuriyete dönüştürmek,

- Pers bastasmı ve işgal güçlerüd Kürdistan'dan çekmek.

2.C

- Irak'ı, federal ve demotaatüc bk anayasa gereğüıce, herbkisi kendi top¬

rataan üzerüıde, yukandata örnekte söylenen alanlarda iç bağunsızhğa sahip

Irak Arap ve Kürt Cumhuriyetierlnden oluşan fedeal bk cumhuriyete dönüş¬

türmek,

- Irak baskısmı ve işgal güçlermi Kürdistan'dan çekmek,

- Federe Kürt Cumhuriyeti çerçevesüıde Türk asühlara kültürel özerkük

tanımak,

- Saddam Hüseym tarafmdan Irak Kürdistam'nda yapüan soytarunı tam-

mak ve bu suçun maddi ve manevi tazmüıatmı yani sürgüne gönderüen Kürt¬

ier'üı kendi bölgelerüıe tetaar yerleşmelermi ve hataarmı sağlamak, Kürdis¬

tan'a yerleştküen Arap kolonüermm boşaltüması, Kürdistan'm yeniden mşası

ve mazlum aüelerüı maddi zararlarmı tazmüı etmek. Maddi tazmmat, petrol

üreticisi durumundata körfez Arap üUceleri tarafindan sağlanabük.
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2.d

Kiktçe eğitimi ve mahaUî bk idarî sistemi gözönüne alacak kültürel özerkü-

ği Suriye'de Kürtlere tanımak,

2.e

Sovyet Kürtlerine kültürel özerklik tanımak, 25-26 Temmuz 1990 tarüüi

Moskova Konferansı'nm sonuç kararma uygun olarak Sovyet Kürdistam'm

özerk bk bölge olarak kurmak,

2.f

- Aşağıda imzası bulunanlar, şimdiye kadar Tiktaye, İran ve Irak'a askerî

ve madcü yardım sağlayan yabancı güçlerden bu paragrafta açüdanan hedefle¬

re ulaşmcaya kadar, bu yardımlarmdan vazgeçmelerini istemektedkler.

- Aşağıda imzası bulunanlar, Ortadoğu'da şimdiye kadar astada kalmış so¬

runlanmn çözümü için düzenlenecek tüm konferanslara delege döndermeye

hazu- oldutaarmı büdkkler.

- Bu paragraftatahedeflerüı gerçetaeşmesi Kürt haUcınm mahfuz kalan

kendi kaderine sahip olma hakkma zarar veremez.

Paragraf 3

Kikt ulusal kurtuluş hareketme bağh olarak, Kürt göçmen topluluğunun fe¬

deratif temeUi yemden örgütlenmesüıe, faaüyetlerüıüı yurtdışmda yoğunlaştı¬

rılması ve düzenlenmesme çağrı yapan İsviçre Kürtlerlmn Ulusal Bküği tara¬

fmdan benhnsenen ve İsmet Şerif Vanü tarafmdan önerüen projeyi desteküyo-

ruz.

Paragraf 4

Türtaye (2.a), İran (2.b) ve Irak Kürdistam'ndata (2.c) federe cumhur^et-

1er aşağıdata hataara sahip olacataardu-:

4.a

Kendi aralarmda federasyon haüne gehnek, başka bk deyişle kendi arala¬

rmda bkleşmek ve demotaatüc bk anayasaya dayaü içeride ve dışanda ege-

menüğe sahip, Türtaye, İran ve Irak Kürdistam'ndan oluşan bkleşüc bk fede¬

ral cumhuriyet kurmak. Bu durumda. Federal Kürdistan Cumhuriyeti ve

Türk, İran, Irak devletleri arasmdata üişküer haUdarm kendi hataarma sahip

olması temelinde ortak bk anlaşmayla belklenecek. *
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4.b

Suriye üe Sovyetler Bküği Kürtlerlmn ve göçmen Kürtlerlmn katüımıyla

kültürel kuruluşları ve ulusal çücarü diğer kuruluşlan düzene koymak.

Paragraf 5

5.a

Kürt ulusal ve manevi bkügmi bundan böyle eylemlerle ifade eden aşağıda

hnzası bulunanlar, 2. ve 4. paragrafta açüdanan hedeflere ulaşmak içüı yürütü¬

len mücadele üe dayanışma içüıde oldutaarmı üân ederler.

5.b

Aşağıda imzası bulunanlar, Bkleşmiş Mületler'den Kikt ulusal sorununun

üıcelenmesme yönelik bk Genel Kurul'un düzenlenmesmi (Andrei Sakharov

tarafmdan düe getküen isteğe uygun şeküde) ve Kürdistan'ı sömikgeükten

kurtarmak ve kendi kaderine sahip ohna hakkım Kürt haUa tarafmdan kuUa¬

nüması içüı tedbkler almak üzere Güvenlik Konseyinin görevlendkümesmi ta¬

lep etmektedkler.

5.C

Ulusal ve uluslararası durum gerektkdiğüıde, aşağıda ünzası bulunanlar bi¬

raraya gelkler. İmzacüar zamam geldiğmde ve gerektiğüıde, diğer ünzalayan-

larla bkükte bk dakni Kürt Ulusal Kurtuluş Kurulu oluşturacataarchr.



KÜRT HALKI İÇİN

İNSAN HAKLARI KONUSUNDA

STOCKHOLM DEKLERASYONU

"Kürt Hataarmm Tanmması-Eylem Stratejüerl' üzerine uluslararası konfe¬

rans Kürt Halta içüı insan hataarı İsveç komitesince 15-17 Mart 1991 tarihin¬

de Stockhohn'da yapüdı.

Katüanlar arasmda, sürgünde bulunan bkeysel Kürt şahsiyetleri yanmda 20

iükeden Kikt poütik parti ve kiütürel enstitiüerin temsücüeri vardı. Konferan¬

sa bkkaç iükeden dayanışma komüeleri katüdı. Avrupa ve ABD'deta değişüc

poütik partüerden parlementerler ve temsücüer de hazır bulundu. Bunun ya¬

nmda bazüan gözlemci olarak uluslararası üısani kuruluşlardan ve poütik orga¬

nizasyonlardan görevüler katüdı, medya davet edüdi.

Konferans İran, Irak, Suriye, Türtaye ve Sovyetler Bküği'ndeta Kürt yerle¬

şün alanlarmdata insan hataarı üzerüıe raporları ele aldı ve analiz etti Konfe¬

rans, Ortadoğu'nun bugünkü durumunu gözönünde tutarak çözüm yoUanm da

tartıştı. Aşağıdata "Kürt HaUcma İnsan Hataarı İçüı Stockholm Detaerasyonu"

adh büdkiyi benimsedi:

20 müyondan daha fazla bk Kürt'ün basta altmda tutuhnasma dünya ulusla-

n artüc daha fazla tolerans göstermemeüdk. O, Ortadoğu barışı içüı bk tehdk

ve uluslarlararası insan hataarı standartlanmn toptan üüaüdk.

Kürt bölgelermde üısan hataarı üüaUeri yülardu- yapümakta, sistematüc ve

yaygm bk şeküde devam etmektedk: Keyfi tututaamalar, işkence, kutaa mah¬

kemelerden soma veya hiç mahkeme olmaksızm şiddetü cezalanchrma, "orta¬

dan kaybohnalar" ve kanun dışı ölüm cezaları uygulanmakta; tatle sürgünleri

ve yücunlar, kendi tarüüeri hakkmda eğitün, müzüc, edebiyat ve düsel hataarm

mkar edümesi yaşanmakta; mülteci kamplarmda kötü koşuUarda yaşam hü¬

küm sürmektedk.

Gerçekte, Kürt haUcmm ulusal tamüği mkar edümektedk. Yaşadüdan üUce¬

lerüı hükümetleri sürekü olarak onlarm kendi kencülermi yönetme hakkmı red-
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detmektedk. Onlarm yazüı olarak bulunduğu üUcelerde ise bazı yönetsel oto-

nomüc hataar verüse de, bu hataar zorla kabul ettküen kutaa yöneticüer tara¬

fmdan hastayla çökertümeye çahşümaktadu-. Onlann, asla demotaasiye sahip

ohnadüdan burada beürtümeüdk.

Bu adaletsizütaer devam ederken, Ortadoğu'da tam bk banş olacağı söyle¬

nemez.

KONFERANS:

İran, Irak, Suriye, Türtaye ve Sovyetler Bküği hükümetlerüıden üısan hak¬
lan antİaşmalarma olduğu kadar üısan hataan üzerüıe evrensel detaerasyona
da saygı göstermesüıi ve onları Kürt nüfusunun yaşadığı yerlerde tam olarak

uygıüanmasmı da talep eder.

Bu hükümetlerden özeUüde şunları talep eder:

- Kürtler'm kitle sürgününün ve onlarm evlermm yücunmm hemen durdu¬

rulmasını,

- Kürt düşünce suçlularmm derhal serbest bu-akümasmı ve tüm işkence ve

idamlara son verümesüü,

- Kürtler'e karşı işlenmiş tüm suç teşkü edecek olaylarm mahkeme önüne

getkümesüıl

- Kürtier'üı diğer kültürel hataan yanmda Kürt çocutaarmm kendi dülerüı¬

de eğitün yapma hakkma saygı gösterümesüü,

- Kürt mültecüere iyi muamele edihnesüü,

- Değişüc smu-lar arasmda bölünmüş Kürtier'üı üişta kurmasmm önlenme-

süıe son verümesüıi ve bunun kolaylaştu-ümasmı.

Aynı hükümetlerden Kürt haUcmm kendi kendmi yönetme hakkma saygı

göstermesi ve bunun nasü başarüabüeceği üzerüıe tartışmalan teşvüc etmesi

de talep ediür.

Hükümetiere, bkçok Kürdün yaşadığı ülkede acı çekmesüıe yol açan ve ha¬

la devam eden ciddi üısan hataarı üüaUermm BM Komisyonu çerçevesüıde or¬

taya çücarümasma fu-sat vermesi çağrısı yapüu-.

Hükümetlere, körfez savaşı somasmda Ortadoğu'da kahcı bk banş sağlan-



Kürt Halkı İçin İnsan Haklan Konusunda Stockholm Deklerasyonu «179

ması konusuyla bağlantüı olarak, Kürtier'üı kendi kendmi yönetme hakta ya¬

nmda (seü-determmation) Kürtier'üı bkeysel hataarı ve basm-yayun hataarmı

geüştkmesi çağrısı yapüu".

BM genel sekreterüıe, Ortadoğu barışı üzerüıe toplanacak bk uluslararası

konferansa Kürt sorununu da dahü etmesi çağrısı yapüu-.

Tüm hükümetierden, Kürt mültecüerüıe, diğer mülteci gruplanndan daha

kötü davranmaması, onlara üısani davranış çerçevesüıde muamele etmesi iste-

nk.

"BM Mültecüer Yüksek Komiserl'ne, Ortadoğu'daki özeUüde de Türtaye,

İran ve Irak'tata mültecüerüı korunması ve yardun edümesi içüı daha yüksek

bk önceük vermesi ve bu konuda tüm hükümetlerüı UNHCR'yi destetaemesi

çağrısı yapıhr.

KÜRT HALKININ İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE

YÜKSELTİLMESİ İÇİN SOMUT EYLEMLER

15-17 Mart'ta Stockholm'de yapüan "Kürt Hataarmm Tanmması-Eylem

Stratejüerl' uluslararası konferansı süresmce tartışmalar, Kürtier'üı self-deter-

müıation hakkmı da içeren Kürt haUcmm üısan hataarı mücadelesüıe nasü des¬

tek olunacağı konusu üzerüıde yoğunlaştı.

Aşağıdata açüdamalar bu mücadele içmdeta Kürtier'üı tüm dostlarma ve

sempatizanlarma hitap etmektedk. Onun amacı Kürt üısan hataarmm destek¬

lenmesi konusunda somutlaşmış çabaları daha çok teşvüc etmektk. Kürt soru¬

nu ve Kürtler'e yapüan zulüm, dünya uluslararası tarafmdan çok uzun bk süre¬

den beri unutuldu. Bu kayıtsızlığa artüc bk son verümeüdk.

İLKELER:

1. Dünyanm her tarafmdata üısanlar, Kürt sorunu, onun geçmişi ve şündüci
durumu konusunda eğitümeü ve bügi verümeüdk. Kürtler'e yapüan baskı, bu

etkinütaer çerçevesüıde vurgulanmaüdu-.

2. Uluslararası ve ulusal düzeyde Kürt hataannm enerjüc ve iyi donatümış
bk savunucusu geretaidk. Bu da, Kürt bölgelerüıdeta üısan hataan durumu

hakkmda su-a üe sistematüc bk biçünde üıamhr veri toplanmasma üıtiyaç gös¬

terk.
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3. Kürt haUcmm şündüd durumu içüı para ve diğer yardunlar gibi somut des¬

teğe de üıtiyaç vardır.

4. Kürtler'le tüm dayanışma eylemleri Kürtier'üı kendi örgütleriyle koordi¬

nasyonu içüıde ohnahdu-. Amaç, onlarm kendi hataarmı araşturmak içüı verdüc-

leri mücadeleye destek ohnahdu-. Onun içüı yataaşun, katüma çerçevesüıde ol-

mahdu-.

5. Etküi olunması içüı dayamşma çaüşmalan mümkün olduğu kadar msan

hataarı alanmda kabul edümiş standartlara dayanmahdu-.

6. Sivü ve poütüc hataar çok önemüdk ama; diğer hataarm da bu kapsam

içme almması ve vurgulanması geretaidk. Kültürel hataarda uluslararası stan-

dartiar, azmhk hataarı ve uluslararası mültecüüc kanunu. Ekonomüc ve sosyal

hataarla ügüi kuUanüacak normlarda Kürtler'm durumuna uygulanabük olma-

hdu-.

7. Değişüc uluslararası örgütier vasüasıyla oluşturuhnuş yöntemler ohnalan

nedeniyle onun, aym zamanda tüm Kürdistan'da Kürtier'e karşı yapüan üüaUe¬

ri kaldu-ması mümkün ohnayabük; bazen bk üUcenüı bunlara yataaşmış ohna¬

sı büe yeterü olacaktu-. Bununla bkükte ivedi olan bu tür şuurlamalar büe,

mümkün olan her olanakta uluslararası kuruluşlara rapor edüerek ve üüaUer

mahkum edümektedk.

8. Dünyanm her tarafmdata hükümetler, Kürt üısan hataarı çahşmasmda

önemü bk hedef gruptur. Onlar, devlet etkisi aUmdata organları etküeyebük-

1er. Parlamenterler ve parlamento yapısı içüıde olanlar kadar hükümetle bağ¬

lantısı ohnayan tatie üetişhn araçları gibi örgütler de çok önemü bk rol oyna-

yabükler.

Koordinasyon

1. Kürt halkmm üısan hataarı içüı çahşan değişüc üUcelerdeta komüe ve

gruplar, eylemlerüı koordüıasyonu ve bügi değişüni içüı çaba harcamahdu-.

2. Konferans, gelecek sefer içüı bk kuruluşun onu destetaemesi ve güçlen-

dkmesi için planlama yapmahdu:.

3. Bu görev içüı bk uluslararası koordmasyon komüesi kurulmahdu-. Bu ko¬

müe elbette ana Kürt örgütieri ve enstküleriyle bağlantı içüıde ohnahdu-.

(Stockhohn konferansı devam ederken bk komke kurulabüdiği takdkde bu

paragraf güçlendkümiş olacaktu:.)
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4. Komitenm ana görevi farkh üUcelerdeta dayanışma gruplanmn Stock¬

holm detaerasyonunu uygulama çahşmalarma destek olmaktu-.

Birleşmiş Milletler

1. Ortadoğu barış gkişünleriyle ügüi devam eden tartışmalarda Kürt soru¬

nunun da ele ahnması içüı Bkleşmiş Mületler Genel Setaeterlnüı yetküendi-

rümesi doğrultusunda hükümetler teşvüc edümeüdk.

2. Yaşadüdarı ülkelerde Kürtier'e karşı yapüan üüaUerm engeUenmesi içüı

ÖzeUüde BM İnsan Hataarı Komisyonu ve alt komisyonunu içeren BM msan

hataarı mekanizmasmm çahşturüması içm Hükümetier ve ECOSOC'la ügüi da¬

nışman niteüğüıdeki hükümet dışı örgütier teşvüc edümeüdk. Gkişünler, aşağı¬

da beürtüen suistünaUer ve üüaUer konusunda BM standartlarmm zorlanması

gibi sistematüc gerçek sonuçlar almaya yönelüc olmaüdu":

- Keyfi tututaama, "ortadan kaybolma" ve normal ohnayan yargüamalar-

da,

- İşkence ve mahkumlara kötü muamelede,

- Ölüm cezası ve yargüama dışı ölüm cezalarmda,

- Kitle sürgünü ve evlerüı yıkımmda,

- Kendi düüıi uygulama ve müzüc yapma gibi kültürel hataarm üücarmda.

3. Hükümetler ve NGO*'lardan, Türkiye, İran ve Irak güîi üUcelerdeta

Kürt mültecüerüı çok daha etküi korunması içüı BM Mültecüer Yüksek Komi-

serlnce yakmlaşmalan istenmeüdk.

Avrupa'daki Kuruluşlar

1. Türtaye'de Kürtler'e karşı devam etmekte olan üısan hataan üüaUeri

içüı Avrupa İnsan Hataan Komisyonu gkişünlerde bulunmahdu-. Avrupa Söz-

leşmeslnüı bk ünzacısı olarak Türtaye'nüı kontrol edümesi ve zorlanması ge¬

reken mecburiyetleri vardu-.

2. Avrupa Ekonomüc Topluluğu (AET) Türkiye'den gelen resmi temsücüer-

le olan görüşmelerde Türtaye'de olan üüaUere düdcat çekmeüdk.

(*) (Nor Govermemental Organisations) Hükümetler Dışı Organizsyonlar.
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3. Hem AETve hem de Avrupa Konseylnüı parlamenter kanadı Kürt soru¬

nunu kendi gündemme ahnahdu-. Büyük Kürt örgütiermüı temsücüeri kendi gö¬

rüş açüarım sunmaları içüı davet edümeüdk.

Hükümetler

1. Hükümetiere, Kürtler'e karşı yapüan üısan hataarı üüaUermi de içeren

Kürt sorunu ve onun tüm yönlerme dückat göstermesi içm ısrar edümeüdk.

Onlarm yukarıda anıhnış olan tüm uluslararası forumlarda Kürt sorunu konu¬

sunda gkişünlerde bulunması içüı ısrar edümeüdk.

2. Kürt haUcma karşı yapüan üısan hataarı üüaUeri konusunda görüşlermi

netieştkmeleri içüı hükümetlere basta yapümahdu-. Hükümetler tarafmdan

üeri sürülecek böylesi görüşler, ücüi üişküerde doğrudan doğruya bu üUcelere

sorumluluk yütaemeüdk.

3. Hükümetlerden, muhtaç durumundata Kürt bölgelerüıe üısani yardun

vermeleri istenmeüdk.

Hükümet Dışı Girişimler

1. Kürt halkmm durumuna dückat çekmede parlamenterlerüı önemü bk ro¬

lü vardu-. Onlar, kendi parlamentolarmda, parlamento dışı kuruluşlarda ya da

doğrudan hükümete veya kamuoyuna yakm kurum ve kuruluşlarda eyleme ge-

çebükler.

2. Bu açıdan hükümet dışı organizasyonlarm da önemü bk rolü vardu-. On¬

lar, hükümete ve hükümet içüı kuruluşlara yataaşabükler. Onlar da, Kürt üı¬

san hataanyla ügüi konularda yardun, bügüendkme ve savunma açısmdan ak¬

tif bk rol almaları içüı teşvüc edümeüdk.

3. Parlamenter delegasyon ve/veya NGO'larm Kürt bölgelermde gerçetaeş-

tkdücleri görevleri geçmişte önemü bk rol oynamıştı; aynı şeküde geleceğüı

planlanmasmda da önemü roUeri olacaktu-. Böylesi görüntülerm planlanması

ve iyi bk şeküde yönetilmesi zorunludur.

4. Kürt sorununa daha büyük bk ügi göstermesi içm Medya teşvüc edümeü¬

dk. Kürt bölgelerüıdeta üısan hataarı durumunu araştu-mayı yöneten örgütler¬

den gelen üıamhr bügüerle Medya, bu amaca hizmet ettkümeüdk.
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KÜRT HALKININ HAKLARI BİLDİRGESİ

1- Kürt haUcı, kendi üUcesmde tarüü olarak, bkük duygusu, ortak bk tarüı,

dü, kültür, toprak, menfaat bküği ve aym gelecek özlemi üzerüıde oluşmuş bk

tek ve aym ulusu teşkü eder.

2- Kürt haUcmm kesüıtisiz üUcesi ve bmlerce yühk yurdu, çağlar boyunca bk¬

bki ardma gelen Kürt devletleri ve prensütaeri ve bk o kadar da yabancı istila¬

sı gören Kürdistan, Bküıci Dünya Savaşı öncesi kendismi Osmanü ve Fars ün-

paratorlutaan içmde buldu ta Trans- Kaflcasya'da yaşayan Kürtlerüı bk kısmı

da Rusya'nm üctidan altmdaydı. Bu savaşta Osmanü'nm çökmesüıden sonra,

10 Ağustos 1920 Sevres Antlaşması (62-64. maddeleri Bölüm 3: KÜRDİS¬
TAN) Kürt haUcmm kendi geleceğmi belkleme hakkmı uluslararası düzeyde

kabul etti. Söz konusu Sevr Antiaşmaslnm 64. maddesmde öngörülen bk süre¬

ce göre, estaden Osmanü olan Kürdistan, antlaşmanm yürürlüğe gkmesüıden

üibaren bk yühk bk süre içerisüıde Müetier Cemiyetlnüı hünayesüıde bağun¬

sız bk Kürt devleti kurabüecektl Lozan Konferanslnda Kürtier'üı yotauğunda

görüşülen 24 Temmuz 1923 tarüüi Lozan Antlaşmasından beri Kürdistan hal¬

kma geleceği konusunda damşümadan emperyaüzm tarafmdan paylaşüdı.

3- O zamandan beri 1919 öncesi Polonya'da olduğu gibi kendi üUcesmde

%85'ük bk çoğunluk teşkü eden ve 1989'da 25, 26 ya da 27 müyon nüfusuyla
Ortadoğu'da Araplar ye Türtaer'den sonra sayısal önemde üçüncü olan Kürt

ulusu, kendüıl esas olarak Türtaye, İran ve Irak devletiermüı ve daha bk kü¬
çük ölçüde Suriye ve Sovyetler Bküği'nüı devletierarası smu-lan tarafmdan bö¬

lünmüş olarak buldu.

4- Ermenistan ve Gürcistan Sovyetieri hariç, Kürt ulusu bu devletierüı smu--

ları içerisüıde, değişüc ölçü ve biçünlerde, aşm bk ulusal basta siyasetüıden,
ulussuzlaştu-ma ve kültürsüzleştkmeden, kültürünün ve tarüünm üdcanndan,
sosyo ekonomisüün sömürüsünden, kararlaştu-ümış bk geri bu-akümışhktan,

u-kçüüc ve ayu-uncüüctan, askeri ve poüsiye basküardan, nüfusun zorla göç ettı-

rümesmden acı çekmektedk: Bu durum demotaasi ve üısan hataanm tamma-

yan Üçüncü Dünya Devletleri baglammda uygulanan, sanayüeşmiş üUcelerm
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taasik sömürgecüiğmden daha acunasız bk iç sömürgecüiğüı karakteristüc ve

yıkıcı belktüeridk.

5- Kürt ulusu kendme mahsus, hükmi bk şahsiyetie donanmış koUektif bk

varlüc olduğunun tam büüıcüıde olarak ve yalnızca diğer uluslar tarafmdan be¬

nhnsenen hataarı talep etmektedk. Bu şahsiyet, Türk, Fars, Arap, Irak'h, Suri¬

ye'ü, Sovyetüc değü fakat bağunsız ve tarüım eseridk.

6- Varlığı ve ulusal künüği tehdü altmda olan, tarüıinden ve ulusal kalıtm-

dan yoksun bu-aküan ve özgürlütaeri boğulan Kürt halkmm diğer bütün haltaar

gibi devredüemeyen ve zamanaşunma uğramayan kendi yazgısmı özgürce be¬

ürleme, Kürdistanı bağunsız ulusal bk devlet olarak bkleştkme ve kurma, bu¬

rada kendisüıe uygun hükümet sistemüıi ve demokratüc özgürlütaerüıi garanti

edebüecek biçüni seçme, ülkesmüı doğal kaynataarmdan yararlanma ve eme-

ğüıüı ürünlerüıi kendi ekonomüc ve toplumsal geüşmesüıde kuUanma ve kültü¬

rünü geüştkme hakkı vardu-. Tek keümeyle, Araplar'm, Farslar'm ve Türk¬

ler'üı kendi ülkelermdeki hataarı gibi Kürtler'm de kendi ülkesi üzerüıde aynı

hataarı vardu-.

7- Adü bk barışa bağh olan Kürt halkı, Kürdistan'm dekolonizasyonunu ba¬

rışçı bk biçünde gerçetaeştküecek ve Kürtler'm özgür şartiar içerisüıde, kendi

gelecetaermi belkleme hakkmm, uluslararası kontrol altmda bk referandum

vasıtasıyla uygulayabümeleri içüı ük merci olarak -bugüne kadarki deneylerde

gözlerüîi kapayan- Bkleşmiş Mületier'm uzman kuruluşlarma başvurur.

8- Bu sonuca ulaşmak içüı eünde olan bütün ünkanlarla, acısmı çektiği zor¬

balığa ve sömürgecüiğe karşı, kendi ulusal kurtuluşunu tamamlamak uğruna

mücadele etme, Kürt halkmm hakkıdu-.

9- Dekolonizasyonu ve ulusal kurtuluşunu tamamlamak amacıyla, Kürt hal¬

kı bu kavgada gerekü olan siyasal ve askeri örgütieri kurmayı kendisüıe görev

bük ve hakta vardu".

10- Kürdistan ulusal kurtuluşu, hukuka ve kendi ulusal ve dmi azmlüdarmm

özgül kişiütaerüıe saygıyı içerk.

11- Dekolonizasyon ve kurtuluş mücadelesüıde ve ulusal varüğmm sürmesi

içüı, Kürt haUcmm, dünyanm bütün özgürlüğe ve demokrasiye tutkun haUdarı

tarafmdan destetaenmeyi ummak hakkı vardu-.

12- Kürdistan'm ulusal kurtuluşu ancak aktüel olarak bu üUceyi bölen ve

içmde tutan devletierarası smu-larm ortadan kaldu-üması ve hükümetüı ve Kür-
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distan kaynataarmm egemen züyetiiğmüı Kürt halkı eünde olduğu, Bkleşüc

Ulusal Kürt devletmüı yaratüması, bu Kürt devletmüı kendi süahh kuvvetieri-

nm ohnası, diğer devletierle doğrudan diplomatüc ve dostluk üişküerüıi kurma¬

sı özgürlüğü, bu haUcm kendmi sürdürebüme ve üerleyebümesi içüı gerekü ko¬

şuUarm oluşturuhnası suretiyle tamamlanabük.

13- Oluşacak egemen bk Kürt devletmüı yaratümasıyla Kürdistan'm tam

ulusal kurtuluşu, komşu haltaarm da düctatörlük, şovenizm ve u-kçüüc belasm-

dan kurtuluşu ve kendi hükümetlerüıüı demotaatizasyonu içüı geretai bk ko¬

şuldur.

14- Üzerüıdeki bütün egemenük üişküermm de koşulsuz olarak kaldu-üma-

smı içeren, egemen bk Kürt devletmüı yaratümasıyla oluşacak, Kürdistan'm

tam ulusal kurtuluşu, dayanüdı barış üişküermm, dostluğun ve işbküğüım yer¬

leştkümesi hepsmüı ve herbİrüıüı yararı, Kürdistan ve komşu uluslar arasmda

eşitük, özgürlük ve egemenlüc içüıde her ulus kendi ülkesüıde aynı hataara sa¬

hip olarak konfederal ve muhtemelen federal biçün altmda bküğüı gözden ge-

çkümesi içüı gerekü bk koşuldur.

15- Kürt halkı, ortak bk kararla ve yukandata 14. maddede beürtüen şart¬

larda Türk, Fars, Irak'ü Arap, Suriye'ü Arap ya da bölgenüı diğer haltaanyla
bkleşme notaasma varabük. Bu haUcm Kürdistan'ı bölen ve yaşamsal menfaat-
lerüıe büyük zararlar veren devletler arası ortadan kaldurümasıyla kendi içm

bkleşmesi içüı çok güçlü nedenleri vardu.

16- Kürt haUcmm kendi geleceğmi beürleme, kendi hükümetüıe ve Kürdis¬

tan'm kaynataarma sahip çücma hakta mutlak ve sürekü bk haktu:. Bu hak hu¬
kuksal planda, bütün Kürdistan'da ve Türtaye, İran, Irak, Suriye devletien da¬
hü olmak üzere parçalarmm herbkmde, yahuzca bu halkm kadesme uygun

olarak her zaman uygulanabük. Bu tanmılamaya ülkeleri dışma süruhnuş ya

da kendisi gitmek zorunda kalmış Kürtler de dahüdk.

17- Kürtier'üı tarüısel yurdu Kürdistan çoğunlutaa Bküıci Dünya Savaşı so¬

nuna kadar coğrafi olarak tek bk ülke olarak tanmu-.

18- Kürt halkmm kendi geleceğmi tayüı hakta zaman aşunma uğramayaca¬

ğı gibi bu hakkm tayüıi kendisüıden başka künseye devredüemez. Hiçbir bi¬
rey ya da bkeyler grubu, hiçbk Kürt siyasal partisi hele Kürt ohnayan hıçbu-
siyasal topluluk veya uluslararası örgüt, bu haUc adma önceden onun u-adesmı
yorumlayarak, onun geleceğmi belkleme hakkmı kısıtlayamaz. Bu hakkı pa-
zarhk konusu yapamayacağı gibi bu haktan kuUanmıı erteleyemez ya da bu
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hakkm kuUanımı içüı herhangi bk şart koşamaz. İstetaerme uygun bk biçünde

geleceğmi perçüdemede, bu hakta ne zaman ve nasü kuUanacağma dak özgür¬

ce karar verme hakta sadece Kürt baltana aütk.

19- Zaman aşunı olmayan Kürt haUcmm kendi geleceğmi belkleme hakkm¬

dan hiçbk Kürt vazgeçemeyeceği ya da ipoteğüıe alamayacağı gibi gelecek ku¬

şataar aleyhine kapsammı daraltıp düzeymi düşüremez. Tek bk defaya mah¬

sus olmayan bu hakkı, Kürt HaUa bütün nesüler ve zamanlar boyunca sürekü

olarak kuUanabük.

20- Kürt halkmm kendi geleceğmi belkleme hakkınm özgürce uygulanması-

nm zorunlu koşulu, askeri ve polisiye tüm bastacı ve işgalci güçlerin uluslarara¬

sı denetim altmda Kürdistan'dan çekümelerinden geçer.

21- Kürt haUcı, kendi geleceğmi belkleme hakkma, varhğma ve hayati çücar-

larma zarar veren Kürdistan'm bk parçasmı denetünüıde bulunduran herhan¬

gi bk devletten kaynataanan kısıtiamalan özeUüde anayasal, legal, idari huku¬

ta ve polisiye tüm anlaşmaları geçersiz sayar.

22- Kürt halkı, nüfusun zorla başka yerlere yerleştkümesi Kürt olmayan

kesünlerm Kürdistan'm çeşitü bölgelerüıe yerleştkümesi gibi kadesme karşı

değiştküen etnik büeşimi özelütae geçersiz sayar.

23- Kürt halkma damşümadan 1925'te Irak'a bağlanan Güney Kürdis¬

tan'da Irak hükümetmüı 1987-1988-1989 da işlediği soyku-unm uluslararası

topluluk tarafmdan tanmması, bu soykırunla ügiü Irak hükümetüıden maddi

ve manevi tazmmat istemüıde bulunulması, Kürt halkmm doğal haktadu-.

24- Sovyet Kürtierl dü ve kiütür planmda, ulusal ve manevi planda Kürt

haUcınm bütünleyici bk paçasıdu-. Ermeni Cumhuriyetlndeta uygulamalar ör-

neğüıde olduğu gibi Sovyet yasalarma uygun bk tarzda yaşadüdarı tüm cumhu¬

riyetlerde çocutaarmm Kürtçe oklularda eğitün görmelerine ilişkin kiütürlerini

koruma hakkma, Kürtler'den Orta-Asya ve başka iükelere sürgün edüip dağıtı¬

lan unsurlarm bkaraya getküip ağustos 1989'da Yüksek Sovyet tarafmdan

onaylanan ve 1923 yıhnda alman Sovyet kararlarma uygun zeminde oluşturula¬

cak bk otonom bölgeye yerleştkümeleri hakkma sahiptk.

25- Avrupa, Amerüca ve Avustralya'ya göçe zorlanan Kürt topluluğu bulun¬

duğu bütün iükelerde olduğu gibi kabul edüme hakkma sahiptk. Özelütae İs¬

veç'te uygulandığı gibi kamuoyuna ait okuUarda Kürt çocutaarmm Kürtçe eği¬

tim görme imkanma sahip olma hakta gibi.
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26- Miütecüerle ügüi uluslararası hukuk kuraUan, Türk, Irak, İran ve Suri¬

ye hükümetleri tarafmdan uygıüanan Kürdistan'data basta ve zulüm poütika-

smdan dolayı ülkelerüıden kaçan Kürt mültecüerüıe uygulanmaüdu-.

27- Mevcut büdkge ahlata değerlerde olup, Kürt haUcım ulusal ve uluslara¬

rası alandata hak ve görevleri konusunda aydınlatmayı hedeflemektedk. Siya¬

sal genel durumda çücarüan soyut hukuta kural ve prensipleri anlatu-. Kürdis¬

tan ve Yakm Doğu gerçeğüıin hukuk ve ahlata kuraUara göre değişip üerleme-

si, adaletüı adaletsizlik ve barbarhğa gaüp gehnesi içüı harekete geçme göre¬

vi Kürt haUcmm canh manevi ve siyasal güçlerüıe aym zamanda, komşu haUc-

larm emekçi ve demotaatlanna ve uluslararası topluluğa düşmektedk.










