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CANLI KALKAN 
                                                        Güney Kürdistan’lı Küçük ZILAN’a

Giriş

Ülkeleri emperyalist ve sömürgeci devletler  tarafından  paylaştırılan sosyal ve 
siyasal varlıkları inkâr edilen Kürdler,  jenoside maruz bıraktırılan 40 milyondan 
fazla  ezilen  bir   halk  ve sömürgeleştirilmi ş   bir  ulusturlar.Bölünmüş   kendi 
topraklarında hiç  bir  özgürlüğe sahip  değildirler.  Devleti  olmayan  bu ezilen 
ulus,  kendisini  ezen,yokeden  emperyalist  ve  sömürgeci  TC  tarafından, 
kimyasal,biolojik,  bakteriolojik  silahların  kullanım sujesi,  kimyasal  jeneosid 
tehditinin objesi durumundadır.  17  ağustos’dan bu yana TC Ordusu 457 hedefe 
tonlarca   bomba  yağdırdı.  Kortek-Ranya  yolunda  seyir  halindeki  araç 
bombalandı  ve araç   içindeki  sivil   Güneyli  Kürd   halkına karşı   kimyasal 
silahlar  kullanıldı.Sekiz  sivil kişi öldürüldü.  Yüzlerce sivil birim yokedildi. 
Köprüler  bombalandı.  NATO Genel  Sekreteri1 15  temmuz’da  Diyarbakır’da 
öldürülen TC askerleri için PKK yi suçlar ve mahkum ederken, bu askerlerin 
asıl  ölümlerine  neden  olanların  kendisinin  Genel  Sekreteri  olduğu  NATO 
orduları  olduğunu  unutuyor.Libya  ve  Kürdistan  halklarına  kimyasal silahlar 
kullanan  NATO’dan bunun hesabını soraralar.F16 uçaklarına  bilgi  veren “ 
NATO ‘nun Gökteki gözleri ( les yeux de l'OTAN dans le ciel )AWACS  ‘ların 
kendisi  gibi  gerçegi  görmede  kör  olduklarını  dünya  kamuoyu  önüne 
sergiliyor..Iran’a   Doğu Kürdistan’da gerilla hareketini ortadan kaldırmak   için 
IRAN ve TÜRKIYE ‘ye bilgiler veren ABD ve NATO Vietnam’da olduğu gibi 
Kürdistan’da savaş  suçlarına ortak oldu. Jean Paul Sartre« B52 bombardıman 
uçaklarıyla  Güney  Vietnam’a,Kamboçya’ya   yapılan  ,  Amerikan  Ordusu 
tarafından desteklenen hava saldırıları  Lon Nol  hükümeti  eliyle  sivil  halka  
karşı  kimyasal  silahlar  kullanıldı.»2diyordu.  Bugün,  Kürdistan’da  AKP 
hükümeti gerçekleştiriyor. Üstelik,  NATO bunu kendi özel sitesinde açıkça dile 
getiriyor.«NATO, kendi üyelerinden hangisi olursa olsun,üye ülkenin isteğine 
AWACS larla birlikte NATO uluslararsı   tugayını  o ülkenin emrine verir»3« 
NATO,  E-3A donatımlı  Boeing  uçak  filosunu  Ittifakın emrine   verir,  büyük 
kontrol  (C2)   komutayı  sunar  uzay’da  havada   yönetimini   Almanya’nın 
Geilenkirchen  de  NATO üssündeki   17  E-3A uçaklarını kullanma olanağını  
sağlayarak bunu yerine getirir. Bu işi 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriyor». 

1 Nato Genel Sekreteri  açıklaması,NATO özel sitesi, 15 temmuz 2011
2 Jean Paul Sartre,Les Massacres, la guerre chimique en Asie du Sud Est- Paris Maspero, 1970,Cahiers Libres,P.7
3 L’OTAN,rôle et responsabilitės
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TC, Genel Kurmay Başkanı kimyasal Necdet özel, bu  konuda TC hava 
kuvvetleri  saldırısıya   savaş ve jenosid suçlarını bir daha işledi. Genel Kurmay 
bunlarla  ile  ilgili  hiç  bir  açıklama yapmadı.  Ancak,  TC Genel  Kuimayı  22 
Ağustos 2011 bilgi 4 notuyla “Somali'de yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık ve 
salgın hastalıkların ulaştığı boyut üzerine başlatılan insani yardım” safsatıyla 
uluslarası savaş  suçlarını  örtbas etmeye çalıştı.  Gündemi  saptırdı.  Aynı gün” 
Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapılan bir toplantıda” 5.”  yeni yasama 
döneminde  CMK'da  ve  askeri  hukuki  mevzuatta  yapılması  düşünülen  yeni  
düzenlemelerin neler olabileceği  üzerinde değerlendirmeler  “le işlenen  savaş  
suçlarına kılıflar arandı.

TC  Genel  Kurmayı  23  Ağustos  2011  açıklamasında6 “   Türk  Silahlı  
Kuvvetleri tarafından, Irak’ın kuzeyi ve Kandil dağı bölgesindeki bölücü terör 
örgütü unsurlarını etkisiz hale getirmek ve örgütün fiziksel alt yapısını tahrip  
etmek  maksadıyla;  17-19  Ağustos  2011  tarihlerinde,  Türk  Hava  Kuvvetleri  
uçakları ile hava harekâtı ve karada konuşlu ateş destek vasıtaları ile ateşle  
taarruz  icra  edilmiş”  tir  denilmekte,” Türk  Hava  Kuvvetleri  uçakları  
tarafından, 20 Ağustos 2011 tarihinde, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk 
bölgesinde tespit edilen 13 hedef, 21 Ağustos 2011 tarihinde, Kandil, Gara, Zap  
ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 hedef, 22 Ağustos 2011 tarihinde ise Zap,  
Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgesinde tespit edilen 7 hedef etkili olarak 
vurulmuştur.” -132  hedefe,  102  sorti  ile,  modern  ve  klasik  mühimmatın 
kullanıl”mılmıştır.Ateş  üslerinde konuşlu topçu birliklerince 349 hedef yoğun 
olarak  ateş  altına  alınmıştır. Harekâtın  sevk  ve  idaresi  Genelkurmay 
Başkanlığınca; icrası Hv.K.K.lığı (2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı-Diyarbakır)  
ve  K.K.K.lığının  sınıra  yakın  ateş  üslerinden  sağlanmıştır.  Harekâtta;  73 
barınak, 6 sığınak, 18 mağara, 8 depo, 14 tesis/bina, 1 cephanelik, 9 uçaksavar 
mevzii, 3 kontrol noktasının etkili olarak vurulduğu belirlenmiştir.” Denilmekte 
ve en büyük yalan”Ateş altına alınan hedefler, ayrıntılı bir analiz sonucu tespit  
edilmiş, defalarca doğrulanmış ve sivillerin yaşadığı meskun mahal olmadıkları  
kesinlikle tespit edildikten sonra hedef listesine dahil edilmiştir .” denmektedir. 
Peki o zaman yüzlerce köy,köprü nasıl uçuruldu sivilleri kim öldürdü?

Oysa, Türk ordusunun Medya Savunma Alanları'na yönelik saldırısının 5. 
gününde savaş  uçaklarının hedefi  sivillere ait  araç olmuştu.  Kandil'e  yönelik 
saldırıda Kortek-Ranya yolunda seyir halindeki araç bombalandı. Araç içindeki 
4 BN - 77 / 11  Somali'de yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık ve salgın hastalıkların ulaştığı boyut üzerine başlatılan insani 
yardım faaliyetleri kapsamında, Somali halkının acil ihtiyaçlarından oluşan insani yardım malzemesini göndermek 
maksadıyla, 1 adet yük gemisi görevlendirilmiştir

5 22 Ağustos 2011SAAT    : 12:22NO        : BA - 12 / 11 

6 23 Ağustos 2011,SAAT    : 10:10, NO        : BA - 13 / 11 
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4'ü çocuk 7 kişilik aile vahşice katledildi, cenazeler paramparça oldu ve dört bir 
tarafa dağıldı. Bedeni paramparca olan Anne Mer Haci Mam'ın hamile olduğu 
öğrenildi.  Katliam bölgede  öfkeyle  karşılandı.  Halk,  Türk  savaş  uçaklarının 
bombardımanında katledilen Baba Hasan Mustafa Hasan, Anne Mer Haci Mam, 
çocukları  11 yaşındaki  Zana  Hüseyin  Mustafa,  10 yaşındaki  Oskar  Hüseyin 
Hasan, 4 yaşındaki  Sonya Şemal  Hasan ile en büyük kızları  Rezan Hüseyin 
Mustafa ve 6 aylık kızı Solin Şemal Hasan'ın cenazelerinin kaldırıldığı Ranya 
Hastanesi  önüne  akın  etti.  Binlerce  kişi  tarafından  alınan  cenazeler,  Türk 
devletini  protesto  eden sloganlar  eşliğinde  ilçe mezarlığına  doğru  yürüyerek 
götürüldü

Gerçek şu ki,burada PKK yok, hedef PKK değil sivil halktır.Saddam’ın 
Halabja’da 1988 de  gerçekleştirdiğini Erdogan ile  kimyasal Necdet özel  bugün 
Kandil’de  deniyorlar. NATO Genel Sekreteri bu katliamı mahkum etmiyor. O 
bu savaş sularına alkış çalıyor. Onlar, uluslararası hukuka aykırı, kullanılması 
yasaklana   binlerce  ton  kimyasal  bombalarla   Kürdistan  halkına 
saldırıyorlar.Saldırgan    Recep Erdogan, bunak ve psikopat iktidar kinli histerik 
yaklaşımı ile Mustafa Kemal’in öğrencisi Hitler’i ikiye katlıyor.Türk askeri ve 
siyasi sistemi ,AKP rejimi çağın en büyük jenosidini işliyor. Recep Erdogan , 
kimyasal Necdet Özel’le birlikte biolojik ve bakteriolojik  jenosidin mimarlığına 
soyunuyor,bunu  pratik  çözüm  olarak  buluyor.  Descartes’in  cogito  ergo 
sum’unu,Recep Erdogan için “  Kürdleri kimyasal silahlara öldürüyorum, o 
halde varım “ diyor. Erdogan kimyasal jenosidi kendisine  varlık şartı olarakele 
alıyor.O,  Tek  din,tek  dil,tek  vatan,  tek  devlet  tek  bayrak  panturanist 
panislamist  pantürkist   ilkesi  kimyasal  jenosidin  işlenmesine  dayanak 
yapıyor.  Enver  Paşa  Orta  Asya’da  ayaklanma  yapmaya  giderken,  oradaki 
halklar tarafından  nasıl mezarı kendisine kazdırıldıysa Bugün Anadaolu  Halkı 
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Recep’in  onun sahte namazlarına inanmıyor. Recep Erdoğan Enver’in Preses’e 
yazdığı  gözüyaşlı  mektuplar  okursa,  belki  ileri  de   kendisine  sıra  gelir. 
Uluslararası  hukuka aykırı  söylemlerini  tekrarlayan iftarını  kanla  açan  Kürd 
halkının düşmanı Erdoğan’ın sonu böyle olacaktır.  

 Kürdistan’lı  anneler   kendilerini   canlı  kalkan  yaparken,  Rengi 
zenci,kafası,Bilinci  Beyaz  Saray  renkli  zenci  Hüseyin  Obama,  Britanya 
Imparatorluk  hükümeti,  Rusya’nın  Yeni   Rus  çarı  Putin,  Fransa’nın   macar 
göçmen  Başkanı  Sarkozy,alman   bir  pastörün   yetim  kızı  Angela Merkel, 
Italyan   pedofili  Berlusconi,  çinli  Hu  Jintao...  NATO ve  Avrupa  Birliğinin 
kararıyla dünya kamu oyu önünde Kürdistan Halkı jenosidle  yokedilmesinde 
sessiz ve  hem fikirdirler. 

Faşist AKP Hükümeti ve Başbakan  Erdoğan CIA’nin Vietnam uyguladığı 
yöntemleri  Genel Kurmay Başkanı  Kimyasal Necdet Özel’le yeniden deniyor 
ve faşist sömürgeci Iran orduları ile birlikte  ortak  savaşı tırmandırıyorlar..CIA 
‘ın  Vietnam’da gerçekleştirdiği karşı ayaklanma yöntemlerinin   teorisyeni olan 
Kennedy,Jonson  ve  Nixon  ‘un  askerî  danışmanı  Robert  Thompson7  nun 
kontregerilla tekniklerini faşist AKP hükûmeti ve emperyalist sömürgeci  TC 
Ordusu  pratikte   aynen  Kürdistan’da  uyguluyorlar.  Birincisi  AKP 
hükumeti,PKK  yi  odaklarken   başta  bütün  sivil   halkı  bombardımanlarla 
yoketmeyi hedefliyor. Ikincisi  TC Genel Kurmayının  seçtiği 457 hedefin plan 
ve  projesi  sivilleri  ve  yerleşim  alanlarını  ortadan  kaldırmayı  amaçlıyor.  Bu 
anlamda  AKP,ABD,NATO,AB  ve  Suudi  Arabistan,Iran  tarafından 
destekleniyor.50.000 kişilik özel ordu,5000 kişilik polis ordusu karşı ayaklanma 
gücü,  gerilla’ya  karşıya   askeri  sevkiyatın  temel   vurucu  gücüdür.  Linç 
hareketleri bunun ek güçleridir. Böylece AKP global planla stratejik saldırıya 
geçiyor.  Asıl  başlıca  amaç  gerillayı  imha etmektir.  Binlerce  ton bombaların 
atılması bu imhanın göstergesidir.Gerillaları toptan imha etmek için, ilkin gerilla 
ile  yaşam  bağlantısı  olan  köyleri  imha  etmek  karşı  ayaklanma  stratejisidir. 
Gerillayı halk kitlelerden tecrit etmek için  alan kapmak ve yeni üsler kurmak bu 
stratejinin bir parçasıdır ².

7 Robert Thompson, Defeating Communiste  Insurgency,Malaya and  Vietnam,Londres,Chatto and 
Windus,1966
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Genel olarak, TC’nin stratejik  bombardıman  saldırıları,askerî,siyasi,
ekonomik ve ideolojiktir. 

Askeridir,çünkü, integral  stratejik saldırı  olarak  ikiye ayrılır.  Birincisi, 
Genel askeri stratejidir. Ikincisi genel ekonomik,kültürel diplomatik stratejisidir. 
Bu  stratejik olanakların ,yani-  Nato askeri  üsleri Almanya’daki  17 casusluk 
uçaklarının dahil olmak üzere   bütün olanakların  operasyonel  hareketlikleri 
stratejik   etkinlik   olarak    kullanmayı  öngörür.Esas  olarak  Genel  Kurmay 
örgütü,bütün   birliklerin  saldırılarını  sevk  ve  idare  ediyor.  Ama,   Musul 
katliamında  olduğu gibi, planlama ve karar alma  komutanlığı bilimsel karar 
alma merkezi NATO’dur. TC Dışişleri Bakanlığına göre « NATO ülkemizin tam 
yetkiyle söz sahibi olduğu önemli bir uluslararası örgüttür. Bu bakımdan NATO 
üyeliği  Türkiye  için  önemlidir.  Tarihin  en  başarılı  savunma  İttifakı  olarak 
anılmaktadır.  2010  Kasım  ayında  gerçekleştirilen  Lizbon  Zirvesinde  kabul 
edilen  Stratejik  Konsept,  İttifakın  kendisini  günün  koşullarına  uyarlama 
kapasitesini bir kez daha kanıtlamıştır. (..) Öte yandan, Türkiye de NATO için 
önemlidir.  Ülkemiz  Soğuk  Savaş  süresince  İttifakın  güneydoğu  sınırının 
savunması sorumluluğunu taşımıştır. Soğuk Savaş sonrasında kriz yönetimi ve 
barışı  koruma  harekatlarına  yaptığı  katkı  ve  izlediği  aktif  dış  politika 
neticesinde  ülkemizin  NATO  için  önemi  artarak  sürmektedir.  Türkiye,  
NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahiptir. » TC Dışişleri Bakanlığına göre « 
Türkiye’nin  NATO  üyeliği  ülkemizin  uluslararası  kimliğinin  bir  parçasıdır.  
Ülkemiz İttifak faaliyetlerine hem NATO’nun Türkiye için, hem de Türkiye’nin  
NATO için ifade ettiği önem çerçevesinde kapsamlı ve aktif katkıda bulunmaya 
devam etmektedir.» TC Dışişleri Bakanlığına göre TC Ordusu  Avrupa Jandarma 
kuvvetidir. « Ülkemize, altı Avrupa ülkesinin (Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya, 
Romanya,  Hollanda)  jandarma  kuvvetlerinden  müteşekkil  Avrupa  Jandarma 
Kuvvetine  (AJK)  13  Mayıs  2009  tarihinde Paris’te  düzenlenen  Üst  Düzeyli  
Bakanlıklararası  Komite  (CIMIN)  toplantısında  gözlemci  üye  statüsünde 
katılmamız  için  davette  bulunulmuştur.  Jandarma  Genel  Komutanlığımızın 
AJK’ya  gözlemci  statüde  üyeliğinin  gerçekleştirilmesi  kapsamında  Bakanlar 
Kurulu Kararı 27 Mayıs 2010 tarihinde alınmış  olup, bu çerçevede, AJK’ya  
gözlemci  statüsünde  üye  olunmuştur.  Jandarma  Genel  Komutanlığı,  AJK 
kapsamında  1  Harekat  İzleme  ve  İrtibat  Timini  Afganistan’da 
konuşlandırmıştır.». 8 Kürdistan’daki  Direnişleri jenosidle ortadan kaldıran TC 
emperyalist sömürgeci bir devlettir, ordusu ise emperyalist  bir Ordudur.

8 TC DIB,özel sitesi
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Genel   olarak TC Kara kuvvetleri  stratejisi,  kentlerde karşı  aayklanma 
polis  ve  linç  eylemlerine  dayanmakta,  kırsal  alanda,gerilla  hareketini 
etkisizleştirmeyi  amaçlamaktadır.  Gerilla’ya  karşı  Kuzey Kürdistan’da  Deniz 
Kuvvetleri  nisbi  olarak  barajlardan  yararlanmaktadır.Karasal  desteğe bağımlı 
olarak  stratejik hava saldırısı ya da stratejik bombardıman ormanları, sivilleri, 
yerleşim birimlerini  yok ediyor.  Kullanılan Kimyasal,biolojik ve bakeriolojik 
silahlar,doğayı ve halk sağlığını kontaminasyona götürüyor.

TC ordular ve AKP hükümeti Uluslararası Hukuk tarafından yasaklanmış 
Kimyasal  kullandı. Başbakan Yardımcısıbuna alan kaplama dijor” Atalay, şöyle 
devam ediyor:  ‘’Bu  manada  çok  boyutlu  güvenlik  tedbirlerimiz  sürüyor  ve 
sürecek.  Güvenlikte  hiçbir  boşluk  olmayacak.  Yeni  çalışmalar  da  var.  Alan 
hakimiyeti  olarak  ve  sınır  ötesi  operasyonlar  olarak  bir  boşluk  
olmayacak...”diyor. Bu konuda, TC Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet 
ÖZEL Ramazan Bayramı mesajı  bu  iki yüzlü  politikanın özüdür.

 TC, Kürdistan halkının verdiği destek sayesinde, devlet oldu ama, ezilen 
Ermeni, Helen, Assyrio Keldani ulusları ortadan kaldırdığı gibi, Kürd ulusuna 
jenosidi  uygulayan  Necdet  ÖZEL,   emperyalist  TC  Ordusu,genel  Kurmay 
Başkanı olarak bugün kimyasal silahları gerillarımıza ve sivil halkımıza karşı 
kullanıyor.  kimyasal Necdet özel, sivillerin akan kanı üzerine iftar açıyor ve 
bayram kutluyor

 Eger savaş  içinde 1922 de Fransa  devleti 15 mitralyözlü  bombardıman 
uçaklarını  vermeseydi,  Kürdler  Koçgiri  Ulusal  Kurtluş  Hareketi  geçiçci 
hükûmetinin intyernasyonalist çizgisini izleyip, silahları sizlere çevirselerdi, o 
“Ebedi  Başkomutanımız  Gazi  Mustafa  Kemal  ATATÜRK’ün”  işi  çoktan 
bitmişti. Otuz  yıldan beri, Kürdistan’da süren gerilla savaşında« Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin  erinden  en  yüksek  rütbeli  general/amiraline  kadar  her  ferdi  » 
yenik  düşmüştür.Buna  rağmen,  hertürlü  kimyasal  silahları  sivil  halka  karşı 
kullanan TC Orduları“Bilim ve teknolojinin her türlü imkanından faydalanarak 
oluşturulan modern silah sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetleriniz” yenik ordular 
olarak  tarihe  geçecekler.  Genel  Kurmay  başkanı  olarak  Kimyasal  Necdet 
«kepaze» durumdadır. Cesaret edip bir tek konuşmasınıGenel Kurmay Sitesine 
asmıyor.  Kendisi,  “Son  dönemde,  terörle  mücadelede  yaşanan  birkaç  acı 
münferit  olay  karşısında  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  gücünü  sorgulamak 
isteyenler, onun üstün niteliklerini gölgeleyemez, moral ve disiplin değerlerini 
aşındıramaz” demektedir. Genel Kurmay Bsk.Kimyasal Necte’in  bayram mesajı 
tamamen  bir  yenilgi  politikasının  ifadesidir.Bu  konuda,  halk  onlara  Orduya 
güvenmiyor. Çocukları sivil halka kimyasal ,biolojik ve bakteriolojik silahlar 
kullanan klendi  esir  askerlerini  aramayan Türk  .Silahlı  Kuvvetlerinin mayası 
sağlam,değil,  askerlmerine  sahip  çıkamayacak  kadar  soysuz  ve   bozuktur. 
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Türkiye’de  Halk  bu  orduya  inanmıyor  ve  güvenmiyor.  Geçti  Bor’un  pazarı 
Necdet, sür eşeğini Niğde’ye.

Al sana  katil özgeçmişin Necdet, onu Genel Kurmay Sitsindeki nota ekle.
IHD raporuna göre ise, «  Kimyasal silahlar insan sağlığına ağır zararlar 

veren ya da ölümüne yol açan genellikle zararlı  bileşiklerdir. Genellikle askeri  
amaçlarla kullanılan bu bileşikler sinir sisteminin felç olmasına (sinir gazları);  
geçici körlük, sağırlık, felç ya da kusmaya; deride, gözlerde ağır yanıklara ya 
da  solunum  güçlüğüne  yol  açar.  Düşmandan  saklanmak  veya  düşmanı 
şaşırtmak  amacıyla  kullanılan  sis  ve  yangın  bombaları  ile  düşmanın  yerini  
saptamak amacıyla kullanılan kimyasal yaprak dökücüler ve ot dökücüler de 
kimyasal silah olarak kabul edilir. « İlk kez 1994 yılında yaşanan bir çatışmada 
PKK militanlarına karşı  kimyasal  silah kullanıldığı  yönünde iddialar  ortaya 
atıldı. Ancak bu çatışma ve iddiaya ilişkin yeterli veri elde edilemediği için veri  
olarak bu raporda yer almamıştır.  Daha sonra, Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne bağlı  
Ballıkaya (Bilika) Köyü yakınlarında 11 Mayıs 1999 tarihinde gerçekleştirilen 
operasyonda  yaşamını  yitiren  20  PKK  militanının  kimyasal  silahlarla 
öldürüldüğü ileri sürülmüştü. Basına yansıdığı kadarıyla; o dönemde, militanlar 
olay yerinden elde ettiği ve olayda kullanıldığı iddia ettiği  kimyasal gaza ait  
tüpü  kriminal  inceleme  için  Almanya’ya  göndermiş.  Almanya’da  bulunan 
kriminal  laboratuarda  yapılan  inceleme  sonrası  tanzim  edilen  raporda; 
materyalin(tüpün) kimyasal madde içeren ve öldürücü niteliğe sahip kimyasal 
gaz olduğu belirtilmiş.  Yakın zamanda ROJ tv’de yayınlanan bir programda 
bazı  görüntüler  yayınlandı.  Yayınlanan  görüntülerin “belirtilen  olayla  ilgili  
olduğu, bugün dahi orduda görev yapan bazı askerlerin bu olayda yer aldığı,  
olay ardından mağaranın önünde dizilen cenazelerin başına gelen rütbeli bir  
subayın olayda kimyasal silah kullanıldığını ikrar ettiği  ” belirtildi. 

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde de 2009 yılının Eylül ayında meydana gelen bir  
çatışmada  yaşamını  yitiren  ikisi  kadın  8  PKK  militanının  kimyasal  silah  
kullanılmak suretiyle öldürüldüğü ileri  sürülmüştü.  İddiayı doğrular nitelikte 
fotoğraf ve materyaller ele geçiren insan hakları kuruluşları  bu materyalleri  
incelenmek üzere Almanya’ya gönderdi. Alman basını, Türk ordusunun PKK 
militanlarına karşı ‘kimyasal silah’ kullandığını belirtti. Alman insan hakları  
savunucuları  ve  siyasetçiler  uluslararası  soruşturma  isterken,  Hamburg 
Üniversitesi TSK’nın kimyasal silah kullandığını raporla ispatladı. Söz konusu 
olaya ilişkin ortaya çıkan fotoğrafları inceleyen Hans Baumann adlı bir uzman 
resimlerin gerçek olduğunu kanıtladı ve Hamburg Üniversitesi  Hastanesi  de 
militanların büyük bir olasılıkla kimyasal silahla vurulduğuna dair rapor verdi.  

Bu  yıldan  sonra  da  ordu  mensuplarının  kimyasal  silah  kullandığı  yönünde 
haberler sürekli gelmeye devam etti. Ancak, iddiaların araştırılması için gerekli  
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olan bağımsız uzman kurulların işletilmemesi  nedeniyle yeterli  ve ikna edici  
kesin bir sonuç ortaya çıkartılamadı. 

Son olarak 31 Temmuz 2011 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde çıkan 
çatışmada yaşamını yitiren Bedran Kaya adlı PKK militanının kimyasal silahla 
öldürüldüğü ileri sürüldü. Bu iddia, Kaya’nın vücudunda herhangi bir kurşun 
izinin  olmaması  ve  cenazesini  yıkayanlar  tarafından derisinin  parça  parça 
döküldüğüne dair bilgiler verilmesi üzerine ortaya çıktı. »9

Beyni,rengi  siyasal  bilinci  Beyaz  Saray  kölesi  olan,  Hüseyin  Obama, 
Franz Fanon’un deyimiyle rengi siyah ama bilinci “beyaz” olan ABD  Başkanı 
TC Parlamentosunda, yaptığı 26 dakikalık konuşmasında ABD’nin Türkiye’ye 
PKK ile mücadelesinde verdiği desteği  şöyle dile getirdi.

«Irak, Türkiye ve ABD terörizmin ortak bir tehdidiyle karşı karşıyadırlar.  
Irak halkını süren ve ülkelerini yıkıma uğratan El Kaide buna dâhildir. PKK da 
buna  dâhildir.  Herhangi  bir  halka  yönelik  terörün  hiçbir  haklı  gerekçesi  
olamaz. Başkan ve bir NATO müttefiki olarak, PKK’nın terörist faaliyetlerine 
karşı size destek olacağımızı temin ederim. Bu çabalar Türkiye, Irak hükümeti  
ve  Irak’ın  Kürt  liderleri  arasında  işbirli ği  bağları  inşa  etmeye  yönelik 
çalışmalar devam ettiği oranda ve Türkiye Kürtleri için eğitim olanaklarını ve 
diğer fırsatları genişletme çabalarınız devam ettiği sürece güçlenecektir.» 10

« Bu dönemin, özellikle de medyadaki konuyla ilgili habercilik açısından 
önemini  arttıran  faktör  ‘demokratik  açılım’ın  ilanıydı.  Bu  Türk  hükümeti  
tarafından ilan edilen ve Türkiye’deki  Kürt  sorununa bir  dizi  politik  çözüm 
öneren bir reform planıydı.  Bu plan öncelikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
tarafından  Mayıs  2009’da  duyuruldu.  Gül,  “Kürt  meselesi  ile  ilgili  olumlu  
gelişmeler  yaşanacak”  diyordu. Daha sonra,  hükümet  Kürt  sorunu ile  ilgili  
olarak bir  reform paketi  üzerinde çalıştığını  ilan etti.  Hiçbir  yetkili  paketin  
detayları  hakkında  bilgi  vermese  de,  önemine  bağlı  olarak  konu  aylarca 
gündemi işgal etti.11 »

ABD emperyalizminin Kuzey Vietnam’a karşı  politikası ne idiyse, ABD 
destekli, Sömürgeci TC  ve Iran’la birlikte PJAK ve HPG   gerillarına karşı 
savaş   politikası, aynı politikadır.  Hüseyin Obama’nın Iran Ordusuna verdiği 
destek 500 pasdaran ve bir generalin ölümüyle sonuçlandı. Hüseyin Obama’nın 
söyleminin aksine, dün Vietnamı kana bulayan ABD devlet terrörü, bugün TC 
ile  birlikte  Kürdistan’da   jenosidi  gerçekleştiriyor.  ABD’nin  Vietnam’a 

9 26 Agustos 2011 tarihli IHD raporu
10 http://www.hürriyet.com.tr/english/domestic/11376661.asp (İngilizce Turkish Daily News).  
11  Medyanın ve Kelimelerin Gücü PKK Haberlerinin Analizi   Serra Pehlivan, Başkan Özel Danışmanı, Savunma 

İşbirliği  Ofisi-Türkiye   Kim  Dixon,  ABD  Donanması  İhtiyat  Asli  Teşkilleri  bkz  TC  Genel  Kurmay  Sitesi, 
DefenceAgainstTerrorismReview 
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yağdırdığı  napalm  ve  fosfor  bombaları,  TC  Genel  Kurmayı  Kürdistan’a 
yağdırıyor.  ABD  Ordusunun   Vietnam’da  yok  ettiği  köyleri,  TC  ordusu, 
Kürdistan’da  Kandil’de  aynı  yöntemlerle  ortadan  kaldırıyor.  Hüseyin 
Obama’nın söyleminin  aksine, ülkemizi yıkıma uğratan ABD emperlizmi ile 
emperyalist sömürgeci TC ordusu  ile AKP faşist hükümetidir. Bugünkü politika 
Hüseyin  Obama  TC  Meclisinde  “Başkan  ve  bir  NATO  müttefiki  olarak,  
PKK’nın terörist faaliyetlerine karşı size destek olacağımızı temin ederim”dedi. 
Hüseyin Obama’nın diğer bir sakat yaklaşımı El Kaide ile PKK’yi aynı kefeye 
koymuş  olmasıdır.  Ilkin  El  Kaide,  ABD  emperyalizminin  dış  politikasının 
ürünüdür.  Gerçek  şudur.ABD  emperyalizminin   kommünizme  karşı   askeri 
stratejik kullandığı islami güçlerin pratikte negationudur. Bu ABD ‘nin kendi 
kendisini   inkâra  götüren  emperyalist  politikasının iflasıdır.  Ousema  Ben, 
Ladin’i  öldürüp,  onun  cesedini  denize  atmak,  ABD emperyalizminin  Kuzey 
Amerika’da  Kızılderilileri  jenosid’den  geçiren   kanlı  politikalarının  bir 
parçasıdır. El Kaide ile PKK aynı düzey ele almak çok yanlış  çürük bir devlet 
terrorizmi  politikasıdır. PKK, Kürdistan Kurtuluş hareketidir. Bütün Kürdistan’ı 
kapsıyor. Araştırmacı Gerard Chaliand PKK bir gerilla hareketidir, terrorist bir 
hareket  değildir.   Güney  Kürdistan’da  gençliğimizin  direnişi  nasıl   Güney 
Kürdistan’daki  TC  askeri  üslerini  söküp  atacaksa,   yarın  biz  de  ABD 
emperyalizminin   Kuzey  Kürdistan’daki  52 askeri  üssünüzü söküp atacağız. 
Kürdistan,  ABD,Türkiye,  Iran,Irak  ve  Suriyeli  emeperyalistlerine  mezar 
olacaktır. 

Bunun  için  bütün  tehdilere  rağmen,  seçim  sonrası  durumun  analizini 
yapıp, Dersim Koçgiri  Pärlementosu programını BM Anayasası gereğince ilan 
ediyoruz çünkü .”Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak 
vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve, ekonomik, 
sosyal  ve  siyasal  gelişmelerini  serbestçe  sürdürebilirler.   Bütün  halklar 
uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası ekonomik 
işbirliği  yükümlülüklerine  zarar  vermemek  koşuluyla,  doğal  kaynakları  ve 
zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk 
sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz. Kendini 
Yönetemeyen ve Vesayet altındaki Ülkelerden sorumlu olan Devletler de dahil 
bu  Sözleşmeye  Taraf  bütün  Devletler,  kendi  kaderini  tayin  hakkının 
gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartının hükümlerine 
uygun olarak bu hakka saygı gösterir.”, ABD ve bütün BM üyeleri  bu ilkeye 
saygı göstermek zorundadırlar.

Dr Ali KILIC      Paris 1 Eylül 2011
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DERSİM  JENOSİDİ  GERÇEKL İĞİ  VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI
       DERSIM KOCGIRI PARLAMENTOSU KURULU Ş PROJESI

Türkiye  ve  sömürgesi  Kuzey  Kürdistan’da  Genel  seçimler,ulusal  ve 
uluslararası basında12 tartışma konusu oldu.  Seçim öncesi Avrupa’da burjuva 
basını Kürdistan halkının temel haklarını görmemezlikten geldi.Bugün, TC ve 
Iran  ordularının  Kürdistan  halkına  karşı  giriştiği  savaştaki  bu  sessizlikleri 
sürüyor.Bunun açık nedenleri var. ABD, Batılı emperyalist ülkeler  ve NATO, 
uzun  zamandan  beri,  Kuzey  Kürdistan  Halkıņıņ  mücadelesine   karşı  TC, 
saflarıņda yer aldığıdır.Bir de buna  TC Iran ortak saldırısı eklendi. Bu, sadece 
seçimlerde değil,  genelde PKK,’ye,özelde BDP ye  karşı  ulusal  ve uluslarası 
planda sürdürülen mücedelenin bir  parçasıdır.  Seçilen milletvekillerinin yasal 
hakları  ortadan  kaldırılması,  bu  politikadan  bağımsız  düşüņülemez.  Iran’ın 
alçakça saldırısı, TC devleti ve AKP’nin   Genel Kurmay’ın aldığı bir savaş 
kararıdır. Nitekim,Cudî, Blika’da 11-05- 1999’da 19 , 31 mart’ta 5, 2006’da 14 
HPG’li  gerillalara karşı  kimyasal  silahlarmı  kullanma emrini  veren savaş  ve 
jenosid suçlusu Org. Necdet Özel AKP’nin yeni  Genel Kurmay başkanlığına 
atandı.Genel Kurmay Başkanı ile üç ordu komutanı  istifa etmesi,TC Ordusunun 
komuta  krizini  dile  getiriyor.  Öte  yandan,12  Haziran  seçimlerinde,  jenosidi 
yaşayan Dersim halkı  Ferhat  Tunç’u seçmedi,ama Koçgiri Dersim jenosidini 
gerçekleştiren  CHP’nin  adaylarına  oy  vermesi  pek  çok  polemiğe  yol  açtı. 
YeniözgürPolitika yazarı Sn.Ahmet Kahraman, Dersim seçmen kitlesini  hiç bir 
ahlak  ve  basın  Etik’i  ilkeleriyle  bağdaşmayacak  bir  biçimde  “piç”  olarak 
niteledi.Biz  onun  bu  kadar   seviyesiz,  kişiliksiz  ve  halkımızın  sömürge 
parlementosuna da olsa, halkımızın seçme ve seçilme hakkına düşman tarihsel 
bilinçaltının psikolojik ve psikiatrik temellerini  incelemek zorunda kalıyoruz. 
Bizil için seçim,bir   Demokrasi sorunudur. Yeni durumdur. Dersim”kızılbaş” 
halkının iradesidir, diyoruz. Bizim için başdüşman MHP ve AKP’dir..Üstelik, 
Dersim  ilk  kez  CHP’den  yada  diğer  sömürgeci  partileri   TC  Meclisine 
göndermiyor13 Bizim için esas sorun ,Dersim’de AKP ye 7314 oy, MHP’ye 974 
oy çıkması,son seksen yılda TC Genel Kurmayının işlediği  savaş  ve jenosid 
suçlarınının  bir  parçası  ve  siyasal  jenosidin,  uzun vadeli  askeri  siyasi  bir 
stratejinin  ürünü  olup  olmadığı  sorunudur.  Sorulacak  soru,  Iran’ın,  TC  nin 

12 Bastien Alex et Didier Billion, Élections en Turquie : quels enjeux  Elections in Turkey: the Issues?

13 .  I.  Dönem (1920-1923 Arası)  Dersim Mebusları:Diyap Ağa,  Miço Ağa,  Hasan Hayri,  Mustafa  Zeki,  Ahmet  Ramiz, 
Abdullah Tevfık.II.  Dönem Mebusları:Feridun Fikri  Düşünsel, Ramiz Tan.III.  Dönem Mebus: Ramiz  Tan.Bu dönemden 
sonra Dersim asıllı olanların dışlandığı  görülüyor. .1950 yılından sonra Tunceli Milletvekilli ğine seçilen üyeler (Tunceli 
asıllı):1950-1954 Hıdır Aydın, Hasan Remzi Kulu1954-1957 B. Turgut Akaygün, Aslan Bora, Fethi Ülkü1957-1960 Aslan 
Bora, Hıdır Aydın, Fethi Ülkü,1961-1965 Aslan Bora, Vahap Kışoğlu, Fethi Ülkü,M. Ali Demir (Senatör),1965-1969 Hasan 
Ünlü, Kenan Aral,Aslan Bora (Senatör) (1966),1969-1973 Kenan Aral, Hüseyin Yenipınar,1973-1977 Nihat Saltık Süleyman 
Yıldırım,Ömer Naim Taşgın (Senatör),1977-1980 Hüseyin Erkanlı, Â. Haydar Veziroğlu,1983-1991 Kamer Genç,  Orhan 
Veli Yıldırım,1991-1995 Kamer Genç, Vahdet Sinan Yerlikaya,1995-1999 Kamer Genç, Orhan Veli Yıldırım,1999 – Kamer 
Genç, Bekir Gündoğan,2007, Serafettin Halis vs.
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ABD,AB,NATO destekli anti Kürd saldırısında Dersim”kızılbaş” halkının hangi 
safta  nerede yer alacağı  sorunudur.” Dersim kendi özüne döndü” diyenler  Blok 
içinde  seçilen   TC  Parlamentosuna  gitmeyi  boykot  eden  sekiz  kızılbaş” 
milletvekilinin  konumunda  “ Dersim jenosid gerçekliğini nasıl açıklıyorlar? 
Başka  bir  değişle  her  iki  eğilimin(  Dersim-Kürdistan)  arka  planındaki 
görünmiyen esas  gerçeklik nedir?  On sekiz yıl önce Siwas’ta işlenen jenosid 
suçunu  protesto  etmeye  izin  vermeyen  AKP’te  hûkûmeti  sorununu  siyasal 
sosyolojisi  açısından  daha net ve açık ortaya koymak için bu konuda   TC 
Genel Kurmayı14 nın 2010 yılında PKK üzerine   yayınlanladığı bir makaleden 
bir kesiti sunmak istiyoruz.

“Menşe ülkesi Türkiye ve pek çok başka ülke tarafından terörist bir örgüt  
olarak tanımlanan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) bu makalenin temel konusudur.  
Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı değinilecek olan PKK’nın 
faaliyetleri  çeşitli  ülkeler  tarafından  terörist  örgüt  olarak  nitelendirilmesine 
neden olmuştur. Ekim 1997’de, ABD Dışişleri Bakanı ilk kez PKK’yı yabancı  
bir terör örgütü olarak nitelendirmiş,  bu nitelendirmeyi Ekim 1999’da, Ekim 
2001’de  ve  Ocak  2004’te  yinelemişti.15En  yeni  Dışişleri  Bakanlığı  Yabancı 
Terör  Örgütleri  listesinde  PKK’ya  yer  verilmeye  devam  edilmektedir.16 Bu 
listede  PKK’ya  yer  verilmesinin  yasal  etkisi,  PKK’ya  “maddi  destek  veya  
kaynak”  sağlayan  bir  kişinin  ABD  yargısının  muhatabı  olduğu  anlamını  
taşımasıdır.17 Niyet  edilen  fakat  daha  az  elle  tutulur  bir  etki  de,  “terörist  
örgütlerle ilgili kamusal bilgi ve bilinci yükseltmek”tir 18.

Benzer biçimde, Avrupa Birliği  Konseyi PKK’yı ‘terörist eylemlerde bulunan 
kişiler,  gruplar  ve  unsurlar’  listesine  eklemektedir.19 Örgüt  listeye  2004’te 
eklenmiş20 ve  böylece  tüm  fonları,  diğer  finansal  varlıkları  ve  ekonomik 

14  DefenceAgainstTerrorismReview Ciltl.3, No.1, Bahar 2010, s.71-88  Copyright© COE-DAT ISSN:1307-9190
15 U.S. Congress, House Resolution 796, “CondemningtheKurdistanWorkers’ Party (PKK) 
foritsongoingterroristattacksagainstTurkeyandtheTurkishpeople,” 5 Kasım 2007, 
(http://thomas.loc.gov/home/gpoxmlc110/hr796_ih.xml) adresinde bulunabilir. 

16 U.S. Department  of State, Office of theCoordinatorforCounterterrorism, ForeignTerroristOrganizations,  30 
Aralık2009, (http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm) adresinde bulunabilir. 

17 U.S. Department of State, ForeignTerroristOrganizations. ABD Yüksek Mahkemesi son dönemde, PKK’ya 
maddi destek verilmesine karşı,  insani yardım kisvesi altında olsa dahi, bazı hükümler getirmiştir.  Holder v. 
HumanitarianLaw Project, Docket 08‐1498, 21 Haziran 2010. 

18 U.S. Department of State, ForeignTerroristOrganizations
19 Council of theEuropeanUnion, CouncilCommonPosition 2009/468/CFSP, “updatingCommonPosition2001/931/CFSP on 
theapplication of specificmeasurestocombatterrorismandrepealingCommonPosition 2009/67/CFSP,” 15 Haziran 2009.
20 ABD Kongresi tarafından H. Res. 796’da, PKK’nın Nisan 2004’te Avrupa Birliği tarafından bir terör örgütü olarak 
tanındığından söz edilmiştir. Ancak (Statewatch.org) adlı web sitesinde yayımlanan bir haberde bu tarih 2 Mayıs 2004 olarak 
geçmektedir.
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kaynakları  dondurulabilmiş,  bunlardan  herhangi  birini  kullanmaları 
yasaklanabilmişti.” 21 
Bugün, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İrlanda, İspanya, İsveç, 
Finlandiya, Hollanda, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Slovakya,  
Slovenya ve Yunanistan PKK’ya (yakın bir dönem kullanmaya başladığı ismiyle  
KONGRA-GEL)  terörist  örgütler  listelerinde  Avrupa  Birli ği  Konseyi’nin 
listesine dayanarak yer  vermektedirler.  Almanya  ve  Fransa  1993’te  PKK’yı  
yasaklayan ilk ülkeler oldular. Hollanda KONGRA-GEL’i  2004’te yasakladı.  
PKK’yı resmi olarak terörist örgüt olarak tanımlayan diğer ülkeler Avustralya,  
Filipinler,  Kazakistan,  Kanada,  Moldova,  Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti,  
Azerbaycan, İran, Irak, Suriye ve Bulgaristan’dır.22 Fransa’da 17 siyesetçinin 
yargılanması bu stratejinin bir paçasıdır. Bu durumda  hangi saftayız? Safhımız 
Koçgiri  Dersim  ulusal  bağımsızlık  çizgisinden  taviz  vermeden,  Kürdistan 
Halkıņın emperyalist sömürgeci faşist dikatatörlüğe karşı verdiği mücadelenin 
safhı  mı?  Yoksa,  değil  mi?  Değilse,  “öze  dönme”  sömürgeci  boyunduruğu 
evetleme  olmuyor  mu?  Bizim  için  kitlelerin  dilinde  ilke  olan  Brecht  sözü 
Kırmançki olarak “bérré berré léwé ma,  zar û wuarime, zar û wuarime,hama, 
ekhe bî xeleşnime ma xelesneme sima, ya têdé pia, ya kess ma’ra” Bu çağrıyı, 
Fransa da sadece, FKP evetledi, TC yöneticilerin tutumunu mahkum eden bir 
karar  çıkarttı.23AKP polisinin  Istanbul’daki  faşist  saldırısında kullandığı  gaz 
bombalarıyla  yaralanan  Istanbul  Milletvekili  Sebahat  Tuncel’in  New  York 
Times  çıkan  makalesi24 yeni  bir  tokat  olarak  kabul  edilirse,  sosyal  bilimci 
olduklarını  ileri  süren  uzmanlar,  başta  IRIS  Genel  Direktörü  Didier  Billion 
olmak üzere  seçimler konusunda yanıldılar. Billion ‘un asistanı Alican Tayla25 

10 haziran’daki  makalesinde Meclisdeki  22 Kürt  milletvekillerinden bile söz 
etmedi. Kürdistan halkının düşmanı bilimle ilgisi olmayan savlar ileri sürdüler. 
Onun için biz sorunu üç bölümde  ele alacağız. 

Birinci  bölümde  genelde  Kürdistan’da  özelde   Dersim’deki 
seçimleri,sonuçları,kitlesel katılım ve  sömürgeci partilerin politikalarını, seçim 
sosyolojisi  açısından  ele  alacağız.  Bu  bölümde   sorulacak  soru,  nasıl  olur 

21 EuropeanUnionFactsheet, s. 1. 

22  (www.egm.gov.tr/temuh/mucadele9.htm),Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi. 

23 Le Parti communiste français exprime son indignation devant l'attitude consternante des autorités turques qui ont 

scandaleusement, et sans le moindre fondement juridique, rejeté pour les élections législatives du12 juin prochain, les 

candidatures de 12 personnalités indépendantes dont 7 soutenues par le parti pro-kurde, le Bloc pour le Travail, la Paix et la 

Démocratie. Paris, le 20 avril 2011.
24 AKP « Kürt milletvekillerini Türkiye’nin yeni anayasasının yazım sürecine dahil eder, Kürt halkının kolektif 
hakları için anayasal garantiler sunar ve kendi kendimizi yönetmemize izin verecek ve barış getirecek özerklik 
talebimizi kabul eder. Ya da bugüne kadar sürdürdüğü şiddetli baskı politikasına devam eder. Eğer ikinci yolu 
seçerse, Türkiye geçmiştekinden de yoğun bir şiddet dönemine girebilir.”Sebahat Tuncel New York Times

25 ELECTIONS LEGISLATIVES EN TURQUIE : IMPLICATIONS D’UNE VICTOIRE A NNONCEE
 Ve an Tayla, chercheur à l’IRIS courriel : tayla@iris-france.org
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Dersim  kendisini bağımsızlığa götürecek kurumu oluşturmadı tekrar sömürge 
partilerine oy verdi? Işgalci askeri ve polis güçlerinin AKP nin 7314 ve MHP 
nin  974  oylarında  payı  nedir?  Gülenci’lerin  ve  Kaptancı’ların  Dersimi 
islamlaştırma politikalarında ve devletin resmi ideoloji aleviliğinin rolü ne oldu? 
BDP neden Dersim de seçimi  kaybetti? Bunun nedeni  devletten 90. milyon 
euros alan AKP ye aynı oranda  CHP’ye verilen maddi yardıma karşıt  DPT nin 
eşitsiz  maddi  direnme  koşullar  mı?  Yoksa  örgütsüzlük  mü?  Ciddi  bir  kitle 
örgütlenmesinden yoksunluk mu? AKP ve CHP ‘ye karşı ideolojik ve politik 
propaganda’nın eksikliği mi? Gerilla insiyatifinin olumsuz yönde kullanılması, 
ya da ,JITEM ‘in halkı tehdit etmesine karşılık yeterli oranda  JITEM güçlerini 
sindirmemesinden   mi?    

Ikincisi, CHP’den seçilenlerin 1920’den beri Meclise  gönderdiklerinden 
ne  farkları var? Halk,Kamer Genç gibi kendi  kendisini “türk oğlu türk” olarak 
nitelemesine  neden oy verdi?  Sn Öcalan, avukat görüşmesinde «Dersim ve 
Bingöl  üzerine bir  şeyler söylemek istiyorum. Buralar seçimlerde beklenenin 
elde  edilemediği  yerler.  Bu  durumun  değerlendirilmemesi,  üzerine 
gidilmemesini esefle karşılıyorum. Dersim’i idare eden, Dersim’i  yönlendiren 
bir Gladio var. Aynı şekilde Bingöl’e yerleşen Bingöl’ü de idare eden bir Gladio 
var. Ama her iki yerdeki Gladio da aynı merkezden yürütülüyor. O Kamer Genç 
gibiler  “biz Alevi  Türküz,  Kürt değiliz” diyorlar.  Bunlar Gladio elemanları,  
çocuklarını da Amerika’da okutuyorlar. Kamer Genç 1980 darbesinin adamıdır.  
Hatta Kamer Genç örtülü ödenekten beslenmektedir. Her türlü şeyi yapmasına 
rağmen buna ses çıkarılmıyor, neden? Çünkü Dersim’in bir kısmını bu şekilde 
tutuyor,  Gladioya  bağlı  kılıyor.  Bingöldekiler  de  “biz  Kürt  değiliz,  Şafi  
Zazayız”  diyorlar.  Dersim’de Alevi-Zazacılığı  bize karşı  geliştiriyorlar.  Yine 
Bingöl’de Şafi-Zazacılığı  geliştiriyorlar.  Bu ikisinin de kaynağı  Gladiodur»26 

Eğer Kamer Genç, CHP’den seçildi diye  Sn Öcalan’a göre,“Gladio elemanı,” 
oluyorsa,öyle nitelendiriliyorsa, o halde,Urfa’da 12 milletvekilinden 10’yu AKP 
‘ye veren, Urfa’yı idare eden hangi Gladio dur? farklı bir Gladio mudur? Eğer 
öyle ise, Sn Öcalan bu konuya  daha derin bir cevap vermeli ve açıklamalıdır.

Üzerinde durulacak bir başka konu, Sn. Murat Karayılan’ın “Kürdistan’da 
askerî  çizgi”  kitabında Kamer  Genç gerekçesiyle  Dersimlilere  getirdiği  kışla 
kültürü  suçlamasıdır.  Kitap  derinlemesine  incelenince,  PKK  liderinin 
Kemalizme övgü ve methileri  de dahil olmak üzere Karayılan’ın “kemalizm” 
değerlendirmesi, kendi başına ideolojik planda kemalizmin en açık kışla kültürü 
olduğu ortaya çıkıcaktır. Dersim Jenosidini, katliâma indirgeyen PKK anlayışı, 
kemalizmle  uzlaşma ve  aklama anlayışıdır.2007’de kurduğumuz Uluslararası 
Dersim Koçgiri Savaş ve Jenosid Suçlarını Yargılama Mahkemesi, tek geçerli 
hukuksal  kurumdur.  Bu  incelemede  ele  alınan  ve  programı  sunulan Dersim 
Koçgiri  Parlementosu deklarasyonu, BM ‘lerin 2007 de kabul ettiği  Yerleşik 

26 Abdullah Ocalan, Yeniözgürpolitika, Haziran 2011
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Halklar  Sözleşmesine  ve  BM  Anayasasına  tamamen  uygundur.Bu  projet 
Demokratik  özerklik  projesinden  çok  farklı  “federe  devlet  projesini” 
içermektedir.  Bu  açıdan  gerilla  savaşı  strateji,devrimci  halk  savaşına  ilişkin 
analizimiz tamamen faklıdır.

Adaylar kounusna gelince, ikinci aday Sn Hüseyin Aygün,  hukukçu ve 
yazar Dede Bava Hemed’in torunudur. Bu gerçeklik,bir yana, kitle ile gerçekten 
ciddi  bağları  olan  kitle  psykolojisini  ve  dinsel  motifi  çok  iyi  bir  biçimde 
kullanan biridir.2 temmuz’da Sïvas’ta,gösteri otobüsünün üstünde idi. Bu  belki 
onun  olumlu  yanıdır.  Ancak,  Milletvekili   Hüseyin  Aygün,  gerek  TV 
konuşmasında,  gerekse   kendi  kitaplarında  savunduğu  tezleri  ne  Dersim 
direnişlerini, ne de  Dersim jenosid gerçekliğini dile getiremiyor.Kitaplarında 
dayandığı kaynaklar, her ne kadar “halkın arşivi” diyorsa da ideolojik ve politik 
olarak  devletinin  arşivleridir  politikasına karşı direnişi esas almıyor. “Pîrdé 
Saahar”  yakılmasını  “   provokasyon”27 olarak  niteliyor.,  Dersim  jenosidini 
“katliam”a indirgiyor. Sn. Hüseyin Aygün, somut durumu tarihsel boyutundan 
soyutluyor.  1907  ve  1937  dönemindeki  direnişlerini,  olumsuz,eksik,  yanlış 
duruma  götüren bir  anlayışı  sergiliyor.  Toplumsal  ilişkilerdeki  dinsel  inanç 
farklıkların gerçeklik  olduğunu unutuyor.  Çeliskilerin ortasında  hakim türk 
ulusunun  eğemen  sınıflarının  ırkçılık  politikasına  karşı  net  tavır  alamıyor. 
Tarihsel olayları ve olguları, Belgeleri, tanık ifadelerini  son kitabında yeterince 
kullanıyor.  Gerçekleri,  belli  bir  temelde  değerlendiriyor.Ihsan  Sabri’nin 
anılarının bir başka biçimi ya da Genel Kurmay raporları onun hareket noktası 
oluyor.  Bundan ötürü  ikinci  kitabı,  TC raporlarının bir  özetidir,denilebilinir. 
Doğal olarak bu yazar olarak onun yazma özgürlüğüdür. Buna bir şey söyleme 
hakkımız yoktur.

 Üçüncü, kïtabında ağabeyim Süleyman KILIC’tan bahsederken verdiği 
bilgiler eksik, Déré Laç’teki direnişi, olayları elindeki bilgilere göre yorumluyor 
ve  ailemizden kurşuna dizilen 52 insandan  bahsetmiyor, ayrıca Demenanlardan 
kursuna dizilen 250 yakınımız gösterdiği yer “pûlé Faté” değildir.Elbette, “Pûlê 
Fatê”de Dersimliler  Kurşuna dizildiler. Sn Mehmet Gülmez,« Hemede Mirzali  
ailesinin büyük bir bölümü nüfus sayımı yalanı ile diğer Demenanlarla birlikte 
aynı gün üç ayrı noktada(çola Haru) Golo Jiarge, Marçig’de katledildiler.»28 Sn 
Aygün, bu konuda annemin anılarını bizden izin almadan  kendi gazetesinde 
MUNZUR  ‘da  yayınlamıştı.  Sn.  Aygün,«dağda  büyüyen  çocuk»29 olarak 
nitelediği  rahmetli ağabeyim Süleyman KILIC için,” Çe Sile Hemi ailesinden 
Mahmut karakolda keman çalıyor” diye yazıyor. Ne zaman hangi Karakolda? 
Marçik toplama kampında  karakol yok.” Mahmut  Hasan Ağa’nın yanına  gider 
ve  “  bunlar  bizi  kıracaklar..Amcası,  niye  bizi  kırsınlar”  diye  cevap  veriyor. 
Burada Hasan Ağa Mahmude Sile Hemedi’nin amacası olarak sunuluyor.Oysa, 

27 Hüseyin Aygün,0.0.1938, Resmiyet ve Hahikat,Dipnot Yay.2010, s.113
28 Mehmet, Gülmez,Dersimden Darağacına, s.209,TIJ Yay.Agustos,Istanbul, 2010
29 Hüeyin Aygün, age,s131
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Hésene Mirzalié Sîlemani, Hüseyin (Kızılarslan) ‘ın babası daha önce alanlar 
tarafından öldürülüyor. Sn Aygün,« Çe Sîle  Hemi ailesinden Süleyman annesi-
babası ve kardeşleri de buradadır»30 diye yazıyor. Oysa, üvey babam Ivrahime 
Sîlemanî  o anda Laç’de değil, daha önce, öldürülmüş cesedini Harçik suyu alıp 
götürmüştü.  Eceliyle  ölmedi.  Annem«Xecerié  de  ablasının  (Dr  Baran’ın 
annesi)  evinden yiyiyecek  almaya giderken,  gece Harçik  suyunu geçerken 
kurşunlanıyorlar.Fatma KISAT ise,” alanlardan bir gurup,onlar varmadan Pulê 
Dewrêso üzerinden  pusuya yatıyor,avlanmaya gidenler orada avlanıyorlar.Her 
ikisi   cansız yere seriyorlar.  Cesetlerini  su götürüyor.31 Zaman açısından ele 
alınırsa,  KISAT’ın  ifadesi  Ivrahim’in  ölûmünden  çok sonradır,  gece 
değil,gündüzdür, oysa, annem olayın gündüz değil geceleyin zuhur ettigini dile 
getiriyordu. Mekân açısından ele alındığında Püle Dewresô, Harçik suyunden 
800 m yüksekliktedir, gece oradan nişan almak imkânsızdır. » yere seriyorlar. 
Cesetlerini su götürüyor ifadesi bile çelişkili. Laç deresi mağarasında iki ablam 
beser  ile  Yemos,  Dedem  Hemede  Mirzalié  Sîlemanî,  ninem  Eté,Mirzalié 
Sîlemane Hemedî, babamın ablası, Sengal Xanım, Bésa Şaé, Mizali’nin oğlu 
Seydali ve diğer yüzlerce  yakınımız var.Bunların mağaradan düşmanın  yaylım 
ateşleri  arasında çıkmalarının nedeni dayım Alié  Hémédé Mirzalié Silemani 
(Alio  Qız)  nin  kardeşleri  Ismail  ile  Hasan’ın  şehid  düşmelerinin 
haberidir.Dedemin bu çıkışta çenesinden ve kulağından aldığı kurşun yaralarını 
kendi  gözlerimle  gördüm.  Alio  Qız’ın  öldürüş  biçimi  ve  yeri  üstüne 
söylenenler, birbirini tutmuyor,” Musaé Kurvaki “Alio Qız Dere Olte de mığare 
de  kışia32  Milisune  Avasu,  Ali  berdo  puşia  sari  kerda  ra  ,  pê  a  puşiyê 
xenekıto( F.KISAT,s.89). Sn Celal Taş’la konuşan bayan Kısat milisler« Başına 
doladığı kendi poşusuyla boğuyorlar, cesedini  bir kayalıktan aşağı atıyorlar »33 

diyor  Mustafa  Altun’  göre«onu(Alio  Qîz)  karargâha  götürürken  yolda 
öldürüyorlar »34 Bu konuda dedem, annem ve ağabeyim SULEYMAN KILIC’ın 
söylemlerini da gerçekçi buluyorum.
 Sn  Hüseyin  Aygün,   Sn.  Hıdır  Aytaç,  Sn Cemal  Taş,  aynı  perspektiflerde 
hareket  eden,  kitaplar  yazan  şahsiyetlerdir.  Sn Hıdır  Aytaç’ın  sürgünde bir 
yazar olarak ana dilinde kitap yayınlaması,içinde bulunduğu zorluklarda bedel 
ödemesi övgüye değer bir tutumdur,kendisine bu konu yürekten dayanışmamı 
sunuyorum,ancak,  kitabında35 konuşturduğu  bazı  tiplerin  söylemleriyle  Seyd 
RIZA ‘ya hakaretlerde bulunmaları çok olumsuzdur .   Fatma Kısat’la yaptığı 
söyleşi  de Bayan Fatma, Mïrzalié Sïlemané Hémédi “milis” olarak nitelemesi 
ayrı   bir  yanlışlıklar  bütünüdür.  Genelleme yapmak  çok büyük  yanlışlıklara 
neden oluyor. KISAT, Cemal Taş’ın Dağların Kayıp Anahtarı kitabında (s.67) 
iki  kızkardeşinin  sağ  olup  Ağdad’  olduklarını  söylerken  aynı  kitabın  78 

30 Hüseyin,Aygün,age,s.132
31 Cemal Tas, Dağların Kayıp Anahtarı,Iletişim, Yay;2010,s.87-88
32 H. Aytaç,DANOGE 38,S.256
33 Cemal,Tas,Dağların Kayıp Anahtarı,Iletişim, Yay;2010,s.95
34 Cemal,Tas,Dağların Kayıp Anahtarı,Iletişim, Yay;2010,s.111
35 H.Aytaç, DANOGE 38, Wejiayise TIj, Istanbul
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sayfasında” Mirzali “altı altın için ablamı öldürüyor” diyor.; Örneğin KISAT’ın 
gerçekle ilgisi olmayan karalamarını esas alan Mehmet YILDIRIM, ki akademik 
bir  incelemenin  başlangıcındadır.”  Demenanları  başkaldırıya  ikna  eden  ve 
köprüyü yakan kişidir Mırze Sıle Hemi. Bu detaylar üzerinde durmayacağım 
şimdilik.  Mırze  Sıle  Hemi’nin  eşi  Sengal’e(Amık  Sengale)  ise  Memede 
Pıtali’nin kız kardeşidir. 1937’de kocasını terk etmez ve sonraki yıllarda dağda 
asker tarafından yakalanır. Durumun hemen abisi Memede Pıtali’ye bildirilmesi  
sonucu, kendisine bir zarar gelmeden askerin elinden kurtarılır ve Peevıli’ye,  
babasının evine getirilir. Bu olaydan sonra Mırzali de teslim olmaya ikna edilir.  
Teslim olduktan sonra da sürgüne gönderilmez ve kurşuna dizilmez. Elbette 
bunda Memede Pıtali’nin etkisi vardır. Fakat bu kadar ucuz da olmamalıydı her  
şey(!)  Her şeyin bir bedeli vardı; ya milis olacaktı, ya da milis…

 Use Chıve Kheji’nin Vurulması    

Mırzali’ye bir silah verilir ve milis olarak dağlara, kendi yoldaşlarını avlamaya  
yollanır.  Bir  keresinde  dağdaki  Demenanların  davarı,  milisler  tarafından 
kaçırılır. Demenanların, davar peşinden geleceklerini düşünen milisler yolda 
pusu kurar. Üç kişidirler; Memede Pıtali, Mırze Sıle Hemi ve Ali-o Mor… Bu 
olayı  bizzat  Memede  Pıtali  bana  detaylıca  anlatmıştı.  Kayıtlı  olmasa  da 
ayrıntısı aklımdadır. Mealen aktarıyorum.

“Biz geçitte pusu kurduk. Biliyorduk geleceklerini. Mırzali  ile diğer arkadaş  
benim solumda, yan yanaydılar, bir kayanın arkasında. Ben onların 2-3 metre 
sağında başka bir kayanın arkasındaydım. Aşağıdan bize doğru iki kişi geldi ve 
tam önümüzden geçip arkalarını bize dönünce, Mırzali’nin, yanındaki arkadaşa 
bişeyler fısıldadığını duydum. Ben tam kendilerine dönüp ‘Mırzali o nedir, ne 
diyorsun’ diye sormayı düşünürken, Mırzali ve diğeri aynı anda ateş açtılar. İlk  
ateşte, Borlu olan kişi düştü. Use Chıve Kheji hemen döndü ve dizlerinin üzerine  
çöküp bize silahı doğrultunca, bu defa üçümüz birden ona ateş  açtık.  O da 
vuruldu. Meğerse Mırzali fısıldarken Ali’ye demiş ki sağdaki(Use Chıve Kheji)  
benim sağdıcımdır, diğerine ateş edelim. Fakat o da kaçmayınca ve dönüp bize 
ateş etmeye çalışınca mecburen onu da vurduk.” 

Acı ama gerçek… İsyanı -veya ne derseniz deyin- çıkaran Mırzali sonunda milis  
olacak ve kendi mushabini vuracaktı. Ortalık toz duman olmuş, kurt izi koyun 
izine karışmış, ihanet ile ikrar kardeş olmuştu. ” 36 yargısı mutlak bir bilgi olarak 
sunuyor. Oysa, M. YILDIRIM,  karalama yapıyor.  Tarihi bir haksızlık basın 
etigine  aykırı  bir  değerlendirme  yapıyor.  Sn  Cemal  Taş37’ın  bu  konuda 
KISAT’la  yaptığı  söyleşiyi  okursa,  dürüst  bir  araştırmacı   olarak  kendi 
özeleştirisini  yapması  ve  Mizali’nin  çocuklarından  özür  dilemesi  gerekir.« 
Mirzali diyor” Bu gelen musahibimdir”” Mirzali, vur onu” diyorlar. Mirzali “  
O benim musahibimdir diyorum,ben ona ateş edemem,çok isterseniz kendiniz  
36 Mehmet YILDIRIM, www.gomemis.com
37 Cemal TAS,DAGLARIN KAYIP ANAHTARI,s.87
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vurun”diyor.  Itirazı  üzerine  Memê Phıtê  Mîle,  çekip Usên’e  ateş  ediyor.Bu 
dediğim  adam  da   Mırze  Sîlê  Hemi’in  kayınbabasıdır.  Gomê Mişi  de 
oturuyordu.  Alanlı’dı.  Mirzali’nin   bacısıyla  evliydi»  Bütün  bu  kurguların 
gerçeklikle  ilgisi  yok.  Mirzali  Iksor’a  Use  Chive  Kheji,  değil,  Uso  Sur’u 
öldürmek için Memede Phitali ile birliklte  Mîle Uşen’in intikamı için Iksor’a 
gidiyorlar.Zira  Uso Sur  1928’de Mılê  Uşen’i  Xarput’tan  dönerken  vuruyor, 
diğer  Abbasan’lı  hırsızlarla  birlikte  altı  atı  çalıp  götürürler.  Arabulucu  olan 
Kamber  Ağa  atlara  el  koyar.  Fakat  Memede  Phithali  gece  gidip atları  ele 
geçirir,geri getirir. Memede Phthali Dedesi Mîlle Wuşen’in  intikamını  almak 
için 1928’de Sengal Xanımı Mirzali ile evlendirirler. Sengal Xanim, Memede 
Phitali’nin  kızı  değil,ablasıdır.Memede  Phîthali  Gömemisli  Molla  Hasan 
Gültekin’in kızı Wuaqê ile evlidir. Mirzali’nin  bacısına gelince böyle bir insan 
yok. Söz konusu bayan Ivrahime Mirzalié Sîlemani’nin eşidir, benim annemdir:  
Meleka Hemede Mirzalié Silemani, Uşéné Hesénê Phîtalié Mîle Uşen’le evlidir.  
Amucam  Memedé   Hesénê  Phîtalié  Mîle  Uşen’î  bu  kan  davasında 
Abbasan’lardan  en  az  yirmi  insan  öldürmüştür.Hatta  1973’de  Diyarbakîr 
Seyrantepe Askeri Cezaevinde beni babamla birlikte görmeye geldiğinde, beni  
Ahmet Zeki Okçuoglu, Zerruk Vakif Ahmetoğlu, Rahmetli Ferit Uzun,Siverekli  
rahmetli  Mehmet,Niyazi Dönmez Mahmut Fîrat,,  bütün hapis suresi boyunca 
bizi besliyecegini,serbest bırakıldıktan sonra dedemiz Mîle Uşen’in intikamını 
almayı ônerdi. Biz bunu rededince,tekrara eski güçlerini dev reye soktu. Kızı 
beseri kendisiyle evlendirdiği Wélié Mîlé Pazapûnî, yeğeni Mélé’yi kendisiyle 
evlendirdigi Zeyno’yu, kirvesi Hemo Dund, dostu ve casusu Qeme Wélé Khali 
ile birlikte Ekim Kasîm 1973’de  kan davası avına çıktılar.1928’de başlayan kan 
davası,1996’ya onun ölümüne  kadar sürdü.  Onun için bu konuda KISAT’ın 
söylediklerinin gerçeklikle ilgisi yok.  Mirzali TC emperyalist ordusuna karşı 
savaşan bir kahraman.. Sn Aytaç, Mursaê Kurvaki’nin söyleminde, Mirzali ile 
dayım “Alio Qîz” hiç bir Dersimli gençlerin TC ordusuna askerlik yapmamaları 
için  kampanya  başlattıklarını  vurguluyor:«dewa  mara  dî  teney  waşti  
eskeriye,nêşi. Mïrzê Sïle Hemi vatêne, pîye na Seydali Kîzïlboğay bi. ..nêvarda  
kes  şero  eskeriye..  Aye  sero  kes  eskeriye  nêşi»38 Mirzali  konusunda  bayan 
Fatma’nın  söylemi  çelişkilerle  dolu.  Mehmet  YILDIRIM,  bu  çelişkileri 
dolandırıyor. KISAT’IN aksine, YILDIRIM,« Mırzali ve diğeri aynı anda ateş  
açtılar.. Use Chıve Kheji hemen döndü ve dizlerinin üzerine çöküp bize silahı 
doğrultunca, bu defa üçümüz birden ona ateş açtık » diye ekliyor. Oysa, Bayan 
KISAT  yukarıda  ifa  ettiği  gibi«Mirzali  diyor”  Bu  gelen  musahibimdir”” 
Mirzali, vur onu” diyorlar. Mirzali “ O benim musahibimdir diyorum,ben ona 
ateş edemem,çok isterseniz kendiniz vurun”diyor. Itirazı üzerine Memê Phıtê  
Mîle,  çekip  Usên’e  ateş  ediyor.Bu  dediğim  adam  da   Mırze  Sîlê  Hemi’in  
kayınbabasıdır.  Gomê  Mişi  de  oturuyordu.  Alanlı’dı;»Sonuçta  bay 
YILDIRIM’ın  iddiasının  aksine,  Use  Chive  Kheji  öldüren  Mirzali  degil, 
Memede Phitalie  Mille Wusen(MEHMET KILIC”  dır.Bir  kahramanı  “milis” 

38 H . Aytaç, age,ss.255-256
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olarak karalamak, akademik çalışma yapan, M.YILDIRIM için utanç verici bir 
durumdur.üstelik, Mirzali’nin  Kardeşi,  Alié Mirzalié SîlemanîSeyd RIZA ile 
birlikte 15-11-1937’de idam edildi. Hala dedemin köyünde oturan,yoksul  Fatma 
KISAT,  Heme  Chive  Kheji’in,  ikinci  eşidir.Ama  aynı  zamanda   Raywer 
Koop’ile  birlikte  dört TC subayını öldüren  dayım Mustafa ile  ortakça onu 
cezalandıran Cîwrailé  Silemani’in ikinci eşidir. Cemal Taş’ın kitabında aynı 
bayan  Mirzali’nin  onun  kız  kardeşini  öldürdüğünü  söylüyor.Oysa 
dilegetirdigim gibi,  böyle  bir  durum yoktur.  Mehmet YILDIRIM’in  aksine, 
Mirzali milis değildir.O, bir kahramandır. Bu konuyu başka bir inecelemenin 
konusu yapacağım. 

Diğer bir gerçeklik, Mikhail Aslan,” MI KILITE KOU KERD VIND ” 
türküsü ve  bestesi  dedem Hémédé Mïrzalié Silémanî’ye aît olduğudur., CD 
sine kaynak olarak dedemin ismini  yazmadı, hem de eksik söyledi. Bu Mikhail 
Aslan’ın denbej olarak yaptığı siyasal bir ahlaksızlıktır. KILITE KOU Kurşuna 
dizilen dayım Alié Hémédé Mirzalié Sîlemanî (Alio Qîzz) için dedem tarafından 
bestelendiğini inkâr etti, onun ismini gizliyerek, bizim olurumuzu almadan ticari 
amaçlar için pazarladı. Bütün bunlar olumsuzluklardır. Başka bir incelemenin 
konusu  olacaktır.Ancak   Mikhail  Aslan’ın  bu  olumsuz  tutumu  bizi  alman 
emperyalist makamlarını kullanmamamıza zorluyor. Bakalım “Mürşidi” Kamer 
Söylemez onu kurtarabilecek mI?

Bu  açıdan,   Dersim  jenosidinin  inkârıņı  jenosid  sosyolojisi  açısından 
tarihsel  ve  sosyal  süreçler  bakımından  bu  bölümde  inceliyecegiz.  Burada 
sorulacak  soru,  Jenosid  nedir?  Dersim’de  Koçgiri’de  uygulanan   fiziki, 
kimyasal,kültürel,  ekolojik  jenosidin  boyutları  nelerdir?  Dersim  jenosidi 
döneminde devlete karşı savaşan ve devletten yana olan aşiretlerin konumu ne 
idi?  Dersim  ve Koçgiri jenosidlerinde devletin askeri güçlerine destek veren 
Devletlerin   jenoside  askeri  yardım  ve  personnel  vermiş  olmaları  jenosid 
suçlarını  işledikleri   anlamına gelmiyor  mu?  Onun için   Koçgiri ve Dersim 
jenosidlerinin  askeri  boyutlarını  gizliyen,Jenosidi,  kitle  katliamına  indirgeten 
aktörlerin devletle olan  bağlantılarını inceliyeceğiz.

 Üçüņcü bölümde, temel  sorun, PKK nin  demokratik özerklik projesi 
devlet  ve  hükümet  tarafından  rededilmesi,,  tutuklu  milletvekilleri  serbest 
bırakılmaması,Türk devleti ile Iran devletinin başlattığı savaş seyrinin ne olacağı 
sorunudur.  Öte  yandan,   “Kürdistan’da  askeri  çizgi”nin  yazarı   Murat 
Karayîlan’ın  değerlendirmelerinde  gerilla  stratejisinde  kemalizme   bakış 
açısındaki   Güdümlü  degerlendirmelerini,  tarihsel  analizdeki  yanlışlılar   ile 
devrimci  halk  savaşı  arasındaki  çeliskilerin   pratikte  ne  tür  olumsuzluklara 
yolaçacağını  ele alacağız.  Örnegin, 80.000 oy alan Hatip Dicle ile diğer beş 
Meclise girişleri engellendi, bu oylar AKP lehine değerlendiriliriliyor, bu durum 
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Kürd halkıņın iradesini küçümseme ve inkâr  anlamına gelir ki, Kuzey Kürdistan 
halkı bir yandan toptan direnecek, referanduma gidecek, öte yandan özerklik ya 
da  kendi  Bağımsızlığı  yönünde  tercih  yapacaktır.  Her  iki  seneçenek AKP 
tarafından inkâr edilirse, tek çözüm, BM ekim 2007 yılında kabul ettiği Yerleşik 
Halklar Sözleşmesini yürürlüğe sokacak biçimde  kendi bölge Parlementolarını 
kurmaktır. Çünkü, TC, bu Sözleşmeye imza atmıştır. Biz bu bölümde  Dersim 
Koçgiri  Bilimsel  Araştırma  Merkezlerininin  hazırladığı   Dersim  Koçgiri 
Parlamementosu programı sunacağız. Bu şu anda   blok milletvekillerinin çok 
ciddi  ve  doğru  boykot  kararına   ve  ilân  edilen   bölgesel  parlementoların 
kurulmasına  destek  olabileceğini  düşünüyoruz.  Zira  Demokratik  Özerklik 
Projesinin uluslararası ve ulusal hukuk perspektifi yoktur. Temelde sömürgeci 
devletin   Kuzey  Kürdistan’daki  egemenliğine  son  vermeyi  amaçlamıyor. 
Uluslararası Hukuk açından kimyasal,biolojik ve bakteriolojik silahları kulanma 
ve  jenosidi  gerçekleştirmekten  ötürü  2008 de  kurduğumuz   Dersim Koçgiri 
Uluslararası savaş ve jenosid suçlarını yargılama Mahkemesini sunacağız. 

SEÇİMLER İN SOSYOLOJİK ANAL İZİ 

 Seçim  sosyolojisi,  siyasal  sosyolojinin  bir  alt  disiplinidir.  Konusu, 
seçimleri belirleyen faktörleri incelemektir. Seçim çözûmlemeleri model, nicel 
yôntem  ve  uygulamaları  seçim  sosyolojisi  kapsamına  girer,ama  siyasal 
sosyolojinin tarihsel bakış perspektifinden ayrı düşünülemez. Bu konuda André 
Paul  Frognier  39  “siyasal  bilim ya da siyasal  sosyoloji,  biricik bilim olarak 
verili bir toplumda seçim fenomenlerinin yerini belirlemede  tek yetkili bilimdir.  
Seçim  ister,  demokratik,  ister  otoriter   bir  sistemde olsun soyal  işlevlerini  
değiştirir,  başka  bir  değişle  seçimin   anlamını,  ilişkili  bulunduğu toplumun 
bütünlüğünde farklı bilimsel yaklaşımlarla incelenen fenomenin bileşkenleri ile  
birlikte  seçim sosyolojisi  bu gerçekliği ele almak zorunda” diyor. 

Ilkin André Paul Frognier, bu yaklaşımı Belçika gibi bir ülke için geçerli 
olabilir,  ama  Türkiye  ve  sömürgesi   Kuzey  Kürdistandaki  seçimler  için 
geçersizdir.   Zira  bir  yandan  Seçim sosyolojisi  güncel  Genel seçimlerinin 
temel  karakteristik   çok farklı  yapısını  ortaya koyarken,  öte yandan  seçim 
sosyolojisi   olan  bitenin  tarihsel  ve  sosylojik  gelişimini  incelemek 
zorunluluğunu  gerektiren  her iki olgunun ilgili ûlkelerde temeli yoktur..   İlkin 
1920 ile 1945 döneminde Türkiye de seçim olmamış. Kuzey Kürdistan TC nin 
sömürgesi  olmasına  rağmen  Kürdistan  halkı  kendi  seçim  hakkını 
kullanamamıştır.  Ulusal  demokratik  hakları  kanla  jenosidlerle 
bastırılmıştır.1907’den 1947 kadar ulusumuz  Ermeni, Hellen, Assyro Keldani 
ulusları jenosidle imha edilmişlerdir.  Tarihte ilk kez Suryani miletvekili  Erol 

39 Chargé de cours à l'Université Catholique de Louvain
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Dara’nın  seçilmesi  tarihsel  bir  olgudur.  Ama  seçimlerde  Ermeniler,  Grekler 
yoktur.Bu büyük  bir eksiliktir.

  GENEL SEÇİMLER

12  haziran  2011  ‘de  Türkiye’de  ve  sömürgesi  Kuzey  Kürdistan’da   AKP 
hükümetinin  uyguladığı  baskı,  şiddet  ve  savaş   politikası  eşliğinde    genel 
seçimler oldu. Eşitsiz koşullarda,sûren, devletden 90. milyon ödenek alan AKP 
bu seçimlerde istediği oyu alamadı. AKP rejimi, Kürdistanda yüzlerce militan 
tutuklandı,onlarcası  yaralandı.  Polis  özel  Tim,  Jitem  gaz  bombalarını 
hastanelerde   bile  kullanıldı.   Halkın  iradesi  Osmanlı  emperyalist  ve  askeri 
feolitésinin  jenosidçi  mirasçısı  olan  Türkiye’nin  zindanlarındaki  altı   kürd 
milletvekilini seçti. Ama AKP hükümeti inkâr ve imhaya devam ediyor. YSK, 
Diyarbakır  bağımsız  milletvekili  Hatip  Dicle'nin  vekilliğini  düşürmesi, 
Diyarbakır'ın 77 bin 709 oy ile meclise gönderdiği Dicle'ye oy verenlerin de 
haklarını gasp edilmesi  AKP ve  sömürgeci devletinin  bir politikasıdır.Seçime 
rağmen   gerillaya  karşı  askeri  operasyonlar  sürüyor.  Koçgiri   kırsalında ûç 
gerilla öldürüldü.. Dersim’de HPG gerillaları Dersim Nazimiye’de eylem koydu. 
Devlet askeri güçleri  ZAP’da kullanılan  bombalarla ormanları yaktı. Insanlık 
dışı savaşı sürdüren TC ordusun katlettiği içlerinde Alman Gerilla  Andréa Wolf 
‘un  bulunduğu 41 direnişçinin toplu mezarı  bulundu.AKP  Sômûrgeci  genel 
seçimleri   iki çeliskiyi  ortaya çıkardı. Birincisi, en zor kosullarda  halk   36 
milletveikilini  seçti.  TC devleti  ve AKP  halkın iradesine saygı  göstermiyor. 
Blok,  oylarını  Bitlis’te  %18,  Ağrı’da  %19,  Bingöl’de  %9,  Van’da  %17, 
Hakkari’de %23, Şırnak’ta %21, Mardin’de %22, Urfa’da %6, Batman’da %12 
ve Amed’de %15 artırken Dersim’de %11 oy kaybetti. Ikincisi,  Kürdistan’daki 
islamî    kûrd  milletvekilleri   AKP  içinde  yer  aldilar.  Bu  tavır,  Başbakan 
Erdoğan’ın “tek ulus, tek bayrak, tek vatan tek din, buna hayır diyebilenin bu 
ülke  yeri  yok”   diyen  inkâr  ve  imha  ifadesidir.  Bu, emperyalist  sömürgeci 
ilkesinin islamî  kürd milletvekilleri  tarafından desteklenmesidir. Bu  durum 
1071  ‘den  başlayan  emperyalist   Osmanlı  imparatorlu  ile  Kürd  Beğlikleri 
arasındaki  ittifakın   günümüze  kadar  devamından   başka  bir  şey  değildir. 
ABD,AB,NATO, ODB projesine verdiği önem ve G8,G20 nin Akdeniz  Birliği 
projesinin  gerçekleşmesi,  Iran  Türkiye  ve  Suriye’de   Kürdistan  Ulusal 
sorununun çözümüne en büyuk engel olarak düşünülüyor. Incelemize hareket 
noktası olarak Genel Kurmayın makalesini sunmamızın temeli budur

Sosyolojik gerçek şu:  Ferhat Tunç, seçilemedi,  BDP %11 oy kaybına 
uğradı. Kuzey Kürdistan’da %70 oy alırken, Aşiret sistemi temelinde oy veren 
Dersim  halkı   Dersim  jenosidini  gerçeklestiren  ve  bu  jenoisidi  inkâr  eden 
Mustafa Kemal’in partisine  CHP’ye oy verdi.Dersim de.  ırkçı faşist AKP 7314 
oy ve emperyalist sömürgeci MHP 974 oy aldı.  Bu tarihsel ve sosyal  olarak 
incelenmesi  gereken bir konu zira, 1957’de Dersim de tek bir cami varken,6 

22



kisi  namaz kılarken, 1980 askeri   askeri faşist  diktatörlüğü, 1984-1986 larda 
Dersim  köylerinde  182  cami  yaptırdı,  müslüman  olmayan  Dersim  Halkını 
sünnileştirmeye zorlandı. Teknik liseler kapatıldı,yeri dinci liseler kuruldu. Bu 
açık kültürel jenosiddi. Sorulacak soru bunlar olmadan  AKP  Dersimde  7314 
oy  alabilirmiydi?   Bunun  maddi  manevi  ve  askeri  temelleri  nelerdir?  AKP 
cilerin  uzantıları  Gûlencilerin  Kaplancıların  bölgedeki  faaliyetleri   nelerdir? 
Üçüncüsü,  MHP nin 974 oy alması ilgalci TC ordusu içindeki fasist subay ve 
polislerin  olup olmadığı  sorusundan çok, Gûlen’in bir alman gazetesine verdigi 
demeçti.  Biz,    Mustafa  Kemal’in   Abdûl  Hamid  tarafindan  Mısır’a 
gôrevlendirilen   Mustafa  Kemal   orada  Panislamizmin uygulamasiyla  ilgili 
çalışmalar  yaptığını  biliyoruz.  Filistin  de  dağıttığını  bildirilerin  sonunda hep 
salavatını  getiriyordu.  Dincidir,  pan  tûrkist,  pan  islamist  ve  pan  turancıdır. 
Gülen’in ifadesinin  tersine,APK Kültürel jenosidin devamıdır. Gülen Dersim’de 
bu jenosidin  Dersim de diğer bölgelerdeki mimarıdır.

 Dördüncüsü,  1921’de   binlerce  Koçgiri  direnişçilerini  Hozat  ve  Ovacığa 
sokmayanlar  Koçgiri  halkımızı  TC  ordusuna  katlettirdiler,sonra   Dersim’de 
Ali şer’ile Zarife’nin başlarını kesip TC Genel Kurmayına teslim ettiler. Yazar 
Mehmet Gülmez, Alişer’ile Zarife’nin  bu trajik direnişleri gerçekçi bir uslupla 
romanlaştırdı.40  Sn. Kamer Genç ile Sn. Hüseyîn Aygün milletvekili seçildiler. 
Sn,  Aygün  bu  konuda«  Kılıçdaroğlu  Dersim  kimliğinin  yüceltilmesidir. 
Kılıçdaroğlu cemevlerinde cenazeleri  kaldırılan Dersimli  gençlerin kaderinin 
değişmesi  için  bir  şanstır.  Kılıçdaroğlu  Dersimliler’in  ve  genel  anlamda 
Aleviler’in  kamu  hayatına  katılması,  eşit  yurttaş  olmaları  için  önemli  bir  
imkandır”.Sn Aygün bu konuda ”

“Ez wazen ke, meremê zerê xo eve zonê moa xo, sıma rê arezekerine. Pilu vato  
ke, her vas kokê xo sero roêno, her teyr eve zonê xo waneno. Ma ki isonime,  
bınê osmêne khewi de serê hardê Dewreşi de zu rengime zu vengime. Hardê  
dewreşi sero, reng u vengê bini çığaşi ke wayirê heqe u asaletiyê, honde heqa 
ma ki esta. Gere ke na heqe ra kes morım mevino na heqe ma rê jede mevino. O 
waxt ma gere na pers xora perskeme. Heqe u esaletê xo, kamiya xo koti kamıji  
meqam de biamera zon ke, alem vengê ma bıhesno. Helvet ke, ison heme ca  
heqa xo mudefa kerdene sero gureyêno. Hama caê esto ke, temsilkarê isoni ke 
uza bi, eke eve vengo de areze u heqaniyet heqa qomê xuyê mazlumi ardera zon, 
dina o veng ra bena xeverdare. 

O meqam Parlamentowo.  Parlamentoyê Turkiya  de hata ve  nıka vengê ma 
Dêsımızu eve kamiya Dêsımi coru areze temsil nêbiyo. Qetlê Dêsımi, surgınê 
Dêsımi,  talan  terisê  Dêsımi  eve  fıkrê  na  waxt  isoniye  era  zon  nêamo.  
Çıxaş  ke  gegane  qalê  Dêsımi  biyo  uza  çarno  tayê  mesulunê binu  ra,  hen  

40 Mehmet Gülmez, Dersim’den Darağacına,Seyid RIZA,  Kelle  avcıları Alişer’in peşinde, s 29-45,Tij 
Yayıncılık, Istanbul,2010

23



qeseykerdo. Çetıniya Dêsımi, tenga Dêsımi eke eve xoseriya Dêsımi era zon  
nêarde kes gosnêdano. » diye dile getirdi.

 Biz bunu bir demokrasi sorunu olarak ele alıyoruz.” Başbakan” Kemal 
Kılıçdaroğlu  umudu,  Dersim’de  sunuldu..  Bu  onların   Dersim’in siyasal 
iradesini teslim aldıklarını ortaya koymuyor. Halkımızın iradesi  Dersim Koçgiri 
Parlementosudur.  Amed’de  toplanan  DTK  ,bölge  parlamentoları  insiyatifini 
gerçekleştirise, biz bunu çok olumlu, ama eksik  buluyoruz. Bizce,  bu seçimde 
“Dersim  Kürdistan’dır,burası  Kürdistan’dır  seçimi  kaybettik,  ama  Dersimi 
kaybetmedik”diyen  Sn.  Ferhat  Tunç  ile  Sn.  Hüseyin  Aygün’le  birlikte 
seçilmeliydiler.  Niçin her iki aday Hüseyin Aygün, Ferhat Tunç Dersim Koçgiri 
Parlamentosunu kurmak için  bir araya gelmediler? Biz bu projeyi sunacağız. 
Dersim Koçgiri  parlamentosu  projesi temelinde,  Dersimlilerin  oylarını Sn. 
Ferhat Tunc’a ve Sn. Hüseyin Aygün’e vermeleri Parlementomuzun kurulması 
en doğrultusunda çaba göstermelidirler. Zira, biz dört delege yerine kendi Bölge 
Parlamentomuzu  kurmak  istyoruz.  Bunnu   halkıın  genel  katılımı   için  esas 
olarak alıyoruz.

 Seçim öncesi ve sonrası değerlendirmeler,
Ilkin, seçim öncesi, değerli yazar Dr.Hejare Şamil “Dersimliler kusuruma 

bakmasın,”  diyordu”  Tunceli  işbirlikçilik  yönleri  ağır  basan  bir  Kurdistan 
kentidir.  Kurdistan’ın  işbirlikçi  kentlerinin  ön  sırasında yer  alıyor.  Mehmet 
Ağar’ın arkadaşı, on binlerce Kürt aydınının kanında şöyle ya da böyle eli olan 
biridir. Kamer Genç, ‘’Yeşil“dir. Kamer Genç, kara yüzlü ihanetçidir. Kamer  
Genç,  dünyaya sadece çıkar  gözleriyle bakar.  Sadece Rüçhan Atlı’nın  vergi  
kaçakçılığı dosyasını incelemek yeterlidir.”41 

      Kendilerine  verdiğim kısa yanıtta,  “ Bir kere biz “Tunceli” sömürgeci 
niteleme  kentini  kabul  etmiyoruz.  Sn.Kamer  Genç  isterse,  kendisine  cevap 
versin. Sn. Kamer Genç’ten ötürü  Dersimlileri toptan işbirliçi olarak nitelemek 
doğru değildir. “Tuncelili”nitelemesini kabul etmiyoruz. O Dersimdir. 1938 de 
Eyalet   nufusu  500.000  olan  Dersim  de,  fransız  arsivlerine  göre  öldürülen 
Dersimli  sayısı  170.000.  dir.  Dersimliler  12-07-1932  direnişinde  üç  üçağı 
Dersim’de  düşürürken,  Ağrı  Direnişi   Beyazid’da  25-08-1932  TC   uçağını 
düşürürler.Dersim gerilları11-08-1932 bir 15-08-1932 ikinci  uçağı imha ederler. 
TC 1925’den beri  Alman Generalleri  kontrolünde kimyasal  silahlar üretti  ve 
Kürd halkına karşı kullanıldı. Fransız arşivinin verdiği bilgiye göre42,18 nisan 
1937’de  General  Alpdoğanın  Dersim  ileri  gelenlerini  Nazimiye’de 
tutuklamasına  karşı  Dersimliler  saldırıya geçtiler.  6  haziran 1937’de gerilla 
savaşı başlar. 22 haziran 1937 Seyd RIZA Demenanlara çağrıda bulunur. Sadece 
Çheme Serxanu bölgesinde direnişe 22-06-1937 katılan  Dersimlilerin  sayısı 

41 Dr Hejaré Şamil Kürdistan Post.
42 Ambassade de France,Attaché Militaire et de l’Air, Istanbul 8 Eylül 1938 tarihli 204 nolu gizli rapor
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30.000 dir.  02-07-1937’de Sason ayaklanır. Dersim’de 28-08-1937’de gerilla 
gücü 40.000 yükselir.TC  Genel Kurmayının verdiği bilgiye göre  devlete karşı 
ayaklanan Dersimlilerin  toplam 56.050 dir. TC 30-06-1937 20 si bombardıman 
olmak üzere 70 uçak daha satınalır.23- 08-1937 günü 45 bombardıman uçağı 
Dersimî bombalar. Aynı anda  ABD 20 bombardıman uçağı TC ‘ye  gönderir. 
TC Orduları toplam  286 bombardıman uçağı ile Dersimlilere  karşı saldırıya 
geçerler..Sovyetler Birligi  ve Stalin  tarafından gönderilen 450 tank Dersime 
girer.   Mustafa Kemal’in manevi kızı  Sabiha Gökçen ile birlikte sekiz pilot 
Sovyetler  Birliği   tarafından  eğitilmi şlerdir.  Bombardıman  uçakları,  Fransa 
Ingiltere,  Almanya,  Polonya,  ABD,  Ispanya,  Italya,  Hollanda,  çek  pilotları 
tarafından kullanılmaktadır.Sadece Fransa’nın TC sattığı  bombardıman uçağı 
sayısı  50  dir.Böylece  ,  TC  Dersim  Jenosini  gerçekleştirmiş  ve  bunda 
uluslararası askeri güçleri kullanmıştır.

1975 de  devlet  istatiktik  enstitûsûnûn  verdigi  bilgilere  göre  Dersim’li 
olup’da metrole sürülen Dersimli  sayısı,  740.000 dir. FKP MK yayın organı 
( l’Humanité) de yayınlanan “ Türk Hava Kuvvetleri  Kürd Köylerini Napalmla 
bombalıyor” Halk Kitlelerinin  Déportasyonu” başlıklı makalesinde  gazeteci 
Françoise  Germain  ROBIN  «sadece  şubat  1987’da  göçe  zorlanan  Dersimli  
sayısı 50.000 kişidir.» diyor.  Yoldaş ROBIN ‘e göre, Dersim’de “asker sayısı 
150.000’dir.  Bölgede  1000  jandarma  karakolları  kurulmuştur.  Sınır 
bölgelerindeki Köyler  boşaltılıp 17 şubat 1987 tarihli Cumhuriyet Gazetesine 
göre zorla göçe zorlanmaktadır.  22 tarihli  “Yeni  Gündem”  gazetesine göre 
Osmanlı dönemindeki gibi Kürd  halkı katliam ve göçe zorlamalarla ortadan  
kaldırılmak isteniyor »43. Jenoside maruz kalmış ve 482 köyünûn 320 köyü imha 
edilen  Dersimli asla isbirlikçi olamaz. Bu konuda, TC, Genel Kurmay  Aşiretler 
raporuna göre :

 Dersim’dé 1935 den  1938 kadar   56.050  Dersimli TC devletine  karşı 
silaha  sarıldı.  Bunlar  Avasu  (3680),  Avasune  cerri(679)  Alû(1600), 
Arezu(1650), aslanû (2600), Aşuru (500), bava mansuru(1600) , Baxtiaru(2774), 
Pezgewru(1150),Demenu(1200), Ferru(2500), Heideru(2000), Xïranziku (6750), 
Xormezku(350),  Khalu(950)  qérébolu(  3000),  karsanu  (2500),  keçelu  (700), 
kékertîzu  (700)  Qîrğu(  1250),  Qîrğuné  cerri(  2000),  Qoçu  (2500), 
Laçinu(650),Lolu(1617),  Maxsudu(2500),  mîstu(1500), Seitxanu(2000),  Samu 
(970), sawaxu (2500), Six Hesenu (2000)  wusvu (750) dir

Devletle  işbirliğine  gidenlerin  sayısı  44.145 dir  Bunlar  “  Bolevanîzu 
3500,Balîçu  300,  Balu,  450,  Bermîzu  2446,  Betu  750, çaréku  2500,  izolu 
4771,Kemu,  2000,Kuresu  8000,  pilvançku  4500,Pilvançkuné  cerri  1500, 

43 Françoise Germain Robin,L’aviation turque bombarde au napalm des villages Kurdes,Déportations de 
Population, l’Humanité , 23  Fevrier 1987
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Piranizu,  300,  Rutu,  250;Sisanizu  1000,  Suru  1650,  Sadizu  6908,  Savalanu 
2320, Six memedu, 800  dir.44

 Özetle  Operasyon  katilan  uçak  sayısı  286  dır  ve  asker  sayısı  Fevzi 
Çakmak’a göre 50.000 dir. Pilotların 8 Moskova da  Stalin yoldaşın yönetimi 
tarafindan  eğitildiler Dersimi bombardıman etmek için gônderildiler, bunların 
arasında Mustafa Kemal’in manevi kızı Sabiha Gökçen ‘de  vardı.  Dersimliler 
TC nin 16 uçağını imha ettiler. O dönemde  Stalin Yönetimi Dersimlilere karşı 
kullanmaları  için tanklar  sattı.Ne Sovyetler Birligi Kommunist Partisi ne TKP 
den   hiç  bir  ses  çıkmadı.  Komintern  ‘in  alçak  kararı  sosyal  emperyalist 
politikanın temsilcisi TPK nin ürünüdür.

Bu  konuda  ,  isteyenler  Jenosidé  Dersim,(  www.pen-kurd.org)  Dersim 
Koçgiri Uluslararası Jenosid ve Savaş suçlularını Yargılama Mahkemesi üzerine 
yaptığımız çalışmalara bakabilirler. 

Dr Hejaré Samil devamla” EMEP’te politika yaparken, CHP’nin Dersim 
katili olduğunu her fırsatta vurgulayan Avukat Hüseyin Aygün ise, katil dediği  
partiden aday oldu.  Bu zat;  geçmişte  tükürdüğünü yalayıp parti  başkanı  ve  
Kamer Genç’in söylemlerini tekrarlıyor. Dersim 38’de ırkçı-tekçi Türk vali ve 
generalin  söylediği;  ‘’Siz  öz  be  öz  Türksünüz.  Horasan’dan  gelmesiniz“  
sözlerini  ısıtıp  topluma  yayıyor.  ‘’Seyit  Rıza,  Dersim  önderi  değil,“  diyor.  
Hüseyin  Aygün,  Zazalar  Horasan’dan  gelmedir,  derken,  Kamer  Genç  ise;  
‘’Kürtler  Şafii  olur“  diyor.  Palu’da  Zazaca  lehçesini  konuşanlar  Şafiidir.  
Oradan Dersim’e gelen aşiretler Alevidir. Peki bunları nereye koyacağız? Şafii  
olmadıklarına  göre  Türk  mü  bunlar?  Sanki  farklı  lehçeleri  olan  yalnız 
Kürtlermiş  gibi  konuşuyor bunlar.  Velev  ki  farklı  diller  olsun,  ama gelenek 
görenek,  ruhsal  şekillenme ve  yaşadığı  sosyal  coğrafyada tarih  birliği  olan 
Kurmancî  ile  Kırmancî  konuşanı,  iki  ayrı  halk  görmek tam bir  aymazlıktır.  
Kılıçdaroğlu,  Akşehir’den  gelme  olduğunu  söyleyince,  Hüseyin  Aygün  ve  o 
aşiretten bazıları kendisini Türk görmeye başladı. Türkler bunları kabul eder  
mi, o da başka bir sorun. Aslını inkar eden düzeysiz, yalancı, gerçekleri tersyüz 
edip sahtekarlık yapan, kanıtlanmayan şeyler söyleyen, çelişkiler içinde olan ve 
ahlakla hiç alakası olmayan iki Türk, biri Kamer Genç, diğeri Hüseyin Aygün. 
Şafii  Kürtler  uyandılar.  Özgür  mekanlarda  cuma  günleri  ibadetlerini  
yapıyorlar.  Ama  Dersimlileri,  özellikle  Aleviliği,  Türklüğe  ve  Kemalizme 
bağlamak  isteyen  Kamer  Genç,  Hüseyin  Aygün,  Kılıçdaroğlu  ve  çantasını  
taşıyan Kürt düşmanı Kırmızıköprülü Ali Kılıç, Dersim’i derin devletin istemi  
doğrultusunda design (dizayn) ediyorlar. Dördü de Kürt düşmanıdır. Dördü de 
Türk olduğunu söylüyor. Şerefli Dersimliye bir sözüm var. Kendisini inkar eden 
Hüseyin Aygün ve Kamer Genç’e nasıl oy verilir?”45

44  Genel Kurmay Asiretler Raporu, Kaynak Yayinlari
45 Dr Hejaré Samil,  Kurdistan Post ,ibid.
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Sn.Avukat,  yazar,  Milletvekili,  Hüseyin  Aygün’e  gelince,  o,  Kureyşan 
aşiretinin  Kudan  boyundandır. Dedesi  Gome Vîrozé Dewreş de  Kırmançi 
olarak cem tutan RAA HAQ ya da  Ehl î Haq,  Şahname yi Hâqiqât dokrinine 
bağlı  sunni  islâmla  ilgisi  olmayan  Kürdçe’nin  goranca  ve  Hewramani 
lehçelerince yazılan  kitaplara46  dayanan inanç sisteminin sôzlû pratigini yapan 
büyük  bir  bilge,  derin  bir  sofi  BAVA HEMED’dır.  Onu tanıdım.Cemlerini 
Dinledim. Evimize  de bir kaç kez annem ve babam tarafindan  davet edildi. 
Cem tuttu.kerametin sırrı  ve sınırı  olan kutsal  ateşin  tewt’ înden kaderimizin 
geleceğini dualarla okudu. Okunan bu duaların Zerdüşt dini ile çok belirgein 
ortak  nokları  vardı.  Bu  dualar  tıpkı,”  Asha –Vahista,  en  parlak  Ameshas  –
çpentas” dedikleri  gibiydi. ”Asha Vahista ‘nın rolû derviş (Zaota) olmak dualar 
sunmak,kaderin  kötülükleri   önceden  uyarmak,”47 diyordu  Peygamber 
Zarathoushtra.”  Başka  bir  değişle”Asha-Vahista,insanları  ve  sürülerin 
kılavuzlarını  izleyicisidir.48”  Bu  Bava  Hemed’in  Felsefî,düşüncesinin 
temelindeki  açıklama idi.”Wan navé Hadéyî,/Xadeyî xaliye/Xaliye awe/Awe ji  
genime/Genime  jî  cane/Can  ji     daye/Bawe,lawiké,qizîke/Hem  zayé,hem 
mîrîne/Hem Meyman hem mînç/Hem can,hem  ceset/He  li  we  dine/Hemù 
Cennet,hemCehennem/Herkes  berxe  bîxo  tevran  di/ Bunlar  Tanrının 
adlarıdır: Toprağın Tanrısı/ suyun toprağı/,su da buğday/  buğdayda canın /  
can da annenin/baba, oğlan,kız/ Hem ölüm, hem doğum/Hem misafir, hem 
düşman/ Hem can, hem ceset,/Hem bu dünyada, hem öteki  dünyada/Hem 
cennet,hem  cehennemde/  Herkes  kendisiyle  birlikte  olanı” 49 görürdü  Bava 
Hemed. Ancak, Kûdû’lar, Bava Hemed’in kutsal emanetini korumadılar. Onun 
Kutsal Ziyaretini TC nin haziné malı yaptılar. Oysa biz her sabah uyandığımızda 
tıpkı Ezidi kardeşlerimiz gibi yüzümüzü Wîrozé Dewreş ve Kemere Bımbarek 
üstünde doğan Kutsal Güneş’e çevirir dua ederdik. Kudu’lar dinsel inancımıza 
saygı göstermediler.  Böylece Dersim Ittiqatını devletin  çifte stardına kurban 
ettiler. Dersim’de TC ordu komutanı  sn yazar, avukat Hüseyin Aygün’ü tehdit 
edince, biz Fransa’da Fransa Senatosu  Kommünist Grup Başkanı Sn Nicole 
Borvo’ya 400 sayfalık dosya sunduk.2005 yılından beri de dava avukatımdır. 
Ama  bu  onun  gerek  kitaplarındaki  eksilikleri,  gerekse  TV  konuşlarındaki 
yanlışları eleştirmememiz anlamına gelmez.
46 Nûr Alî-Shâh Elâhi (1895-1974) L'ésotérisme kurde,: aperçus sur le secret gnostique des fidèles de vérité / Nûr Alî-Shâh 
Elâhî ; trad., introd., comment. et notes par le Dr Mohammad Mokri, Paris : Éd. Albin Michel, 1966 ,2-  Mokri, Mohammad 
(1921-2007) La Naissance du monde chez les Kurdes Ahl-e Haqq, [1960, 3- Mokri, Mohammad  Le "Secret indicible" et 
la "Pierre noire" en Perse dans la tradition des Kurdes et des Lurs, fidèles de Vérité (Ahl-e H"aqq.)  1962?,4- Mokrī, Ne ʿmat 
Allāh Geyh"ūnabādī (dit Mog6ḡ rem) Hâjj Ne'matollah Mojrem Mokri. Shâh-nâma-ye Haqîqat. 1, Texte du Shâh-Nâma,"le 
Livre des rois de vérité", histoire traditionnelle des Ahl-e Haqq. Texte persan publié avec une introduction, une étude sur 
les Fidèles de vérité, des notes et des commentaires, par Mohammad Mokri... Mokri, Ne'matollah   Shâh-nâma-ye Haqîqat. 2. 
Fasc. 1, Quintuple index: le Livre des rois de vérité : histoire traditionnelle des Ahl-e Haqq / Hâjj Ne'matollah Mojrem Mokri  
; texte persan publ. avec une introd., une étude sur les Fidèles de vérité, des notes et des commentaires par Mohammad 
Mokri.. Shâh-nâma-ye Haqîqat, le Livre des rois de vérité, histoire traditionnelle des Ahl-e Haqq. Texte persan publié avec 
une introduction, une étude sur les Fidèles de vérité,  des notes et  des commentaires  /  par Mohammad Mokri...  Mokri, 
Mohammad (1921-2007) Le Symbole de la perle dans le folklore persan et chez les  Kurdes 1960?]
47 ,Zarathousthtra, Khorda-Avesta ,Yesht,I,6
48 Gatha,XXIX,T.pp.I,III
49 Erdal,Gezik,Nesimi Kılagöz ile yaratılşüzerine, Munzur,N°32,s.8
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       Sayın  Hüseyin  Aygün,  bir  hukukçu, bir  yazar  ve bir  milletvekilidir. 
Hukukçudur, çünkü  Dersim Barosu başkanlığı, Tunceli Insan Hakları Derneği 
Başkanlğı  yapmıştır.Bu  konuda,avukat  olarak  girişimleri  ortadadır.  Yazardır, 
çünkü,   şu  ana  kadar  üç  kitabı  yayınlanmıştır:  Bunlardan,   anadilinden,
( ben,Kïrmaçki,diyorum, o Zazaca diyor)  Eve Tarixe Ho Têri Amaene,(2007) 
Türkçe olarak da ” Dersim 38 ve Zorunlu Iskân (2009), 0.0.1938, Resmiyet ve 
Hakikat  (2010) yayınları  arasındadır.  Milletvekilidir,çünkü,  12  Haziran 
seçimlerinde, CHP Tunceli Milletvekili olarak, TBMM e girmiştir.50 

 Hukukçu,Yazar, Milletvekili,  Aygün,  kendisinden,çağından,yapıtından 
sorumludur.Yazımın konusunu seçmede özgürdür. Fakat,bu özgürlük sömürgeci 
TC devletinin  Dersimde ve Koçgiri’de işlediği insanlığa karşı işlediği, savaş ve 
jenosid suçlarını “katliâm” olaral niteleme  nedeni olamaz.

Bir  hukukçu  olarak,  Dersim  Tarihi  gerçekliği   olan  jenosidi,  anlama 
kavrama düzeyinin, Sayın Hüseyin Aygün’nün ne kadar ciddi kavradığı tartışma 
ya gerek yoktur. En azından bu konuda hukukçu Lemkin’in incelemelerini göz 
önüne  almalıydı.  Kitaplarının  konusu  Dersim  gerçekliği  olduğu  halde,  o, 
belli,sonlu,zamanlı,mekânlı,  gözlemlenebilen,  olaylar   ve  olgular  hakkında 
bilimsel  yöntem  ve  teknikler   kullanamıyor.  Bu  yüzden,   Dersim  jenosidi 
konusunda bilimsel  bir  bilgiyi  ortaya koymaktan çok uzaklaşıyor.  Gerçekliği 
dile getirmiyor. Kendisi ,devletin resmi ideolojisinin bir parçası olan raporlarına 
dayandığı için  akıl yürütmeleri yanlış bir sonuca ve bilgiye  varıyor. Somutta, 
Dersimlilerin  “  Pîrdé  Saharî”  yakmalarını«  provokasyon  bir  olay»olarak 
nitellemekle,  çok  üzücü  bir  sonuca  ulaşıyor.  Ilkin,köprünün  neden  imha 
edildigini, kimller taraSayın Hüseyin Aygün, bir yandan  sömürgeci TC, hukuku 
açısından  soruna  bakıyor,  öte  yandan  ,  dayandığı  sözlü   yanlış  önermeleri 
mutlak  bir  bilgi  türü  olarak  görüp,  bunun  üzerine  akıl  yürütmelerde 
bulunuyor..Oysa Dersim jenosidi konusunda, bilimsel bilgi,jenosid    alandaki 
olgular  ve  olayların  akla  dayalı  olarak,  aralarındaki  ili şkilerin  araştırılıp 
bulunması sonucu elde edilen bilgiye kendisi erişebilirdi.Bilimsel bilgi, Anlama 
ve açıklama amacını taşır. Tutarlı, düzenli ve sistemli olma özelliğine sahiptir. 
Kendine  has  yöntemleri  vardır.  Bu  yöntemleri  Sayın  Hüseyin  Aygün’nün 
kitabında  göreceli olarak  bulmak imkânsız. 

50 Kendisini hiç tanımıyorum. Ancak dedesi Bava Hemede Vîrozé Dewreşî ‘yi , tanıyorum. Babasıyla ilkokulu 
birlikte okuduk. Ben 1970’de hapiste iken Hüseyin Bey     dünyaya gelmişti. Otuz üç yıllık Sürgün yaşmımda ilk 
kez 2005’de Dersim’de bir albay tarafından tehdit  edildiğinde, kendisiyle  bir telefon  görüşmesi  yapmıştım. 
Fransa Senato Kommünist Gurup Başkanı yoldaş Nicole Borvo’ya Dersim ve onun durumu ile ilgili 400 sayfalık 
bir  dosya  sunmuştum  ve  kendisi  ile  yaptığım   görüşmesinden  sonra  davalarım  kendisine   vekâletname 
vermiştim.Ama şu ana kadar, beni bilgilendirmedi.

28



Tunceli Milletvekili S. Hüseyin Aygün, Ocak 2007’de  Kırmançki olarak 
yayınladığı51 eserinde  “Ma  Kırmancime”  diyor.”Kırmanc,khaliké  maé,dêké 
maé,piyé maé,moaê maé, braê maé,waê maé.I, bombun u topu ver remené”(..),”  
Parlamentoê Tirkia ke çiko, Milletvekiliê Mamakiyé ke iyé”(s.25)” Tirkiya de 
partiyé  çhepçi  u  rastçi  pêro  demoqrat  niyé.  Cori  ra cêri  zerrê   parti  
demoqrasiye çina;”(s.24).

O,  tarihiyle  resmi  ideolojisinin  temsilcisi  Ihsan  Sabri’nin  savlarıyla 
yüzyüze geldi.Bunu kendisine zemin yaptı. Oysa, Sn. Cemal Taş, Khëke Ismailê 
Khekıli’nin “toprak bize küstû” söyleminde,«Seyit Rıza asıldığında Atatürk de 
izleyenler arasındaydı.Tanınmamak için  subay elbisesi giymişti. Seyit Rıza,onu 
tanıyınca,ona öyle bir bağırış bağıdı ki herkes irkildi. Atatürk’” bakıp hiddetle 
seslendi “Sen,Ankara’dan buraya beni asmaya mı geldin? Seyit Rıza  kendisine 
bağınca ,Atatürk geri çekilip kendisini sakladı.Insanlara şaşakaldı ,Atatürk’ü 
nasıl  tanıdı  diye »52Khëke  Ismailê  Khekıli’n  ifadesi  Fransa Genel  Kurmay 
Kara Kuvvetleri  arşiv  belgelerini olumluyor,ama Ihsan Sabri’nin cambazığını 
çürütüyor. Resmi devlet ideolojisinin propagandiski Ihsan Sabri’nin sesi sanki 
yeni  keşfedilmiş  bir  gerçek  gibi  olarak   sunuldu.  Oysa  bu  gerçeği  dünyaya 
duyuran  Ihsan  Sabri  değil,  Seyit  Riza  ve  onun  30  temmuz  1937  tarihli 
mektubudur.  TC  emperyalisr  ordusu  sadece  Dere  Laç’de  kimyasal  silahları 
kullanmadı, başta  Koçgiri  direnişi olmak üzere pek çok direniş’de günümüze 
dek,  kimyasal,biolojik,  bakeriolojik  silahları  kallandı.  IHD  raporu  Kuzey 
Kürdistan’da  457  gerillaya  karşı  1984’den  bu  yana  kimyasal  silahların 
kullanıldığını  duyurdu. Sn.  Hüseyin  Aygün,  TV da yaptığı  konuşmada Seyd 
Riza’nın liderliğini redetti. Karerli Mehmet Efendi’nin anılarına dayanarak, Batı 
Dersim’den   1200  kişinin   Şex  Said  Efendi’nin  direnişini  bastırmak  için 
gittiklerini övgü ile anlattı. Elbette Sn Hüseyin Aygün  son  kitabında etraflı 
olarak  anlatıyor.  Kendi  düşünce  özgürlüğüdür.  Ancak,  Karerli  Mehmed 
Efendi’nin Mustafa Kemal ve Ismet Inönü ile birlikte,1916’da Erzincan’da ve 
Kemah’da  Ermenilerin  jenosidine  katıldıklarını,  Karerli’nin   Ermenilerden 
gaspedilen binlerce koyununu TC jandarmaları eşliğinde Kharput’un Hüseynik 
köyüne(  Prof.  Dr  Reymond  Kévorkian’ın  dedesinin  köyü)  getirdiğini 
söylemedi.Dolaysıyla gerçekler ve diplomatik arşiv belgeleri Hüseyin Aygün’ü 
doğrulamıyor.. Ikincisi, Şex Said Efendi’nin direnişini bastırmak için Mustafa 
Kemal’in  Doğan  Dede’nin  bizzat  Mustafa  Kemal  tarafından  gönderildiğini 
söylemedi. Bu gerçeği 

  
Hesen Alié Seyd Kemal,  Roé Kırmanciyé’de şöyle dile gerir. “  çe Doğan 
Dedi Mare Bi Bar Ke, Bercime Zazau Ser Tertele Şıx Said de çe Doğan 
Dedi arney ağlemne Desımi re veciyay dare. Ne bıra, bıra to vana ..  
Heq bela xo be ni Desımi do, boyna mıleti teliye deste xo be deste mılete  

51 Hüseyin Aygün, Eve Tarixé Ho Téri Amaene,Wejiayişê Tiji,s. Istanbul
52 Cemal Taş, Dağların kayıp Anahtarı,Iletisim,Yay.p.210
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Desımi veto. Hende qeret ra tepia ki bexo ki cae de nemoriay, ma küyo? 
Thoa name ma cae de esto? Yerde Desım ke vat, herd lerzene yao, to 
xeğa, baqıla? Zazau Xarpet de hukmat guret, dayre hukmati tede gureti  
xo dest. Çebere hepısxaney sıkıti, mekumi te de verday ra, kerdi serbest.  
Bırae xore ke vaci .. xestıxani gureti xo dest, depoe çepxani te de pısqıti,  
çeki  mordemune  xora  bare  kerdi.  Her  ca  guret  hata  Meletiye  şi.  
Meletiye de çe Doğan Dedey esti bi, dewa Şıxesenu de mendene. Pire 
ma Desımcu yene. Yi a taw amay Desım, ağlare Desımi dayare, cıre  
dare de fıneti. Hukmati te me kerde msne ha, ma çıgo? Ma heq nime 
bıra, bıra ..  aye ra com ma roc u gun nedi.  Amay yağe xo peguret,  
qarşiye talıbune xode dare de fıneti, mınete kerde, vake: 
"Dara ma sıma re dara Ali Mıhemedia ke, bare Zazau be, meverde hukmat 
bıcere. Ma Elewime, yi Şafıe, ni ke bi hukmat, bado ma nıngu ver sonime. 
Sıma pheşti cımede, hukmat raxeleşiyo. Nıka yine ke meste-birro hukmat 
guret, ze Desta Kerbelay raver sere ma ma ser de çelkene. Yi ke gonia ma 
bore mırd nebene.  Sıma ke Usene Kerbelay nas kene,  berze Paloy ser, 
Zazau hegle kere."

          “ Biz aleviyiz,onlar şafii’dir bunlar  hükumet olurlarsa, sonra bize döner  
bizi yokederler,  Kerbela çölü adına  onlara destek vermeyin Hûkumeti kurtarın 
“  diyen Doğan Dede” jenosid suçlarına insanlığa karşı  işlenen suçlara savaş 
suçlarına ortak oldu. Bu savaş  kışkırtıcısı bununla kalmadı.Mustafa Altun’un 
ifade  ettiği  gibi,«Doğan  Dede  ,talipleri  olan  bazı  aşiretler  üzerine  tesir 
yaptı;Paluların”Şafii”  olduklarını,devler  kuraralarsa,biz  Kızılbaşlara  rahat  
vermeyeceklerini filan söylüyor. Bir iki aşireti de ikna  ediyor53 » Oysa TC hava 
kuvvetleri  Şex Said Efendi’nin ulusal  direnişini  350 saat bombaladı. Fransa 
Genel Kuymayına göre, atılan bombalar 350 tondur.  Doğan Dede’nin jenosidçi 
tavrına   karşılık,  Şex  Said  Efendi’nin  kardeşi  Şex  Abdülrahim   Efendi’ 
Suriye’den oluşturduğu bir askeri birlikle 1937’de  Dersim’e gelip emperyalist 
sömürgeci TC ordularına karşı savaşmak için geldi.   Kuzey Kürdistan’da birliği 
ile  birlikte  şehid  düştü.  Biz  2007’de  düzenlediğimiz  Konferans  da  onları 
“Dersim  Şehidleri  olarak  ilân  ettik  ve   andık.  Dogan  Dede’nin  jenosidçi 
gelenegini  resmi  devlet  ideolojisi  temelinde   Dersim’deki  Üniversite’  nin 
Alevilik Ara ştırma ve Uygula Merkezi tarafından yönetiliyor.

          Universite Sitesinin  bilgisine göre ““Tunceli; il merkezi, Çemişgezek, 
Hozat,  Mazgirt,  Nazımiye,  Ovacık,  Pertek ve Pülümür ilçeleri  ve köyleri  ile 
yaklaşık 85.000 nüfuslu bir Doğu Anadolu Bölgesi ilimizdir. Tarih boyunca bu 
yerleşim  alanında  pek  çok  medeniyetin  yaşadığı  arkeolojik  ve  antropolojik 
araştırmalardan anlaşılmaktadır. Bugün Tunceli ve yöresinde çok sayıda “ocak” 
ve  bu  “ocak”ların  her  birine  ait  geleneksel  anlayış  ve  uygulamalar 
bulunmaktadır.  Bu  ocaklarda  işlenen  temaların  etkisiyle  oluşan  kültürel 

53 Cemal Taş, Dağların kayıp Anahtarı,Iletisim,Yay.p.99
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birikimin bilimsel araştırma ve incelemelerle tespit edilip tanıtılması, ülkemizin 
kültürel zenginliğine önemli  ölçüde katkı sağlayacaktır.   Tunceli  Üniversitesi 
Alevilik  Araştırma  ve  Uygula  Merkezi’nin  Amacı; 1-  Tarihten  günümüze 
bireysel, sosyal ve kültürel hayatımızın vazgeçilmez değerlerinden olan inanç ve 
kültürümüzün değişik unsurlarını tarih ve arşiv çalışmaları ile tespit etmek, 2.    
 Bilimsel  araştırmalarla  toplumu  Alevîlik  konusunda  bilgilendirmek,  3.    
Tunceli ve yöresinin ağızdan ağıza süregelen sözlü kültür değerlerini sesli ve 
görüntülü  araçlar  kullanılarak  derlemek,  4.    Alevilik  önderleri  ile  ilgili 
araştırmalar  yapmak ve yapılan araştırmaları  yayınlamak,  5.    Zaman zaman 
düzenlenecek  konferans,  sempozyum,  panel,  seminer,  sertifika  programı, 
gösteri,  dinleti  gibi  etkinliklerle yöre kültürünün sistematik  olarak tanıtımına 
katkıda bulunmak, 6.    Benzer amaçlar için çalışan kurum ve kuruluşlarla ortak 
projeler geliştirmek,  7.    Araştırmalar sonucunda elde edilen belge, bilgi ve 
bulguları imkânlar ölçüsünce yayınlamak, 8.    Hakemli olmak üzere yılda iki 
kez Alevilik  Araştırmaları  Dergisi’ni  yayınlamak,  9.    Alevilikle ilgili  kitap, 
bilgi,  belge  ve  diğer  çalışmaların  arşivlenip  sergilendiği  bir  kütüphane  ve 
dokümantasyon merkezi oluşturmak”54

Sn.  Milletvekili  Hüseyin  Aygün,   Seyd  Riza’nın”  generalliğini  kabul 
etmedi.  Oysa  bizim  elimizde  Seyd  Riza’nın  onlarca  mektubu  var.  Bu 
mektuplarda, o general nitelemesi yok, ama kimyasal silahların kullanıldığı açık 
seçik yazılı. Biz kasım 2008 ‘da Jenoside Dersim” adlı incelemem de ortaya 
koyduk.

 
 Yukarıda Alevilik Ara ştırma ve Uygula Merkezi “çok sayıda “ocak” ve 

bu “ocak”ların her birine ait geleneksel anlayış”ları  Dersim de Eski Mithraizm 
ve Zoroastrizmi alevilikle  çeliskili olarak uzlaştırmak isteyenler var. Bu açıdan 
geçmişe dönüp, günümüze dek  Khorasan’dan gelme tezini   inceliyelim. 

    Bu konuda, özellikle  kaynak  olarak Zarathousthra’dan etkilenen, 
Iran’da Firdewsi  ve Afganistan’da Nezami  Anadolu’da Mewlana ‘nın  önayak 

54 Tunceli üniversitesi Rektörlük Sitesi
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olduğu  gelişmeler ilginçtir. Kısaca  Iran’da, Nezami55 ile  Firdewsi 56 Mevlana’ 
nın yaptıkları  çalışmalar köken olarak Zarathoushtra’nın çalışmalarına dayanır . 
Medce yazılan Zend Avesta, Sasaniler döneminde  değişik yorumlara rağmen 
özde hiç bir şey değiştirmiyor.  Firdewsî’nin epik şiiri Şahname Iran halklarının 
sözsel  tarihidir.  Dikkan’lı  Mevlana  Ahmed’in  oğludur.  Zengin,verimli 
topraklara sahiptirler. Toûs ırmağından kanallarla topraklarını sularlar.  Zerdüşt 
geleğini sürdüren bir aile olarak Şiili ği  seçerler. Firdewsi, Şii,  materyalist ve 
tanrı tanımaz bir bilgedir. Dikkan’lı ozan olan Dakiki’nin Zerdüşt töresini aynen 
sürdürür. Şahname üstüne 35 yıl çalışır. 60.000  mısralık epik şiiri yazar. Bu 
eserdeki Zal î  Rustem’in  Türk orduları komutanı Afrasiab  ona oğlu Şohrab’ı57 

öldürtmesinin trajik pek çok durumu yazar. Ilk defa “Kürdistan”58 sözcüğünü 
kullanan  Firdewsi, epik şiiri Şahname, Ayaz aracılığıyla Gazneli  sunni islam 
Sultan Mahmud’a okur. Okuma yazması  olmayan ve bir  fırıncının oğlu olan 
Sultan Mahmud, Firdewsi’yi Şii, materyalist ve tanrı tanımaz olarak niteler ve 
onu idama mahkum eder. Kenti  terkeden, Firdewsi, Sultan Mahmud’un idam 
kararına uzun bir şiirle cevap verir.
“Aia, Şah Mahmud-e keşuar goşâi
Ze man gar natarsi, betars az  Xodaî
Garavidan ke Şahi be giti torast
Beguyi ke in xîre goftan çerast?
Nadidi to in xatere tize man
Nayandişi az liğe xun vîze man
Ke bad din o bad kış xâni marâ
Manam şir-e nar miş xânî marâ
Marâ ğamze kardand ke ân bad soxan

55 Nez"āmī-e Ganǧavi (1140-1202)  - Behram-Gur und die russische Fuerstentochter... 2te Auflage [Kasan (und 
Berlin), 1844 Description matérielle :  In-4° Autre(s) auteur(s) :  Erdmann, Franz von. Éditeur scientifique
- ʿFerdows ī, Abū a l-Qāsem H" asan ibn Alī (0940-1020) ǧ ʾMu tabā î, Fa th" Allâh  ǧNez" āmī-e Gan avi 
(1140-1202)   [Šāh-nāma (persan). 07.. fac-sim.] Šāh-nāmah-yi Firdawsî hamrā-yi bā H̱amsah-i Niz"āmî [Texte 
imprimé] : Čap ʿaksî az rū-i nushẖ ah-'i mutaʿallaq bih Markaz dāʾiratẗ  al-maʿārif buzurg-i islāmî marbūt" bih sad-'i 
8 hiǧrî qamarî / bā muqaddimah-'i Fath" Allâh Muǧtabāʾî
       FGHIJ KLMN HO PاRMSO FTدوRW KGHJ PHX [Texte imprimé] :              FGYTرگ ا\O رفH^M_ة اRaآ\ داRG KO cd^eG KfLJ از روى FLij پHl 

     PmT KO طoORG8    FaHpeqG rا seW KGmtG HO / ىRMu ىRqه Tihrān : Markaz dāʾiratẗ  al-maʿārif-i buzurg-i islāmî, 2000
;  ,   FGYTرگ ا\O رفH^M_ة اRaآ\ داRG  :  انRSy2000 Description matérielle :  1077 p. : ill. ; 32 cm
 ǧNez" āmī-e Gan avi (1140-1202) Kolliyāt-e H̲amse...  H"akīm Niz"āmī-e Ganǧavī ; moqaddeme va šarh-e h"āl 
az ...Šiblī-e NuʿmāniPublication :  Tehrān : Sāzmān-e entešārāt-e Ǧavīdān, 1374 [1995]
Description matérielle :  LXIV-1533 p. : [1] p.de pl. ; 24 cm,

56 ʿFerdows ī, Abū a l-Qāsem H" asan ibn Alī (0940-1020)   [Šāh-nāma. Extraitgourani)] 
La légende de Bīžan-u Manīǐa [Texte imprimé] : version populaire du Sud du Kurdistan, en langue gouranie : 
épisode du Shāhnāma, épopée iranienne / Texte établi, introduction, traduction, thèmes folkloriques, notes 
linguistiques et glossaire par Mohammad Mokri Publication :  Paris : Klincksieck, 1966 Description matérielle 
:  1 vol. ( XII-266 p.) ; 25 cm

57 ʿFerdows ī, Abū a l-Qāsem H" asan ibn Alī (0940-1020)  Soohrab, a poem, freely translated from the original Persian of 
Firdousee, being a portion of the Shahnamu of that celebrated poet, by James Atkinson,... [Texte imprimé] Calcutta : printed 
by P. Pereira, 1814 Description matérielle :  In-8° , XXV-268 p.
58 Diyaberkirli Şerifi, Şahname, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hazine -1522,TDK,Ankara,1999
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Be mehre nabiy o Ali şod kohan 
Manam band-ye har do tâ  rastxız
Agar peikaran Şah konad riz riz
Man az mehre  in har do Şah nagzaram
Agar tiğ Şah begzarad  bar saram
Manam  bande-ye ahle beite nabi
Seteyande-ye xak-e paie vasie
Har ânkas ke dar delaş boğze Ali-st
Az-u dar cahan xartar gu ke kist?
Ma-ra sham dady ke dar paye pil
Tanat ra besaâyam ço darya-ye Ali’l
Natarsam ke daram ze roşandeli
Bedel mah-re can Nabi o Ali” 59

  Firdewsi’nin bu duruşu, övgüye değer. 

Nezami’nin Behram Goûr ve Firdewsi’ nin  Bizan î Manija versiyonu 
Güney  Kürdistan’da  konuşulan  Goranca ve  Hewramanice  yazılan  metinlerin 
Kûrdçenin  lehçelerinde  yazılmıştır.  Annesi  kürd60 olan  Nezami’nin    Haft 
Peykar adlı eserinde yer verir. Nezami eserinin yazılma nedenini :

“Süslü giysiler  aydınlatır eserimi
Tıpkı Zerdüşt’ün Zend Avesta’sının Majları gibi
(..)
Yönelelim ,büyütelim genişlemesine  biricik eseri” 61 diye dile getirir.

Buna rağmen Nezami ,Firdewsi gibi direnmez. Eserlerinden  birini 
Erzincan Mengüçoğullarından Emir  F Bahram Şaha ithaf ederken, Hüsrev ile 

59 ʿFerdows ī,  Abū  a l-Qāsem  H" asan  ibn Alī  (0940-1020) Le  Livre des rois ,  Tome I,Paris,1876, s 54 .publié,  traduit  et 
commenté par M. Jules Mohl Traduction de : Šahnāmeh Publication :  Paris : J. Maisonneuve, 1976  53-Mayenne : impr. J. 
Floch Description matérielle :  7 vol., 569 629 695 765 p. : ill. ; 27 cm  L'éd. ancienne a paru dans la "Collection orientale". 
-  Texte  persan  et  traduction  française  en  regard  Reprod.  en  fac-sim.  de  l'éd.  de  Paris,  Impr.  nationale,  1838-1878

“ “Sen ey yeryüzünün hükümdarı Şah Mahmud/Benden kormuyorsan,Tanrı’dan  kork/bütün dünyanın ganimeti 
sende iken/ sormadın mı kendine neden bu çığlıklar?/ bilmiyor musun ruhumun enerjisini/ düşünmedin mi kan 
akan kılıcı mı?Sen bana hakaret ediyorsun koyun diyorsun, oysa ben cesur bir arslanım, bana itiralar yapıyorsun, 
sana göre ben Peygamber ile Ali’nin sevgisinden yoksunum, ben ahirete kadar onların kulu kölesiyim, Kral’ın 
kılıcı başımı paramparça edene kadar. Ben Peygamber ailesinin kulu,kölesiyim.Onlar için,Ali nin yaklarının tozu 
için  methiyeler okurum. Eger birinin kalbinde Ali’ye karşı kötülük varsa, dünya’da bundan daha aşağılık biri 
olur  mu?  Sen  beni  fillerin  ayakları  altında  bedenenimin  deniz  dalgaları  mosmor  olana  dek ezmekle  tehdit 
ediyorsun.Ben hiç bir şeyden korkmuyorum.Ruhum sakindir. Kalbim Peygamber ve Ali’nin sevgisiyle doludur.”

60 Nezami, La sette principesse,Alessandro Bausani ( Fondée sur l’Edition de Ritter et Rypha,1934),Bari, 
1967,Giriş,s.3
61 Nez"āmī-e Ganǧavi (1140-1202)  - Behram-Gur und die russische Fuerstentochter... 2te Auflage [Kasan (und 
Berlin), 1844 Description matérielle :  In-4° Autre(s) auteur(s) :  Erdmann, Franz von. Éditeur scientifique
 2-Nez"āmī-e Ganǧavi (1140-1202)  Behram-Gur und die russische Fuerstentochter, Muhammed Niszamiud-din, 
dem Gendscher, nachgebildet und durch kritisch-philologische Anmerkungen erlaeutert von Franz 
vonErdmann... 2te Auflage , Kasan : gedruckt in der Universitaets-Typographie, 1844, s;43 
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Şirin’i Gazne’de Muhammed Ibn Eldigen Cahan Pehlivan’a , Haft Paykarı da 
Azerbeycan’lı Alaaddin Körb Arslan’a  ithaf eder. Ama Haft Peykar’da 
62Bahram Goûr  ile Kürd çobanın  karşılaşmalarını şiirleştirir 

“Şah bunalınca  yalnız biner atına çıkar ava
Ceylan avlar zevk duyar bundan
Sevinçle döner Saraya. (..) bir gün uzakta  yükselen dumanı görür” Ateşden 
yükselen duman varsa, ateşi yakanın içilecek suyu vardır”der kendi kendine. 
Dumana doğru yola çıkar, orda kurulmuş bir xemdé(çadır) da etrafını koyun 
sürüsünün çevirdiği yaşlı bir kürd çobanı keşfeder” 63

Aslında Nezâmî’nin Behram Goûr   aracılığıyla keşf ettiği  Kürd çoban 
kendi  dedesidir.Gerçek  şu  ki,  Iskendername64’nin  ikinci  bölümü  olan 
Şarafnâme’dir. Şeref Khan, Nezâmî’nin eserini kendisine  model alır, genişletip 
Şerefname  olarak  piyasaya  sürer.   Ama  Şerefxanê  Bedlîsî,  kitabında  asla 
Nezâmî’den bahsetmez. Öte yandan Idrisi Bdlisi’nin Hasht Behesth    ( sekiz 
Cennet bahçesi) Nezâmî’nin  Haft Paykar’ı  şemasına göre tanzim edilimiştir. 
Bitlisi’nin elyazmaları BNF de 59(XVI) farsça 76(XVI s) supl. Persan 1558(def 
XVII)  bulunmakta ve yayınlanmamıştır.  Hasht Behesth ‘ in   yayınlanması ve 
bilimsel olarak Haft Paykar’la   karşılaştırılması,  hem daha önce Yavuz Sultan 
Selim’e  yazığı  mektuplarda   onbinlerce  Zerdüşt,Ezidi,   Qızılbaş  Küdlerin 
jenosidinde  oynadığı  rölü,   hem  de  yaptığı  hırsızlıklar  ortaya  çıkaracaktır. 
Hikmat al Israk,( Doğu Bilgeliği)nın ,  Opera Metaphysica et Mystica’nın ,şiî 
yazarı,  filozof  Şohrawardî  e  Maragheh’in  Halep’de   Selahaddin  Eyyûbî 
tarafından  1191’de  idam  edilmesi  sorunun  başka  bir  yanıdır.  Sn.  Murat 
Karayılan« Kürdistan’da askerî çizgi» kitabında Selahaddin Eyyûbî ‘den bahse 
derken« Ortadoğu halklarının kültürünü koruma adına  ortaya çıkmış bir Küt 
komutanıdır.  O  bir  istisnadır.65 »   Sormak  gerekir  filozof  Şohrawardî  e 
Maragheh’i  idam eden  kültür  hangi  kültürdür? Sn.  KARAYILAN’ın  askerî 
çizgisi hangi”istisna” kültürü savunuyor? 

Firdewsi’  ve Nezami’den sonra , Mewlana  Celaleddin i Rumi’66 ve Divan e 
Kebir,  Gûl  deste,67 en  önemli  kaynak  olarak  gösterilebilinir.  Yine  Mewlana 

62 ǧNez" āmī-e Gan avi (1140-1202)  Heft Peiker,ein romantisches epos des Niz"āmī Gengeʼī, herausgegeben von H. 
Ritter und J. Rypka  Publication :  Praha, Orientální ústav, 1934. Gr. in-8°, XI-4-303-43 p.

63 Nezâmî,Le pavion des Sept Princesses,traduit du persan,prtésenté et annoté par Michael Barry,Où Bahram s’en vient sous 
le tente d’un vieux berger Kurde, pp.439-446, Gallimard, Paris 2000
64 Nezâmî, The Suikandar-Nameh,(Charaf Namah) traduit par H.Wilberforce  Clarke, London,1881
65 Murat KARAYILAN,age.395
66  Ǧalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273) Le chant du soleil [Texte imprimé] / Rûmi ; éd. établie par Eva de Vitray-Meyerovitch et 
Marie-Pierre Chevrier  Paris : la Table ronde, 1997
Impression : 77-Courtry : Impr. SagimDescription matérielle :  115 p. : couv. ill. en coul. ; 14 cm
Collection :  Les petits livres de la sagesse, ISSN 1264-0743
67 Ǧalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273)   Dîvân-ı kebîr [Texte imprimé] : Gül-deste / Mevlânâ Celâleddin ; haz. Abdülbâkî 
Gölpınarlı  : Divan-e Kabīr Publication :  İstanbul : Remzi kitabevi, 1955  398 p. ; 25 cm
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aracılığıyla  Iran Kürdistan’inda Sanadaj  de  Qadiri  Dervişleri  68 çok  ônemli 
kaynaktır.Burada Mewlana’nin dayandığı kaynaklar Zend Avesta  kaynaklarıdır. 
Nitekim  Mewlana  ile  Sems  i  Tebriz  arasindaki  ilişkiler  69 Diwane  Sems  î  
Tabrizi siirlestirilir.  Dersim  de  Cemlerde  dile  getirilen  ilâhiler  RAA  HAQ 
doktrinin  muzikal  temeli,  Goran  ve  Hewreman  bölgelerindeki  ilahileri 
Mewlana’ nın deyişlerinde70  göz yaşlarından ebedi inciler gizemli yaşantıyı ele 
veriyor. Sonsuz Ayna,71  bu yansıtmanın başka bir alanıdır.. Kuskusuz bu yeni 
tip  bir  insanın  ve yeni  bir  kûltürünün  orta  çıkışıdır.Mewlana bunu  72 Yeni 
Insanın doğuşu adlı eserine ele alması çağı açısından önemli bir gelişmedir. 
Mewlana  dayandığı  kaynak  özellikle  Sanadaj  Qadiri   Derwişleri  Kürd 
kökenlidir.

Vital  Quinet,  Osmanli  Idaresi  tarihini  yazarken  imparatorluğun   dinsel 
kurumlarını  inceler.  Bununla  ilgili  olarak  Haci  bektasi  Veli73 ve  Tekkelerin 
Osmanlı Orduları içinde Yeniçerileri  eğitme aracı olarak kullanır. Hacı Bektaşi 
Veli’nin   yaşamı  1997  de  fransizcaya  çevrildi.74 TC  devletinin  ideolojisine 
adapté  etmek  ve  kemalist  ideolojinin   dayandığı  bektaşî   incelemeleri  P 
N.Boratav 75 a yükletildi.

Osmanlılaştırmanın,  yeniçerileri  ve  diğer azınlık halkları  türkleştirmenin 
Pir’i   Haci bektasi Veli’dir. Vital Quinet,  göre, O, Sultan Orhan zamanında 

68 Zikr et chants soufis [Enregistrement sonore] : les derviches qâderi de Sanandaj, Iran / Khalife Karim Safvati, Mirza Âghe 
Ghowsi, chant, def... [et al.] Publication :  Paris : Radio-France ; Arles : distrib. Harmonia mundi France, 1995 (DL)
69 Ǧalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273) 
Titre(s) :  Kolliyāt-e dīvān-e Šams-e Tabrīzī [Texte imprimé] / Ǧalāl al-Dīn Rūmi ; bā moqaddeme...Ǧalāl al-Dīn Homāʼī ; be 
ehtemām Mans"ūr Mošfeq Publication :  Tehrān : Entešārāt-e S"afī ʿAl īšāh, 1374 [1996]
Description matérielle :  918 p. ; 25 cm
70  Ǧalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273) 
Titre(s) :  Des larmes de perles éternelles [Texte imprimé] : traduction et commentaires de poèmes persans et chants soufis
71 Ǧalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273)   Le miroir infini [Texte imprimé] / Rûmî ; [calligraphies de] Rachid Koraïchi ; [textes 
choisis par] Marine Lostia,  Paris : Éd. Alternatives, 2001, impr. en Italie
Description matérielle :  126 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 31 cm
72 Ǧalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273) , La nouvelle naissance de l'homme. Premier vol. [Texte imprimé] : quintessence de 
l'éducation / parole sacrée de Mowlana, Rümi ; [trad. et commenté] par Azar Rahnéma
  La nouvelle naissance de l'homme.  Paris (199 rue de Grenelle, 75007) : Lignes et formes, 19992-Boulogne-Billancourt : 
Impr. P.-J. Mathan  222-222 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
73 [Vilâyet-nâme (Bektaş Velî ) (turc). 1996] Hacı Bektaş-ı Veli manzum Vilâyetnamesi [Texte imprimé] / haz. 
Bedri Noyan, İstanbul : Can, 1996Description matérielle :  446 p. : fac-sim. ; 20 cm
Note(s) :  Autre forme de titre : "Firdevs-i rûmi manzum Hacı Bektaş Veli Vilâyetnamesi". - Bibliogr. p. 441-
446 Firdevs-i rûmi manzum Hacı Bektaş Veli Vilâyetnamesi
74  [Vilâyet-nâme (Bektaş Velî ) (français). 1997] Le livre des derviches bektashi [Texte imprimé] : hagiographie 
de Hunkar Hadj Bektash Veli / trad. du turc de Kudsi Erguner,... version française par Pierre Maniez. Suivi de 
Les dits des Bektashi / trad. du turc de Kudsi Erguner,... version française par Christian Le Mellec   L'Isle-sur-la-
Sorgue : le Bois d'Orion, 1997  53-Mayenne : Impr. Floch
Description matérielle :  252 p. : couv. ill. ; 21 cm
75 [Vilâyet-nâme (Bektaş Velî ) (turc). 1957?]Velâyetnâme-i Hacı Bektaş Veli [Texte imprimé] : Hacı Bektaş 
Velinin hayatı / haz. ve yay. Sefer Aytekin, Ankara : Emek basım yayımevi, t.y. 312 p. ; 17 cm Adapté du ms. 
rédigé par Ali Çelebi et pour les passages manquants de la version d'Alep. - L'ouvrage porte "basılışı 1958 den 
önce" de la main du Prof. P.N. Boratav [Vilâyet-nâme (Bektaş Velî ) (turc). 1957?] Velâyetnâme-i Hacı Bektaş 
Veli [Texte imprimé] : Hacı Bektaş Velinin hayatı / haz. ve yay. Sefer AytekinAnkara : Emek basım yayımevi, 
t.y. 312 p. ; 17 cm  Adapté du ms. rédigé par Ali Çelebi et pour les passages manquants de la version d'Alep. - 
L'ouvrage porte "basılışı 1958 den önce" de la main du Prof. P.N. Boratav
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teşkil  edilen  “Yeniçeri  Ordusu”na dua ederek,  askerlerin  sırtlarını  sıvazladı. 
Böylece Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri 
Ordusunun,  manevi  hayatı  Hacı  Bektaş-ı  Veli’ye  bağlandı.  Asırlarca 
Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi.

Yeniçeriler,  dervişlerinin   cihad  duası  onun eseridir.  Dinin  savaşa araç 
edilmesinin temeli,budur. Allah, Allah! İllallah! Baş uryan, sine püryan, kılıç al 
kan.  Bu  meydanda  nice  başlar  kesilir.  Kahrımız,  kılıcımız  düşmana  ziyan! 
Kulluğumuz  padişaha  ayan!  Üçler,  yediler,  kırklar!  Gülbang-i  Muhammedi, 
Nûr-i  Nebi,  Kerem-i  Ali...  Pirimiz,  sultanımız Hacı Bektaş-ı  Veli..."  diyerek 
savaşa başlamaları,  savaş suçudur. Insanlığa karşı işlenen, halklara karşı işlenen 
jenosid suçlarında din cinayetlerinin rolü büyüktür. Bunlar uzun yıllar  bu askeri 
politikanın propagandasını yaptılar.  1826’da Dergah Avlusu'nda saf  tutarak, 
Hacı Bektaş Veli Evladı'ndan postnişin olan zatın da katılması ile: 'Mü'miniz 
kalu-beli'den beri... Hakkın Birliğine eyledik ikrar... Bu yolda vermişiz seri... 
Nebimiz  vardır  Ahmed-i  Muhtar...  La  Yezal  mestaneleriz...  Nur-ı  ilahide 
pervaneleriz... Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile... On iki imam Pir-i 
tarikat cümlesine dedik beli... Üçler, beşler, yediler... Nur-ı Nebi Kerem-i Ali, 
Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı  Bektaş  Veli...  Demine devranına Hu diyelim 
Hu!'  diye  gülbang  çektiler.  Dersim halkının  türkleştirilmesinde  Hacı  Bektaş 
Veli’nin rolü büyüktür. 

 Kuşkusuz,Sayın Aygün, Dersimli  bir  yazardır.  Kitaplarından biri  ana 
dilindendir.Dil  ulusal  kimliğin  bir  öğesidir.  Kuşta  uçma 
yetisi,özgürlükse,insan’da dildir. Dilimiz, baskılara maruz kalan, yokolma ile ile 
yüzyüze gelen fiziki jenosidin yanında kültürel jenosidimizin  bir devamıdır. Bu 
açıdan bütün Dersimli yazarların dil çalışmaları takdire değerdir. Dilbilim işçisi 
Apé  Musa  Canpolat’ın  sözlüğü,Meme  Jele’nin  dinsel  metinleri,  Sayın  Hıdır 
Aytaç’ın  Danoğe 38’i,  Cemal’ın  Roé Kïrmancîyé’si,Mesut  Özcan’ın  ağıtları, 
Hüseyin  çakmak,H.Kıllı’nın,  Erdal  Gezik’in  bilimsel etkinliklerine,  Dr  Zilfî 
Selcan’ın girişimlerine büyük değer biçiyorum. Bu açıdan Dersimli yazarların 
kendilerine, B. Brecht’i örnek almalarını öneriyorum. 

Murat Karayılan, Abdullah Öcalan’ın ona « daha çok  bir kaç arkadaş”ına” 
ayrı  ayrı  konular  belirleyen verdiği  görev temelinde »  hazırladığı  kitapta76« 
Dersim  isyanında  görüldüğü   gibi   Türk  asıllı  Bektaşi  dedeleri  Sivas  ve 
çevresine  getirilerek  teslimiyet  dayatılmıştır»,  Doğru,  ama  eksiktir.  Dersim 
Direnişinden  önce,  Mustafa  Kemal   Koçgiri  direnişi  sürecinde,  bir  yandan 
Sunni  Şeyh  Senussi’yi  Sivas’a  gönderdi,  orada  ayaklanan  Kızılbaş  Kürd 
Halkının ortadan kaldırılmak için  Cami’de vaiz vermesini emretti, tıpkı  TC 
Genel Kurmayı ve faşist dincilerin MADIMAK KATLIAMI gerçekleştirdikleri 

76  Murat Karayılan , Bir savaşın Anatomisi , Kürdista,’da askerî çizgi, Mezoptamya Yay.Nisan 2011,s.9, s.62
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gibi, diger yandan Hacı Bektaş Veli Tekkesinden Cemalettin Efendi ile Dersim 
Miletvekili  Diyab  Ağay  Koçgiri’ye  gönderek  orada  ayaklanan  halkımızı 
silahsızlandırmak  istediler.  böylece  TC,  III.  Ordu  Birlikleri  ve  Faşist  Topal 
Osman  çetelerinin  Koçgiri  Jenosidini  gerçekleştirmelerine  destek  oldular. 
Mustafa  Kemal’in  hem islâm  sunniliği  hem de  türk  aleviliği  bektaşili ğini 
Küdlere  karşı  kullanmasının  temeli  budur.  Murat  Karayılan  kitabında  Seyh 
Senoussi’nin  Mustafa  Kemal  ‘in  onu  Meclise  davet  edip,  sonra  Koçgiri’ye 
görevlendiğininden bahsetmiyor.

Evîn Çiçek’e göre « Hem Enver Paşa, hem de M.Kemal, Şeyh Senusi ile 
birlikte  çalışırlar.  Bu  şeyh  Kuzey  frikalı  ve  Teşkilat-ı  Mahsusa  üyesidir. 
Memleket memleket dolaşır. Kürdler kendisini ardin’de yakalayıp, tutuklarlar. 
O, M.Kemal’i  haberdar eder. Girişimler sonucu serbest bırakılır. Şeyh elinde 
Kur’an  aşiret  aşiret  dolaşır.  M.Kemal,  kendisini  Kürdistan’a  göndermiştir. 
Görevi;  Kürdleri  islamiyet bağlamında etkileyip, Greklere karşı savaşmalarını 
sağlamaktır.Başarılı  da  olur.İslamiyeti  benimsemeyen  Batı  Dêrsim-Koçgiri, 
Doğu  Dêrsim  Kürd  ileri  gelenleri  Helen-Rumlara  karşı  savaşmama  çağrısı 
yaparlarken, Kur’an’ı bir silah olarak kullanan ittihatçılar “Osmanlı halifesini, 
kutsal makamı kurtarma” cümleleriyle kürdleri kandırıp kendileri içinsavaştırma 
becerisi gösterirler.Rumlar Hristiyan, Osmanlı ise müslümandır. İmparatorluğun 
resmi  dini  İslam’dır.  İslamiyeti  benimseyen  ve  osmanlı  politikalarını  çözen, 
ittihatçıların  pratiklerini  yorumlayabilenkürdlerde islamiyeti  benimsemeyen 
kürlerle  birlikte  davranma  zorunluluğu  algılarlar.  Sorun  ne  bölgesel,  ne  de 
inançsaldır, ulusaldır. Bir başka resmi belge de “Urfa, AntepKürdleri ve aynı 
bölgenin  Araplarından  oluşan  bir  divizyon  atlı  Smyrne  sınırına 
ulaştılar.”77deniyor. 

Şerif  Paşa  “  Enver  Paşa,Şeyh  Sénousi  ile  görüşmek  için  Berlin’den 
Tripoli’ye  geçti.  Italyanlara  karşı  kendilerini  desteklemelerini  iosteminde 
bulundu.  Buna  karşılık,osmanlılar  da  ,  Frtansızların  Thibesti  ve  Borkouya 
girişlerine karşı koyacaklar” 78 diye yazıyordu.

Bir örnek daha verirsek, Seyh Bedrettin’i inceleyen   Nazim Hikmet Dede 
Sultan  çarpıtarak  tarihsel boyundan soyutlıyarak veriyor. Bütün direnişlerin 
rolünü Seyh  Bedrettin’e  yüklerken,  ayaklanan  kitlelerin  temel  amaçları  hem 
Varidat’taki  ileri  süren tezlerle ,  hem de Dede Sultan’ın  teori  ve pratiği  ile 
çelişiyor. Oysaki, Lamartin e79 Türkiye Tarihi eserinde, Dede Sultan devriminin 
özgürlük  ve eşitlik ilkelerini ileri  sürdüğünü, bu nedenden zaman ve mekan 
açısından, Alman ve Fransız devrimlerinden önce ve bu devrimleri belirlediğini 
söÿlüyor.Dede Sultan çarmıha gerildiginde, kendisi ile birlikte 10.000 müridinin 

77  A.E.M.A.F., No: 2240, secret, Constantinople, 5.7.1920, 2.Bureau 
78 Şerif Paşa, Mesroutiette, N°25, Aralik 1911,s.33
79 Lamartine, Alphonse de (1790-1869) Oeuvres complètes de M.A. de Lamartine, tome sixième, un voyage en 
Orient, 1832-1833 /  Oeuvres complètes. ; Édition :  Nouv.  Paris : C. Gosselin : Furne : Pagnerre, 1847D
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her bir ağızdan “ Biz senin yolundan dönmüyoruz, ruhumuz senin olsun Dede 
Sultan”  değişlerini,”doğu  kommunizmi”  olarak  niteliyor.  Nitekim,  Dede 
Sultan”  Benim adım Dede Sultan “ bu gördüklerin benim yoldaşlarımdan sağ  
kalanlarıdır. Biz Karaburun taraflarındaki memleketi kendimize mülk edindik.  
Mülk  sahibi  olmakta  hepimiz  ortak  idik.  Kadınlarımız  dışında  herşeyimizla 
anca beraber kanca beraber idik. Bizde tımar sahibi yoktu, sahib-i arz yoktu, 
vüzera yoktu, ümera yoktu. Hepimizin malı ortak mülkü ortak, keyfi ortak tasası 
ortak , kararları ortak bir kardeşler topluluğuyduk. Bizim gibi olanlar, yahut 
olmak isteyipte gücü yetmeyenler , Huda'nın eseri yada insan emeğinin eseri  
malı  mülkü kendi uhdelerinde yığın etmiş  ve bu yığını kendilerine hasretmiş  
mahlukat sevmez , onları gerçek nesilden saymaz. Öyleleride insan neslini hiç  
sevmez.  Hele  bizim  gibilerin  güçlenmesinden  ödleri  patlar,  bizi  yok  etmek 
isterler; Çünkü bilirizki güçlenince onları zemin-i arz'dan yok ederiz ve elbette  
bir gün hepsini yok edeceğiz. Bu sebeble Osmanlı üstümüze ordu gönderdi ''

Sn Hüseyin Aygün Dersim jenosidi konusunda ,”isyan değil,  bir  katliamdır.” 
Diyor.  Bunu  elindeki  belgeler  çerçevesinde  değerlendiriyor.  Ön  yargılı 
olmadığını düşünüyorum.  Oysa TC devletinin  jenosidi gerçekleştirmesi  için,« 
isyan», ayaklanma ve direnişi neden göstermesi  gerekmiyor. Yahudiler nazizme 
karşı,  isyan  etmediler,  en  ufak  bir  silah  kullanmadılar,  Dersimliler  gibi, 
karakolları basıp subaylarını esir almadılar. Uçaklarını düşürmediler. Yahudiler, 
her hangi bir direniş,isyana,ayaklanmaya baş vurmadılar.Onlar evlerinden alınıp 
toplama kamplarına götürülüp  gaz fırınlarında yakıldılar. Sayın Aygün çok iyi 
biliyor ki, Naziler,bu yöntemi, türklerden özellikle Mustafa Kemal’den aldılar. 
Dersimliler  ise,   Dersimin  pek  çok  bölgesinde  açık  havada  yakıldılar. 
Marçik’deki toplama kampı, nazilerin toplama kampaları arasında hiç bir fark 
yoktur..  Bu  konuda  Sayın  Hüseyin  Aygün,  devletin  belgelerine  dayanıyor.« 
Dersim'de isyan(1ar)  olduğu tezini  bizzat  devletin  kimi  askeri  gorevlilerinin 
hazırladığı  resmi  raporlar  80yalanlamaktadır. »  Aygün  bu  tezini”  Pülümür 
Askeri Harekâtını yöneten ve Dersim haklunda 1930 yılında onemli bir rapor 
yazan Halis Paşa ‘ya  dayandırıyor. "Dersimliler arasıda yoğun bir irtibat ve 
dayanşma vardır  fakat  bu irtibat siyasi  bir  fikre donüşmüş  milli  bir  gayeye 
müteveccih değildi -" Oysa durum tam tersidir.

Ilkin, 1908 askeri darbesini “ devrim” olarak kabul eden, Sayın Hüseyin 
Aygün,  Dersim  Eyaletinin  sınırlarını  “Halis  Paşa”  gibi  düşünüyor.  Bunun 
gerçeklikle uzlaşmayan bir tutum olduğunu biliyor.”  Dersim doğusunda Fîrat 
ırmağı,  Kuzeyde  Erzincan,  Kuzucan,,Qizilkilise,Hozat,Egin,Arapkir,Hozat, 
,güneyde El  Aziz,  Palu  ve  Malatya Diyarbakîr’a  kadar  uzanan bir  alandır.  
Dersim Eyalet  nûfusu 500.000 dir” 81 Aygün’e  göre “ bolgesel orgütler Kürt 
Teali  Cemiyeti,  Azadi,  Hoybun  veya  başka  bir  cemiyet  Dersim'  de  var 

80 Hüseyin Aygün,0.0.1938 Resmiyuet ve Hakikat,s.106
81 Ministère de la Défense, Archives du Château de Vincennes,,AT,AM-Air,N°204,09-09-1938
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o1mamıştır” Besbelli ki,  Hüseyin Aygün, devlet raporlarını gerçek bir önerme 
olarak ele alıyor.  Gerçek ise, bunun tam tersidir.Ama o  bu önermelere göre, 
akıl yürütmek zorunda kalıyor..  Oysa bilimsel bilgi, çelişki önermelere değil, 
özne( Subject) ile nesne(object) arasındaki ilişkinin belli bir yöntemle her zaman 
gerçerli  sonuçlara  ulaşmak  için  amaçlı  ve  sistemli  olarak  kurulması  esasına 
dayanıyor.Esas olarak, Reşat Hallı’ya  belgelerine dayanan Akgün’ün bilgisi, bu 
yüzden, gerçersiz, eksik ve yanlış bir bilgi oluyor..”Meşrutiyetin ilânı sebebiyle 
Dersim’de kan dökûlmesinin caiz olmadığı ve aşiretlerle  analaşarak harekâta 
son verilmesi »çağrısı, ya da “  Elazığ Redif Tugay Komutanlğınca  yürütülen 
harekât bitirilir”  iddiası temelden yanlıştır.  Ilkin Kasım 1907« Dersim Kürd 
Aşiretlerinin  Başkaldırması(rebellion) 82»  konusunda  bulduğumuz  belge, 
«Erzincan ve  Diyarbakır  arasındaki  yüksek  dağlık  bölgede yaşıyan Kızılbaş  
Kürdler üzerine askeri birlikler sevediliyor» denilmektedir. Bu askeri birlikler,«  
Erzurum’dan , I.Tugay Piayade alayı ve Dağ Taburu, Erzincan I.Tugay Piayade 
alayı  ve  Dağ  Taburu ,  Diyarbakır  I.Tugay Piayade alayı  ve Dağ  Taburu ,  
nihayet bunların dışında  Yeika,Tokat, Niksar Tugayları ile  Zile’deki 63.Piyade  
alayı Dersim’e seferber edilmiştir. Bana  imparatorluk Hükûmetinin  verdiği  
bilgilere göre,  ne olursa olsun,  kesin  ve örnek bir biçimde bu Aşiretlerinin 
Başkaldırması bastırmak  için 15- ile 18 arası sayıları değişen Tugaylar başarı 
için saldıracaklar  » Görüldüğü gibi Dersim Aşiretlerinin Başkaldırması, Reşat 
Hallı’’nın   hakaret  ettiği  gibi  bir«  çapulculuk  »hareketi   değildir.  Asıl 
çapulculuk,emperyalist   sömürgeci  Osmanlı  ve  Türk  ordularının  yaptığıdır. 
Dolaysıyla  hareket  bitirilmiyor.  ,  Reşat  Hallı’’nın«Değişen  devlet  Dersim 
aşiretlerine  karşı  konuşlandırdığı  taburları  1908  yazında  geri  çeker” 83 tezi 
yanlış bir tezdir.Zira Osmanlı ve Türk ordularının saldırısı Dersim Dağlarında 
başarısız kalıyor. Nitekim, Fransa Genel Kurmayının 5 aralık 1908 tarihli  ve 
237  nolu  belgesinde  ,  «Dersim  Kürdlerine  karşı  askeri  sevkiyat  »başlıklı 
belgesi« şu ana kadar yeni rejim aldığı ônlemlere rağmen Dersim Kürdlerinin  
başkaldırması karşı bir somuç elde etmemiştir .»84 denilmektedir.

Dersim ve Koçgiri   örgütlerine gelince, bu konuda en verimli  ve gerçek 
kaynak,  Sevê  Evîn  Çiçek’in  Paris’de  Fransa  Parlementosunda  düzenlenen 
Dersim Konferansında sunduğu belgelerdir.

1919’da  Dersim–Koçgiri  halk  önderlerinin  Şerif  Paşa’ya  gönderdikleri  4  sayfalık 
mektupla,  Alişêr  Koçgirizade’nin  3.3.1920  de  Koçgiri  Kürd  Teal-i  Cemiyeti’nin 
Sêwaz, Zera, Çit seksiyonunun başkanı olarak Estanbol-Dersaadet’deki Kürd Teal-i 
Cemiyeti  merkezine  gönderdigi  rapor  tarihsel  olarak Koçgiri-Dêrsim  birlikteligini 
öğrenmek, öğretmek açısından önem taşımaktadır. 

82 Fransa Château de Vincennes Kara Kuvvetleri Genel Kurmay  Arşivi,Belge No N°247
83Hüseyin Aygün,0.0.1938 Resmiyuet ve Hakikat,s.99 
84 Fransa Château de Vincennes Kara Kuvvetleri Genel Kurmay  Arşivi,Belge No N°247
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Asıl  enternasyonalizmi  bu  mektuplarda  görüyoruz.  Sadece  kürd  ulusu  için  değil, 
bütün  uluslar  için  bağımsızlığı  savunuyorlar.  Temel  insan  hakları  kriterleri  bütün 
halklar  için  kabul  görüyor.  Her  ulusun  özgürlüğünü  kendi  iç  dinamikleriyle, 
mücadelesiyle kazanacağına, koruyacağına inanılıyor. 
Dêrsim  bölgesi  temsilcilerinin  Estanbol-Dersaadet’deki  Kurdistan  Teal-i  Cemiyeti 
aracılığıyla  Paris  Barış  Konferansı  düzenleyicilerine  gönderdikleri  bilgilendirme 
mektubunda temel istekler sıralanır;
“ 1-Bütün ulusların özgürce yaşama hakkı ve gelişmelerinin güvence altına alınması.
2-Bütün insanlığın eşitlik ve adalet haklarını zafere ulaştırma.
Kürd ulusu, Osmanlı ya din ve iyi  komşuluk ilişkileriyle bağlanmış  değildir. Kurd 
ulusu bu yüce konferansa yeniden başvurur, haklarının tanınmasını ister.
Her ulusun temel haklarını bütünüyle tanımak gerekir. Bu amaç doğrultusunda, Kürd  
ulusu da yüce konferansınızdan, sizden bu temel haklarının tanınması-kazanılması  
için istekte bulunur.
Biz  Koçgiri  kürdlerinin yaşadığımız vatan Xarput,  Dêrsim’den Kızılırmaga kadar,  
Zera’dan Koçgiri Sêwaz’ a kadar uzanır. Koçgiri ve Sêwaz’ı da içine alır. 
Biz çaglar boyunca defalarca, 400 yıldan beri kendi ulusal haklarımızı ve varlığımızı  
garanti  altına  almak  için  savaştık  .   Her  defasında  türkler  Dêrsim’e  saldırıda 
bulundular. 
1.Dünya Savaşı sürecinde binlerce Grek-Helen ve Ermeni gelip bize sığındılar.
Bu  savaş  sırasında  türkler  Nazımiye  ve  Pax  kazalarında  17.000  den  fazla  kürd  
çiftçisini Fırat ırmağına atıp, boğdular. 
“ Koçgirili  kürdler geri  çekilen Osmanlı Ordusuna darbe vurdular.”  gerekçesiyle 
ordular  sivil  halka  karşı  saldırıya  geçirildiler.  Bu  savaşlar  sonunda  karşılıklı  
görüşmeler  oldu.  Koçgirili  Alişer  Efendi  1916’da  Erzingan’a  geçti  ve  kürd 
delegasyonunun şefi olarak ruslarla görüşme yaptı. 
11.11.1916’da, Rus İmparatorluğu ve müteffik güçler, Alişêr Efendi ile bir antlaşma 
imzaladılar.  Alişêr  Efendi  Dêrsim’li  11  aşiret  lideriyle  birlikteydi.  Bu  liderler  
savaştan sonra Kürd ulusunun bağımsızlığını ve haklarının tanınmasını istediler. 
İmzalanan bu antlaşma özel  bir  komisyon tarafından Erzingan’da tercüme edildi.  
Dêrsim  Ordular  Komutanlığı  tarafından  Rus  İmparatorluğu’na  gönderildi.  
Gazetelerde yayınlandı. 
Doğal  olarak  bu  antlaşma Rus  Ordusu  tarafından  mütefiklere  de  gönderildi. Bu 
dokumanın bir nushası bizim elimizdedir.
Daha sonra ise Rus Çarı’nın devrilmesi üzerine Erzingan’da bulunan Rus Orduları  
Lenin tarafından yönetilmeye başlandı. Lenin’in yönettigi bu ordular halkımıza karşı  
saldırıya  geçtiler.  Bu  gelişme sonucu bizlerde  karşı  saldırıya  geçtik.  Bolşevikleri  
kendi topraklarımızın dışına atmaya mecbur kaldık.
Savaşın bitiminden sonra Türkiye yenilgi sözlesmesini imzaladı. Biz Paris Barış
Konferansına  bir  delegasyon  göndermeyi  istedik.  Ögrendik  ki  Şerif  Paşa  bütün 
kürdleri temsil eden bir delege olarak seçilmiş. Biz de Konstantinopl’daki Kurd Teal-i  
Cemiyeti olarak kendisine bu yetkiyi verdik. Amacımız Kurd ulusunun haklarını ve  
çıkarlarını  garanti  altına almaktır.  Bizim özel  delegemiz olan Şerif  Paşa’ya karşı  
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bizim bulunduğumuz bölge de,  yani  Kurdistan’da,  bazı  Kürd aşiret  beyleri  adına 
sahte  telgrafları  Paris  Barış  Konferansı  Yüksek  Komiseryasına  göndermişler.  Bu 
haberi türk gazetelerinden öğrendik. Bu sahte telgrafların kanıtları bizim elimiz de.  
Bunların  amacı  bağımsızlık  istemimizi  kazanmamıza,  gerçeklestirmemize karşı  
çıkmak. 
Biz gereksiz olarak kan dökülmesini istemiyoruz. Soğukkanlılığımızı koruyoruz. Paris  
Konferansının  kabul  ettiği  ilkeyi  temel  alıyoruz.  Her  ulus  kendi  haklarını  alma,  
kazanma hakkına sahiptir. Bu nedenden ötürü biz Baris Konferansü ndan adil, onurlu 
bir kararın alınmasını yani Kürdistan’ın bağımsızlığının tanınmasını istiyoruz. 
Bölgemizde bağımsız Kürdistan’ın sınırları; Erzingan’dan Kızılırmaga kadar, oradan 
da Zera ve Koçgiriyi kapsamaktadır.   

İmzalayanlar

Alişêr Koçgirizade
Kürdlerin Dêrsim, Erzıngan, Kangal, Sêwaz, Akteke,..... delegesi

Seyd Rıza
Dêrsim Şix Hesen Aşireti Lideri

Brahim
Dêrsim Seydan Aşireti Lideri

Mehmet Emin
Aşiret Lideri

Husên Mustafazade
Erzıngan Aşiretleri Lideri

Mahmud ve Mehmed Kamıl
Koçgiri Aşiretlerinin Liderleri”   

Her iki mektubun yazıldığı dönem Kürdistan’ın paylaşım dönemidir. Koçgiri ve Dêrsim 
ileri gelenleri dönemi, ilişkileri çok iyi algılamışlardır. İttihatçıların amaçlarını, projelerini, 
uluslarası  alandaki  provakatif  çalışmalarını  gözlemlerler.  Kesinlikle  otonomiden  değil, 
Kürdistan’ın  bağımsızlığından  bahsederler.  Bu  konu  da  kararlıdırlar.  Kürd  ulusunun 
evlatlarının hiç bir bağla osmanlıya bağlı olmadığını da vurgularlar. Bolşeviklerin Kürd 
ulusuna  yönelik  saldırganlıklarını  açıklamış  olmaları  geçmişden  haberdar  olmayan 
Kürdlerin kaybedilen tarihlerine, karanlık dünyalarına ışık vuruyor.

Ali şêr Koçgirizade Sêwaz, Zera, Çit Kürd Teal-i Cemiyeti Başkanı olarak 3.3.1920 tarihli 
mektubunu Konstantinopl Kurd Teal-i Cemiyeti Başkanlığı’ na gönderir.
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“Uzun  zamandan  beri  mektuplaşmamız  kesildi.  Hatta  kürdçe  yayın  organları  elimize 
geçmedi.  Zira  posta  ve  telgraf  büroları  kesin  kontrol  altında.  Bu  milliyetçi  örgütler 
kontrolu  ele  geçirdiler.  Kürdler  onların  tarafını  tutmayınca,  onlarla  birlikte  hareket  
etmeyince, onlar, yani ittihatçılar da bize haksızlık ettiler. 

Bildiginiz gibi türkçülük, turancılık adı altında kurulan bu örgütler türkçü ve turancıdırlar.  
Saldırılarda  bulunuyorlar.  Biz  herşeye  rağmen  soğukkanlı  davranıyoruz.  İyi  günler  
bekliyoruz. Onları ise yüce divanın adaletine havale ediyoruz.
Eğer  avrupa  bizim  haklarımızı  tanımazsa  ki  biz  tanıyacaklarını  ummuyoruz,  bir  gün 
gelecek Küurdler bu oyunların üstesinden gelecekler, haklarını alacaklar, Kurdistan’da 
bağımsızlığını kazanacaktır. 
Türkçü duyguları canlandıran bazı insanlar, insan haklarını ayaklar altına  alacaklar ve 
müslümanların  kutsal  haklarını  da  ayaklar  altında  çiğniyecekler.  Biz  gazetelerden 
çıkanları okuyunca endişelendik. Şerif Paşa’nın hiç bir yetki almadan Barış Konferansına 
Başkanlık ettiğini ve Kürdistan’ı, kürdleri temsil etmedigine dair mektuplar gönderildigini  
öğrendik. Sahte telgrafları yazan şahıslar çok safca cümleler kullanıyorlar ve iddalarda  
bulunuyorlar. 

“Vatanımız Kürdistan fransızlar tarafından işgal edilecek ve sonra ermenilere verilecek.  
Siz köle olacaksınız. Haklarınızı isteyiniz.” 

İşte  onlar,  türkcüler  böyle   iddalarla  bilinçsiz  insanları  yanıltmak  istiyorlar.  Bu  saf  
insanları  toplayıp,  posta  burolarına  gönderiyorlar. Bu  insanları  gönderenler  orada 
telgrafları  kendi  tarzlarında  hazırlayıp,  yazıp  onlar  adına  gönderiyorlar.  Burada 
sorulacak soru, neden türkler kürdlere Kurdistan’ı bırakmıyorlar, neden terk etmiyorlar? 
Yoksa tesadüfen Kürd topraklarını, Kürdistan’ı Turkistan’a mı taşıdılar?

Zera, Koçgiri son dönem de Sivas vilayetine bağlandı. Oysa daha evvel Xarput vilayetine 
ve Kurdistan’ a bağlıydı. Biz Koçgiri aşiretleri Dêrsim deki 18 boydan oluşmaktayız. Biz  
Şıx  Seyd  Hesen  lardanız.  Toprak  sahibi  olanlar  Kızıl ırmağın  güneyindedirler.  Bu  
toprakların hepsin de de kürdler yerleşiktirler. Türkler, Kürdistan’ı  kürdlere bırakmak 
istemiyorlar. 

Rus Çarı devrilince bu ordular bolşevik oldular. Dolayısıyla bolşevikler kürdlerin ulusal  
haklarını tanımak istemiyorlardı. Kürdler Rus Ordularının yollarını kestiler. 

Şu  anda  300.000  kürd  dışarıdan  gelecek  düşmanlara  karşı  ya  da  düşmanla  birlikte 
çalışabilecek olanlara karşı silah elde bekliyorlar. Kürdler vatanlarını başkalarına terk 
edemezler. Kürdistan kürdlerindir.

Sêwaz, Zera, Çit Kurd Teal-i Cemiyeti Başkanı Koçgirizade Alişêr85

3.3.1920”

85 Sevê,Evîn Çiçek, Paris Konferansı,
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Dolaysıyla bu belgeler,  “ Dersim’de ne 1938’de ne de öncesinde  siyasi ve 
ya millî bir amaca dayalı  bir örgütlenme,dernek,cemiyet
ve parti ”nin olduğunu ortaya koyuyor.
          

108 KEZ DERSIM ÜZERINE GÖNDERILEN ORDULAR

 Dersimli Hesen Alié Seyd Kemal’nin söylemine göre; “ma kırmancime. 
Zoné  ma  Kırmançkio.  Welate  ma  Kırmanciya.  Ma  ewlade resulime.  Resul  
Mıhemmedo. Mıhemmed Mîstefao.  Mıhemmed hometo ke sodır vecino, sılam 
dano hometa xo,sonde sono werté hurdianê xo. O topê nuriyo. Pilê asme be  
astarano, pîle herdê  dewreş u asmenê khewiyo.O mısrıp ra vecino, mıgrıp de 
sono”86

            Ilkin, Dersim  de Hesen Alié Seyd Kemal’nin dile getirdiği Kîrmanca 
diye bir bölge  Dersim’de yok. Bu uyduruk bir isimdir. Ikincisi, Muhammed’e 
atfettiği  nitelemeler,  Mithraizm  ve  Zoroastrizm  dininin  Günes’e  atfettiği 
nitelemelerdir.  Bu   hem  “Ma  kîrmacime”(  biz  Kirmancîz)  hem  de  ewladé 
Resuluz( arabız, muhammed’in soyundanız) değişi görecelidir. Bu yuttaşlarımız 
başka bir yerden gelip buraya yerleşmiş   olabilirler. Onlara saygı duyuyoruz. 
Bütün  Inançlarında  özgürdürler..Ancak,  biz  daha  Muhammed  yeryüzünde 
yokken,  islâm yoken, biz Dersim’de yaşıyorduk. Yerleşik  halkımız zora ve 
baskıya dayanan her türlü inanç sistemini rededer.

 Tarihçi  Herodotos’a  göre,  I.Ö.621’de  Med  Imparatorluğu  kuruldu. 
Medler  aryen  (Αριοι)87dir.Imparatorluğu    kuran  aşiretlerin  arasında  ikisi 
Dersim’dedir.  Οι Αλανοι88 Alanlar  ile  Οι ΑριζαντεσAri  zantu ,  areyanlar, 
kırmançki olarak ,Alu,Arézû. Bu her iki  aşiret I.Ö. VI asırdan beri Dersim’de 
yaşıyorlar. Biz Pers Kıralı Dariuş’a boyun eğmedik. Ne onun Axura Mazdası, 
Ne  de onun” ermeni kölesi, komutanı Dadarsi”89bizi yenemedi.Dolasıyla, bizim 
inancımız, Perslerin  Zoroastrizm’den Muhammed’in islam’dan öncedir. Zira, 
Muhammed  Mekke'de I.S. 1571 de doğdu.  40 yaşında Peygamber oldu. 632’de 
öldü.Araptır..Haşimi olan Ali, Muhammed gibi dokuz kadınla evli 14 erkek ile 
19 kız çocuğunun babasıdır.90 Dersimle hiç bir ilgisi yoktur. O halde  Alevilik 
Araştırma ve Uygula Merkezi  Dersim’de neye hizmet edecektir?   Osmanlı’dan 
TC devletine dek izlenen  alevilerle ilgili izlenen  politika nedir? Vital Quinet, 
Hacı Bektaşi Veli Tekkelerinin Osmanlı Yeniçeriler  Ordusu içinde gösterdiği 
faaliyetler  yerel  düzeydeki  ocak  ve  tekkelerin   pratiklerine  indirgenirse,  bu 

86 ,Cemal Taş, Roé Kırmanciyê, Véjiyaişê Tiji,Ocak 2007,s.9,
87 Herodotos, Historia, 7,61 in  Pierre Lecoq ,Les incritions de la Perse achéménide,,Gallimard,Paris 1997,s.32
88 Herodotos,,Historia,1,101
89 Les Inscriptions de Darius I er,s ;196
90 Hassan Amdouni,Le Quatrième Calife, Ali Ibn Abî Tâlib,Edition Al Qalam, Paris,2003,pp.38-39
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uyugulama kültürel  jenosid projesidir,denilebilinir.  Günümüzde  aynı jenosid 
proejsini AKP ve TC Ordusu uyguluyor.

 Sn. Milletvekili Hüseyin Aygün, Dersim jenosidini  kabul etmiyor,o,buna 
“ büyük felaket” ya da “katliam”diyor.  Sn. Hıdır  Aytaç’ın  kitabına91 yazdığı 
önsözde”Tarıxê  Dêsım  de  eve  hazaru  cini,cüämerdi,domoni  kıştieve  hazarû 
mılet  surgın kerd,dewî vêsnay,kerdi thol.Ğezevë hiris u heşti tarıxê Tırkia de ki 
cao  de  muhim cêno.  Idarekarê  hukumti  waxt  wast  ke  Tirkia  de  na  tek  zu 
mîlet,tek zu zon vo, na ruval ra kokê sarê Dêsimi ardi”

Milletvekili   Sn.Hüseyin  Aygün,  TV  konuşmasında,  “  Seyd  RIZA, 
Dersim’in  lideri  degil,  kendi  aşiretinin  lideridir.  Dersim’de  herkes  kendi 
lideridir” derken, kendi yazığı kitap’ta bubub tersini ifade ediyor.«  Seyd RIZA 
pilê aşira Avasu vi, hem ki serverê aşirunê Dersim vi. Piyê ho ki serverê aşirunê  
Dersim vi »92 Milletvekilimiz, Ihsan Sabri’nin yalanlarına o kadar inanmiş ki, 
Sey  Riza   ve  Dersim  Direnişçilerinin  asılma  tarihini  bile  18  kasım  olarak 
veriyor.Oysa  tarih  15-11-1937’dir.Nitekim  bu  hatayı 2009’da  yayınlanan 
ikiknci  kitabında93 düzelti.  Sn. Aygün  idam edilen  Direnişçilerin isimlerini 
doğru vermiyor.örnegin “ Seyd Uşen, hiç bir zaman Wuşéné Seydî  anlamına 
gelmez. Alê Mirzê denildiğinde, “Mirzê” bayan ismidir. Oysa, o ,Alié Mirzalié 
Sïlemanî’dir.Mirzali  babasının  adıdır.Annesinin  ismi  “Mirzê”  değildir.  Ikinci 
kitapta, asılanların listesinde Alié Mirzalié Sïlamanî yok. Öte yandan, Sn.Hıdır 
Aytaç’ın  dillendirdigi  kişilerin  söylemlerinin  yer  aldığı  kitabında  hem  Sey 
RIZA’ya hakaret varan ifadeler kullanılıyor,( bu kadar bedel veren sürgündeki 
dostumuzun  bunu  kasten  yapacağını  kimse  iddia  edemez)hem  de  Dersim 
Direnişçileri için bireylerin söylemi yaralayıcıdır; Sn. Hıdır Aytaç, çiçê Heme 
Sağıji  ağzından «  aqîlê Sêy Rızay, erzenê rêverver, aqılê Wuşenê Seydî jêde 
vejino.  Wuşenê Seydî   pîlé  Aşıra  Khuresu vi,  Wuşenê Seydî  ,  pilê   aşırunê 
Dêsimi vi” 94 Wuşenê Seydî’nin  kızı Xeyzanê« piyê mı Wuşenê Seydî pîlé Aşıra 
Khuresu vi , je astarê serê soderi, je helijê bajî caé ho berz vi»95 Kuşkusuz, 
kahraman  Wuşenê  Seydî,  bütün  övgülere  değer.  Dersim  aşiretlerinin  içinde 
bulunduğu tarihsel  süreçte Wuşenê Seydî,  Tc devletine karşı  savaşta devlete 
karşı tutumu pek net değil. Ama  bir abbasanlı’nın Wuşenê Alié Gax’ın ceyizini 
çalınması üzerine bütün Khuresu askerleri ile birlikte  Seyd RIZA’nın etrafını 
kuşattı. Seyd RIZA nın oğlunu öldüren Satoğlu ile aynı  safta yer aldı.  Seyd 
RIZA’nın çağırdığı TC askerlerini kurşunladı. Bu konuda Sn  Hıdır Aytaç’ın 
babası Dodiyê Sılê Dıli   Khuresu’ların Seyd RIZAyı şöyle dile getiriyor« Adır 
kerdo  Halvoriye ver, kerdo Zımêqe, mılet helaçiye de şiyo; Yelçiyê Sey Rizay  
ame, jüyo  Dewrescemalîz vake:” Sey RIZAY vato; Wuse Sêdi ra vaze mı xatırê  

91 Hidir Aytaç, DANOGE 38 i, Tij Yayıncılık, Istanbul 2009
92 Hüseyin Aygün,Eve Tarixê Ho Têri Amaene, Seyd Riza,  ma vir dero,Wejiyaişê Tiji,2007,s.76
93 Hüseyin Aygün, Dersim 1938 ve Zorunlu Iskan, Dipnot Yay. Ankara 2008,s.23
94 Hidir Aytaç, DANOGE 38 i, Tij Yayıncılık, Istanbul 2009,s.16
95 Ibid,s.11
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Munzur Bavay sano, eke se vano ,heni konu. Ma qır mekero. Na qese ra tepia 
tıfong vıındarna. Çiyo ke berd,kerd des qati cî’ra guret.»96 8000 kişilik nufuslu 
Khuresu’lar devletten yana oldular. Ali Efendié Qilâçié (Ali Koç) Wuşenê Seydi 
TC devletine teslim etti.15-11-1937’de Seyd RIZA ile birlikte asıldı. Bunun için 
,  biz   Wuşenê  Seydî  direnişimizin  en  büyük  şehidlerinden  biri    olarak 
görüyoruz,onun önünde hürmetle eğiliyoruz. Wuşenê Seydî, ayrı bir inceleme 
olarak ele alacağız.

Hesen  Alié  Seyd  Kemal’in  Seyd  RIZA  ile  anlatımları  önemlidir.Zira, 
kendisi fiilen olayların nesnel gözlemcisidir. Dersim Aşiretlerinin Tc ordularına 
karşı  savaşmak  için  Halvorié  de  yapılan  yemin  törenini  yorumlar. 
Hesen  Alié  Seyd  Kemal  “  Khaliké  khaliké  ma  Xorasan’ra   amê 
Meletiye.Khaliké ma, des u dî Aşırûné Dêsimi ki Seydö,Şıxheseno,Khalmemo 
Sırro.Ma,xore vanime Kırmanc, zonë xore vanime, Kırmanc ki.Yié ke hem alévié  
Kırdaşki qesey kenê, yine rê vanime Kırdas. Yié ke hem zonê ma qesey kene,  
hem raa xo caverda, yînu’re vanime Zaza. Yié ke hem şafiê, hem herré werré  
qesey kené yînu rê vanimé Qurr”

• Hesen Alié Seyd Kemal ‘in söylemi  çifte çelişki ortaya koyuyor. Birincisi, 
Kırmanc, Kırdas.Zaza, Khurr” I.S.  VII.  asırda ortaya çıkan islam dininin 
getirdiği bölünmelerdir. Oysa Kürdler islamdan önce bu dilleri konuşurdu. 
Kürdler  aynı  Kürdlerdi.  Dersimin  eski  dini  Mithraizm  ve  Zoroastrizm 
ilklerinden esinlenan bir dindir. Islam olgusunu ortadan kadırırsak, yukarıda 
yapılan sınıflamalar ortadan kalkar. Ikinci nokta, Hesen Alié Seyd Kemal, 
Kırdaşki  ile  herre  werre’nin  aynı  lehçeler   olduğunu  bilmiyor.  Horasan 
meselesine gelince  Şu anda  Kuzey Horasan’da 1.500.000 Kürd yaşıyor. 
Onların  radyoları,TV  leri  var.  Kurmancî  olarak  yayın  yapıyorlar.( 
http://www.kurdane.com/news-details.php?id=4134 Khorasan  Kürd  halkı 
örgütlüdür.Bayan  gerilla  hareketi  kuruldu.  Buradaki halk  kendini 
Kürdistan’ın bir parçası saymaktadır. 30 temmuz’da Firdewsi Khorasan ‘ın 
başkenti Meched’de Firdewsi üniversitesinde çalışan 12 kitab’ın yazarı Ali 
Riza  Spahî  pasdaranlar  tarafından  tutuklandı.  Bizden  bu  konuda  yardım 
istiyorlar.  Biz  Xorasan’dan  geldik,ama  gelmeden  önce   Dersimin  114 
aşiretleri  içinde  ALU,  ALANLU  Xorasan’a  sürüldük.  Şu  anda  Kuzey 
Khorasan  Kürd  Bölgesinde ’  Alu  aşireti  mensupları  olarak   Şhadlu’larla 
birlikte   Bojnurd   kırsalında  «  Garivan,  Nystanah,  Firuzeh,  Mahestan, 
Maneh  Samalqan  ve  Jajarm “97 köylerinde yaşıyorlar.  Bu alanlarda, ayrıca 
Şhadlu  boyları  olarak  nitelendirilen  “Chakhmanlu,  Diranlu,  Boghanlu, 
Amarlu,  Tatikanlu,  Dirqanlu,  Qlichanlu,Heybatzanlu, Chapanlu,  Kaqanlu,  
Qobranlu,   Izanlu,  Godanlu,  Joyanlu,Matiranlu,  ve  Garivanlu 98 

yaşamaktadırlar..Altaki harita  Halkımız Kuzey Khorasan’ a göçlerini dile 
96 Ibid,s.22
97  Seve Evîn çiçek, La région Kurde de Khorasan , www.pen-kurd.org   Ingilizcesi  Dr Abrasiab Shokeften, 
98 Seve Evin çiçek ,age, s .17
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getiriyor.  Biz yerleşik halk olarak I.Ö. VI asırdan  beri,hatta daha önceden 
Dersim’deyiz. Aynı zamanda Khorasan’da yaşıyan Dersimli Kürdleriz. Biz 
Kürdüz,  kimse bizi   kürtleştirmedi.  Biz   I.Ö.  VI  dan beri   Dersimdeyiz, 
Dersimliyiz.  Kirmancız.Ana  dilimiz,Kırmançkidir.  Kurmanci,soranî, 
gorani,hewramani,lorî,kelxuri,  lehçelerini   konuşan  kardeşlerimiz  var. 
Bundan  da gurur duyuyoruz. Üstelik, Hesen Alié Seyd Kemal, kendisi de bu 
gerçeği şöyle dile getiriyor.”Heqaniyé pers kena, qul qul Heqio, têde jü ma u 
jü  pi  rao.Na  nêbiyaiye  bado  kote  wertê  mıleti” 99(gerçegi  sorarsan,  insan 
Tanrının insanıdır, bu olmaması gereken bölünmeyi sonradan milletin arasına 
soktular.)

GAZETECI AHMET KAHRAMAN  VE DERSIM SEÇMENI
Başta  belirttiğim  gibi, biz  Yeniözgürpolitika  yazarlarının  soruna 

yaklaşımlarını  temelsiz,tepkici,  yanlış  ve  basın  yayın  etiği  ilkelerine  aykırı 
buluyoruz.”  Sayın Ahmet Kahraman “Babasının katili, anasının tecavüzcüsüne 
aşık,  efendisine  tapınan  köle  ruhlular,  yıllardan  beri  „Pirus  zaferine”  
hazırlanıyorlardı. Kamer Genç’in „biz Kürt değil, Türk oğlu Türküz” demesi,  
herkesin bir Orta Asya’dan gelmeyi „asıl Türk” övünmesi yaptığı bir yaşama 
biçiminde,  ötekinin „biz  Horasan’dan geldik”  bağırtısı  da boşuna değildir .” 
diye  yazıyor.  Başka  bir  gazeteci  “    Dersim  Kamer  Genç ile  Sn.Hüseyin 
Aygün’e  oy verdi diye “ Dêrsim kendini Tunceli’ye teslim” etmiş  diyor Sn 
bayan  Esra.    Oysa,   TC  mesclisine1920  den  2011  e  kadar  gönderilen 
milletvekilleri  aynı  nitelikteki   kişilerdir.  Bu  ezbere   değerlendirmenin, 
dogmatik olmanın temelini incelemek gerekir. Ilkin Ahmet Bey’e kısa bir cevap 
vermek istiyorum.

Murat Karayılan, Kürdistan’da askeri çizgi100 adlı  kitabında “ savaşın bir 
ahlakı  vardır”  diyor.”  Ama  türk  ordusunun  gerilla  güçlerimize  yönelik 

99 Cemal Taş, Roé Kırmanciyê, Véjiyaişê Tiji,Ocak 2007,s.10
100 Murat Karayilan,Kürdistan’da Askeri çizgi, Bir Savaşın Anatomisi,Mezopotamya, Yayınları,Nisan 
2011,s;270
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yürüttüğü  savaşta  ahlak  adına  bir  ilke  hemen  yoktur.  Çok  sınırlı  kişilerde 
rastlanılsa  da   yaygın  olan   böyle   bir  ilkenin  olmamasıdır.  Ama,  bir  çok  
generalin  denetiminde  yürütülen savaşta ahlak kuralından  eser yoktur.Şehit  
düşen gerilla cenazelerimize  tecavüz  edenler bile vardır”

 Sn Ahmet Kahraman, TC ordusunun emperyalist,sömürgeci ve faşist bir 
ordu olduğunu biliyor. Dersim jenosidi sürecinde  ve diğer Kürd direnişlerinde 
savaş  suçlarını,  jenosid ve insanlığa karşı suçları, Karayılan’ın dile getirdiği 
savaş suçlarını işleyen bir ordudur. Geçenlerde Diyarbakır’da şehid bir gerilla 
bayanın  annesinin  çığlıklarını  ROJTV  den  dinlemişsiniz.  Askerî  ve  siyasi 
eğitimi Ali şer’den alan Bextiarû aşireti reisi Wusıv Ağa’nın oğlu Saan Ağa’nın 
Aynı TC askerleri, Dersim’li bayanların ırzı geçince, SAAN Ağa önderliğindeki 
Dersimli  savaşçılar  Amutka  karakolunu basıp  36 TC askerini  kurşuna dizip 
subaylarını astılar. Hain Yusufanlar kendi toprakları TC sömûrgeci ordularına 
karakol ve askerî üs kurma hakkını Tullık’ta ve Paxé Suru’da yer verince, her iki 
bölgeyi  birbirine  bağlayan  SAAR  köprüsünü  kurdular.Açılışı  Abdullah 
Alpdoğan yaptı.  Bu bölgeyi  özellikle Demenaların üs kurduğu bölgeleri  elke 
geçirmek  için  stratejik  köprüydü.  Her  iki  bölge  arasında  askeri  sevkiyatı 
amaçlıyordu. Paxé Suru’da askeri üsler yerleşince, Karakol Komutanı Haydar 
Ağa’dan iki eşinden birini kendisine vermesini istedi. Bunu duyan birinci eşi, 
konağın  arka  kapısından  çıkıp  bahçedeki  ağaca  kendisini  astı.  Sömürgeci 
komutan  Haydar  Ağa’yı  işkence  ile  öldürdü.Ancak,  Haydar  Ağa’nın  ikinci 
demenanlı  eşine sahip olamadı. Bayanı jardarmalara teslim edip onu götürüp 
KEMERE  SEINU(  Sinan  Kayalığı)  dan   atmalarını  emretti.Askerler  ilkin 
bayanın ırzına geçtiler.Sonra, onu kayalıklardan aşağı attılar. Ertesi gün bayan 
alan aşiretinin  çobanları bayanı çıplak halde buldular. Hain Yusufanlılar gelip 
cenazeyi almadılar. Demenanlılar gelip cenazelerini aldılar.Gömme islemlerini 
yaptiktan  sonra  Hemeed  Mirzalié  Silemani'nin  evinde Hegao  Pil'de  toplanti 
yaptilar. Ilkin askeri baskini, PAX askeri karakoluna yaptilar.Komutanlari asip, 
erleri  kursuna  dizdiler.Bütün  askeri  binalari  yakip;  Suru'larin  mallarina  el 
koydular. Gelip ilkin evlenden özellikle ETE101 'nin getirdigi iki tuluk tere yagini 
eritip,  tahtab  köprüye  döktüler.  Ancan  o  gün  köprü  düsmedi.  Ertesi  gün 
Begdo'nun getirdigi gazlarini kolonlara döküp yaktilar. Sayın Ahmet Kahraman 
biz  “Babasının  katili,  anasının  tecavüzcüsüne  aşık,  efendisine  tapınan  köle 
ruhlular” degiliz. Bu emperyalist devlete sizden önce 1907'de ayaklandik. TC 
emperyalist  Ordularinin  subaylari  gibi  Kürdistan  Gerilla  bayan  Ordusu 
mensuplarina  ayni zihniyetle davranan OSMAN Öcalan'la ilgili bir tek cümle 
YAZDINIZ MI? Küçük AZIME ye n'oldu? Bu tasviyeci alçak'i idamdan kim 
kurtardi? Bay Kahraman, Kamer Genç, Babasının katili, anasının tecavüzcüsüne 
aşık, efendisine tapınan köle” degil,  sagci bir Dersimlidir. Dersim'de iki CHP'li 
seçildiyse,  Urfa'da  10  AKP'li  seçildi.  Oardaki  halkimiz  AKP'ye  oy  verdi 

101Ninem,Hemede Mirzalié Silemani nin esi
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diye”Babasının  katili,  anasının  tecavüzcüsüne  aşık,  efendisine  tapınan  köle 
ruhlular” mi diyecegiz?

            Bayan Esra  Çiftçi “soykırımla sonuçlanan teslimiyet”ten bahsediyor. 
Biz  soykırımı  yaşadık  bunun  bedelini  ödedik.  Annemin  ailesinden  52  kişi 
Demenu aşiretinden  250 kişi Marçik düzünde kurşuna dizildi, üzerilerine gaz 
dökülerek yakıldı. Toplu mezar Marçik’dedir. Gerçek bir gazeteciyse, Ahmet 
Kahraman’la birlikte oraya gidip gerçegi kendileri görsünler. Üstelik  Annemin 
amcası  Alié Mizalié Sîlemanî,  Sey Riza ile birlikte  15-11-1937 El Aziz de 
asıldılar. Dayılarımdan Alié Hémédé Mirzalié sïlemeni, Ismail, ile Hasan Koo 
Suur’de  kurşuna  dizildiler.  Sormak  gerekir,  siz  Dersim’e  kaç  kez  gittiniz, 
Dersim için ne yaptınız? Emperyalist sömürgeci fasist TC askeri işgali nedeniyle 
Dersim’de geliştirilen fuhuş üstüne  gazeteci olarak bir araştırma yaptınız mı? 
Bu konuda Milletvekilimiz S.Halis ve Parti örgütü için  ne kadar çalıştı? Kitle 
ili şkilerinde ideolojik ve politik seviye ne idi? Halkın öz istemleri  ile verilen 
mücadele arasındaki  bağlantılık ne idi? Gerilla insiyatifini nasıl kullandı?

Ilkin, Istanbul Milletvekil Sebahat Tuncel bu konuda  “hakarete gerek 
yok, biz bu kadar çalıştık bu kadar oy aldık” ve Dersim’de  mevcut hayatta 
kalan asiretler, Genel Kurmay raporuna göre devlet yanlısı  ve devlete  savaşan 
aşiretlerin istatistiklerini açıkladık. Dersim halkı gibi”  bir halkın celladına aşık 
olması büyük bir utançtır”  nitelendirmesi kendisi Bayan Esra  Çiftçi için de 
geçerlidir.Kendisi de Dersimli bir gazetecidir. Bu durum  gazetecilik Basın etik’i 
ilkeleri  ile  uzlaşamaz..  Gerçi,Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi’nin  10. 
maddesine  göre,”Herkes  ifade  hakkına  sahiptir.  Bu  hak,  kamu 
makamlarının müsaadesi olmaksızın ve ulusal sınırlara bakılmaksızın, bir 
görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri  elde etme ve bunları  ulaştırma 
özgürlüğünü içerir.”  Ama ifade özgürlüğü başkalarına küfür etme özgürlüğü 
değildir. Albert Camus, bir yazar için en zor şey kendi kendisini  olduğu gibi 
görmesi,  anlatması  ve yazmasıdır.”  diyor.  Sorunun etiksel  boyutuna gelince, 
Etik  ,birey  davranı şlarıyla  ilgili  kullanılan etik  degerlerin  terimleri ni  ve 
kurallarını inceleyen bir bilimdir., etik  tutumlar ın ardındaki yargıları ele 
almaktadır.  Eti ğin  konusu   kisilerarasi  iliskilerde  deger  sorunlari  ve 
sorunsalı etik  açıklanması temellere bağlı olarak ilkelerin saptanması ve 
etik  bir  yaklaşımın elde edilmesi çabasıdır. Etik öğretilerinde ortaya çıkan 
ayrılıklar  temelde  iyi  ve  kötünün  tanımlanmasındaki farklı  yakla şımlar 
sonucu belirlenmektedir.  Basın Etiği  Basında haberci  olarak çalışanların 
mesleki etkinliklerindeki ilkeler ve kurallar olara k tanımlanabilir.” 

Otuz  iki  YILLIK  SÜRGÜNDE  BIZ  GERCEK  BIR  DERSIMLI 
OLARAK  OLARAK ONURLA SAVASTIK. Bize  göre,”yazar, her yönden 
gelen baskılara boyun egmeyerek hakikati yazma yüreklili ğini gösterebilmelidir.  
El  birliğiyle  gizlenmesine  çalısılan  hakikati  ayırt  edebilecek  kadar  akıllı  
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olmalıdır.  Hakikati  silaha  dönüstürebilmelidir.  Onu bir  silah  olarak 
kullanabilme  sanatını  basarabilmelidir.  Kötü  durumları  nedenleriyle  ele 
almalıdır. Önlene bilinir nedenler ortaya konduktan sonra, bu kötü durumlarla 
savasıla bilinir. Yazar da, bu savasa katılmalıdır.Hakikatin kimlerin elinde etki  
kazanabilecegine  karar  verebilmelidir.Yazar;  hakikatı  yazmada  diyalektik 
yöntemi ve düsünme biçimini iki baslı bir silah gibi kullanabilir. Yazar konuları 
bütün  ayrıntılarıyla  yazma  yürekliligini  göstermelidir.  Bütün  kötülüklerin, 
insanı insandan uzaklastıran, halkları birbirine kırdırtan, halklar arasına kin ve 
düsmanlık sokan, savas kıskırtıcılıgını yapan seyin  kapitalizm ve emperyalizmin  
dogasından ortaya çıktıgını açık açık yazmalıdır. [....]Hakikatı bilmek kimlere 
yararsa, kimler yararlanabilirlerse, hakikaten iste onlara ulastırmanın yollarını  
aramalıdır.  Hakikat,  ulastırdıgımız  kisilerin  elinde  bir  silaha  dönüsebilmeli.  
Bunu saglayabilmeliyiz. [....]Hakikate iliskin bilgilerin edinilmesi, yazarlar ve 
okurlar açısından ortak bir süreçte gerçeklesebilir. [....]Yazar; hangi hakikatin  
söylenmeye deger oldugunu bulup ortaya çıkarmak zorundadır.  Bu sanıldıgı  
kadar  kolay  degildir,  güç  bir  istir.  Hakikat  sonuçlar  dolayısıyla  dile 
getirilmelidir.  Çünkü  hakikatten  çıkarılacak  sonuçlar,  tutumları  belirlerler.  
Yazar  hakikatı  yazmak  zorunda.  Hakikatı  ört-bas  etmeye  çalıismamalı,  onu 
gizlememeli ve hakikate uymayan hiç bir sey yazmamalı. [....] Hakikatı bulmak,  
daha yalın yöntemlerle olasıdır. Arastırmak isteyen kisinin bir yöntemi olmalı; 
ama yöntem olmadan da hakikat bulunabilir. Yalnızca basit sıradan olguları  
kaleme  alanlar,  dünyamızın  sorunlarını  kullanamazlar,  onlardan 
yararlanamazlar. Oysa hakikati  yansıtmanın amacı salt  budur. Yazar; baskı,  
zulme, sömürüye karsı, ezilen yıgınların yanında yer almak istiyorsa, hakkkatı  
onlara ulastırmadaki tüm zorluklara katlanmak zorundadır. [....]Hangi alanda 
olursa olsun, düsüncenin tesvik edilmesi, hep ezilenlerin yararınadır. Bu çok 
gereklidir.  Çünkü  sömürü  düzenine  hizmet  eden  yönetimler  hep  düsünmeyi  
asagılar, horlar, yok sayar. [....] Dogru düsünmeyi ögretebilmek, her seyi ve her  
olayı  geçici  degisebilir  yanıyla  kurcalayan  düsünme tarzını  insanlara 
asılanabilmesidir.  [.....]geçici  olanı  arastıran  bir  düsünce  tarzı  ezilenleri  
yüreklendirmek için  çok iyi  bir  araçtır.  Her  seyin  ve her  durumun kendi  iç  
çeliskisini içinde tasıdıgı ve çeliskinin giderek büyüdügü gerçekligi, güçlülere 
karsı bir koz o1arak kullanılmalıdır. [....]izleyenler, izledikleri için kötüdürler;  
onlar  ise,  iyi  oldukları  için  izleniyorlardır.  Ama  bu  iyilik  ayaklar  altına  
alınmıstır...iyilerin  iyi  oldukları  için  degil  de,  güçsüz  oldukları  için  
yenildiklerini  söylemeye  yürek  ister.  [....]Yazar;  her  alanda  çalısanların, 
ezilenlerin hakkını savunmalı, bunu yüreklice yapmalıdır. Bazen, hakim sınıflar,  
kitleleri sömürmek için çesitli manevralara basvurabilirler. Ezilenleri daha da 
ezer,  sömürür,  onları  aç  sefil,  issiz  bırakır,  haksız  savasların  kurbanı 
yapabilirler.  Ama  yazar  bütün  bu  haksızlıklara  karsı  çıkmalıdır.  Yüreklilik  
göstermelidir. “
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 Berhold  Brecht102  gibi,  bizim için  de  Yazar;  fasizmin  açlık,  sefalet,  
sömürü, zulüm düzeninin en büyük yıkım ve savasların nedeni oldugunu dile  
getirebilmelidir.  Zira  fasizm,  kapitalizmin  ulastıgı  bir  asamadır.  Tekelci  
sermayenin  diktatörlügü  olarak  fasizm,  emperyalizm  olgusundan  bagımsız 
degildir. [....]Kapitalizmin en saldırgan, en açık, en baskıcı, en yalancı, biçimi  
olan  fasizme  karsı  mücadele  vermek,  ancak  kapitalizmle  mücadele  etmekle  
gerçeklesirBrecht'e  göre;  dogal  yıkımlar  insana  yarasır  bir  biçimde  dile 
getirilebilinir.  Bu  türyıkımları  önlemek  mümkündür. Ama  fasizm,  insanın 
dogasıyla  açıklanabilecek  dogal  bir  yıkım  degildir. Fasizm  olgusu 
emperyalizmden bagımsız degildir. Kapitalist iliskilerin dogasına da sıkı sıkıya 
baglıdır.  Kapitalizme  karsı  mücadele,  aynı  zamanda  fasizme  karsı  da 
mücadelenin  bir  parçasıdır.  Fasizmin  getirdigi  felaketlerle,  dogal  yıkımlar  
birbirlerine karıstırılmamalıdır.

Ikinci bölüm

MURAT KARAYILAN’IN TEZLERI ÜZERINE

1. 1071 Ittifakı’indan Hamidiye Alaylarına

Ilkin,1071 ittifakı Türk sömüreciliğinin Kürdistan’a, Batı  Ermenistan,’ın Pontus 
Rum imparorluğunun esir alınmasına  neden olmuşlardır.1514 Jenosidi ve 1639 
emperyalist bölüşümü bu dinci temel üzerinden yükselmiştir. Hamidiye alayları 
bu askeri işbirliğinin devamıdır. Askeri açıdan emperyalist osmanlı ordusunun 
ayrılmaz  bir  parçasıdır.  Kör  Hüseyin  Paşa’nın  torunu  Kemal  Süphandağ103« 
Kürtler,  Yavuz Selim’in  1514 yılında Iran Hükümdarı Sah Ismail  le  yaptığı  
Çaldıran Savaşından sonra Osmanlı ile müttefik yaşadılar. Bu konuda müttefik 
anlaşması Idris’i  Bitlis’i  vasıtasıla dönemin 25 Küt Beyliği  ile  Yavuz Sultan  
Selim arasında olmuştur.» diyor. Kemal Bey  herhalde dedesini kurtarmak için 
bu işe sarılıdı. Nitekim « Dedem Kör Hüseyin Paşa’nın Hamidiye  Alayları’na 
bu teşkilatta yer almasıdır..Heyderan Aşireti 9 alay’la  Hamidiye Teşkilatında 
yer almıştır ki bu, 5000 kişilik bir askeri güç demektir..  Kör Hüseyin Paşa ön 
plana  çıkarılıp, bu ihanet örgütünün  komutanı olarak lanse  edilmekteydi. Işte  
bu yaklaşım beni bu konuda araştırmaya  itti.» 104diye ekliyor.. Cahil olmayan, 
üniversite mezunu, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü tercümanı, Adnana Ötüken 
Kütüphanesi   uzman  Kur’an  î  Kerimi  Kurmanciye  1994  çeviren  Abdullah 
Memet Varli ise,  Dedesi « Mele Ibrahim  Hamidiye  Alaylarının 21 Alay birinci 
bölük  Yüzbaşı  Komutan  olduğunu105»  Kuran  î  Kerimin  başına    not  olarak 
düşüyor.  Bu  konuda ana kaynaklar , Osmanlı arşivleri ve Italyan Diplomatik 

102 Bertolt Brecht, Sosyalizm _çin Yazilar, Günebakan Yay. 1977, _st. s. 20l, 207, 208, 212, 222, 224, 225, 227, 
Çev. Mehmet Tim
103 Kemal Süphandag, Büyük Osmanli Entrikasi Hamidiye Alayları,Komal,Yay,2006,s.13«»
104 Ibid.s.9
105 Abdullak Memt VARLI, Kur’an î Kerim, Kurmancî 1994
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arşivleri,   Rus, Ingiliz,  Amerikan Fransız Genel  Kurmay arşivlerdir  .  Bunlar 
karşılaştırıldığında ortaya çıkan gerçeklik çarpıcıdır. 

Hamiye Alayları konusunda  Sn Murat Karayılan :

« Hamidiye  alaylan  sistemi,  Kürdistan'daki  toplumsal  sistemi  alt-üst  eden, 
böylece güç odaklanm zayıflatan ve bôlgede Osmanlı lehine denge sağlayan,  
tamamen  ona  hizmet  eden  bir  toplumsal  düzenin  kurulmasını  hedefliyordu.  
Güçlü  aşiretlere karş  güçsüz aşiretler  silahlandırarak,  digerlerine karşı  güç 
oluşturulmak isteniyordu. Bu durum küçük ve zayıf aşiretlerin işine geldigi için,  
onlardaki işbirlikçi-ihanetçi karakteri oldukça geliştiriyordu. 

Esasında Abdü1hamit'in bu politikası derin sinsiliklerle yüklüydü. Ana eksen 
Kürt aşiretlerini birbirinden uzaklaştırarak, aralarma husumet koyma temelinde 
çatıştırıp düşmanlaştırarak, yüzyıllarca sürecek Kan davalanm geliştirme ekseni 
üzerine kuruluydu. Kürt asiretlerin Osmanh yonetimine karşı kendi aralannda 
birlik yapmalanm engellemek ve tümüyle Kürt toplumunu güçten düşürmek için 
bu yöntem devreye sokulmuştu. 

1891 'de sayısı 40 olan Hamidiye alaylan, 1893'de 80'i bulmuş ve 63 aşiretten 
oluşuyordu.  işbirlikçi  alaylann  kurulmasmdaki  esas  amaç,  Kürt  toplumsal 
formunu  parçalamak,  gelişecek  Kürt  direnişlerini  bastIrmak  ve  Ermeni 
hareketlenmesine  karşı  kullanmaktı.  Bu  alaylar  yer  yer  Osmanh  subaylan 
tarafmdan  Ermeni  katliammda  kullanıldılar.  Aynı  şekilde  Kürt  toplumsal 
yapısını  da  parçalayan  bu  alaylar,  neden  olduklan  Kürt  iç  kavgalanyla 
Kürtlerin enerjisini bitiren ve derin toplumsal yaralar açan bir gerçeklige ve 
toplumsal bir trajediye yol açmışlardır. »106

Ilkin,  Sn  KARAYILAN’a  göre,  Hamidiye  Alayları  Kürd  Beylerinden 
oluşuyor ,onlarla sınırlanıyor.Oysa, bunlardan altısı Urfa’daki araplardan 1897 
de oluşturulmuş ve 1903 Yemen  arap  ayaklanmasında  kullanılmış, daha sonra 
30.000 güç olarak atsız olarak Trablus Garp’a gönderilmiştir.Yine Azerilerden 
Karapapağlardan  Beyazit’ta,Tutak’ta  Sivas’ta  kurulann  dörtle sekiz  arası 
Hamidiye Alayları107 vardır.Kürdler de dahil olmak üzere, bunların hepsi sünni 
islamdır.   Hatta,  1898’de   Fransa Konstantinople  Elçiliği  Askerî  Ataşesî  G. 
Dupont nun  24 Ekim 1898’de Savaş Baklanliığına  yazdığı mektupta «Osmanlı 
Hükümetinin  yeni  32 Hamidiye  Alaylarını  kurma kararı  aldığını»  bildiriyor. 
Gönderdigi listede 1-50 arası Kürd, 51-55 ‘i arab,56-58 Türkmen azeri, 59-61’i 
Karapapak eger bunlara 32 yenisi eklenirse Hamidilerin sayısı, 80 değil, 93 tür. 
Enver Paşa  1916’da Eyüp Pasazade Resul’a III. Ordudaki hizmeti için Harb 
Madalyasi veriyor. Bunun  dışında  Musul civarındaki Ezidiler’den Hamidiye 
Alaylarının teşkili için Mirza Bey 4. Ordu muşiri  Mehmet Zeki Bey’e verdiği 
dilekçe108  rededilmiştir.Aynı şekilde yeri  geldiğinde Xorasan’dan geldiklerini 
ileri  süren  bazı  Dersim Reisleri  kızıl  Sultan’a  30  temmuz  1312 yolladıkları 
dilekçe de rededilmiştir . Dilekçe ‘de şu ifadelere yer verilmiştir.

DERSIM REISLERININ SULTAN ABDÜLHAMID’E DILEKÇESI

“Devletli,  şevkatli,  mehabetli,  kudretli  efendimiz  hazretleri;  Cenabı Hak; 
padişahımız  efendimiz hazretlerini, velinimeti alem efendimizi, bütün mülk ve 
millete  bağışlasm.Şimdiye  kadar  devlet  askerlerinin  gün  be  gün 

106 Murat KARAYILAN, Kürdistan’da askeri çizgi,s.49
107 Osmanlı ArşiviY.PRK-AZJ.18-64-1308.B.32-(03-03-1891
108 Osmanlı ArşiviY.E.E.139-/13.5, Mart 1892
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fazlalaşmaslyla,  şan  ve  şereflerinin  yükselmesi  hakkmda  buyrulan  büyük 
lütuf,  bütün  fertleri  ihya  edip,  sonsuz  memnuniyetimize  sebep  olmuştur. 
Yüksek  askeri  fikirlerinin  yüksek  hükümlerine  tabi  olup,  sadakat  ve 
doğrulukla  hizmetlerinde  bulunmak  bütün  ekrammlz  gibi  bizlerde; 
padişahlmzin feyiz ve saadetinden istifade etmek arzusuyla, uğurlu saydığımlz 
Cenabl  cihan padişahina Canimizi  fedaya hazir  olduğumuzdan, lütfen ve 
merhametten  bu  havalide  bulunan  aşiret  fertlerimizle,  hazreti  padişaha 
hizmet olsun diye, Hamidiye Alaylan teşkilatma kayıt olunmamızı, merhamet 
ve şefkatle kabul buyurmasını niyaz ve istirham ederiz. Bu hususta ve bütün  
hususlarda  emir  ve  ferman  lütuf  ve  ihsan  şevketli,  kudretli  ve  mehabetli  
padişahlmlz efendimiz hazretlerinindir.109 

Bu dilekçeye imza atanlar, Dersim Reislerinden, Alim Ağazade Cemal, 
Ali  Keko  Zade,  Reso  Zade,  Deyap  Oglu  Süleyman,  Seyit  Ibrahim  Ağa,  
Ibrahim, Küs oglu Haci.

Tunceli  Milletvekili  Hüseyin  Aygün,   bu  belgeye  ne  diyeceğini 
bilmiyoruz ama kendisi« Dersimlilerin  Hamidiye Alayları’nda  
örgütlenen Sunni Kürt aşiretlerinin saldırılarına 19 ve 20 yüzyıl  boyunca-en az 
Ermeniler  kadar   maruz  kalmışlardır  »110 diyor.  Sn.Aygün,«Dersimliler 
Hamidiye Alayları altındaki Kürt aşiretlerinin kanlı saldırıları karşısında silahlı 
olmaları  ve  coğrafî  avantaları  sayesinde  sağ  kalabililer»111 diye  yazar. 
Tarihçilere göre sadece 1894’de öldürülen Ermenilerin sayısı 300.000 kişidir. 
Sn.  Hüseyin  Aygün’”ün  söylediği  doğruysa,  Hamidiyeler  en  az  300.000 
Dersimliyi  öldürmüştür.  Madem  ki,Hamidiyeler   bu  kadar  Dersimliyi  imha 
edilmiştir,( Fransa arsivlerine göre Dersim nufusu  500.000 dir) o halde   neden 
Dersim Reisleri  Albül Hamid’e  Hamidiyelere girmek için  dilekçe verdiler?

 Bu  konuda  araşıtrmacı  yazar  Seve  Evîv  Çiçek  değerlendirmesi 
tarihseldir..

“ Hamidiye Alayları  pratigi, örnegi Şerif Paşa`nın analizler yapabilmesi için 
yeterlidir.  II.Abdulhamit, panislamizm projesinini sahibidir. Osmanlı sınırları 
içindeki  halkların  tümünü  islamlaştırmak,  islamın  halifesi  olarak  onları 
yönetmek  temel  projeleri  arasındadır.  II.Abdulhamit`in  Kürdistan`a, 
Ermenistan`a yönelik politikaları çoğunluk tarafından anlaşılmaz.

109 OA-YPRK.AZJ.37/70.1314.R.27.(05-10-1896) bkz ;Kemal Suphandag, Büyük Osmanli Entrikasi  Hamidiye 
Alaylarin Komal ,Yay.2006,s.102-103
110 Hüseyin Aygün, 0.0.38 Resmiyet ve Hakikat, Dipnot, Yay. t2011 s.53, 
111 Hüseyin Aygün,age,ss97-98
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Resim 1 Kürd Hamidiye Atlıları 

Kürd  beylerine  işkence  yapılarak,  onlar  hapislere  tıkılarak,  zor  kullanılarak 
Hamidiye Alayları  oluşturulur.  Dünya kamuoyu önünde,  Hiristiyan aleminde 
1894-96  sürecinde  Osmanlı  ordusuna  bağlı  ve  değişik  halklardan  oluşan 
Hamidiye Alayları mensuplarının Sason bölgesinde işledikleri cinayetler, suçlar 
sadece  Kürd  Hamidiye  Alayları  mensuplarının  eylemleri  olarak  anlatılır.  
Sadece  Bayezid  Sancagı`ında  kurulan  Hamidiye  Alaylarından  dördü 
Karapapak`lardan  oluşur.  Örnegin,  Selanik`de  “Yahudi  Alayları” 
oluşturulmuştur. Kafkaslarda, Kürdistan`da var olan Hamidiye Alayları sadece 
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Evîn  Çiçek’e  göre,  Kürdlerden  oluşturulmuş  gibi  dış  dünyaya 
yansıtılmıştır.  Gelişmelerin  altyapısı  anlaşılamaz.  Hristiyan  camiası  kürde 
öfkeli,  tepkilidir.  “Vahşi,  hırsız,  soyguncu,  tecavüzcü.”  sıfatlarıyla  kürdlere 
yönelik hakaretler yapılır. 1894-96 sürecinde sadece ermeni mi zarar gördü? Ya 
kürdün kayıpları? 

Bölgeye  gitmeyen,  gidemeyen,  alan  çalışması  yapamayan  kişiler 
Konstantinopl’da  önlerine  konulan  sayfaları  haber  olarak  merkezlerine 
geçerler.  “Falandan  dinledim,  tanık  oldum.”  diyenin dogru  tespitlerde 
bulunduguna, dogru bilgi verdigine inanırlar. Söylenilenleri sözlü, yazılı tarih 
bölümlerine yerleştirirler. 

            II.Abdülhamid, Dogu’da ulusal uyanışları bastırmaya kararlıdır. Gerekli 
hazırlıkları  yapmıştır.  Hamidiye  Alayları  sebepsiz  yere  şiddet  kullanılarak 
oluşturulmazlar. İslamlaştırılan Kürd, islamiyeti iktidarda kalma anahtarı olarak 
kullanan,  annesi  ermeni  olup  kendisi  ermeni  halkına düşman olan osmanlı 
padişahı-halifesi  tarafından  zorla  silahlandırılıp,  Osmanlı  Ordusu`na  kadro 
yapılmıştır.  Kadro  yapılırken  de,  komşu  halkla  karşı  karşıya  getirmenin, 
çarpıştırmanın, düşmanlaştırmanın da zemini hazırlanmıştır. Sason bölgesinde 
kürd  ve  ermeni  birbirini  öldürürken,  Konstantinopl`da  daha  ileri  düzeyde 
hazırlıklar yapılır. 

                 Hamidiyeler, Kürdistan Ordusu’nun süvarileri degiller. Dönemin 
tanıgı, Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işleyişini en iyi bilenlerden Şerif Paşa`nın 
anlatımları; “ Türkiye`deki kürdler 5.000.000`durlar. Irk olarak gerçekten Türk  
olanların sayısı 3.000.000 bile degil. Persiyadaki kürdler, Türkiye’deki kürdlere 
bir şey oldugunda,  kürtlerin kaderi konusunda kayıtsız kalamazlar. Persiya`da 
ki endüstrinin en büyük kesimi kürdlerin elindedir. Pers halıları diye sunulan 
halıların  en  güzelleri,  “Sine  halıları”  olarak  adlandırılanhalılar  genç  kürd  
kadınları ve kızları tarafından yapılıyorlar. 

               Persiyadaki ve Türkiye`deki Kürdler bir bütündürler. Ayni etnik 
guruptandırlar. Onlar kendi silahlarıyla kendi varlıklarını, kendilerini bölücü 
ermenilere  ve  ülkelerinin  gelirlerini  almak  isteyen  şehvetli  yabancı 
saldırganlara  karşı  savunma  yeterliligine  sahiptirler.  Türk  egemenligine-
tiranlıgına karşı  da  kendilerini  savunurlar.  Bu  anlamda onlar  durumlarının 
gözönüne alınmasınına layıktırlar. Biz kürdleri düşünmek zorundayız. 

Kürdler  her  zaman çok  akıllı,  iyi  bir  şekilde  ermenilerle  birlikte  yaşadılar.  
Hamidiye  (II.Abdülhamit)  ve  İttihat-ı  Terakki  hükümetlerinin  yöneticilerinin 
planları  sonucu son yıllarda katliamlar gerçekleşti.  Biz  de bu katliamlardan 
dolayı üzülen acı çeken ermeniler kadar üzülüyor ve acı çekiyoruz. Hamidiye 
(II.Abdülhamit) ve İttihat-ı Terakki hükümetlerinin planlarından, son dönemdeki  
karışıklıklardan,  duyumlardan  sonra  insanlar  ermenilerin bagımsızlıga 
kavuşacaklarına  ve  kürdlerin  de  onların  egemenlikleri  altında  köle  olarak 
kalacaklarına inanmaya başladılar. 

Kürdler  bu  durumu  kabul  edemezlerdi.  Kürdler  devlet,  hükümet  ajanları  
tarafından fanatize edildiler.  Ne yazık  ki  onlar da öfkelerini,  kızgınlıklarını, 
hoşnutsuzluklarını  belli  ettiler.  Ermenileri  öldürdüler.  Bu  katliamdan dolayı 
oluşan  sınırsız  öfke  bitmeli.  Her  iki  halk  dost  olmalı. Osmanlı  
Imparatorlugu`nun refahı,  güvenligi  için yeniden geçmişteki  gibi,  daha önce 
oldugu gibi olmalılar.  
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Kürdler ve ermeniler farklı kökenlerden olmalarına ragmen, aynı geleneklere, 
düşünce yapısına, mentalitaye sahiptirler. Dostluk ilişkileri içerisinde yaşamak 

her iki halkın çıkarınadır. Kürdler ve ermeniler ülkelerinde reform-yenilenme 
yapmak, adalet ve eşitlik için kanunu degiştirmek istiyorlar.  İnanıyoruzki bu 
karar  her  iki  halkı  yeniden  birleştirecek,  biraraya  getirecektir.  Başta  da 
söyledigim gibi çözümde yöntem, metod sahibi olmak gerekir”112der.

Hamidiye Alayları konusunda en önemli  kaynak  Italyan Diplomatik Arşivi 
belgeleridir.  Italyan Diplomatik Arşiv Tarihçilerinden   Maurizio Russo113 Laura 
Luminari114  Lorenzo Mechi115,  Marco Bais116 ve diger araştırmacılar konuyu 
bilimsel olarak incelemişler boyutları onbinlerce belge ile tarihe kazandırmışlar.

             
 TC Genel Kurmay BSK  BUYUKANIT  VE KORUYUCULARI

Prof. Raymond Kévorkian117  hariç ki o, sadece  Maurizio Russo’nun birinci 
kitabını ele alıyor. Ancak bilimsel incelemesi sınırlı.  Öte yandan,  Stezfen 
Duguid’in ««The creation of  the hamidié  regiments had given some of the 

Kurdish tribes the impression that their traditional disregard for authority was 
now legally sanctioned and the result was a gradual increase in the level of  
112 Seve Evîn çiçek, kaynak .” (Chérif Pacha - Şerif Paşa, Mècheroutiette, Constitutionel Ottoman, Organe 

du Parti Radical Ottoman, Revue Mensuelle, 5 année, No: 40, Mars 1913,  La Question Des Réformes, s. 9)

113  Maurizio Russo, Italie. Commissione per la pubblicazione dei documenti italiani sull'Armenia   Documenti 
diplomatici italiani sull'Armenia. Seconda serie, 1891-1916. Volume 1, 1° Gennaio 1891 - 31 dicembre 1894 [Texte 
imprimé] / Commissione per la pubblicazione dei documenti italiani sull'Armenia ; a cura di Maurizio Russo, Documenti 
Diplomatici Italiani sull'Armenia 4 vol. Firenze 1999  Firenze : Commissione per la pubblicazione dei documenti italiani 
sull'Armenia, 1999Documenti diplomatici italiani sull'Armenia. Seconda serie, 1891-1916 
114 Laura Luminari , Documenti diplomatici italiani sull'Armenia. Seconda serie, 1891-1916. Volume 2, 1° gennaio - 31 
agosto 1895 [Texte imprimé] / Commissione per la pubblicazione dei documenti italiani sull'Armenia ; :  Documenti 
diplomatici italiani sull'Armenia. Seconda serie, 1891-1916  Firenze : Commissione per la pubblicazione dei documenti 
italiani sull'Armenia, 1999   XXVIII-525 p. : ill. ; 24 cm
115 Lorenzo Mechi, Documenti diplomatici italiani sull'Armenia. Seconda serie, 1891-1916. Volume 3, 1° Settembre - 31 
Dicembre 1895 [Texte imprimé] / Commissione per la pubblicazione dei documenti italiani sull'Armenia ;  Publication : 
 Firenze : Commissione per la pubblicazione dei documenti italiani sull'Armenia, 2000Description matérielle    :  XI-517 p. : 
ill. ; 24 cm

116 Marco, Bais, :  Documenti diplomatici italiani sull'Armenia. Seconda serie, 1891-1916. Volume 5, 1° Agosto 1896-31 
Dicembre 1899 [Texte imprimé] / Commissione per la pubblicazione dei documenti italiani sull'Armenia ; Publication : 
 Firenze : Commissione per la pubblicazione dei documenti italiani sull'Armenia, 2005 Description matérielle :  1 vol. 
(XLIX-391 p.) ; 24 cm
117

 Prof.Raymond, Kevorkian, La formation des régiments de cavalerie kurde hamidié, d'après les documents 
diplomatiques italiens 
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Kurdish violence after 1891»118 akademik yaklaşımı bilimsel değildir. Stephen 
Duguid, askeri kurumun bizzat Alman Generalleri temelinde örgütlediği resmi 
bir ordu olduğunu unutuyor. Ne Bayram Kodaman  ne Osman Aytar bu arsivlere 
giremedikleri gibi,  korucu sistemi ile Hamidiye Alayları karşılaşıtırmaları  da 
perspektiften yoksundur. Bayram Kodaman,119 “Hamidiye Alayları Ermenilerin 
hak iddia ettiği Doğu Anadolu Bölgesinin imparatorluk sınırları içinde kalması  
için Ermeni Silahlı Çetelere karşı kurulmuş paramiliter gruplardı. Bu grupların 
oluşturulmasında  özellikle  Doğu  Anadolu’daki  Kürt  aşiretlerinden 
faydalanılmıştı »  diyor.  Ilkin  bunlar  paramiliter  guruplar  degil,  osmanlı 
emperyalist ordusunun düzenli bir birimleridir. 

         Ikincisi, Hamidiyeler, sadece kürdlerden oluşmuyor.  Üçûncüsü, Gilles 
Doronsoro’nun  Hamidiyeler  ile  korucuları  aynı  düzeyde  görmesi  yanlıştır. 
Hamidiyeler  devletin  resmi  ordusudur.  Koruyucular  “paralı”  (mercener) 
askerlerdir.  Gilles Doronsoro” Bayram Kodaman’dan hareket ederek Aytar’la 
uzlaşıyor” :  Hamidiye Alayları ve köy koruculuğu, Kürdü Kürde kırdırtma ve 
« böl-yönet » politikasının birer araçlarıdır “120Eger iki askeri sistem aynı işlvi 
görüyorlarsa, neden Kodaman ve Aytar BM  Milletlerin bu konuda imzalanmış 
olduğu 4 Aralik 1989 tarihli uluslarası paralı alma, finanse etme  sözleşmelerine 
değinmiyorlar.  Besbelli  ki,  bay   Kodaman,  TC  devletinin  paralı   asker 

alma,egitme,  sıcak  çatışmazlarda  kullanma,  köy  yakma,  adam  kaçırma 
suçlarında kullamalarından  devletin resmi politikasının taraflarıdır. Nitekim TC 
Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükkanat Köy kouyucularını Genel Kurmay 
resmen kabul etmişti.

       2. MUSTAFA KEMAL VE TÜRK KÜRD  ITTIFAKI SAHTEKARLIGI

Karayılan  kitabında   “  Kürd  Teali   Cemiyeti’nin  Amed’deki  şubesi 
dikkate  alan  çevreler  bile  bu  tür   telkinleri   dikkate  almamış,  Mustafa 
Kemal’in çağrılarına uymayı daha çok gerçekçi bulmuşlardır” 121diyor. Oysa 
Mustafa Kemal, ocak 1917’de 400.000 Kûrdü zorla topraklarından ta Urfadan 
itibaren göçe zorlamıştır. Bu pratik  Kürd Jenosidir.Ama Mustafa Kemal  1916 
da Kürd beylerini Ruslara karşı savaşmaya anti ermeni anti hristiyan sloganlarla 
Sultanı kurtarma seferberliğine sürdürmüştür. Oysa o dönemde yani 16 kasim 
1916 ‘da Alişer Efendi önderliğinde diğer 13 Dersim Temsilcisyle Rus Orduları 
arasında  saldırmazlık  antlaşması imzalanmıştır. Alişer Efendi Kürdistan Teali 
Cemiyetinin Koçgiri Subesini kurucusdur.  Mustafa Kemal Amed’de  dincilerle 
Paşazade Ekrem Cemil Paşa’nın evinde onun dinci dedesi ile   oturup Sultanı 
kurtarma   namazlarını  kılarken,  Kurdistan’in  bağımsızığını  savunanları 
ingilizlerin   taraftarı  olarak  ilan  ediyordu.  Oysa  Mustafa  Kemal’in  kendisi 
ingiliz emperyalizminin  denetimindedir. Mustafa Kemal’i Samsun’a gönderen 
Damat  Ferid  Paşa  Hükümeti  ve  Ingilizlerdir.  Diyarbakır  ValisiAli  Faik 
ingililerle  işbirbirliği  içindedir.  Mezopotamya  ingiliz  fransiz  ve  Alman 
emperyalistlerinin  paylaşım  bölgesidir.  19  mart  1919  Alman  hükûmeti 
Weissemann’ı  Osmanlı  Bankası  yönetimi  için  Konstaninople gönderir.Alman 
Imparatoru  ile   Savaş  Bakanı  insiyatifi  ele  alır.122 Ikincisi,   ingilizler  Seyh 
118 Stefen,Duguid, «The Politics of Unity: Hamidian Policy in Eastern Anatolia», Middle Eastern Studies IX/2 (1973), pp. 
139-155.
119  Bayram Kodaman, SDÜ Fen Edebiyat FakültesiSosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2010, Sayı:21, ss.131-138.

120 Gillles Toronsoro,, Les politiques ottomane et républicaine au Kurdistan à partir de la comparaison des milices Hamidiye 
et korucu : modèles institutionnels, retribalisation et dynamique des conflits

121 Bayram Kodmaman, ibid.
122 S.R.NAVAL, N°466,19-03-1919, Constantinople , Colonel Foulon
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Mahmud Berzenci ile araplar arasında geliştirilen ittifakın £ön,üne geçmek için 
ingilizlerin  on yedi  arap  ilerigelenleri  kurşuna dizdi.  Bunun  üzerine   Seyh 
Mahmud  ile  Araplar  arasında  anlaşma  imzalandı.35  yüksek  rütbeli  subayı 
kurşuna dizildi.123 ¨Ingilizlerin istemi üzerine Mustafa Kemal Kürdistan Teali 
Cemiyetinin Amed Subesini kapatmıştır.  Bu nedenden ötürü  KARAYILAN’ın 
kitabında  ileri  sürdüğü «  19 mayıs  1919  da  Samsun’a  çıkışı   Anadolu’ya 
açılmasının Kürt ve halklarının bir ittifak içinde mücadele mevzisine çekme»124 

tezi  temelsizdir.  Kemal   Kemal  Konusunda  Kürdistan  Teali  Cemiyetinin 
açıklaması  şudur.  «  Mustafa Kemal  Kürd halkının da desteğiyle hareketinde 
başarıya  ulaştıktan  sonra  onları  hain  ilan   saymıştır.   Kurdistan  Téali 
Cemiyetinin  onunla ilgili açiklamasi sudur. « Mustafa Kemal , Kürd halkının 
varlığını inkar etmiş ve Kürdleri Türklerin arasında eritmeyi kararlaştırmıştır. 
Bu  amacına ulaşabilmek için  de  Kürd  dilini,  edebiyat  ve  kültürünü tümden 
yasaklamış; ayrıca Kürdçe kitap, dergi ve gazetelerin basılıp yayınlanmalarının 
yolunu da tümüyle kapatmıştır. »

«Bu ırkçı ve katı karara uygun olarak Türk asker ve polisleri, Kürdçe eski kitap, 
dergi ve gazeteleri toplayıp yakmaya başlamışlardır. Kürd diline, edebiyat ve  
kültürüne karşı yürütülen bu barbarlık ve düşmanlık, Şeyh Said ihtilali sırasında 
ve  ihtilalin  başarısızlığa  uğramasından  sonra  doruğuna  ermiştir.  Türk 
devletinin ordusu Kürdistan'a girip, bir yandan on binlerce Kürd kadın, erkek  
ve  çocugunu  kurşunlayarak,  süngüleyerek  öldürmüş,  binlerce  Kürd  köyünü 
yakmış, yüz binlerce Kürdü yerlerinden kaldırarak Anadolu'ya sürmüştür; bir  
yandan da eline geçen Kürdçe kitap, dergi ve gazetelerin tüm eski sayılarını 
yakıp yok emiştir. 

O katliamın ve o kanlı terörün korkusu altında birçok Kürd de kendi ellerindeki  
kitap, dergi ve gazeteleri korkularından yakmışlardır. O kanlı terörde yakılan 
Kürdçe eserlerden biri de "Jin" dergisiydi. "Jin"in çok sayıları Türk asker ve 
polisleri tarafından, bazı sayıları da kendi okuyucuları tarafından yakılmıştır. 

(20)  Kendisi Kürd halkı arasında "Kemal Paşa" adıyle tanındıgı ve kendisinden 
hep bu adla sözedildigi  için,  biz  burada adını  böyle  yazdık.  Belki  de  o  ad 
Osmanlı militarizminin ve Türk militarizmi ile Türk ırkçılıgının simgesi haline 
geldigi  için  Kürd  halkı  kendisini  "paşalıgı"yle  tanımıştır  ve  hep  o  adla  
kendisinden sözetmektedir. Onun "Mustafa Kemal", "Gazi" ve "Kemal Atatürk" 
gibi diger adları ile unvan ve soyadları Kürd halkı arasında yer tutmamışlardır.  
Çünkü o öyle bir askerdi ki, Osmanlı döneminin sonlarında artık köhnemiş olan 
Türk militarizmini modernleştirmiş, Türk ırkçılıgını kendi siyasetinin ve Türkiye  
Cumhuriyeti'nin  temeli  yapmış,  askerı  güçle  ve  barbarca  katliamlarla  Kürd 
halkının direnişlerini kırmıştır;  Kürd halkı ile olan ilişkileri  ve işlemleri  hep  
süngüyle olmuştur. Bu nedenlerden dolayı Kürd halkı hep "paşalık"la ondan 
sözetmiş ve ona hep "Kemal Paşa" 125demiştir.  

Böylece Kürdistan katliamı iki yönlü olarak yürütülmüştür: Kürd halkının 
123 S.R.Marine Turquie, N° 1262
124 M.  KARAYILAN,ibid.s.5
125  Jın,s.108
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katliamı  ve  Kürd  halkının  dilinin,  edebiyatının  ve  kültürünün  katliamı. 
Bildiğimiz kadarıyle, o vahşice terör ve barbarca katliamdan  "Jin"  dergisinin 
yalnız bir koleksiyonu yakılmaktan kurtulmuştur. 

Mustafa Kemalin Samsun’a çıkışıyla ilgili  Kürd  Türk  ittifakı  ve Kürd 
Bağımsızlık  ha reketinin ingiliz emperyalizmi ile işbirliği içinde olduğu savi 
ve tezi  her bakımdan yanlış, temelsiz ve çürük bir tezdir. Mustafa Kemal bir 
jenosidçi olarak görevlendiriliyor. Halkların dostu değil, düşmanıdır. Bu konuda 
niçin  PKK  gerilla  komutanları  bu  tür  tarihi  hatalara  giriyorlar.  Bu  sorunu 
belgeliyelim.

Padişah  Vahdettin  M.Kemal’in  çalışma  arkadaşları  olan  kişilerin 
istedikleri kararları onaylar. Mustafa Kemal,  15 Mayıs 1919’da İstanbul’daki 
Yıldız Sarayı’nda Sultan Vahideddin ile görüşür. Geniş yetkileri içeren padişah 
emri acil olarak yazılır, çıkarılır. Atamayla ilgili işlemlerin tamamlanması için 
çok acele edilir.

Bir  başka  gerçeklik  ise  Konstantinopolis  ve  Samsun-Amissos,  Büyük 
Britanya’nın, İngilizlerin kısmi denetimi altındadır. İngilizlerden izin alınmadan 
Konstantinopl’daki  Galata  limanı  geçiş  için  kullanılamaz.  Samsoun-Amissos 
limanına da çıkılamaz. İngiliz İrtibat Kumandanı Binbaşı Millingen, Samsun-
Amissos’a gidecek olan 35 kişinin hepsinin kurmay subay olduklarını açıklıyor.

16 Mayıs 1919 günü, İngiliz İstihbarat Subayı Yüzbaşı John Godolphin 
Bennett, onaylanan isimlerin yazılı olduğu resmi sayıların arka sayfasına vize 
damgalarını  basar.  M.Kemal,  aynı  gün  öğle  saatlerinde  Osmanlı  Sultanı 
Vahdettin’le  son  kez  görüşür.  Galata  rıhtımında,  vapurda  bekleyen  çalışma 
arkadaşlarıyla birlikte Samsun-Amissos’a hareket eder.

İngiliz  İstihbarat  Komutanı  John  Bennett’in  anlattığı  gerçekler;  “Bizden 
ruhsatname, vize istendi. Bir Türk subayının bozağı geçmesi için o zaman vize 
lazımdı. Geçişi için vize istenilen kişinin Osmanlı Padişahı’nın emin olduğu bir  
adam olduğunu anladık. Padişah Vahidettin kendisine çok güveniyordu. Yalnız 
heyette 3-4 kişi yerine, 35 kişi, büyük subaylar, albay, tuğgeneral filan vardı. Bu  
kişiler  kurmay subaylar  heyetindendiler.  En mühimleriydiler  ve gidiyorlardı.  
Ben  bu  gidişi  sadece  bir  müfettişlik  için  çok  buldum.  Bunun  için  bunların 
hepsine vize vermeyi sorumluluğumun üstünde gördüm.

Bana, “3-4 kişi gelecek, vize vereceksin” talimatı verildi. 35 kişi ve hepsi  
kurmay subaylar. Levazım falan değil, teğmen falan değiller. Bunun için bütün 
evrakı, dosyayı aldım. Harbiye mektebinin orada bizim İngiliz Kumandanlığı  
vardı.  Oraya  gittim.  Dedim ki,  3-4  kişi  yerine,  35  kişi  gitmek  ister.  Vizeyi  
verebilir  miyim?  Onlar telefon ettiler.  Cevap geldi;  "Padişah güveniyor. Siz 
vizeleri  veriniz.  Ne lazımsa yapılsın  ve  Mustafa  Kemal  gitsin.”  Ben  gittim.  
Belgeleri imzaladım, vizeleri verdim ve teslim ettim. Anladım ki orada bir şey, 
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bir  heyecan var.  Fakat  hiç bir  şey söylemedim. Çünkü sorumluluk bana ait  
değildi.  Bizimkilerin  biraz  anlamadığı  bir  şey  vardı.  Ben  bunları  tanımaya 
başladım ve hissettim. En ileri gelen, en zeki subayların seçildiklerini gördüm. 
Yani bu gidiş sadece bir müfettişlik için değildi. Tabi o zaman hiç kimse, hiç 
kimse,  buradaki  milliyetçiler,  bir  düzenleme,  bir  ordu,  bir  isyan  hali  
olabileceğine inanmazdı.

Biliyorsunuz ki, Yunanlar daha işgal etmemişlerdi. Mustafa Kemal derhal 
oraya  geçmişti.  Bence  biraz  acele,  o  kadar  acele  etmek  yok  idi. Yalnız 
Yunanlar'ın işgal ettiği haberi gelince, bunlar derhal karar verdiler. Çünkü Şavaş 
Bakanlığı’nda  hazırlık  tamamlanmamıştı.  Belki  bunun  için  biz  35  vize 
verdiğimiz  halde yalnız  19 kişi  gitti.  Çünkü hepsi  hazır  değildi.  Bençok iyi 
hatırlıyorum ki 35 vize verildi. Smyrne’nin işgali sebebiyle acele gitmişler. Kim 
hazır değilse, sonra geçsin denildi”126

M. Kemal, en üst birim osmanlı askeri kurmayı olarak Pontos, Ermenistan 
ve  Kürdistan’daki halklara  yönelik  yeni  kırım  emirleri  vermesi  amacıyla 
görevlendirildiğinde,  padişahın huzuruna  son  çıkışında,  kurulması  olası  bir 
Ermenistan, Pontos ve Kürdistan'ın oluşumuna sebep ve bahane olabilecek en 
küçük  bir  gelişmeye  meydan  vermeyeceği  sözünü  verir. Padişahının, 
efendisinin, sakin ve rahat olmasını ister.

Gerçekleri  M.Kemal’in  anlatımlarından  aktarmak  en  doğru  yaklaşım. 
Mustafa Kemal, Küçük Mabeyn'de Sultan Vahdettin'le 15 Mayıs 1919 yaptığı 
son  görüşmeyi  şöyle  anlatır  ;  «  Yıldız Sarayı'nın  ufak  bir  salonunda 
Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında, dirsegini 
dayamış  oldugu bir  masa ve üstünde bir  kitap vardı.  Salonun Boğaziçi'ne 
doğru açılan pencerelerinden gördügümüz manzara şu ; Birbirine muvazi
hatlar  üzerinde  düşman  zırhlıları,  bordalarındaki  toplar  sanki  Yıldız 
Sarayı'na
doğrulmuştu....Manzarayı  görmek  için,  oturdugumuz  yerlerden  başlarımızı 
saga,  sola  çevirmek  kafi  idi.  Vahdettin  hiç  unutmuyacağım  şu  sözlerle  
konuşmaya başladı: “-Paşa, paşa, şimdiye kadar bu devlete çok hizmet ettiniz.  
Bunların  hepsi  bu  kitaba  girmiştir.  Bunları  unutun.  Asıl  şimdi yapacağınız 
hizmet  hepsinden  mühim  olabilir.  Paşa  devleti  kurtarabilirsiniz!”  dedi. 
-Hakkımdaki  teveccüh  ve  itimadi  arz-i  teşekkür  ederim,  elimden  gelen 
hizmette kusur etmiyecegime emniyet buyrunuz, dedim.
-Sonra:
- Merak buyurmayınız efendimiz, dedim, nokta-i nazar-i şahanenizi anladım. 
Irade-I seniyye olursa hemen hareket edecegim ve bana emir buyuruklarınızı  
bir an unutmuyacağım.
- Muvaffak ol !

126 http://www.gelawej.net, Ocak 2006 
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-Hitab-i sahanesine mazhar olduktan sonra huzurundan çıktım.
Seryaver  Naci  Paşa  koridorda  elinde  ufak  bir  mahfaza  içinde  bir  şey 
tutuyordu:
- Zat-i Sahane'nin ufak bir hatırası, dedi.
Kapağın üstünde Vahdettin'in inisyalleri  işlenmiş  bir  saatti.  Peki,  teşekkür  
ederim,  dedim.Saati  yaverim  aldı.  Sonra  Yıldız  Sarayı'ndan  çıktığımız  ve 
hareket etmek üzere olduğumuzu gizlemek, saklamak ister gibi bir ihtiyatle, 
ayaklarımızın patırtısını işitmekten  korkarak, saraydan uzaklaştık"127

M.Kemal  kendisi  Padişah  Vahdettin  ile  olan  görüşmesini, 
görevlendirilmesini  şema halinde kağıt  üzerine çizerek  anlatır.  Enver  Paşa 3 
Eylül  1918  “Yedinci  Ordu  Kumandanı  Mustafa  Kemal  Paşa”  Padişahımız 
Hazretlerinin  yüksek  şahıslarına  ve  vazifeye  karşınız  tarafından  g¨sterilen  
sadakat  ve  fedakârlığ  dolaysıyla  yüksek  şahsınızı  Fahri  Yaverlik  mesleğine 
alınmanızı,  Padişahımız  ferman  buyurmuştur.Enver,  şifre  20-IX.334)  .  Bu 
yüzden   Vahdettin,   M.Kemal’in,  Pont-Euxin’e  (Pontos)  gönderilişini, 
görevlendirilişini  kendisinin  bizzat  kağıt  üzerinde  çizerek  anlatması,  T.C.de 
resmi  devlet  tarihi  olarak okutulan ve doğru olmayan cümlelerin anlaşılması 
açısından önemli. M.Kemal III.Ordu'ya müfettiş olarak tayin edilmiştir. O, hem 
askeri yöneticilere, hem de sivil idarecilere, mülkiyelilere emir verme yetkisi 
olan bir zattır. M.Kemal’in, teftiş dairesindeki askeri kıtalardan başka, komşu 
kolordulara  ve  vilayetlere  emri  geçerli  olacak,  memurları  istediği  gibi 
görevinden alacak veya tayin edecek bir yetkilidir. 6 Mayıs 1919 tarihli Harbiye 
Nezareti talimatnamesine göre Mustafa Kemal’in askerî ve mülkî görevleri;

a-Bölgede iç  güvenligin  saglanması  ve  güvenli  olmayan  durumun sebebinin 
tespit edilmesi.
b-Bölgede  öteden  beri  parçalı  bir  halde  varlığından  bahsedilen  silahların  ve 
cebhanenin bir an evvel toplatılarak uygun depolara konularak muhâfaza altına 
alınması.
c-Çeşitli alanlarda bir takım gurupların var olduğu ve bunların asker toplattığı ve 
gayr-i  resmî bir şekilde ordunun bunları himâye ettiginin iddia ediliği,  böyle 
gruplar mevcûd olup da asker topluyor, silâh dağıtıyor ve ordu ile de ilişkide 
bulunuyorlarsa kesinlikle yasaklanmları ve lağv edilmeleri belirtiliyor.

M.Kemalin yönettiği darbe ve sonrası

5 Ekim 1919’da Damat Ferit  Paşa Hükümeti düşürülür. Yerine Ali Rıza Bey 
geçirilir. M.Kemal, 21 Nisan 1920’de 14., 61.Kolordu Komutanlıklarına, Refet 
Beyefendi’ye,  bütün  vilayetlere  Müdafa-i  Hukuk  Cemiyetleri  Merkez 
Komiteleri’ne,  bütün belediye başkanlıklarına çağrıda bulunur. “  I.  23 Nisan 

127 Général Sherrill, A.B.D. Eski Türkiye Büyükelçisi, Adam-Eser-Memleket, Plon Yayınevi,
s.48, Paris, 1934)
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Cuma günü namazdan sonra Angora’da B.M.M.açılacak,  Cuma günü meclis 
açılmadan önce Hacı Bayram Camii’nde namaz kılınacak, bu namaza bütün 
milletvekili  adayları  katılacak,  Kur’an  okunacak  ve müminlere çağrıda 
bulunulacak. Namazdan sonra özel olarak düzenlenen bir lokalde toplanılacak 
ve binaya girmeden önce koyunlar kurban edilecekler. Toplantı sırasında bütün 
kolordu komutanlıkları  özel  güvenlik  tedbirleri  alacak,  camiyi  ve  binayı 
koruyacak. Bu kutsal  günün anlamını  belirtmek için Kur’an’dan sayfalar ve 
Peygamberin hayatını dile getirecek pasajlar okunacak, vilayetlerde, valilerin 
katılmalarıyla  özel  törenler  düzenlenecek.  Vatanımızın tehlike  de  olduğunu 
belirtmek  için  minarelerden  Kur’an’ın  okunacak.  Hutbe  sırasında  Yüce 
Sultanımızın, Halifemizin sağlığı için dua edilecek ve temennilerde bulunulacak.
Cuma namazından sonra Yüce Sultanımızın, Halifemizin kutsal kişili ği ve önemi 
üzerinde  durulacak,  vatanın  tehlike  de  oluşu  nedeniyle  her  vatandaşın  bu 
konudaki  sorumluluğunu  ve  yurtsever  görevini  yerine  getirmesi  için  ulusun 
temsilcilerinden oluşan B.M.M.ne görev devredilecek. Sonra Yüce Sultanımızın,  
Halifemizin  inancımızın  ve  milletimizin  bağımsızlığının  temsilcisi,  kurtarıcısı 
olduğuna  ilişkin  dualar  okunacak.  Yurtsever  ve  dini  merasimlerden  sonra 
camilerin çıkışlarında B.M.M.nin açılışı nedeniyle bütün Osmanlı kentlerinde 
yüksek otorite merkezinde tebrikler kabul edilecek. Cuma namazından sonra 
mevlüt  okunacaktır.  Bu  bildirinin  bütün  yerleşim  birimlerine,  ülkenin  bütün 
kurumlarına  ulaştırın.  Her  tarafa  asın,  dağıtın.  Allah’a  duacıyız.  Bize  
başarmamız için katkıda bulunsun. Temsil Komitesi Adına Mustafa Kemal”

M.Kemal,  22  Nisan  1920’de  şu  telgrafı  gönderir;  “Allah  izin  verirse 
B.M.M.si 23 Nisan 1920 Cuma günü açılacak ve çalışmalara başlayacaktır. Bu  
mesajla B.M.M.nin tek yasal  otorite olduğunu ilan eder,  tüm askeri  ve sivil  
otorite olarak milletimizin emrinde olduğunu beyan ederim. Temsil  Komitesi  
adına M.Kemal” 128

Nasıl  gazi  yapıldı?  “Sakarya  savaşı  sırasında  düşmanın  ilerlemesini 
izlemek için attan indi ve sıgarasını yaktı. At, kendisinin kibriti  çakmasından 
ürktü.  M.Kemal’in  yanından geçip,  M.Kemal’e  çifte  attı.  Atın  çiftesi  böbrek 
kesimine rast geldi ve M.Kemal sol yanı üstünde yere düştü. İlkin bu olay önemli  
olmayan bir kaza olarak düşünüldüyse de Polatlı’da kurulan genel karargahda 
yapılan kontrol de üç kaburganın kırıldığı, bir kaburganın da akcigerini
zedelediği ortaya çıktı.” 129. diyorlar.

Hellen-Rumca olan yerleşim birimlerinin adlarının türkçele ştirilmi ş 
halleri;

128 General Sherill, L’homme l’oeuvre, le pays, Traduit de l’anglais par Pierre Carolet, Librrairie Plon, s.79, 80, 
81, 82

129 General Sherill, L’homme l’oeuvre, le pays, Traduit de l’anglais par Pierre Carolet, Librrairie Plon, s .94
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Amassia(Amasya),  Amissos-Samsun(Samsun),  Sinope(Sinop),  Ayacık 
(Ayancık), Kastamuni (Kastamonu), Tripolis(Tirebolu), Kerassunde (Giresun), 
Cotroya-Cotyra (Ordu), Anderias,Endiryas,Endires(Suşehir), Sebastia-Sevastia-
Sêwaz  (Sivas),  Trebizonde  (Trabzon),  Nicopolis(Karahisar),  Argyroupolis  - 
Haldia(Gümüşhane), Neocecare(Niksar), Ropolis(Cevizlik), Colonia (Nicopolis-
Karahisar),  Çoroum(Çorum),  Sungurlu(Sungurlu),  Oenoe  (Ünye),  Therm- 
Thermodon (Terme)

Bu girişim destek bulur ve Şubat  1994'te ele alınan öneri,  parlamento 
tarafından 19 Mayıs'ı   "Pontus Rumlarının soykırımını anma günü"  olarak 
kabul edip, ilan eder. Cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis'in imzaladığı yasa 
8 Mart 1994'te Yunan resmi gazetesinde yayımlanır. Yunan resmi gazetesinde 
yayımlanarak yürürlüğe giren Pontus soykırımı yasası ;
« Madde 1: 19 Mayıs Pontus Yunanlılarının soykırımını anma günü olarak kabul 
edilir. Madde 2: Anma törenlerinin karakteri, içeriği,  düzenleyecek mercii  ve 
düzenleme türü,  yasal  Pontus cemiyetlerinin görüşü alındıktan sonra,  İçişleri 
Bakanı'nın önerisiyle yayımlanacak bir kararname belirlenir. Madde 3: Kanunun 
geçerliliği,  resmi  gazetede  yayımlanma  tarihinden  başlar.İmzalar 
Cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis, İçişleri Bakanı Akis Çohacopoulos,
Adalet Bakanı Yorgo Kuvelis. 8 Mart 1994 »

Mayıs  2006’da,  Selanik'te  Pontus  Rum  Soykırımı  anıtı  açıldı. 
Faşizanlaştırılan bir gurup linçci T.C. vatandaşı kendilerinin yönlendiren derin 
devlet mensuplarının istemleri üzerine Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu 
önünde  toplandılar.  Selanik’de  Pontus  Soykırım  Anıtı’nın  açılışını  protesto 
ettiler. Grup, konsolosluğa siyah çelenk bıraktı. Pontus Kürdistan'da, ulus-devlet 
görüşleri  geçmişde  yaygınlaşmaya  başlamıştır.  Kafkas  halklarının  Kürdistan 
vilayetlerine yerleştirilmeleri tepki toplamıştır. Kürdler aynı Pontos’daki Helen-
Rumlar gibi soykırıma ugratılmak amacıyla kış ortasında yiyeceksiz soykırım 
yolculuklarına  çıkarılmışlardır.  Binlercesi  zor  kullanılarak  ya  da  Teşkilat-ı 
Mahsusa  mensubu  Hacı  Bektaşlı  Cemalletin  Efendi,  Şeyh  Senusi  gibileri 
tarafından  din  anahtarı  kullanılarak  manipüle  edilmişlerdir  ve  osmanlının 
sömürge  elde  etmesi  için  cephelere  sürülmüşlerdir.  Bu  kişiler  cephelerde 
dondurulmuşlardır. Sivil halkın yiyeceğini gasp etme osmanlı geleneğidir.
Oluşturulan  kıtlık,  nufusu  azaltma  atakları,  aşiretleri  bölme,  asimile  etme 
amacıyla sürme, kürtleri sürdü.

Kürdler, emperyalist-kapitalist devletler yerine komşu halklarla kalıcı çözümler
sağlanabileceğine inanırlar. Bundan dolayı da bu degerlendirmede ele aldığım 
Pontos,  Yunanistan  yetkilileriyle  görüşürler.  Hazırladıkları  bildirilerde  Kürd 
ulusunun  evlatlarına  Osmanlı  Ordusu’na  asker  olmama,  komşu  halklarla 
savaşmama çağrılarında bulunurlar.
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Lychostatis  Hersonissos  Müsesi  –  Girit  Pontos’da  ki Rumlarda  siyasal 
örgütlenmenin  iki  boyutu  vardır.  Bunlardan  birisi;  Ekim 1917’yle  gündeme 
gelen,  “  Ezilen  ulusların  kendi  kaderlerini  tayin  etme  hakkı.”  Pontosluların 
bağımsız  bir  devlet  istemleri.  Constantinides’in,  Paris  Konferansı’nda, 
Pontoslular  adına Pont-Euxin  Bağımsız  Devleti’inin  kurulmasını  istemesi  bu 
temele dayanır.

1-Grec (Yunan) yazar Michail Roda’nın “  Asya Seferi(Felaketi)” adlı eserinde 
şöyle  bir  belirlemede  bulunduğu  belirtilmekte.“  l92l  yılında  Koçgiri  ulusal  
kurtuluş  hareketi  liderleri Amasya  Metropoliti  Germanos  ile  görüşüyorlar.  
Silah alabilmeleri için Germanos’ tan İngiliz lirası istiyorlar. Germanos isteği, 
Yunan (Gunaris) hükümetine bildiriyor. Metropolit Germanos ayrıca hükümete 
“ Kürt esirleri Türk esirlerden ayırın, onlara iyi davranın.” 

2-Kürdler “Geçici Kürt Hükümeti” bildirisinde “Yunanlılarla dost olma, kalma” 
çağrısı yaparlar. « Soylu Kürt Milletine; .…(…)…asırlardan beri esaret altında 
inleyen  Kürt  Milletinin  kurtuluşunun başlangıcı  ve bağımsız  Kürt  devletinin 
esası  olan  Geçici  Kürt  Hükümeti’nin  teşekküllünü  bütün vatandaşlara 
duyurmaktan onur  duyarız. Vatandaşlar  ! Bütün  Kürdistan  dahilinde ulusal 
hareketin  gelişmesiyle  hükümetimizin  kesin  kuruluşu hakkında  yapılacak 
muazzam teşebbüsün gerçekleşme zamanı  pek  yakındır. Ancak,  bu teşebbüs, 
bütün vatandaşların ayrı, ayrı yardımı olmadıkça gerçekleşemez. Her
Kürt  vatanı için bu emre büyük ve küçük birer görev ile yükümlüdür. Bunu 
ihmal edenleri tarih lanetliyecektir. Allah korusun, bu fırsatı kaçıracak olursak,  
yarın ki neslin huzurunda suçlu durumunda kalacağız. Çünkü bu büyük fırsat 
bir  daha ele geçmez. Vatandaşlar  !  Sizin şimdilik yapacağınız hizmet sabit 
fakat mühim ve muazzamdır. Siz, Mustafa Kemal’e karşı harb eden, Yunan 
Ordusu’na  karşı  bir  vaziyet  almaktan  ve  Mustafa  Kemal  lehine  harbe 
katılmaktan tamamen çekinmelisiniz. Çünkü Mustafa Kemal ile harb eden 
Yunanlıların Kürtlere karşı hiç bir düşmanlıkları yoktur ve olmaz…..(…)….. 
Geçici  Kürd  Hükümeti  Koçgiri  1921”130 Sonuçta,  KARAYILAN  gurubunun 
üstünde önemle   durduğu  Mustafa   Kemal’in  çağırısı  «Kürt  Türk  hepimiz 
kardeşiz,dindaşız   ecnebiler  ülkemizi  işgal  etmişler,  Kürdistan  yerine,  
Ermenistan  kurulma  tehlikesi  vardır,  din  tehlike  altındadır,  bu  değer 
yargılarımızı korumak için hepimiz gavur kuvvetlere  karşı savaşalım »131 bir 
yalandı. Tarih bunu kanıtladı.

 Nitekim, Fransız Yüzbaşı Henri Seignobosc tarafından yayınlanan “Turcs 
et  Turquie”  adlı  çalışmada  şu  tespitlere  yer  verilir;  “  Doğrusunu  söylemek 
gerekirse Jöntürk hareketi, askeri bir darbedir. Tarihte belki de tek örnektir.  

130 Evin Çiçek, Koçgiri Ulusal Kurtuluş Hareketi, APEC, İsveç, 1999

131  M. KARAYILAN,age,52
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Zira  askerlererağmen  şefler  tarafından  yapılmış  bir  darbedir...(...)...Onlar, 
yunanlıları,  özellikle  ermenileri  toptan,  kitle  olarak  katletmeyi  
düşündüler.Çünkü  sınırdışı  etmek,  kısa  zamanda  gerçekleştirilemiyordu, 
olmuyordu. Kendi büyük projelerini gerçekleştirmek için tek çözüm toptan imha 
etmekti.  Bu  işin  sloganı şuydu;  “Türkiye  Türklerindir,  Almanyanın 
yardımıyla....(..)...Fransa,  Nisan  1914’de,  Osmanlı  İmparatorluğu’na  tam 
savaşın başlama şafağında 500.000.000 frank ödedi Almanya, Fransa’ya karşı  
savaşacağını biliyordu. Avusturya ise Almanya ile ittifak edeceğini. Osmanlı’da, 
savaşta Almanya’nın bir güç olacağını biliyorlardı.” 132

Özet olarak;  450.000  Yunanlı göçe zorlandı ve öldürüldü.  150.000  kişi  
işçi taburlarında çalıştırılarak, öldürüldüler.  250.000  kişi  küçük Asya’dan ve 
Trakya’dan, Yunanistan’a kaçtılar.  350.000  kişi  Balkan savaşlarından sonra, 
büyük savaştan önce göçe zorlandılar. Bu olaylar halen devam ediyor.” 133

Metropoli  Germanos  « İnanın  bana  sayın  Constantinides,  Pont-Euxin’da 
160.000 nüfusdan, sadec %10’u kaldı. Bazı yerlerde çok nadir, % 20 yaşayan 
var. Diğeri göçe zorlandılar. Ancak, 100 hanelik köylerden sadece % 5’i geri 
döndüler.  Diğerlerinin  hepsi  öldüler.  Trebizonde’de  acılar  görece  daha  az. 
Çünkü  orası  Rusların  işgali  altındaydı.  Ancak  Ruslar  terk  ettikten   sonra, 
buradaki  şehir  ve  civar  köylerin  hepsi,  diğerleri  gibi  oldular.  Geri  kalanlara 
hayvanca  muamele  yapıldı.  Özet  olarak  Pont-Euxin’un durumu  budur. 
Zorlukları düşünün. Pont-Euxin yurtseverliğindeki gücümle ve Yunan soyunun 
canlılığındaki cesaretimle asla cesaretsizliğe düşmeyeceğim. İnsanca, mümkün 
olabilecek ne varsa, onu ulusal ve dinsel görevim icabı yerine getireceğim.

Kutsal amacımızın başarısı için Avrupa kamuoyunu aydınlatmanız çok yararlı  
olacak. Sizden ricam, ricayla bağırıyorum, Türklerin işledikleri suçlar dünya 
tarihinde  tektir,  benzeri  yoktur.  Gelecekte  bunlar  tarafından  yönetilmek 
imkansızdır.  Avrupa  müttefiklerimizin  bu  katil  halkı  cezalandırma  ödevleri  
vardır.  Avrupalılar,  bizim  ulusal  duygumuza  yeterli cevap  versinler.Eğer 
Pontos’un,  anavatanımız,  Yunanistan’la  birliği  mümkün  değilse,  Avrupalı 
müttefiklerimizin  görevleri,  başka bir  demokratik  yönetim biçimi  altında bir  
Pontos devletini yaratmak, kurmaktır. Her ne kadar Pontos’un nüfusu % 10’a  
düştüyse  de,  bu  ölenlerin  ataları,  50  yıldan  beri  Rusya  Kafkasya’sında 
bulunuyorlar. Biz onları zorla buraya getireceğiz, yerleştireceğiz. Vatanımızın 
engin  topraklarını  yeniden  insanlaştırmak  için.  Haydi  kardeşlerim  ağlayın. 
Protesto  edin.  Yeryüzünün  güçlülerinin  kapılarını  çalın,  ısrar  edin,  isteyin.  
Yurtseverlerinizin öldükleri amaçlar için, bu ulusal gereksinim için ölün.
Hellenesizmin ulusal yeniden doğuşun bir vatan parçasınıı elde edebilmek için 
sonsuz fedakarlıklar ve ancak çok kan dökerek bu büyük şansa sahip oldu.
132 Henri-Reymond-Jean Seignobosc (Capitaine), Turcs et Turquie, Paris, Payot, 1920, s.10, 34, 62, 147
133 Jeanne Z. Stéphanopoli Histoire Complete des Massacres-Un Plan Diabolique, Paris,İmprimmerie Chaix, 1919 / MFICHE 
4 / Bibliothèque Nationale de France 4 J 719(31
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Siz ve dört bir tarafa dağılmış olan bütün Pont-Euxin’lular için, Yüce Tanrı’ya  
dua ediyorum. Pont-Euxin adına hepinizi kardeşçe selamlarım. Sıcak dostluk  
temenilerimle. Amassia Archiveque Germanos”134

Suşehir; Anderias-Endiryas-Endires.

...(...)...Ortodoks  kilisesinin  verdiği  bilgilere  göre,  Pont-Euxin’daki  Ortodoks 
Yunan toplumunun sayısı;  türklerin  baskılarından ötürü bir  kaç  yıldan beri  
yabancı ülkere mülteci  olarak giden  350.000  kişiyi  hesaba katmazsak, nüfus 
700.000’dir.  Bunun dışında yaklaşık olarak  250.000  kişi  Kafkasya’da. Bütün 
bunlar  dönmek  için  kendi  vatanlarının  kurtuluşunu  bekliyorlar.  Amassia, 
Colonia (Nicopolis-Karahisar), Cesarée, toplam  1.850  kilise,  1.400’den  fazla 
okul,  2.650 öğretmen, 60.000 kız, erkek öğrenci vardır.  Kafkasya ya kaçabilen 
Pontoslular  geri  dönmek  isterler.  İngilizler  ise  1919’da  kendileri  için 
savaştırmak  amacıyla  Hindistanlı  askerleri  Samsuna  götürürler.  Silah,  asker 
yığınak yaparlar.  Evîn Çiçek göre Bu süreç de bölge de Pontoslular ittihatçılar 
tarafından öldürülüyorlardı.  Meşhur teşkilatçı Topal  Osman Aga ve adamları 
M.Kemal’den  aldıkları  bütün  yetki  ve  techizatla  yerli  ve savunmasız  olan 
insanlara saldırırlar.İngilizler, Konstantinopl’da Osmanlı yöneticileriyle sürekli 
bilgi  alışverişi  içindedirler.  İlişki  için  kapılar  açık  tutulur.  Yunanlılara  karşı 
Konstantinopolis’deki Osmanlı yöneticilerini desteklerler. Silah akışı sağlarlar.
İngilizler, Rumların kendi topraklarına dönmelerine izin verilmemesine niye göz 
yumdular?  Çünkü  alman-osmanlı  emperyalizminin  egemen  olmak  istedikleri 
memleketler  de  ingilizler  egemen  olmak  isterler.  Pontusluların, 
Ermenistanlıların,  Kürdistanlıların  geri  dönmelerionların  amaçlarına 
ulaşmalarını  engelleyebilir!  Müslüman olan veya olmayan halklarınsoykırıma 
uğratılmalarına  sessiz  kalınmasının  temel  nedeni  de  budur.  Kürdistan’da  da 
işgalekarşı  çıkan  kürdleri  bombalamakla  meşguldurler.  İttihatçılarla 
savaşmıyorlar.  Amaç özgür bir  Pontos,  Ermenistan,  Kürdistan için  var  olan, 
gelişebilecek çalışmaları, girişimleri durdurmak ve ortadan kaldırmaktır. Zaten 
1.  Dünya  Savaşı  dönemindeki  soykırımlarla  nufus  oranları  fazlasıyla 
azaltılmıştır. Kafkas bölgesi, Pontos, Ermenistan, Kürdistan halklarının özgürlük 
istemleri  ingilizleri  tedirgin  eder.  Karşı  duruş  konusunda Konstantinopl’daki 
osmanlı yönetimiyle hemfikirdirler. Her iki sömürgeci imparatorluk bağımsızlık 
istemlerini  imparatorluklarının  yayılmacılıkları  açısından  tehlike  olarak 
algılarlar.Yeni  Osmanlı  yöneticileri  Mondros  ateşkesi  sırasındaki  sınırları 
Osmanlı sınırları olarak kabul ettiklerinden bu ateşkes sonrası Kürdistan’daki 
İngiliz, Fransız ve Ege’deki  Yunan, İtalyan askeri varlıklarını kendi çıkarları 
açısından  tehlikeli  bulurlar.Misak-ı-Milli  olarak  adlandırılan  sınırların 
kendilerine bırakılmasında ısrar ederler. İngiliz ve Fransız, İtalyanlarla dirsek 
temasları devam eder. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlar arasında paylaşım 

134  Edité par la Délegation du Congres Pan-Pontique, İmprimerie Dubois et Bauer, 34 RueLaffitte, 1919, Paris / 
8.O2A- 513/ D1-553 L3.8.A/ Bibliothèque Nationale de France)
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kavgaları  mevcuttur.  Bundan dolayı  ingilizler ve italyanlar  ittihatçılarla gizli 
antlaşmalar yaparlar. İngilizler hem Yunanlılarla hem de ittihatçılarla dirsek
temasındadırlar.  İtalyanlar,  ittihatçılarla  silah  satış  antlaşması  yaparlar.  Bu 
antlaşma dahi emperyalist işgalin olmadığını belgelemeye yetiyor. İşgalci, işgal 
ettiği imparatorluğun yöneticilerine silah satar mı ? Antlaşma, satışlar belgeli 
durumda. Yunan Ordusu mensuplarıyla çatışmalar yaşanır. Bu silahlarda onlara 
karşı  kullanılır.  Osmanlıların  1.Dünya  Savaşı’nda  yenilgisi  ezilen  halkları 
umutlandırır.  Ezilen  halkları  destekliyor  görünümü  içinde  olan  emperyalist-
kapitalistler  değişik  ad  ve yöntemlerle  Osmanlıların  yerini  almaya  başlarlar. 
Arap  toprakları  yeniden  paylaşılır.  Eğemen  olunmaya  çalışılır.  Kürtlerin  ve 
Kürtlerle  iç  içe,  yan  yana  yaşayan  Lazların,  Ermenilerin,  Asuri-  Keldani-
Süryanilerin, Pontosluların ve diğer bölgelerdeki Greklerin, Kafkas halklarının
gelecekleri, emperyalist-kapitalistler arasında bölüşme, tartışma konusu olur.
Osmanlı yöneticileri de başka halklara ait olan ve kendileri tarafından yönetilen,
vergilendirilen  toprakları  denetim  altında  tutabilme  yollarını  düşünerek 
entrikaları  geliştirirler.  İngilizler  ve  Fransızlar,  Rusya’da  Ekim  1917’deki 
gelişmelerin,  iktidar  değişiminin  Ön  Asya’da,  Ortadoğu’da,  Asya’da 
yayılmaması, hatta başarısız olması için yoğun çaba gösterirler. Ekim 1917’yi 
gerçekleştiren Bolşeviklerin osmanlı yöneticileriyle ilişkiler geliştirmelerinden 
dolayı  da  yeni  bir  strateji  saptamak  zorunda  kalırlar.  İttihatçılara  sert 
yaklaşmazlar.  Görüşmeler  devam  eder.  Aralarında  Kürtlerin,  Ermenilerin, 
Hellen-Rumların,  Asuri-Keldani-Süryanilerin  ve  Osmanlı  İmparatorluğu’nun 
geleceği konusunda tartışmalar, görüş alışverişleri yapılır. Bolşevikler, ingiliz, 
fransız  yayılmacılığına  karşı  ittihatçılarla  birlikte  davranıp,  ittihatçıların 
sömürgeleştirme projelerinin başarılı olması için gerekli katkıları sunarlar.
Berlin  Antlaşmasında  belirtilen  şartlar  yerine  getirilmediği  için  İngilizler, 
Kıbrıs’ı, Rus yöneticiler ise Kars ve Ardahan’ı Osmanlıya iade etmezler. Ta ki 
Ekim  1917  de  iktidarı  imparatorluk  yöneticilerinden alan  Bolşevikler 
ittihatçılarla  dostluk,  dayanışmayı  daha  fazla  derinleştirene  kadar.  Halkların 
kendi  kaderlerini  belirlemesi  sloğanını  Kürdistan,  Pontos  halklarına  layık 
görmeyen  bolşeviklerin  ittihatçılarla  olan  ilişkileri  çok  özeldir.Pontos’daki 
Hellenes-Rumlar,  1914-18  sürecindeki  sürgün  ve  soykırımlardan  geriye 
kalabilenler, sömürge bir memleketin insanlarıolarak yaşamak istemezler. 1919-
23 sürecinde de Helenler soykırım yaşamaya devam edeceklerdir. Onlar, ulus 
olarak  kendilerini  korumak  için  çözümler  ararlar.   Köle  olarak  yaşamak 
istemezler.  1919-23  sürecinde  de  Helenler  soykırım  yaşamaya  devam 
edeceklerdir. Onlar, ulus olarak kendilerini korumak için çözümler ararlar.
Rusya kendi toprakları üzerinde, sınırları içinde kurulmuş Müslüman devletlerin
bağımsızlıklarını  tanıyacak  ve  onların  toprak  bütünlüklerini  güvence  altına 
almayı taahhüt eder. Rusya, Türkiye’ye malzeme, araç-gereç ve parasal olarak 
yardımı  taahhüt  eder.  Rusya,  Türkiyenin  isteği  üzerine  bütün  kadrolarıyla,  
gerekli  olan malzeme ve  techizatlarıyla  birlikte  iki  askeri  birliği,  kolorduyu 
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gönderecek. Eğer gerekirse ek kolordularda takviye etmeyi taahhüt eder. Her iki  
hükümetin onayı beklenmeksizin işgalcilere, düşmanlara karşı düşmanlık devam
ettirilecektir.”135 [....]maceracı karakterinden ötürü Bab-ı Ali’nin kendisinden 
endişe duymasına neden olur. Bundan dolayı Damat Ferit  Paşa onu 3.Ordu  
genel müffetişi olarak eyaletlere göndermeyi uygun görür. M.Kemal, kendisine 
verilen bu misyonun ve hareket koşullarının farkındadır. Konstantinopolis’da, 
Haydar  Paşa  iskelesinde,  Canik’e  hareket  etmeden  önce  şöyle  der  ;« 
Gidiyorum,  ancak  bana  uygun  düşecek  günde geri  döneceğim.  »  Kendisine 
verilen görev ;  M.Kemal, hareketsiz hale gelmiş jandarmaları örgütleyecekti. 
Aynı  zaman  da  Müslüman  toplulukları  silahlandıracaktı.  Böylece  barış  
konferansı tartışmalarında müttefik devletler üzerinde bir baskı oluşmasına 
hizmet  edecekti.  O,Anadolu  topraklarına  adım  atar,  atmaz  Türkler  için  
Türkiye isteminde bulundu. Enver veTalat’ın kaçmalarından sonra bir şefe  
ihtiyaç vardı. Bu kişi ise M.Kemal’di. »136 

Bu  açıdan  Erzurum  ve  Sivas  Kongreleri,  Kürdistan’ın emperyalist 
bölüşüm  politikalarıdır.  Jenosid  Pratiklerinin  planıdır. Karayılan  Gurubu 
«1919’da Koçgiri  isyanında izlenen uzlaşma yolunun nedeni budur»137 diyor. 
Ilkin  Koçgiri  Ulusal  Kurtuluş  Hareketi  direnişi  1919 de değil,  Mart-Haziran 
1921’dir. Ilk Kûrd direnişi, 1925 Şeyh Said Efendi’nin değil, 1907 Dersim 1921 
Koçgiri  direnişleridir.  Ikincisi,«Türkün,  Kürtsüz,Kürdün,Türksüz»138 

yaşamayacağı  tezi   Teşkîlat  î  Mahsusa  Diyarbakır  temsilcisi  Ziya  Gökalp’a 
aittir.  13-25  ekim 1909’da  Selanik’de  düzenlenen   Ittihat  ve  Terrakı  ikinci 
Kongresine  Diyarbakîr  delegesi  olarak  Tripoli  Delegesi  Mustafa  Kemal’le 
birlikte  Kongreye  katılır.139 Merkez  Komite  üyesidir  Mustafa  Kemal  ise, 
Teşkilat  î  Mahsusa’nın  ajan listesinde Major  of  the Hareket140 rübesiyle  35. 
sıradadır. Her ikisi  Pirinçizade Arif birlikte jenosidé katılanlardır.

GERILLA HAREKETI ÜZERINE

1961 de Ernesto Che Guevara, Gerilla savaşı üstüne  yaptığı incelemede141 

Gerilla’nın temel ilkeleri,özü,stratejisini taktik ve uygun alanları ve gerilla’nın 
gelişimini  ele  alırken,  sivil  toplumu,  gerilla’da  kadının  rolünü,  sağlık 
sorunlarını,sabotaj,propaganda, iletişim,ideolojik eğitim konusunda   devrimci 
hareketin  askeri  örgütünü esas aldı,gördü ve   değerlendirdi.  Küba’da  gerilla 
savaşı, sadece Batista diktatörlüğüne son vermekle kalmadı,fakat aynı zamanda 
Latin  Amerika’da  halk  kitlelerini  etkiledi.  Che  “halk  kitleleri  orduya  karşı 

135 A.E.M.A.F. 3. Bureau, Section d’Orient, C.S., sayfa; 6, örnek; l, Genel istihbarat No: 21,Constantinople; 
23.11.1920, Midi N.5, A.E, Türkiye, Kaynak; Çok ağırbaşlı bir ishihbaratçıyine kesilmiş bilgi - Kısmen tebliğ
136 Michel Paillares, Le Kémalisme Devant Les Alliés, Edition du « Bosphore », Constantinople, 1922, p.13, 49
137 M. KARAYILAN age,s.54
138 M.KARAYILAN,ibidem.
139 Raymond Kévorkian, Le Génocide des Arméniens, Paris,2006,Odile Jacob,s.151
140 Philip, Stodard, These de doctorat sur l’Organisation Spéciale.
141 Guerrilla Warfare  By Ernesto "Che" GuevaraWritten in 1961
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savaşı  kazanabilir.  Devrimi  yapmak  için,  ayaklanmayı  gereçekleştimek  için,  
bütün koşulların olgunlaşmasını beklemek gerekli ve zorunlu.”142diyordu. «Küba 
halk ordusunun Batistia diktatörlüğüne karşı zaferi, gösterdi ki, bir halk gerilla 
savaşıyla  kendisini  ezen  iktidarı  yıkarak,özgürleştirebilir.»  Küba  Devrimi, 
devrimci  hareketlerin  mekanizminde   üç  temel  değişiklik  ortaya  koydu.” 
Birincisi,  halk  güçleri,düzenli  orduya  karşı   savaşı  kazababilir.  Ikincisi, 
devrimyapmak  için  her  zaman  bütün  koşulların  olgunlaşmasını  beklemek 
gerekmez.Üçüncüsü,  az  gelişmiş  Latin  Amerika’da.  Kırsal  gerilla’ın  silahlı  
mücadele alanıdır”.143

 Küba’da gerilla savaşı yöntem , strateji, taktik askeri eylem tekniklerini 
dört  aşamada  incelemek  mümkün.  Birincisi  öz  savunma’dır.  Meksika  ve 
Colombia’da köylülerin, Bolivya’da işçilerin yürüttüğü mücadele biçimi bir halk 
seferberliği  olarak  kabul  edilir.  Meksika’da  144 Emiliano  Zapata’dan  sonra 
Marcos  önderliğinde  ZELN’le  başlatılan  silahlı 
mücadeledir.Venezuelle,Guatema,  Bolivia,  Colombia  uzun gerilla  mücadelesi 
veren ülkelerdir.Bunlara, Nikacaragua ile Perou ‘yu’da katmak gerekir. Ikinci 
aşama,  silahlı  propagandadır,  bu  başarılmış  askeri  bir  eylemden sonra  gelir. 
Üçüncüsü,temeli  kırsal  alanda olan  gerilla  kareketidir.  Dürdüncüsü,  Parti  ve 
Gerilla hareketi  arasındaki  ilişkidir. Halk ordusu partinin çekirdeğidir.

142 Ernesto Che Guevara,Principe généraux de la guerre de guerrilla,La découverte,2001,p.29
143 Ernsto Che Guevara,ibid.29
144 Voir Dr Ali KILIC,Pêrodaisé Meksika,
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Latin  Amerika’da  ve Kuzey  Amerika’da,  25 ile  40 milyon  halkın  jenosidle 
uğradı.Kızılderililerin  sömürgecilere  karşı  direnişini  en  büyük  gerrilla 
hareketidir. Meksika,Brezilya, hareketleri, Emiliano Zapata ‘nın  direnişleri, biz 
Guti’lerden,Mittani’lerden, Medler’den Kardoukhoi’lardan çok sonradır. Her ne 
kadar, Xenophon’un Atlar üzerine incelemesi, ilk çalışma olarak düşünülüyorsa, 
I.Ö. XV aslında Mittani kökenli  Kikkuli 145, Hittitlerin atlarını eğitme kitabını 
Xenophon’dan  on  bir  asır  önce  yayılamıştır.  Xenophon’un  askerlerinin  önü 
Kardoukhoi(Karduklar) tarafından kesilmiş, iki askeri öldürülmüştür.Xenophon 
Cesetleri  bile  alamamıştır.Karduklar,  dağların  sarp  geçitvermez  bölümlerini 
tutmuşlar.  Xeniophon  “elimde  iki   savaş  esiri  var,düşman  bize  çok  zorluk 
çıkarttı,biz  de  pusu  attık,biraz  nefes  aldık,onlardan  çok  insan  öldürdük,ama 
onları canlı olarak yakalamak istiyoruz, ülkeyi çok iyi bilen kendimize klavuz 
almak  istiyoruz.Hemen  iki  insanı  getirdiler.Bir  birlerinden  ayırdılar,bilinen 
yoldan  başka  bir  yol  bilip  bilmedikleri  soruldu.Ilk  adam  bütün  tehditlerle 
konuşturulması  denendi( 
Ο µεν, ουκ,εφη,µαλα πολλων φοβων προσαγοµενων) hiç bir şey bilmediğini 
ifade etti. Hiç bir şey söylemediği için diğerinin gözleri önünde  boğduruldu .
(ορωντος του ετερου κατεσφαγη).Ikinci adama gelince, yoldaşının hiç bir şey 
bilmediğini,bunun  nedeni, doğru yolun geçtiği köyde arkadaşının biricik kızının 
evli olduğunu belirtti.Kendisi de konuşmadı.Ancak o köyden geçmemek üzere 
bir başka bir yolu kendidilerine göstereceğini dile getirdi.»146 Aradan yirmi beş 
asır  geçmesine rağmen hala Kürdistan dağlarında Kürdler kimyasal silahlarla 
bütün dünyanın gözleri  önünde boğduruluyor.  Kürdistan’da gerilla savaşı  Sri 
Lanca’nın  Tamoul  Gerillarına  uyguladığı  jenosid’le  karşı  karşıya.  TC Genel 
Kurmay Başkanlığına getirilen, savaş ve kimyasal jenosid suçlusu, Necdet Özel 
ver  Genel  Kurmay  sitesinde  yayınlanan  yazılar  bunun göstergesidir.  AKP 
Hükümeti  ve  Genel  Kurmay,ABD  nin  Vietnam  saşında  kullandığı 
kimyasal,biolojik ve bakteriolojik silahları kullanıyor ve Sri Lanca uygulamaısı 
yürürlüğe koyuyor. Benliğini emperyalist ideolojiye teslim etmiş olan Ahmed S. 
HASHIM147 ‘in« Aslanlar ve Kaplanlar cennette» Sri Lanka halkının mücadelesi 
ile  alay  edecegine  ve  TC  Genel  Kurmay  sitesinde    yayınladığı  yazı« Sri  
Lanka’dan çıkarılabilecek dersler terörizm ve ayaklanma sorunuyla karşılaşan 
pek  çok  ülke  için  öğreticidir.  Bu  makale  çatışmanın  kökenlerine,  bunun 
ardından uzun süreli  iç savaşın 1983 ve 2009 arasındaki  evrimine eğilecek.  
Odağımız Sri Lanka’nın zafer stratejisinin nasıl bir evrimden geçtiği üzerinde 
olacak. Bu zafer savaşçı bir örgüt olarak Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları’nın 
(TEKK) fiili olarak imha edilmesi ve neredeyse tüm kurmay önderliğinin etkisiz  
hale  getirilmesiyle  sonuçlanmıştır.  Makale  öncelikle  çatışmanın  tarihsel  ve 
siyasi  zeminine  kısaca  eğilecek.  İkinci  olarak  savaşın  biçimine  yönelip  bu 
145  Kikkuli  [Traité hippologique, L'art de soigner et d'entraîner les chevaux , texte hittite du maître écuyer Kikkuli ; trad. et 
présenté par Emilia MassonLausanne : Favre, 1998
146 Xenophon,ΑΝΑΒΑΣΙΣ,∆,(β),IV,Les Belles Lettres,1967, pp.10-+11
147 Ahmed S. HASHIM Stratejik Çalışmalar Profesörü, Naval WarCollegeNewport, Rodos Adası 
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çatışmanın silahlarının ne  olduğunu soracak.  Üçüncü olarak da makale Sri  
Lanka  Hükümetinin  (SLH)  olayları  lehine  çevirmesine ve  2009  Mayısında 
dramatik bir zafer kazanmasına imkân tanıyan faktörlerin ne olduğunu ortaya 
koyacaktır.»  Kimyasal  jenosidin suç ortağı  Prof.   Ahmed Hashim,TC Genel  
Kurmay sitesinde,« Bir buçuk yıl  önce, Sri  Lanka Silahlı  Kuvvetleri  (SLSK) 
çağdaş  zamanların  en  zorlu,  yenilikçi  ve  acımasız  terörist/ayaklanmacı 
örgütlerinden biri olan ve Sri Lanka’daki Tamil etnik topluluğunu temsil etme 
iddiasındaki Tamil  Eelam Kurtuluş  Kaplanları’nı (TEKK) kesin bir yenilgiye 
uğrattı.  Sri  Lanka  hükümetinin  neredeyse  20  yıldır  pek  az  gelişme 
kaydedebildiği düşünüldüğünde, bu örgütü otuz yıllık uzun süreli ve görünüşte 
sonu gelmek bilmeyen bir çatışmanın ardından nasıl yenilgiye uğratabildiğinin 
öyküsü kayda değerdir. Terörizm afetiyle ve iç savaşla karşılaşan pek çok ülke 
Sri  Lanka  zaferinin  doğurduğu  dersleri  çalışmakta  fayda  göreceklerdir.  Bu 
bağlamda Sri Lanka dersleri terörizm ve ayaklanma sorunuyla karşılaşan pek 
çok ülke için öğretici olacaktır. Elbette terörizme ve ayaklanmacı gruplara karşı 
zafer kazanılmasında, ülkelerin çevresel, kültürel, siyasi ve sosyal farklılıkları 
dikkate  almadan  evrensel  olarak  benimseyebilecekleri  tek  bir  sihirli  şablon 
mevcut  değildir.  Bu bağlamda Sri  Lanka için  işe yarayan her şeyin  zorunlu 
olarak  diğer  ülkeler  tarafından  benimsenebileceğini  iddia  etmiyorum. 
Terörizmle ve devlet-dışı ayaklanmacı öznelerle karşılaşmış her ülkenin kültürü, 
çevresi,  arazisi  ve  uluslararası  faktörleri  bağlamında  kendi  mizacına  ve 
özelliklerine uygun stratejiler ve politikalar geliştirmesi gereklidir. Bu makale 
çatışmanın  kökenlerini  inceleyecek,  1983 ve  2009  arasındaki  uzun  süreli  iç 
savaşın evrimini ele alacaktır. Odağımız Sri Lanka’nın zafer stratejisinin nasıl 
bir  evrimden  geçtiği  üzerinde  olacak.Bu  zafer  savaşçı  bir  örgüt  olarak 
TEKK’nin  fiili  olarak  imha edilmesi  ve neredeyse tüm kurmay önderliğinin 
etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlanmıştır. » 148  diyor.

Che için gerilla savaşının  stratejisi,ulaşılacak hedeflerin çözümü, genel olarak 
askeri konumunun işlevi olarak olanaklar çerçevesinde amaçlara
ulaşmaktır.Bu temelde düşmanın tutumunu incelemek zorunludur.Gerilla savaşı 
taktiği ise,büyük stratejik hedeflerini takip etmek için pratik  olanaktır.

Kuşkusuz   Küba’da  gerilla  savaşı  ile  Kürdistan’daki  gerilla  savaşı 
koşulları  çok  farklı.  Ancak  iktidarı  ele  geçirmek  ve  Batistia  diktatörlüğünü 
ortadan kaldırmak silahlı mücadelenin esası Küba’da  olduğu  gibi çin’de  ve 
Vietnam’daki  gerilla   savaşının  silahlı  direnişinin  hedefi  emperyalist 
sömürgecileri  ûlkelerinden kovmak, devletlerini kurmak esasına dayanıyordu. 
Oysa  Kürdistan’da  gerilla savaşını değerlendiren yazan  bir gurup adına Murat 
Karayılan « Elinizdeki kitap Önder Apo’nun bana ve bir kaç arkadaş ayrı ayrı  
konular  belirleyerek   verdiği   görev  temelinde   hazırlamaya  çalıştığım  bir  

148  Defence Against Terrorism Review Ciltl.3, No.1, Bahar 2010, s.25-52  Copyright© COE-DAT ISSN:1307-9190 
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kitaptır.Içinde  bulunduğumuz  yoğun  pratikten  dolayı  kitap  yazma  gibi  bir  
durumum ve olanağım söz konuyu değildir.Ancak bu görevi  yerine getirmek 
gerekiyordu»149  diyor.  Bu samimi  açıklamadan ötürü, çok  zor  koşullarda ,
1.150.000  kişilik  orduya  karşı  savaşan,  onbinlerce  kahraman  bay  ve  bayan 
gerillalarını  şehid düştüğü, kendilerine karşı  kimyasal,biolojik ve pateriolojik 
silahlarının kullanıldığı,  binlercesinin  sakat  ve  yaralı  olarak  yaşadığı,  savaşa 
cevap  verebilecek,  sağlık  olanaklarından  yoksun,  yüksek  teknolojik  askeri 
teknolojiye sahip olamayan, kendilerine karşı kimyasal silahlar kullanan Necdfet 
Özel’in TC Genel Kurmaya getirildiği,  jenosid ve savaş  suçlarını işlemiş  bir 
katilin yeni jenosid planlarını gündeme aldığı bir anda, gerilla mensuplarına çok 
daha   saygılı davranmak gerekir. Bunun için  Mücadeledeki örgüt içi çelişkileri 
eleştiri dışı tutuyoruz. Bunu etik ve bilimsel bir sorumluluk olarak niteliyoruz. 
Ancak, gerilla savaşında düşman güçlerinin  konumunu çözümleme, düşmanın 
savaş  planlarını,askeri  üretim  kaynaklarını,ittifakları  ve  teknolojik  askeri 
desteklerini,  ABD,AB,NATO  güçlerinin  seferberliğini  gözönüne  alarak,  Iran 
Türkiye,  ABD denetiminde sömürgeci  askeri  işbirliğine karşı  Kürdistan’daki 
gerilla  savaşı sürecinde, devrimci halk savaşına geçişte,«Tûm dünyayı yenecek 
gücümüz olsa da saldırmayacağız, ama tüm dünya birleşip üstümüze  de gelse 
direneceğiz »150 tezi düşündürücüdür.. Zıra ülkemizde« talana dayalı bir sömürü 
sistemi »  varsa,«Egemen sömürgeci  devletler  Kürdistan’ın yeraltı  ve yerüstü 
zenginliklerini   talan  edip  tekellerin  hizmetine »151 koşturuyorsa,  yapılması 
gereken  mevcut  sömürgeci  sistemi  ortan  kaldırmak  onun  yerine  özgür  ve 
bağımsız demokratik federatif Kürdistan Halk Cumhuriyetini kurmaktır. Başka 
bir  değişle«  bugün  Kürdistan  üzerindeki   hakim  devletlerin  bütün  bu 
imkânlarına»152 son  vermektir.  Asıl  tartışma  götüren  sorun,«  Kürdistan 
gerillasının meşru  savunma  çizgisi temelinde »153 ortaya çıkan askeri,siyasi ve 
stratejik sonuçların  devrimci halk savaşı stratejisi açısından incelenmesidir.

 Bu konuda, Sn. Karayılan Genelde savaş güçlerini ikiye ayırır« biri çağın 
en gelişkin silahlarıyla  donanmış, sayıca üstün, her türlü imkanı olan düzenli  
ordular, diğeri de çok sınırlı  imkanllara  sahip sayıca az, teknolojik desteği  
yetersiz olan halk ordularıdır. Halk savaşının temel gücü geneldde  iki kuvvetin 
birleşmesinden oluşur. Bu kuvvetlerden biri gerilla, diğeri de onu destekleyen ve 
besleyen  halka  ayanlanması  biçiminde  somutlaşır.” 154 Mao’nun   kırlardan 
kentleri kuşatma  stratejisine ele alan ve Vietnam’daki uygulamasının 1954’de 
Fransız  ve  1974’de   Güney  Vietnam’da  Amerikan  ordularına  karşı  zafer 
149 Murat KARAYILAN, Bir savaşın Anatomisi , Kürdistan’da  Askeri çizgi, Mezopotamya Yay . Nisan 2011,s;9
150 Murat KARAYILAN, Bir savaşın Anatomisi , Kürdistan’da  Askeri çizgi, Mezopotamya Yay . Nisan 
2011,s.497 
151 Ibid .s.47à
152 Ibidem.
153 Murat KARAYILAN, Bir savaşın Anatomisi , Kürdistan’da  Askeri çizgi, Mezopotamya Yay . Nisan 
2011,s.488 
154 Murat KARAYILAN, Bir savaşın Anatomisi , Kürdistan’da  Askeri çizgi, Mezopotamya Yay . Nisan 
2011,s.75 
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kazandığına değinir ve “  uzun sureli  halk savaşı  stratejisini üç aşamasına » 
değinir.«  Birinci  aşama,startejik  savunma dönemidir.  Ikinci  aşama, stratejik  
denge  dönemidir.Üçüncü  aşama,  stratejik  saldırı  dönemidir.»155 der.  Sn. 
Karayılan, Ortadoğu’da gerilla olgusunu incelerken, Yahudilerin  1946-47 lerde 
ingilizlere karşı yürüttüğü silahlı mücadelenin Filistin’de bir Yahudfi devletinin 
kurulmasını sağladığına156 ,1954-1958 General Grivas’ın ingilizlere karşı verdiği 
silahlı  mücadelenin   Kıbrıs’ı  bağımsızlığa  ulaştırdığına  değinmez.  Ama,« 
Osmanlı’nın  işgale uğramas ile birlikte Türkiye’de oluşan Müdafaa i  Hukuk 
Cemiyetleri gibi bazı çete grupları hem Kürdistan hem de Türkiye ‘de ortaya 
çıkmıştır.Ama bunlar düzenli,sistemli  gerilla taktiklerini uygulayan kareketler 
değildir.»157 diye  yazar.Doğrudur,çünkü  bunlar  düzenli  Osmanlı  orduları 
mensubudurlar.  Nitekim Enver  Paşa  1915’de  greklerin  jenosidi  için  Izmir’e 
50.000 kişilik ordu gönderdi, daha sonra gönüllû  birliklerin başına geçen Hasan 
Tahsin,  Ege  bölgesinde  Grek  jenosidini   gerçekleştirdiler.  Yanlıştır  çünkü, 
Müdafaa i Hukuk Cemiyetleri, Mustafa Kemal’e bağlı Teşkilât î Mahsusa’nın 
yeni birimleridir. Onlar da düzenli ordu mensubudurlar.

İlk  aşamada, tarihsel  açıdan askeri  ve siyasi   stratejik  çizgi  arasındaki 
dialektik birliktir. Bunun pratiğini askeri, siyasi, stratejik gerçekliğini 13 mayıs 
2007 tarihli incememin General Vô Nguyên Giap’158la olan  ilişkisini sunacağız. 

155 M. KARAYILAN,age,s.76
156 Gérard,Chaliand,Les Guerres Irregulières,Paris, Gallimard,2008,s.50
157 M. KARAYILAN,age,s.77
158 Võ, Nguyên Giáp (1911-....) Armement des masses révolutionnaires, édification de l'armée du peuple ,Général 
Vo Nguyen GiapPublication :  Hanoï : Editions en langues étrangères, 1974 Description matérielle :  248 p. : 
portr. ; 19 cmNotice n° : FRBNF35181340 
2-Võ, Nguyên Giáp    Diên Biên Phu ,général Vo Nguyen GiapÉdition :  5e éd. rev.
Publication :  Hanoi : Thegioi, 1994Description matérielle :  171 p.-[1] f. de front.-[2] p. de pl. : ill., couv. ill. ; 
19 cm + 2 cartes dépl. Diên Biên Phu, Bataille de (1954)

3-Derbent, T.  Giap et Clausewitz , T. Derbent. suivi de Contribution à l'histoire de Dien Bien Phu / général Vo 
Nguyen Giap. Préface au livre du général Giap "Guerre du peuple, armée du peuple" : texte inédit / Ernesto Che 
Guevara,Bruxelles : Éd. Aden ; [Paris] : [diff. les Belles lettres], DL 200614-Condé-sur-Noireau : Corlet impr. 1 
vol. (139 p.) : cartes, couv. ill. ; 17 cm
4- Võ, Nguyên Giáp (1911-....)   La Guerre de libération nationale au Viet Nam ,  ligne générale, stratégie, 
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Musul  katliâmına  ilişkin  yazımda  “Kürdistan’da  süren  bir  gerilla  savaşıdır. 
Ancak  Kürdistan’da  gerilla  tarihi  henüz  yazılmadı.  Kuskusuz,  bilimsel  ve 
sosyolojik  olarak  bakıldığında,  Kürdistan’da  Gerilla  savaşı,  halkın  kurtuluş 
mücadelesinin  temeli  olarak,  her  zaman  aynı  kurtuluş  iradesinden 
kaynaklanmakla  birlikte,  bazı  karakteristikler,  çeşitli  yönler  gösterir.  Gerilla 
savaşı  klâsik savaşın bir aşamasıdır;  örneğin Sehy Said  Ayaklanmasında TC 
hava  kuvvetleri  750  ton  bomba  attılar  ve  350  saat  sürece  direnişçileri 
bombaladılar. Ama bugün Kürdistan’da gerilla savaşı farklı bir boyuttadır. Her 
ülkenin  coğrafi  ve  toplumsal  koşulları,  gerilla  savaşının  kendini  uyduracağı 
tarzları ve özel biçimleri belirler, fakat genel yasalar bu tip mücadelelerin hepsi 
için  geçerlidir.  Gerilla  savaşı  taktiğini,  daha  derinlemesine  incelediğimizde, 
gerilla savaşçısının araziyi, varış ve geri çekilme yollarını, hızla manevra yapma 
olanaklarını, saklanılacak yerleri, ve tabii ki  halkın desteğini eksiksiz bilmesi 
gerektiğini göreceğiz.  Türk Fars ,Arap orduları nicelik üstünlüklerine rağmen 
Kürdistan’da kolay kolay zafer  kazanamıyorlar.
      Gerilla  terminolojisinde,  strateji,  topyekün  askeri  durumun  ışığında 
ulaşılacak  hedeflerin  ve  bu  hedeflere  ulaşmanın  değişik  yollarının  tahlilinin 
kavranışıdır. 
   Gerilla kolunun bakış açısından doğru bir stratejik değerlendirme için, temel 
olarak düşmanın hareket tarzının ne olacağını tahlil etmek zorunludur. Biz TC 
Genel  Kurmayının  NATO  üyesi  bir  ülkenin  olduğunu,  savaş  sanayi  ve 
teknolojisini  NATO  ülkelerinden  aldığı  güçle  donatıldığını,  Kürdistan’daki 
savaşta ileride karşımızda NATO ordularının da savaşa katılacağını ve savaş 
boyutunun daha genişleyeceğini biliyoruz. Hatırlatmak gerekirdi, Genel Kurmay 
sitesinde asılı bilgiye göre 

 1-Silâh  sistemlerinin  geliştirilmesinde  yeni  ve  ileri  teknolojilerin 
kullanılıyor olması, bir taraftan mevcut sistemlerin teknolojik ömürlerini 
kısaltırken diğer  taraftan  da maliyetleri  hızla  artıran  bir  etmen  olmuş, 
sonuç  olarak  az  sayıda  ancak  etkin  silâhların  geliştirilmesi  gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, NATO üyesi ülkelerin savunma alanında 
işbirliğini  artırma  gayretleri  ittifakın  kurulmasıyla  birlikte  başlamış  ve 
1966  yılında  NATO  üyesi  ülkeler  arasında  müşterek  silâhlanma  ve 
işbirliği  faaliyetlerini  koordine  etmek  amacıyla  Milli  Silâhlanma 
Direktörleri  Konferansı  (Conference of  National  Armaments Directors, 
CNAD) teşkil edilmiştir.
2.NATO ülkeleri arasında, savunma alanında yeni ana silâh ve malzeme 
sistemlerinin  geliştirilmesi  konusunda  iş  birliği  faaliyetleri  ,  Savunma 
Planlama  Komitesi’ne  bağlı  28  komiteden  biri  olan  CNAD  teşkilatı 
tarafından yürütülmektedir.
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3.CNAD  bünyesinde,  “Görev  İhtiyaç  Dokümanı”nın  hazırlanması  ile 
başlayan  çalışmalar,  “Proje  Yönetim  Sistemi”  ilke  ve  esasları 
çerçevesinde  uygulamaya  alınmaktadır.  Bu  uygulama  çerçevesinde, 
“Proje Tipi Örgütlenme” ve “Proje Kontrol Teknikleri”ne uygun olarak 
faaliyetler;  “Çalışma Grubu”,  “Proje  Grubu” ve “Konsorsiyum”  olmak 
üzere başlıca 3 düzeyde sürdürülmektedir. 
4.Çalışma Gruplarında; iş birliği olanaklarının yaratılması ve tanıtılması, 
Proje Gruplarında; fizibilite etütleri, Konsorsiyumlarda ise; seri üretim ve 
sistemlerin hizmete girmesi faaliyetleri yürütülmektedir. 
5.NATO Genel Sekreteri’nin savunma desteğinden sorumlu yardımcısı, 
CNAD  daimi  başkanı  olarak  görev  yapmaktadır.  Milli  Silahlanma 
Direktörlerinin (MSD) sekreterya ve karargâh hizmetleri  ise Brüksel’de 
NATO Karargâhında yürütülmektedir» ( Bakin www. tsk.tr)  

Bu açıdan,  TC ordusu ve askeri  ittifakları  ne kadar güçlü olursa olsun,  son 
hedef, her zaman, hasım gücün topyekün imhasıysa, düşman, bir iç savaşta bu 
standart görevle karşı karşıyadır: o, gerilla kolunun tüm üyelerini topyekün imha 
etmeye  girişmek  zorundadır.  Diğer  taraftan  gerilla  savaşçısı,  düşmanın  bu 
çözüme ulaşmak için hangi çarelere güvendiğini,  hangi araçlara dayandığını, 
insan,  hareketlilik,  halkın  desteği,  silahlanma  ve  kumandanın  niteliği 
durumlarını  tahlil  etmek  zorundadır.  Stratejimiz,  son  hedefimizin  düşmanı 
yenilgiye  uğratmak  olduğunu aklımızdan  çıkartmayarak  bu  sonuçlara  uygun 
olarak saptanmalıdır. Devrimin zeminini yaratır ve takatsız kalan kitleleri güç 
sahibi haline getirir. Gerilla ezilen, fakir, geri bırakılmış, örgütsüz ve inançsız 
halka moral vermek, onu örgütlendirmek ve düşman ile onun arasında bir güç 
dengesi yaratmak için kullanılan bir silahtır. Tarihte de örnekleri görüldüğü gibi 
birçok  halk  bu  şekilde  güç  olmuş  ve  başarı  kazanmıştır.  Şüphesiz  gerilla 
Kürdistan'da aynı rolü oynamıştır. 
            Bu strateji doğrultusunda yürütülen mücadele üç aşamadan oluşmaktadır. 
Birincisi  stratejik  savunma  aşaması  yani  gerilla  savaşıdır.  Bu  aşamanın 
gelişmesi  sonucunda  gerilla  biraz  büyüdüğünde halk  örgütlendirilip  bununla 
beraber dağlarda da kızıl alanlar oluştuğunda ikinci aşama olan denge aşamasına 
geçilir. İkinci aşamanın örgütlenme sistemi yarı  gerilladır. Bazen klasik ordu 
sistemine ya da yarı sistemde orduya geçiş yapılabilmektedir. Düşman ya bu 
araziye kolay kolay girmemeli ya da girdiğinde de gerilla düşmanın geldiği gibi 
çıkamamasını  sağlamalıdır.  Topraklarımıza  350.000  askerle  giren  işgal  TC 
ordusu,  her  yaptığı  seferle  yenilgi  ile  geri  dönmüştür.  İkinci  aşama  olarak 
nitelenen bu denge aşamasında üçüncü aşama yani stratejik saldırı aşaması için 
hazırlıklar yapılır.
             Gerillanın stratejik saldırı aşamasına getirilebilmesi için sayı ve teknik 
bakımından  kendisini  büyütmesi  esastır.  Yani  elinde bulundurduğu  kızıl 
alanlarda koruyabileceği ağır silahlara sahip olması gereklidir. Bu ağır silahlara 
sahip olmak ve üçüncü aşamaya geçmek için de gerillanın dışardan stratejik 
müttefiklerden destek alması gerekmektedir. Şüphesiz siyasi alandaki destek bu 
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noktada oldukça gereklidir.  Bunun yanında halkta şehirlerde hazırlanmalıdır. 
Üçüncü  aşamada  gerillanın  dağdan  saldırması  ve  halkın  da  şehirlerde 
başkaldırması  sonucunda  düşman  yenilecektir.  Devrimin  sonuca  ulaştığı  bu 
üçüncü aşamada stratejik saldırı aşaması olarak nitelenmektedir
            Gerilla  savaşında  taktik,  büyük  stratejik  hedefleri  izlemenin  pratik 
yöntemidir. Başka bir deyişle taktik, stratejinin tamamlayıcısı ve bazı yönlerden, 
uygulanmaya konuluşudur.  Son hedeflere göre çok daha değişken, çok daha 
esnek olan taktik yöntemler, savaşın bütün koşullarına uymak zorundadır. Savaş 
süresince, sabit ve değişen taktikler vardır. Her şeyden önce, gerilla eyleminin, 
düşmanınkine uydurmaya dikkat etmelidir. 

           Bir gerilla birliğinin belirleyici özelliği, birkaç dakika içinde eylem 
yerinden uzaklaşmasını, hatta gerekli ise, birkaç saat içinde harekât bölgesinden 
uzak  yerlere  gitmesini  sağlayan  hareketliliğidir.  Hareketlilik,  sürekli  olarak 
cephe değiştirmesini ve kuşatılmanın her türlüsünü önlemesini sağlar. Savaşın 
aşamalarına  göre,  gerilla,  kuşatmadan  kurtulmak  için  kendini  özellikle  geri 
çekilmeye  hasredebilir,  bu,  kuşatıcıları,  belki  de  kendileri  için  özellikle 
elverişsiz olacak bir savaşa sürüklemenin tek yoludur, kuşatmaya karşı savaşlara 
da  girişebilir:  küçük  bir  grup,  görünüşte  düşman  tarafından  sarılmış  gibi 
yaparken, düşman birden bire  kendini  sayıca daha üstün bir  grup tarafından 
çevrilmiş bulur, ya da bu küçük grup, ele geçirilmez bir mevzide sipere yatar, 
bunlar yem rolü oynar, bütün askeri birlikler ve bütün malzeme düzenli ordunun 
yardımına geldiğinde, çevrilir ve yok edilir. Bu savaş hareketine, bu adı taşıyan 
dansla alan benzerliğinden dolayı "menüet" denir: örneğin, gerillalar, her önemli 
noktada beş-altı adam olmak üzere bir yürüyüş kolunu çevirir, yalnız, kendileri 
sarılmamak  için  yeteri  kadar  uzakta  dururlar.  Gruplardan  biri  çarpışmayı 
başlatır; otomatikman yürüyüş kolu bütün gücünü bu grubun üzerine yöneltir. 
Bu anda, düşmanla teması kaybetmeksizin, gerillalar geri çekilir, aynı anda bu 
kez  diğer  bir  gruptan  gelen  saldırı  başlar.  Ordu,  daha  önceki  manevrasını 
tekrarlar,  gerillalar  yeniden  geri  çekilir.  Böylece büyük  bir  tehlikeyle  karşı 
karşıya gelinmeden, bir düşman kolunu hareketsiz bırakmak, büyük miktarda 
cephanesini  boşu  boşuna  harcatmak  ve  moralini  bozmak  mümkündür.   Bu 
konuda  Mao  için  “Gerilla  stratejisi  öncelikle  uyanıklığa,  hareketliliğe  ve 
saldırıya dayanmalıdır.  Strateji  düşmanın durumuna, araziye,  mevcut  iletişim 
hatlarına, göreli güçlere, havaya ve halkın durumuna göre ayarlanmalıdır. “ der. 
Bunun  taktik  saldırısını  şöyle  dile  getirir.”  Gerilla  savaşında  doğudan 
geliyormuş  gibi  görünen  ve  batıya  saldıran  taktiği  seçin;  içi  dolu  olandan 
kaçının,  içi  boş  olana  saldırın;  saldırın;  geri  çekilin;  yıldırım  gibi  indirin, 
kararları  yıldırım  gibi  alın.  Gerillalar  daha  güçlü bir  düşmanla  çarpışırken, 
düşman ilerleyince onlar çekilir; durunca onu taciz ederler; yorgun düştüğünde 
ona darbe indirirler;  geri  çekilirken kovalarlar.  Gerilla  stratejisinde düşmanın 
arkası, yanları ve diğer hassas noktaları onun yaşamsal noktalarıdır ve işte bu 
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noktalar tacizin, saldırının, dağıtmanın, yorma ve yok etmenin gerçekleşmesi 
gereken yerlerdir.”159

Mao’dan çok General  VoNguyen Giap’ın tezleri Kürdistan’”da verilecek 
yeni dönem için gerçerlidir. «  Ayaklanmacı hareket daha iyi örgütlenip, disiplin 
ve  ekipman  kazandıkça  düzensiz  savaş  savaşçılarının  zorunlu  olarak  yarı-
konvansiyonel veya konvansiyonel savaşa (‘hareketli’ savaş) doğru dönüşmeleri  
yahut  yükselmeleri/ilerlemeleri  gerekiyordu,  der,Incelememizin   ilgili  
bölümünde General Giap’a önemli yer vereceğiz. “  Mao’ya gelince,,” Gerilla 
formasyonlarındanOrtodoks  alay  örgütlenmesine  doğru  aşamalı  bir  geçiş 
olmalıdır.  Hem  siyasi  hem  askeri  anlamda  gerekli  bürolar  ve  personel 
sağlanmalıdır. Aynı zamanda uygun ikmal birimleri, tıbbi ve hijyen birimlerinin 
yaratılmasına dikkat edilmelidir. Ekipman standardı yükseltilmeli ve silah tipleri 
çoğaltılmalıdır.  İletişim  ekipmanları  unutulmamalıdır.  Ortodoks  disiplin 
standartları tesis edilmelidir.160  demektedir.

O halde TC orduları  karşı  Kürdistan’da yeni  dönem  gerilla  savaşının 
stratejisi  ve takdiği  ne olmalıdır? Mao için temel gerilla stratejisi   Kürdistan 
için ne kadar geçerlidir? 

Çin’in 400.000 kişilik ordusun üslendiği 300.000.000. luk halkın yaşadığı 
alanı  70.000  kişilik  
Bir  ordu ile işgal etti.Buna karşı çok dağınık alana yayılan Japon ordularını 
zafer  kazanma  olanaklarından  yoksundu.   Çin  Komünist   Partisi  ve 
Kızılordusu’nun  yaptığı  gibi  konvansiyonel  düzeye  doğru  bir  dönüşümü 
sağlayabilen  devrimci   halk savaş  ayaklanmacı  hareketini,  Mao’nun 1938’de 
düzenlediği  Konferans’da  değerlendirdi  ve  16  Temmuz  1936’da   Amerikan 
gazetecisi  Edgar Snow’a verdiği  yanıtı  hatırlattı.”  Çin ‘in  Japonya’ya karşı  
zafer  kazanmak  için  üç  koşulu  ileri  sürdü:«  Birincisi,  anti-japon   birleşik 
cephenin  oluşuturulması,  ikincisi   uluslararası  anti  japon  birleşik  cephenin  
oluşuturulması  ,üçüncüsü,  devrimci  japon  halk  hareketi  ile  japonya 
sömürgelerindeki hareketi  ile  çin halkının birliği ile birleştirmek 161»tir. Mao, 
Kitabının sonunda bu üç koşulu esas aldığını sonuçta162 vurgular. Ancak, Mao, 
büyük bir alana dağılan Japonya Ordusunun  bir buçuk yılınının giderlerinin  on 
milyar Yen’i aşmasını temel alarak  bunu Uzun mukavemet savaşının birinci 
aşaması163 olarak ele alır.  Ikinci aşama, straterjik denge ve stratejik savunma 
aşaması164dır.  Başka bir değişle “karşı  saldırıya hazırlık ve geçiş”tir. Mao bu 
aşamada  «Çin   bağımsız  bir  devlet  mi,  yoksa   bir  sömürge  mi  olacak? 

159 ‐ Mao Tse Toung, On GuerrillaWarfare, çev. Samuel Griffith, New York: FrederickPraeger, 1962, s. 46  
160 ‐ Mao Tse Tung, On GuerrilaWarfare, Translatedby General Samuel Griffith, New York: PraegerPublishers, 1962, s. 113.  
161 Mao Tse-Toung,De la Guerre Prolongée,Editions du Sandre,Pekin, 1960,p.11
162 Mao Tse –Toung,ibid.169
163 Maos,Tse-Toung,ibid ;p.54
164 Mao Tse-Toung,ibid.p.56
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165»sorusunu sorar.  Bunu takip eden, aşama,  savaşın karşı  stratejik  saldırı  ve 
partizan savaşı aşamadır.Işgalci düşmanın Çin’den kovulması ve eşitlik esasına 
dayanan  yeni  Özgür Çin166 sistemin kurulma aşamadır.

Bu  yazının  şu  yazım  sürecinde  Iran  ve   TC  orduları  yüz  binlerce 
askerleriye  Kürdistan gerilla hareketlerini çembere almış durumdalar. Kuşkusuz 
askeri ve stratejik hedefleri gerilla hareketeini toptan ordadan kaldırmaktır. Ne 
tür  yöntemlerle  saldırıya  geçecekler?  Bölgedeki  emperyalist  sömürgeci 
politikaları  neyi  hedefliyor?  Hangi  noktalarda  Güney  Kürdistan  devrimine 
saldıracaklar? TC ordusunun askeri ve stratejik ittifak güçleri hangileridir? Iran 
ve Surriye Orduları bu alanda nasıl mevzilenecekler?ABD,NATO, AB’nin TC 
ordusunun  askeri  ve  stratejik  işbirliği  Kuzey  ve  Güney  Kürtdistan’daki 
işbirlikçileri nasıl kullanacak? Güney Kürdistan’daki askeri üslerini TC hangi 
noktalarda  askeri  stratejik  savaşta  kullanacaktır?  Celal  Talabani  ve  Mesut 
Barzani’nin tutumu nedir? Neçirwan Barzani ‘nin Iran Seferinin temelinde ne 
var? Iran Ordusunun içindeki TC Askeri Birliklerinin saldırı hedefleri nelerdir? 
Ulusal güçlerimizi bölme karşısında askeri ve stratejik  tedbirlerimiz nelerdir? 
Emperyalist karşı devrimin bir parçası olarak CIA ‘nın Vietnam’da kullandığı 
yöntemleri  Kürdistan’daki  Gerillaya  ,  halka,  sivil  kurumlara,  siyasi  partilere 
nasıl  yöneliyor?  Başka  bir  değişle,  TC  Genel  Kurmayı  ve  TSK  savunma 
politikası  nedir,  Kürdistan’daki  savaşla   bu  politika  arasında ne  gibi  ilgileri 
vardır? CIA ‘nın Vietnam’da kullandığı yöntemleri,  kimyasal,biolojik,
bakteriolojik  silahların  kullanılması,  bunun  pratiklerrini  gerçekleştiren 
Orgeneral Necdet Özel nasıl değerlendirilebilinir?
TC Genel Kurmayı 

“İki kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından sonra Balkanlar, Kafkasya, 
Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde ortaya çıkan güç boşluğu, küresel 
belirsizliği  artırmış  ve  bu  bölgelerde  jeopolitik  boşluk  alanlarının 
oluşmasına neden olmuştur. 
    Bu jeopolitik boşluk alanlarında yaşanan çatışma ve krizler ile 11 Eylül 
2001  tarihinde  Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  yaşanan  terör 
eylemlerinin ardından, asimetrik tehditler dünya gündemine taşınmıştır. 
Kuzey  Osetya’da  yaşanan okul  baskını,  asimetrik  tehdidin  en  belirgin 
şekli  olan  “terorizm”in  boyutlarının  nerelere  varabileceğini  dünya 
kamuoyuna göstermiştir.
    Bu  kapsamda,  Türkiye’nin  güvenlik  kaygıları  temel  olarak; 
Terorizm,Uzun  Menzilli  Füzeler  ve  Kitle  İmha  Silahlarının  yayılması, 
İrticai Faaliyetler ve Bölgesel Çatışmalardan kaynaklanmaktadır.
    Jeostratejik konumu itibariyle Dünyanın en istikrarsız bölgeleri  olan 
Balkanlar,  Kafkasya ve Orta  Doğu’nun ortasında yer  alan Türkiye’nin 
Savunma Politikası; ülkenin ulusal bağımsızlığını,  egemenliğini,  toprak 

165 Mao,Tse-Toung,ibid.s.60
166 Mao Tse –Toung,ibid..84
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bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına 
dayanmaktadır” tespitinde bulunmaktadır
Dolaysıyla  Kürdistan’a  yapılan  bu  çıkarma  boşuna  değildir.  Bu  ayni 

zamanda  Güney  Kürdistan  devrimini  boğmaya  da  yöneliktir.   Bu  açıdan 
Kürdistan’daki silahlı mücadele, siyasi mücadelenin ,siyasi müacedele ise silahlı 
mücadelesinin  bir devamı olarak diyalektik bir biçimde ele alınmalıdır. Zira, 
Partinin askeri çizgisi daima partinin siyasi çizgisinden kaynaklanır ve onu izler. 
Onun bu askeri çizgisi, silah!ı mücadele ile birleşmiş olarak, silahlı ve siyasi 
mücadeleler içinde devrimin hedeflerini gerçekleştirmeye çalışır.

 Vietnam devrimci  askeri  düşünür  asırlık çınar ,  General  Vo Nguyen 
Giap  yoldaşın  blirttiği  gibi  «  Devrimimiz,  ulusal  demokratik  halk  devrimi 
aşamasından geçmeli ve kapitalist gelişme safhasını atlayıp, sosyalist devrime 
doğru ilerlemelidir. Bizim askeri çizgimiz, tamamıyla ulusal demokratik halk 
devriminin  çizgisine  dayanır.  Bu  çizgi,  esas  olarak köylülerden  oluşan, 
emperyalizmi  ve  feodalizmi  yıkmayı,  bağımsızlığı  yeniden  kazanmayı  ve 
köylülere toprak vermeyi amaçlayan bir devrimci savaşın çizgisidir. Bu, tam bir 
ulusal kurtuluş savaşının düşman tarafından yürütülen haksız saldırgan savaşa 
karşı koymak için verilen haklı bir savaşın çizgisidir. »167 Ona göre « Devrimin 
iki  görevi,  ulusal  ve  demokratik  görevleri,  birbirlerine  sıkıca  bağlıdır.  Bu 
nedenledir ki,  devrimci halk savaşına itici  bir  güç sağlamak ve bunu zaferle 
sonuçlandırabilmek için, bütün halkı, işçi sınıfının önderliği altında toplamak, 
geniş köylü kitlelerini seferber edip örgütlemek ve demokratik devrimle ilgili 
sorunları bilhassa, toprak meselesini çözümlemek zorunludur. Devrimci savaşı 
tam olarak,  muzaffer  bir  şekilde yürütmek için,  işçi  sınıfının öncü partisinin 
önderliğini  güçlendirmek  zorunludur.  Bu  sürekli  devrimin  içinden,  ulusal 
demokratik  halk  devriminden  sosyalist  devrime  geçmek  için  bütün koşulları 
yaratan ve güvence altına alan bir önderliktir. Bu yolda, halkın silahlı güçleri, 
gerçekte emekçi halkın -işçi ve köylülerin- silahlı kuvvetleri sürekli olarak Parti 
tarafından yürütülmüş  ve eğitilmi ştir.  Halkın  silahlı  kuvvetlerine,  yüksek bir 
savaşçı  ve  devrimci  ruh  kazandırılmış  olup,  bu  kuvvetler  yeni  safhada, 
Proletarya  diktatörlüğünün güvenilir  bir  aracı  haline gelmek olan görevlerini 
yerine getirmek ve ilerletmek için gerekli bütün koşullara sahiptir.168 
Bu şartlarda, bizim askeri çizgimiz, çok daha güçlü bir düşmana karşı mücadele 
eden küçük bir ulusun çizgisidir. Bu strateji, davamızın haklılığı ve halkımızın 
mücadeledeki birliği içinde, mutlak siyasi üstünlüğümüze dayanmak şeklindeki 
temel  sorunu  yaratıcı  ve  uygun  bir  şekilde  çözümlemede  başarılı  idi.  Zayıf 
olanla kuvvetli  olana karşı  çarpışmak, en modern silahları devrimci ruhla alt 
etmek  mümkündür.  Kısacası,  küçük  bir  ulus  saldırgan emperyalizmin 
profesyonel ordusunu yenilgiye uğratabilir. 

167 General  Vo Nguyen Giap,Guerre du Peuple, Armée du Peuple,167
168 General  Vo Nguyen Giap,Guerre du Peuple, Armée du Peuple,168
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Partimizin askeri çizgisinin başarısı, somut şartlarımızda, Marksizm-Leninizm 
evrensel ilkelerinin devrimci savaşta, devrimci silahlı kuvvetlerin ve devrimci 
üslerin  inşasında yaratıcı  bir  şekilde uygulanmasının,  tipik  bir  örneğidir.  Bu 
çizginin,  muhtevası,  devrimci  savaşın  niteliğini,  genel  ve  ülkemizdeki  özel 
kanunlarını  yansıtır.  Bu  muhteva,  devrim  davasında  büyük  zaferlerin 
kazanılması  için,  siyasi  mücadelenin  askeri  mücadele  ile  birleştirilmesinde, 
bütün  halkın  siyasi  mücadelesinin  gene  bütün  halkın ayaklanmasıyla,  halk 
savaşıyla  birleştirilmesinde  oldukça  zengin  ve  yaratıcı  bir  muhtevadır.  

           Bu askeri çizgi, Partimizin önder rolünü nihai zaferin mutlak bir garantisi 
olarak,  en önemli  husus sayar.  Bunun nedeni,  Partimizin  işçi  sınıfının  öncü 
Partisi  ve  işçi  sınıfının  halkın  ve  ulusun çıkarlarının  en  uzlaşmaz temsilcisi 
olmasıdır.  Partimiz  sadece,  en  mükemmel  bir  şekilde  devrimci  mücadeleyi 
sürdürmeye azmetmiş olmayıp, aynı zamanda, Marksizm-Leninizmi de kendine 
kılavuz edinmiştir.  Bu bakımdan zaferi   sağlayacak olan en doğru taktik ve 
stratejileri saptamaya muktedirdir.169 

Halkımız, devrimci mücadele içinde bulunduğumuz dönemde, bir yandan 
kardeş  ülkelerin  devrimci  mücadeledeki  kıymetli  deneylerini  uygularken,  öte 
yandan  da,  halkımızın  yabancı  saldırısına  karşı  boyun  eğmez  bir  şekilde 
mücadele etme geleneğini ve geçmişteki köylü ayaklanmalarının kahraman ve 
kararlı  ruhunu  sürdürmekte  ve  en  yüksek  düzeye  çıkarmış  bulunmaktadır. 
Marksizm-Leninizm tarihi ve ulusun belirleyici hasletlerini asla reddetmez tam 
tersine, bu hasletleri yeni tarihi şartlarda yeni boyutlara ulaştırır. Binlerce yıllık 
tarihimde  halkımız  yabancı  saldırısına  karşı  ulusal  bağımsızlığı  yeniden 
kazanmak üzere kahramanca mücadele etmek için tekrar tekrar ayaklanmıştır. 
Bu  silahlı  mücadelelerde,  halkımız  askerlik  sanatına  yaratıcı  katkılarda 
bulunmuştur. Güçlü bir düşmanı yenilgiye uğratmak için adalete ve insanlığa 
dayanmış, zayıfken güçlü olana karşı savaşmaya, geniş çaplı savaşlarda küçük 
birliklerle  zaferler  kazanmaya  alışmıştır.  Bazı  zamanlar  düşmanı,  yok  etmek 
üzere, ülkenin derinliklerine doğru çekmiş, bazen, düşmanı kovmak, yenmek ve 
ülkeyi kurtarmak için elverişli şart ve yerleri bulmaya çalışırken, geçici olarak 
birliklerini  başkentin  dışına  çıkarmış,  bazen  de,  düşman  tamamen  yenilgiye 
uğratılana  kadar  uzun  süreli  bir  mücadele  için  üsler  oluşturarak,  silahlı 
kuvvetlerini  dağlık  ve  ormanlık  bölgelerde  inşa  etmiştir.  Gene  bazen, 
köylülüğün savaşçı ruhunu seferber etmiş, geniş ve güçlü bir ordu yaratmış ve 
düşmanın ana kuvvetlerini beklenmedik ve cüretkar manevralarla yok etmiştir. 
Halkımızın  boyun   eğmez  ruhunun,  atalarımızdan  miras  kalan  askeri 
tecrübelerinin  bugünkü  şartlar  içinde  Partimizin  askeri  çizgisine  ve  askeri 
teorisine katkısı olmuştur. 170

169 General  Vo Nguyen Giap,Guerre du Peuple, Armée du Peuple,169

170 General  Vo Nguyen Giap,Guerre du Peuple, Armée du Peuple,170
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Halk savaşı Partimizin askeri çizgisinin ana kavramıdır: Bu kavram halk 
savaşının devrimci ve haklı niteliğini, kitlelerin tayin edici rolünü ve Partinin 
önder rolünü daima savunur. Bu, Partimizin sınıfsal bakış açısının ve kitlelere 
dayanmasının bir ifadesidir. 

Partimizin  halk  savaşı  kavramı,  ülkemizin  devrimci  bütünlüğü  içerisinde, 
devrimci şiddet kavramının yeni bir başka görünümüdür. Sınıf mücadelesi ve 
proletarya diktatörlüğünde Marksist-Leninist doktrin, devrimde şiddetin rolünü 
ortaya koyar, haksız karşı-devrimci şiddetle, haklı ve devrimci şiddet, sömürücü 
sınıfların şiddeti ile kitlelerin şiddeti arasında bir ayrım yapar. 

Sınıf mücadelesinde ve proletarya diktatörlüğünde, Marksist-Leninist doktrine 
sadık kalan Partimiz, daima bu devrimci şiddet kavramı ile yoğrulmuştur. Doğru 
olarak  bir  yandan,  düşmanın  son  derece  gerici  ve  zalim  karakterini 
değerlendirmiş öte yandan da -başta emekçi halkın, işçi ve köylülerinki olmak 
üzere- halkımızın birlik ve mücadele gücünü değerlendirmiş ve sonuç olarak da 
düşmanı yenilgiye uğratmak, halk  171( iktidarını kurabilmek ve devrimi zafere 
ulaştırabilmek için tek doğru yolun devrimci şiddet olduğunu açık bir şekilde 
göstermiştir.  Partimiz,  halkımız ve köylülükle toprak ağaları  sınıfı  arasındaki 
çelişkinin  olduğu  kadar,  emperyalizmle  halkımız  arasındaki  çelişkinin  de 
uzlaşmaz çelişki olduğunu ve her ikisinin de radikal bir şekilde ancak devrimci 
şiddetle  çözümlenebileceğini  kavramış  bulunmaktadır.  Özel  olarak,  ulusal 
kurtuluş  ve ulusal demokratik halk devrimi  için yapılan mevcut devrim,  işçi 
sınıfı partisinin önderliği altındadır; proletarya devrimleri kategorisine dahildir 
ve  bu nedenle  de  sınıf  mücadelesi  daha da  keskin ve şiddetli  bir  karaktere 
sahiptir. Bütün ulusal kurtuluş devrimlerinde, tamamen halkçı karaktere sahip 
bütün devrimlerde, şiddet evrensel ve objektif bir kanundur. Şiddet biçimleri: 
siyasi  veya  askeri  yahut  da  siyasi  ve  askeri  mücadelenin  birbirleriyle 
birleştirilmi ş  şekli  olabilir,  fakat  nasıl  olursa olsun,  siyasi  bakımdan bilinçli 
kitlelerin gücüne dayanmak zorundadır. Engels'in dediği gibi "Bütün devrimler, 
hangi  biçimde  olurlarsa  olsunlar,  şiddetin  bir  biçimidirler".  

Partimiz kuruluşundan itibaren, emperyalistlerin terörüne ve devrimci hareketi 
kanla boğmak isteyen ajanlarına karşı verilen sert mücadele şartları içinde, bir 
yandan kitlelerin gücünü siyasi mücadeleye seferber etti, öte yandan da, silahlı 
ayaklanma  için  hazırlık  yaptı.  Kitlelerin  korunması için,  kendini  koruma 
gruplarını  örgütledi.  II.  Dünya  Savaşının  patlak  vermesinden  sonra,  ulusal 
kurtuluş  acil  bir  görev  halini  aldı;  bu  dönemde,  olgunlaşan dahili  ve harici 
şartların  güçlü  bir  şekilde  yükselmesi  temelinde,  Parti  silahlı  (sayfa  172) 
ayaklanma  hazırlıklarını  hızlandırdı  ve  Japon  emperyalistlerine  karşı  gerilla 
savaşını başlattı. 

171, No Nguyen,Giap, ibid,171
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1945 Ağustos genel ayaklanması bütün halkın ayaklanmasıydı. Bütün halkımız, 
geniş bir ulusal cephede birleşmiş silahlı ve yarı silahlı kuvvetleriyle her yerde, 
kırlarda  ve  şehirlerde  tam  bir  birlik  halinde  ayaklanmış  ve  Japon 
emperyalistlerinin savaşı kaybettiği, ordularının parçalanma sürecine girdiği ve 
uşaklarının morallerini  yitirdiği,  güçlerini  kaybettiği  elverişli  siyasi  şartlarda, 
siyasi  iktidarı  ele  geçirmişti.  Bu  zaferle  sonuçlanan  ayaklanma,  esas  olarak 
silahlı  şiddetle  desteklenen,  kitlelerin  siyasi  şiddetine  dayanmaktaydı. 
Ülkemizde bütün halkın ayaklanması,  siyasi  ve silahlı  şiddetin birleştirildi ği, 
kırlar ve şehirlerde bir arada yürütülen ve başlıca yolu kitlelerin siyasi gücü olan 
devrimci mücadelenin yeni bir gelişimiydi. Bu güç işçi sınıfının köylülükle olan 
ittifakı  temelinde  geniş  bir  birleşik  cephe  içinde  örgütlenmiş  ve  seferber 
edilmişti.  Ve  işçi  sınıfı  Partisinin  önderliği  altında  bulunmaktaydı.  Böylece, 
1945  Ağustos  genel  ayaklanmasının  pratiğinin  hayli  yüksek  bir  muhtevası 
olduğu görülebilir. Bizimkisi gibi eski bir sömürge ve yarı feodal ülkede, ulusal 
kurtuluş  devriminin  uzun  süreli  bir  mücadele  olması  veya  şehirlerde  silahlı 
ayaklanma  şeklinde  olması,  şart  değildir,  ancak  her  iki  biçimin  birbirleriyle 
yaratıcı bir şekilde birleştirilmesi oldukça mümkündür. Bir halk savaşı olan ülke 
çapındaki  direniş  savaşımız,  yeni  bir  gelişmeydi:  Bu,  bütün  halkın  katıldığı 
gerçek bir  devrimci  savaş,  topyekün bir  savaştı.  Devrimci  bir  savaştı  çünkü, 
ulusal demokratik devrimi gerçekleştirmek amacıyla, kitlelerin seferber edilmesi 
ve örgütlendirilmesi172  temelinde yürütülen bir savaştı. Bütün halkın katıldığı 
bir  savaştı,  çünkü, Partimizin doğru devrimci  çizgisinin, güçlü bir  işçi-köylü 
ittifakı temelinde geniş bir cephe de halkın bütün yurtsever tabaklarını biraraya 
toplamayı ve onları seferber etmeyi başardığı bu savaşta, bütün ulus birlik içinde 
mücadele etti. Topyekün bir savaştı, çünkü silahlı mücadele siyasi mücadele ile 
hızla birleşmişti  ve biz aynı zamanda silahla mücadele verdiğimiz gibi, şehir 
merkezlerinde  ve  düşman  işgali  altındaki  bölgelerde  siyasi  mücadeleyi, 
ekonomik  ve  kültürel  alanlardaki  mücadeleyi  de  yürüttük.  

Önemle  vurgulamak gerekir  ki,  biz  üs  alanı  olarak  kırsal  bölgelerde direniş 
boyunca  silahlı  mücadeleyi  esas  mücadele  biçimi  olarak  yürüttük. 
Karşılaştığımız düşman, eski tip bir sömürgecilik olan, Fransız sömürgeciliğinin 
işgal birlikleriydi. Bu şartlar altında düşmanın çoğunluğunu veya tamamını yok 
etmek  ve  direnişi  zafere  ulaştırmak  ancak  silahlı  mücadele  ile  mümkündü.  

Ülkemizin  Güneyinde,  yeni-sömürgeciliğe  ve  ABD  emperyalizminin  "özel 
savaşına"  karşı  verilen  mücadele  şartlarında,  tarihi  koşullar  Fransız 
sömürgeciliğine karşı verilen direniştekine benzer durumları ortaya koyuyordu. 
Fakat  diğerleri,  Güney  Vietnam'daki  kurtuluş  savaşına  özgü  durumlardı. 
Güney'de halkımız, düşman üzerinde açık bir üstünlük sağladı, halkımızın aynı 
zamanda siyasi mücadele ve silahlı mücadele geleneği ve tecrübesi vardı ve de 
ateşli bir yurtseverlikten, yüksek bir devrimci ruhtan gücünü alıyordu. Düşman 

172No Nguyen,Giap, ibid,173
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maddi  ve teknik açıdan güçlüydü ama,  ABD emperyalistlerinin hizmetindeki 
gerici güçlerin173 (sayfa 174) sosyal temeli son derece zayıftı. Bu güçler, tam bir 
siyasi  tecrit  durumundaydılar  ve  siyasi  güçsüzlüklerinin  telafisi  mümkün 
değildi.  Ülkemizin  geçici  olarak  parçalanmış  olmasından  ötürü,  düşman 
tarafından tek yönlü olarak başlatılan savaşa karşı, şiddetli bir siyasi mücadele 
safhası  ortaya  çıktı  ve daha sonra silahlı  mücadele ile  birleşmiş  olan siyasi 
mücadele safhasına doğru gelişti.  Şimdi  Güney'deki  yurttaşlarımız  tarafından 
yürütülen kurtuluş savaşı aynı zamanda her iki mücadele biçimini de kullanan 
ve her ikisini de temel ve tayin edici  olarak kabul eden, devrimci bir  savaş, 
bütün halkın katıldığı bir savaş, topyekün bir savaştır. Silahlı mücadele, yüksek 
bir düzeye çıkartılan siyasi mücadelenin temelinde geliştiği bu her iki mücadele 
biçimi  güçlü bir  şekilde aynı  zamanda gelişti  ve birbirini  teşvik  etti.  Silahlı 
mücadelenin gittikçe daha fazla güçlendirilmesi,  siyasi  mücadelenin şiddetini 
azaltmaz  tersine,  ona  daha  fazla  hız  kazandırır.  Her  iki  mücadele  biçimi, 
düşmanın zayıf olduğu yerlerde güçlü bir şekilde vurarak, beraberce düşmanı 
yoketmek ve bozmak amacını güderler. Güney'deki halk savaşı aynı zamanda, 
muhtevasını sonsuz derecede zengin ve yaratıcı kılan, silahlı devrimci mücadele 
kanununu ve 1945 Ağustos ayaklanması kanununu benimser. 

Yeni tarihi şartlarda devrimci mücadelemizin pratiği, devrimci silahlı mücadele 
konusundaki Marksist-Leninist teoriye yeni bir katkıda bulunmuştur. Bu katkı, 
bazen siyasi mücadele, bazen uzun süreli devrimci savaş, bazen bütün halkın 
ayaklanması şeklini alan, yani siyasi mücadele ile silahlı mücadelenin diyalektik 
bir bileşimidir. 

Halk  savaşını  uygulayabilmek  için,  bütün  halk  seferber  edilmeli  ve 
silahlandırılmalıdır. Partimizin bu konuya ilişkin temel anlayışı,  halkın silahlı 
kuvvetlerinin anlayışıdır.  Bu devrimci  karakteri,  silahlı  kuvvetlerin halkçı  ve 
sınıf  karakterini  gösteren  bir  anlayışıdır.  Gene  bu,  Partinin  silahlı  kuvvetler 
üzerindeki mutlak önderliğini gösterir. 

Silahlı  mücadelenin siyasi  mücadelenin bir  devamı  olmasından ötürü,  halkın 
siyasi  gücü  sağlamlaştırılmadan,  güçlü  hiçbir  silahlı  kuvvet  inşa  edilemez. 
Halkımızın uzun ve zorlu devrimci mücadelesine dönüp baktığımızda, kitleleri 
aydınlatmak  ve  örgütlemek,  işçi  -köylü  ittifakını  kurmak,  Birleşik  Halk 
Cephesini  yaratmak  ve  kendisinin  önder  rolünü  belirtmek  için  Partinin 
kurulmasından sonraki şiddetli siyasi mücadele yıllarının, daha sonraki silahlı 
mücadeleye hazırlık yılları olduğunu açık bir şekilde görebiliriz. Partimiz, silahlı 
mücadeleyi hazırlamaya, daha sonra da uzun bir direniş savaşını vermeye karar 
verdikten  sonra  propagandaya,  kitleler  içinde  çalışmasına,  halkın  çeşitli 
kesimlerinin yurtseverliğini  ve düşmana karşı  olan kinini geliştirmeye, bütün 
halkı, özellikle işçi ve köylüleri direniş için büyük bir birlik içinde örgütlemeye 
devam etti. Kitlelerin, halkın siyasi gücü; silahlı kuvvetlerin gelişmesine imkan 
173No Nguyen,Giap, ibid,172
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veren en güçlü üstür. Bundan başka, devrimci savaş şartlarında bile bu siyasi 
güç, savaşta en önemli rolü üstlenerek, cepheyi doğrudan doğruya desteklemeye 
ve düşmana karşı verilen mücadeleye katılmaya devam eder. 174

 
Partimiz, en küçük bir silahlı kuvvete sahip olmadığı ve silahlı ayaklanma için 
hazırlık  yapmaya  karar  verdiği  zaman,  daha  ilk  günlerde,  siyasi  bakımdan 
bilinçli  olan kitlelere dayandı.  Partimizin bütün halkı ayaklanmaya ve ulusal 
kurtuluş için direniş savaşında yer almaya çağırdığı ilk günlerde, halkın silahlı 
kuvvetlerinin, sayı, teçhizat ve tecrübe bakımından halen zayıf olduğu bir sırada, 
saldırganlara karşı koyan başlıca kuvvet bütün halkın birleşmiş olan gücüydü. 
Son  zamanlarda,  tehlikeli  bir  düşmana  karşı  çarpışmak  için  kahramanca 
ayaklandığında, Güney'li yurttaşlarımız da ilk önce, esas olarak siyasi güçlerine 
dayandılar. Güney'li yurttaşlarımızın sayılamayacak kadar çok kahramanlıkları 
ileride ispatladı ki, devrimci savaşta silahlı kuvvetlerin gücünün kaynağı, bütün 
halkın  birleşik  mücadelesinin  gücüdür.  Yurtseverlik  ve  devrimci  düşünceler 
halkın içine öylesine nüfus etmiştir  ki,  bütün bunlar yenilmez bir  güç halini 
almıştır.  

Halkın  silahlı  kuvvetleri  devrimci  halkın  içinden  doğmuştur.  
Halkın  silahlı  kuvvetleri,  emekçi  halkın,  işçi-köylülerin  devrimci  silahlı 
kuvvetleridir. Halkın, sınıfın ve ulusun çıkarlarını korumak için çarpışır. Eğer 
devrimci  bir  karakteri  olacaksa ve gittikçe yükselen devrimci  bir  ruha sahip 
bulunacaksa, bu silahlı kuvvetler partinin önderliği altına sokulmalıdır. Silahlı 
kuvvetlerin, devrimci bir karaktere, sınıf karakterine sahip olması, Partimizin 
silahlı  kuvvetlerin  inşası  teorisinde en  önemli  noktayı  teşkil  etmektedir.  Bu 
nedenledir ki, Partimiz silahlı kuvvetler için hayati kabul ettiği siyasi çalışmaya 
büyük  önem verir.  Kadroların  ve  savaşçıların  sınıf  bilincini,  yurtseverliğini 
yükseltmek  gayesiyle  durmaksızın  çaba  göstermek,  kadro  ve  savaşçıların, 
Partiye, halka, anavatana karşı175  mutlak sadakatini ve devrim davasında her 
şeyi  feda etmeye  hazır  olmalarını  sağlamak;  ulusal  demokratik  devrimde ve 
sosyalist devrimde, silahlı kuvvetleri Parti ve halkın güvenilir bir aracı haline 
getire  bilmek  için  bunların  yapılmış  olması  gerekmektedir.  Halk  Ordumuz, 
kahraman bir ordudur, çünkü birinci olarak halktan doğmuş bir ordudur, halkın 
çıkarlarını  korumak için çarpışmaktadır,  devrimi  tam olarak gerçekleştirmeye 
azmettiğinden, savaşıp kazanmaya da azimlidir ve kahramanca çarpışmak, zor 
işleri görmek, dayanıklı olmak, zorlukların üstesinden gelmek, bütün görevleri 
yerine  getirmek  geleneğine  sahiptir.  Partinin  silahlı  kuvvetlerdeki  mutlak 
önderliğini  kararlı  bir  şekilde  korumak  ve  sağlamlaştırmak,  kadroların  ve 
savaşçıların proletarya ideolojisi  ve Parti  çizgisi  ile  devrimci  görevler  içinde 
eğitimini  güçlendirmek,  ordu içinde birliği  sağlamak,  ordu ve halk  arasında 

174No Nguyen,Giap, ibid,176
175No Nguyen,Giap, ibid,178
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birliği sağlamak, düşman ordusunu bölünmeye kışkırtmak, geniş iç demokrasiyi 
ve aynı zamanda kendiliğinden benimsenen sert  disiplini temin etmek: bütün 
bunlar, siyasi konumda halkın silahlı kuvvetlerinin inşaasında izlenecek temel 
ilkelerdir. Bu faktörler halkın silahlı kuvvetlerinin sınıf karakterini koruyacak ve 
bu kuvvetin sürekli olarak büyümesini ve de zaferi teminat altına alacaktır.

 
           Halk savaşı vermek için, silahlı kuvvetler, ana kuvvet birlikleri, bölgesel 
birlikler,  milis  ve  kendini  koruma  birlikleri  şeklinde  uygun  örgütlenme 
biçimlerine sahip olmalıdır. Ana kuvvet birlikleri ülkenin herhangi bir yerindeki 
çarpışmalarda  kullanılabilecek  olan,  hareketli  birliklerdir.  Bölgesel  birlikler, 
bölgedeki  silahlı  mücadelenin  dayanağını  176 teşkil  eder.  Milis  ve  kendini 
koruma birlikleri, üretim faaliyetine devam eden ve üslerdeki halk iktidarının 
temel  cihazı  olan,  halkın  yaygın  yarı  silahlı  kuvvetidir.  

Halkımız tarafından verilen devrimci  silahlı  mücadele ispatlamıştır  ki,  silahlı 
kuvvetlerin  yukarıda  belirtilen  üç  örgütlenme  biçimi,  halk  savaşının 
ilerletilmesine, savaş için bütün halkın silahlandırılmasına tamamen uygundur. 
Silahlı  kuvvetlerin  bu üç kategorisinin önemini  ve stratejik  rolünü tamamen 
kavrayabilmek  için,  halkımızın  başarılı  mücadele  dönemlerine  dönüp 
bakmalıyız. Ayaklanma öncesi dönemde, eğer gizli kendini koruma birliklerini 
örgütlemeseydik, daha sonra sahip olduğumuz güçlü silahlı kuvvetler asla ortaya 
çıkmayacaktı.  Eğer  direniş  sırasında yaygın  bir  kendini  koruma  grupları  ve 
güçlü  bölgesel  birlikler  şebekesini  örgütlememiş  olmasaydık,  gerilla  savaşı 
yüksek bir düzeyde gelişmeye devam edemeyecekti ve hâlâ güçlü ana kuvvetleri 
inşa edememiş  olacaktık.  Öte yandan,  silahlı  mücadelenin zafer  aşamasında, 
geniş hareketli bir ana kuvvete sahip olmasaydık, düşmanı yok etmek için büyük 
çarpışmalar,  zaferle  sonuçlanan  seferler  ve  şanlı  Dien  Bien  Phu  çarpışması 
olmayacaktı.  Bugün  ülkemizin  Güneyin'de  silahlı  kuvvetler  yukarıda 
tartıştığımız esaslara göre gelişmektedir. Halkın kendini düşmanın pençesinden 
kurtarmak, kısmi ayaklanmaları gerçekleştirmek ve gerilla savaşını geliştirmek 
için ayaklandığı sırada, yaygın yarı silahlı örgütler kırsal alanda etkin bir şekilde 
kitle hareketlerini destekliyorlardı. Siyasi ve silahlı mücadeleler kabarırken işte 
bu nedenle silahlı kuvvetlerin bu üç kategorisi ortaya çıktı ve gelişti.177 (sayfa 
180) Güney Vietnam Kurtuluş Ordusu hızla durmaksızın gelişiyordu. Diyebiliriz 
ki, yukarıda belirttiğimiz üç örgüt şeklinin halkın silahlı kuvvetleri için, halk 
kitlelerinden bitmez  tükenmez bir  güç sağlayan,  halkın sadece düşmanı  yok 
etme görevini yerine getirmesine değil, fakat aynı zamanda siyasi ve ekonomik 
üslerimizi ve kurtuluş savaşının potansiyelini de korumasına imkan veren, çok 
yakın organik bağları vardır. 

176No Nguyen,Giap, ibid,179
177No Nguyen,Giap, ibid,178
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Ülkemizin geniş  bir  toprağı,  sayıca yüksek bir  nüfusu yoktu ve silahlı 
kuvvetlerimiz sayıca büyük ülkelerin silahlı kuvvetleriyle karşılaştırılamazdı. Bu 
çok önemli nedenden ötürü, ülkemizi etkin bir şekilde koruyabilmek, maddi ve 
teknik açıdan bizden kuvvetli olan düşmanı yenilgiye uğratabilmek için, silahlı 
kuvvetlerin bu üç şekline titizlikle başvurmak zorundaydık. Yaygın ve güçlü bir 
şekilde örgütlenmiş milis ve kendini koruma grupları, bölgesel birlikler, güçlü 
ve oldukça hareketli ana-kuvvet birlikleri: İşte bu, Halk Ordusunun düzenli bir 
ordu olarak  kurulduğu bugün bile,  savaş  gücümüzün geliştirilmesi  ve ulusal 
savunma  kapasitemizin  yüksek  bir  düzeye  çıkartılması  için  vazgeçilmez  bir 
şarttır. 

 Ikincisi,  22  eylül  2009,  de  Gerilla’nın  insiyatifi konusunda 
yazdığım yazıda şunları dile getirmiştim.

 DERSIMDE GERILLA INSIYATIFI  ÜZERINE

       Ilkin sorulacak soru HPG Dersim Saha Komutanlığı  Dersim de « 
kadın  ve  uyuşturucu  ticareti  yapanları»n  emperyalist  sömürgeci  TC 
devleti  ve  onun  kurumları,  askeri  birimleri  gizli  servislerinin  olup 
olmadığı  sorusudur?  Bu  durum  karşısında  HPG  Dersim  Saha 
Komutanlığının  TC emperyalist  sömürgeci  TC  güçlerine  karşı  askeri 
ve  startejik  saldırların  temel  hedefleri  nelerdir?  HPG  niçin  baraj 
projelerini,  TC  askeri  űslerini,  Fabrikalarını,  askeri  garnizonlarını 
bombalamıyor?  Bunlar  işgalci  askeri  sömürgeci  seks  tüketicileri 
 tüccarları  değil  mi?  Bunlar  niçin  toptan  imha  edilmiyor?

          Tarihsel  gerçek  şu  ki  Çin’de  olduğu  kadar  Vietnam’da 
emperyalist  sömürgecilerin  uyuşturucu  ticareti  pratiği  ile  TC 
emperyalist  devletinin   Kürdistan’daki  fuhuş  politikası  aynı 
politikadır.  Dersim’de « uyuşturucu ticareti  yapanlar ve birahanelerde 
kadın  »çalıştıranlar  TC Genel  Kurmay,  Jandarma  Genel  Komutanlığı, 
Emniyet  Genel  Müdürlüğüdür.  TC  emperyalist  Ordusunun bu  gerçek 
 bölgedeki  varlığıdır.Dersim’de  « kadın  ve  uyuşturucu  ticareti  » 
emperyalist  sömürgeci  TC  devletinin  Dersime  yönelik politikasıdır. 
Dolaysıyla  HPG Dersim Saha  Komutanlığı  hedefi  startejik  olarak  TC 
fasist sömürgeci askeri birliklerinin bu bölgeden  çıkartılması ve bunun 
için  bütün  TC  askeri  işgal  güçlerini  hedef  almasıdır.Bütün  silah 
depoları,  düşmanın  askeri  üsleri  bombalanmalıdır.  Düşmanın  askeri 
konvoyalarının  geçtiği  köprüler  dinamitlenmelidir.Düşman 
 askererinin  subay  evlerine  giden  su  şebekeleri  tahrip  edilmelidir. 
Düsman askeri  güçlerinin akar  yakıt  depoları,  petrol  rafinerileri  ateşe 
verilmelidir.  Düsman  askeri  gemilerine,  komando egitim merkezlerin 
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 Orduya  Subay  yetistiren  Okullara  Genel  Kurmaya,  Jandarma  Genel 
Komutanligina,  Emniyet  Genel  Müdürlüğűne,  TBMM  sine  askeri  ve 
stratejik  saldilar  düzenlenmeli,  OYAK askeri  Fabrikalari  düsman için 
askeri uretim yapan tüm fabrikalar NATO üsleri  bombalanmalıdır. Bu 
denenmeyince,  ne  Dersim’de  ne  diger  bölgelerde   Kesin  bir  askeri 
 üstünlük sağlanmaz. Stratejik askeri  saldırı esas çeliskiyi temel olarak 
almalıdır.  Aksi  bir  yönelim düşmanın  yenilgisine  olanak  hazırlamaz. 
Düşmana  elverişsiz  olan  koşullar  yaratmak  demek  ,  onun  işgalci 
varlık  şartlarını  ortadan  kaldırmaktır.  Bunun  ön  koşulu  da 
metropoldeki 15 milyon kürdü stratejik işkollarında örgütlemektir.”

Önerdiğim Devrimci Halk savaşı strateji ve taktiğinde:

   HPG  Dersim  Saha  Komutanlığı  Karşı-saldırı  aşamasında  düşman 
kıtalarını  toptan  ortadan  kaldırma  amacıyla  sonuçlu  savaş  ve  imha 
savaşına  baş  vurmalıdır.  HPG  Dersim  Saha  Komutanlığı  gerilla 
birliklerini  kuvvetli  oldukları  belirli  yerlerdeki  küçük  düşman 
birliklerini  ve  kukla  kuvvetleri  sistematik  olarak  ezmek  ya  da  söküp 
atmak, için  halktan kendisini tecrit  edecek pratiklerden uzak durmalı, 
ama   kitleleri  emperyalist  sömürgeci  TC  güçlerine  karşı 
ayaklandırmak,  boşlukları  doldurmak,  eğitmek  ve  yeni  gerilla 
birlikleri  örgütlemeyi  esas  hedef  yapmalıdır.    HPG  Dersim  Saha 
Komutanlığı  bunu  yapmazsa  «  gerillalara  ve  üs  bölgelerine  karşı 
duyulan  nefret  büyür,  onların  başlarının  ezilmesi  için  hazırlıklar 
yoğunlaşır».  Her  ne kadar  bildiri  de « HPG gerillaları  olarak  Dersim 
halkımızın  varlığına,  kimliğine,  kültürüne sosyal  özgür  yaşamına tüm 
değerlerine  yönelen  saldırılara  karşı  görevimiz  gereği  cevap 
vereceğiz.»  diyorsa  da,  bu  görevin  hedefi  esas  olarak  işaglci 
emperyalist  TC ordularına karşı  askeri  saldırı  olmalıdır.  HPG Dersim 
Saha  Komutanlığı  hedefini  ters  yüz  etmemesi  esastır.  Emperyalist 
sömürgeci  TC  ordularını  Dersim’den  söküp  atmadan,  tali  çeliskiyi 
 esas çeliskinin yerine koymak en büyük askeri ve siyasi hata olacaktır. 
Aradn  üç  yil  geçmesine  ragmen,Ancak,  son  olarak  Dersim’de  HPG 
gerilları tarafından polise yönelik iki ayrı eylem gerçekleştirildi. Şehir 
merkezinde,  Munzur  Mahallesi’nde  halı  sahada  futbol oynayan 
polislere önceki gece uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda; 
biri  başkomiser  10  polis  ölürken,  üçü  ağır  8  polis  de  yaralandı.  Dün 
açıklama yaparak eylemi  üstlenen HPG, olay yerinde yaşamını  yitiren 
komiserin eşinin ise gerillaların hedefi  olmadığını açıkladı. Eşzamanlı 
olarak  bir  saldırı  da  Özel  Harekat  Polis  noktasına  gerçekleştirildi.
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Saldırılar  sonrası  gerilların  kaçtığı  düşünülen  Munzur  Vadisi’ne 
operasyon düzenlendi. Munzur Vadisi’nde HPG’liler ile devlet güçleri 
arasında  sıcak  temas  sağlandı.  Çatışma  sürerken,  silah  sesleri  kent 
merkezinden duyuldu. Alan, Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan 
Kobra  helikopterler  tarafından  yoğun  ateş  altına  alındı.  HPG, 
Serkeftin,  Kırmızıdağ,  Anafatma,  Çötlük ve merkez çevresine yönelik 
olarak başlatılan operasyonun hala devam ettiğini bildirdi.

HPG,  bir  gerillanın  da  hayatını  kaybettiğini  duyurdu.  Yaşamını 
yitiren gerillanın 1981 Doğu Kürdistan Mako doğumlu, 2004 katılımlı, 
‘Rojhat  Mako’  kod  adlı  Kavus  Dellaimilan  olduğu  belirtildi.

Polislere saldırı sonrası kent adeta ablukaya alınırken, evler basıldı ve 
çoğu  BDP’li  20  kişi  de  gözaltına  alındı.  Bazılarının  isimleri  şöyle: 
Belediye  meclis  üyesi  Babikan  Adır,  belediye  personelleri  Erkan 
Yılmaz, Fuat Gök, Yener Gülbar, Ali Keser, Müslüm Köknar ve Erhan 
Çakır.  Giriş  çıkışların  yasaklandığı  Dersim’de  gözaltı  sayısının 
artabileceği  belirtildi. Gözaltına alınanlarla ilgili  avukatlara dahi bilgi 
verilmezken,  kentteki  polis  ablukası  devam  ediyor. 
 

Ulusal sorun konusunda:
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“Zazacılık”  sorununa  gelince,  bunu  yapan,  bu  konuda  ilk 
kitapları yazan,  Alişer’i  Ozel Timlerin Rayver Koop’a Zeynel’e diğer 
uşaklarına  öldürtten,  TC  Genel  Kurmay  Başkanlığıdır.Onun  Bölge 
Müffetişleri  Abdullah  Alpdogan  ile  Albay  Nazmi  Sevgen’dir. 
Devlettir.TC  Genel  Kurmay’ının  hazırladığı  tezlere  göre  “zazalar  “ 
türktür tezi ile  Ermenistan devletinin “zazalar” ermenidir tezleri  aynı 
 tezlerdir.  Kaldı  ki  Kürdistan  halkının  bir  parçası  “zaza  sunni  kürd” 
halkımızın  istemleri  ile  Dersim  Koçgiri  Kîrmanclarının  istemleri 
haklıdır  ve  bunlara  doğru  yaklaşmak  gerekli.  Bu  konudaki  PKK nin 
görüşleri  yanlış  gőrűşlerdir  Zira  “Her  dönemde  egemen  sınıfların 
fikirleri  egemen  fikirlerdir;  yani  toplumun  egemen  maddi  gücü  olan 
sınıf,  aynı  zamanda  toplumun  egemen  entellektüel  gücüdür.  Maddi 
üretim araçlarını  kendi  tasarrufu altında tutan sınıf,  buna bağlı  olarak 
düşünce üretim araçlarını da denetiminde tutar, öyle ki düşünce üretim 
araçlarından  yoksun  olan  fikirler  tümüyle  buna  tabidir.  Egemen 
fikirler,  salt  maddi  ilişkilerin  düşünsel  ifadesinden  başka  birşey 
değildir  ....  Egemen  sınıfı  oluşturan  bireyler,  diğer  şeyler  arasında, 
bilinç  ve  dolayısıyla  düşünce  sahibidirler.  Bu  yüzden  onlar  egemen 
oldukları sürece bir sınıftırlar ve bir tarihsel çağın içeriğini ve süresini 
belirlerler;  kendiliğinden  görülüyor  ki,  onlar,  bunu  tüm  uzanımları 
içinde  yaparlar,  bundan  dolayı  diğer  şeylerin  yanında  düşün  adamı 
olarak,  düşünce  üreticileri  olarak  egemendirler  ve  kendi  çağlarının 
düşüncelerinin  üretim  ve  dağıtımını  da  düzenlerler.  "  Bu  anlayışı 
temel  Koçgiri  Ulusal  Kurtuluş  Hareketi  liderinin  Kürdistan  Geçici 
Hükûmeti  bildirisinin enternasyonalist  niteliğini  kavramayan PKK nin 
anti  marxist  ulusal  sorun  anlayışı  Dersim ve  Koçgiri  Bolge  haklarına 
uygulanamaz.  Biz  Koçgiri  ve  Dersim  Ulusal  Federe  devlerini, 
Bağımsız Meclislerini,  Ulusal  dilimizin őzgűrce kullanilmasini  ulusal 
ekonomi  ve  Ordumuzun  kurulmasi,  devletsel  kurumlarını 
istiyoruz.Emperyalist  TC  sömürgecilerinin  ülkemizden  çıkıp 
gitmelerini istiyoruz. Biz Kürdistan ulusu ve halkının tam hak eşitliı ği 
 kendi  devletlerinin  kurulmasını  istiyoruz.  Bu  konuda  HPG  Dersim 
Saha  Komutanlığı  gençleri  «  gerillaya  katılmaya  »  davet  ederken, 
emperyalist  ve  sömürgeci  TC  Ordusunun  ûlkemizden  çıkarılmasının 
Bağımsız  Birleşik  Kürdistan  Demokratik  Halk  Cumhuriyetini  kurma 
perspektifinin  olmadığına tanık oluyoruz. 

DERSIM JENOSID GERCEKLIGI ¨ÜZERINE
Her ne kadar  Lemkin kavramsal olarak jenosidi, bir ulusu, bir etnik gurubu 
toptan imhası olarak görüyorsa, Hans Lukas, Robert Olson. Erik Zürher, Van 
Ruinessen bunu çarpıtarak  ethnocide olarak tahrifat yapıyorlar. Bazı kürd 
sözde  yazarlar  bunu  katliam  olarak  gündemleştiriyorlar.  Bu  tavırla  TC 
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devletinin  inkarcı politikasına  yaklaşıyorlar. Jenosidçilerin yargılanmasına 
engel  olmak  istiyorlar.Bu  kasıtlı  anlayışa  karşı  24  Ocak  2010’de 
Stockholm’da  Dersim Jenosidi üzerine yaptığım  ayrıntılı tanımlar sunmak 
isterim.  Araştırmacılar  kavramsal  olarak,  “kaliam”,”jenosid”,ethnosid” 
sözcüklerini kullanıyorlar.
Dr  İsmail  Beşikçi’nin  Dersim  jenosidi  incelemesine  karşılık,  bazı  batılı 
araştırmacılardan Martin Van Bruinnes, Robert Olson, Hans  Lukas Kieser , 
bunun jenosid olmadığı etnosid olduğu doğrultusunda çaba gösterdiler.
Belirttiğim  gibi,  eski  grekçe’de  γενεα, γενεη,η,γενοςgenea,genee,genos) 
kavramının latince karşılığı   generatio natales178anlamına gelir.  Yani eski 
grekçeden  latinceye  bir  geçiş  var.  Lemkin  sadce  latince  karşılığını 
kullanmakla yetinir.  Bu konuda,   Michiel  de Vaan, Dans l’Etymological 
Dictionnary of Latin, yapıtında  gens, gentis, kavramlarını   « soy,ulus ve 
halk   »  anlamında  kullanır,  bunlar    gentilis,kavramından  türemiş, «aynı 
aileye mensup   »179 ya da “ gentilitas  kırmançki deki « GULE ZU ÇEİ » ile 
eş anlamlıdır.

       Genus kavramı latince  gigno, geui, genitum ; gignere, fiilinden gelir. 
genus, eris   köken olarak grekçe γιγνοµαι180gignomai  fiilinden gelir. Şair 
Homeros bunu doğmak anlamında kullanır. Kırmançki, biaéné, dina amaéné, 
kurmanci de buyin zayin. İki fiilin  kırmaçki’deki karşılığı  biaiş,zainaiş’tir. 
Latince de genui , supinımu ise   genitum’dur.  Bu iki isimsel biçimdem  genitor. 
eril  genetrix dişil . Genitura, kuşak181 türer.

         Bu konuda grekçede iki tip fiil var. Biri  κτειωκτειωκτειωκτειω  kteio diğeri Σφαγω, sfazo 
‘dur . Latince  buna eş anlamlı olan  pek çok  fiiller’den jugulo, 
macto,interrimo,caedo,occido, neco182  saymak mümkün.  κτειω,κτειω,κτειω,κτειω, (, keito fiiline 
en yakın olan   occido öldürtmek,katletmek 183 tir. Bu kırmaçki’deki kıstene 
fiiline  yakındır. Oysa katliam kavramı σφαγη sfaze) dir  ΣφαΣφαΣφαΣφαγωωωω fiilinden 
gelir,dümanların büyük  bir katliamı anlamındadır. Yani grekçe olarak

φονον πολυν των πολρµεων ποιεω184

İtalyan araştırmacı  Aldo Duro’ya göre , « genus  temel terimi grekçe  –elemento 
γιγνοµαι gignomai ve latince   gignere, nascere,  fiilerinden türetilmiştir Jenosi 
ise  bir gurubun, bir azınlığın, bir soyun. Bir dinsel gurubun  toptan ortadan 
kaldırılmasıdır elemanlarının  sistemli yokedlimesi.185 Occidio, onis, toptan imha 

178 Lexicon Graeco Latinum,Benjamnie Hederico, Pars Prima,Romae,1832, p.184
179 Michiel de Vaan,  l’Etymological Dictionnary of Latin,
180 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Nouvelle edition 2009,klincsiec, p.212
181 Dictionnaire Etymologique de la langue Latine, A Meillet  14 Ed ,1985,Paris,270
182 Thesaurus Graecae Linguae a Henrico Stephano, Volumrn Septimum, Parisiis,1848-p.197
183 , C Alexandre,Dictionnaire Grec Français,Paris, Hachette,1901, p ;819
184 C Alexandre, Planche et Defauconpret Dictionnaire Français, GrecParis, Hachette,1905, p .623
185 Emidio de Felice –Aldo Duro, Dizionnario delle lingua  et della civilta italina  contemporanea, 1988p.845
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edilmesidir186 . Bu anlamda Genus Occidere, bir ulusun, bir halkın  toptan imha 
edilmesidir. Jenosidi inkar etmek, onun yerine katliam kavramını  kullanmak 
,gerçeklerin jenosid süreçlerinin  yoksanmasıdır.  Başka bir değişle  insanlığa 
karşı  işlenmiş   savaşsuçlarını,  jenosid suçlarını inkar etmek. Bu tür duruşlar, 
Kürdistan’daki  jeneosidçi  sömürgeci  TC devletini   korumak ve savunmaktan 
başka bir anlama gelmez.

    Bilimsel açıdan soruna bakıldığında, bilimlerin konularının bir birine kasıtlı 
olarak  anthropoloji  ile  ethnoloji   konuları  ile  jenosid  sosyolojisinin  birbrine 
karıştırıldığına  tanıt  oluyoruz.  Bu  açıdam  Jenosidi  etnoside  indirgemek 
amaçlıdır. Jenosid siyasal jenosid sosyolojisinin konusudur,etholojinin değildir. 
Bu  açıdan  Dersim  jenosidi,  bir  katliam  değildir.  Katliam  sözcüğünün 
Erdoğan’ın ağzından  çıkması pek çok tüccar yazar çizeri at koşusuna sürdü. 
Oysa  bu  tavır  doğrudan  doğruya  devletin  Uluslararası   Jenosidi  önleme 
Sözleşmesinin  inkarı  anlamına geliyor.  Oysa  Lemkin  jenosid’den  katliamı 
değil,  bir  ulusun,  ethnik  bir  gurubun  ortadan  kaldırılmasını   anlıyor.  Genel 
olarak  jenosid, bir ulusun bütün üyelerinin  toptan  imhasıdır. Başka bir değişle, 
Ulusal  gurupların   yaşam  temellerinin   koordineli  ve  farklı  yöntemler 
kullanılarak  onların varlık şartlarını tümden yokedilmesidir. Böyle bir politika 
herşeyden  önce,  onların  ulusal  bilinçlerini.  Dillerini   siyasal 
kurumlarını.güvencelerini,ekonomik  yaşamlarını,  özgürlüklerini,  insanlık 
onourlarını  kişisel yaşamlarını  ortdan kaldırmayı  hedef alır. Jenosid devletin 
imha yöntemi  olarak  bir  gurubun kişilerini  hedef  aldığında,  herşeyden önce. 
Hedef  alınan  şey,onların  ulusal  bağları  ve  onları  koparıp  yoketmeyi  esas 
alır.Sadece bunla kalınmıyor,mallarına arazilerine, atalarınadn aklan anılara el 
koyup  onları  dönemiyecekleri  birbirlerini  göermiyecekleri  ölümler 
sürgünlüklerine   zoral  imhaya  maruz  bırakıyor.  Alman  uluslü  türk  yöntemi 
budur. Erdoğan’ın  aldatmacası bu bilinçli saldırının esasıdır. Hedef kürdlerin 
jenosididir  çifte  yöntemi  uyguluyor.  Birincisi  ezilen  Kürd  ulusunun   ulusal 
karakteristiklerininın  imhası,  ikincisi,  sömürgeci  emperyalist  TC devletininin 
diktatörlüğünün   inşasıdır.  İttihat  Terraki  ve  Teskilatı  Mahsusacı  kemalist 
diktatörlük  kürd  beyliklerini  kendileri  için  kullandıktan  sonra  ocak  1917 de 
bizzat  Kemalin  denetiminde  400.000  kürd  ülklerinden kovularak  yokedildi. 
Kürdistan boşaltıldı, topraklarına 1913’den itibaren 1300 0000 yabancı mülteci 
eyrleştiridi.  Talat  ‘ın  ermenilere.  Greklere  uyguladığı   yöntem  Kürdlere 
uygulandı.  Bu  uygulama  nedenelri  üç  sonuca abğşanıyor.  Birincisi  biolojik 
jenosid’dir.  İkıincisi  bütün  kürd  ulusal  özelliklerinin  ortadan  kaldırılması 
kültürel geneosid’dir. Üçüncüsü, yabancılaştırma, assimilasyon bir güç olarak 
kürdlerin  kend,i  soylarına  karşı  kullanılmaları,  inkarın  inkari  yöntemi 
emperyalst sömürgecilğim silahıdır. Bitlis’li Kürd İsmet’in Lausanne da kendi 
ülkesini   bölmesi parçalaması,  Ziya Gökalp döneğinin  İTK nin  pantürkçü 
kuramcısı  olarak  Kürdleri  türkleştirme  projesi,  Dersim’de  Nazmi  Sevgen, 

186 Henri Goelzer, Dictionnaire Latin  Français,Flammarion,1966,p.405
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Abdullah  Alpdoğan’ın  Rayver  Koop’la  faaliyetleri,  bugünkü  Dersim  ve 
Koçgiri’deki takipçileri,AKP içindeki 75 Kürd Milletvekillerinin faaliyetleri TC 
MİT nin örgütlediği anti kürd  mihrakların  jenosidi inkar girişimleri bu boyutu 
ile  ilgidir.  Bunların  temelinde  “türkleştirme”,  “islamlaştırma”, 
“türkmenleştirme” polikası vardır.

          Sömürgeci  devletler başta Türkiye  olmak üzere Kürdistan halkını 
kendilerine  düşman olarak ilan etmişlerdir. Linçler bunun örneğidir. Geçmişten 
bugüne kadar  ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koydular Kürdistan 
insani potensiyelini kendiç ıkarları   için kullandılar.Her defasında  Kürdistan 
halkının direnişini kanla zulumla bastırdılar. Sömürgeci işgalciler her defasında 
kürd ulusunun imha planını önceden hazırladılar. Mustafa Kemal,ırk üstünlüğü 
politikasını  uyguladı.Emperyalist  sömürgeci  bölge  müeftişliğini  kurarak 
jenosidin  gerçekleşmesini  önceden  planladılar.  İşgalci  sömüregciler 
Ermenilere,greklere,Assyro  Keldanilere   ve  Kürtlere karşı   değişik   jenosid 
tekniklerini sıyasal,kültürel,ekonomi, biolojik .fizik  alanlarında uyguladılar.

SİYASAL ALANDA

Fiziki jenosidlerden sonra türkleştirme politikalarına  hız verdiler.İlk  rolü 
işgalciler oynadı,sonra  bunu politikqyı oluşturcak yuerli sömürge halkın  kendi 
elleriyle  işbirlikçiler  oluşturdular.  Türkleştirme  politikasının  gizli  örgütlerine 
Dalan gibilerini  kullandılar.  Yurtsever  işadamlarını  öldürüp,sömürgeci  devlet 
için çalışacakların listelerini oluşturup onlara her olanağı türlesşmek için açtılar. 
Türkçü islamcı örgütlerde onlara baş görev verdiler. Bunlara karşı çıkacak tüm 
Kürd  siyasal  partilerini  kapattılar.  Türkleştirme  politika  da  ağırlık  verdiler, 
sadece  insanları  türkleştirmek  değil,  ezilen  Kürd  ulusunun  bütün  atrihsel 
zenginilklerini.  Dilini,kültürünü,doğasını  türkleştirmeyi  hızlandırlar.  Kürd 
halkını topraklarından zorla göçe zorlayıp jenesidi gerçekleştirdiler.

          SOSYAL ALANDA

          Sosyal  alanda kürd ulusal   özelliklerini  toptan imha ettiler,kendi 
sömürgeci hukuk sitemlerini kurdular. Türkleştirmeyi hızlandırmak için  kendi 
öz  dillerini  Güneş  dil  teorisiyle  bütün ezilen  hakların  dillerini  yasaklıyarak, 
dünyadaki bütün dillerinin türk dili olduğunu kurumlaştırdılar. Kürtçeyi yahudi 
dilini  yasakladılar.Kürd  ulusunun  dinsel  inançlarına  el  attılar.  Devletçi 
anlayışlarını  uygulamak  için   kendilerine   bağlı  ekipler  oluşturdular.Bugün 
jenesidi inkar edenler bu işin ücretli eemkli mimarlarıdır.Basın yayın Medya ve 
aygıtları  özel  televizyonlar,  polis  örgütü  denetiminde  bunların 
uygulayıcılarıdır.Temelinde  türkleştirme,islamlaştırma,türkmenleştirme 
politikası yatar.
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KÜLTÜREL ALANDA

Sömürgeci işgalde  fiziki jenosid gerçekleşti, bunu diğer jenosidler izledi. 1914 
Osmanlı nüfus sayımında, 15.044 846 müslümanın içine gizletilen Şerif Paşa’ya 
göre 5000000 kürdüun dili  yasaklandı 2000 ylında nüfusun % 20 i oluşturan 
Kürdleri  hiç bir  okulu yok. 1914 Osmanlı nüfus sayımında 1225.006 ermeni 
yaişarken    o  zaman   174000  okula  sahip  ola  ermenilerin şimdi  sadece 
Konstatinopl’da 12 özel okulu kaldı. 2000 yılı nüfus sayımında bütün azınlıklar 
sadce nüfusun % 0.05 i oluşturuyor. 1914 de 1.729.738 grek varken, şimdiki 
sayı 3000 geçmiyor. Germanos’un açıklamalarını esan  alan bilgiye göre sadece 
Pont  Euxın(Pontus)  eyaletind  1850  kilise  1400’den  fazla  okul,2650  gerk 
öğretömen 60.000 kız öğrenci varken  bugün orada hiç bir okul hiç bir kilise 
yok  sadece  Konstantinopl’de   8   özel   okul  kaldı.  Bu  TC kültürel  jenosid 
polikasının pratik sonucudur.Katliam,etnosid değil, jenosiddir. 

EKONOMİK ALANDA

Emperyalist sömürgeci TC devleti Kürdistan ekonomisi yoketti.Barajlar 
politikasıyla Kürdisatn topraklarının % 31 sular altında bıraktı,bütün arkeolojik 
tarihsel  zenginlikleri  yokedrek  arkeolojij  jenosidi ve  ekolojik  ejnosidi 
gerçekleştirdi.  Sadece  1977  den  bu  yana  9.000.000  Kürd  topraklarını 
terketti.4000 köyü ortaadn kaldırdı. Geleneksel tarımsal kültürü ortadan kaldırdı. 
BM ler savaştan  göçe zorlanan kürdelrin sayısının 4.500.000 üstünde olduğunu 
dile getirirken bazı kürdlerin İzmir ve Samsun’da Kürdleri  zorunlu göçünü « 
İzmir’in  Yunanlılarca  işgali »ne  benzetmesi  greklere  yöelik  jenosidi 
gerçekleştiern kemalizmi ve bu günkü AKP ‘den umut bekleyen    derin siyasal 
bir  akıl  hastalığını  ortaya  koyuyor.  Okur  yazılarım Greklerin  jenosinin   bu 
yönünü görecektir

BİYOLOJİK  ALANDA

İttihat Terraki ve Jön Türkler politikasının  ve jenosidlerin  mimarı   devletçi 
türkleştirmeci Mustafa Kemal  üstüne  konuşan Prof Vamık Volkan” Atatürk'ün 
ölümünden hemen hemen 4 sene önce, 24 Kasım 1934'te özel  bir  yasa Gazi 
Mustafa  Kemal'e  "Atatürk"  soyadını  verdi.  Bu  olay  Ankara  radyosunda 
bildirilirken bir dil sfuçmesi nedeniyle yayın sırasında "Anatürk" diye okundu 
(Granda, 1937). Bu dil sürçmesinin bilinçdışı bir gerçekle bağlantısı olduğunu 
ve Türkiye halkının çoğunluğunun Mustafa Kemal' i hem bir baba hem de bir 
ana olarak algıladıklarını tahmin edebiliriz. Ayrıca Mustafa Kemal'in kendisinin, 
yıllarca  süren  uğraşılarından  sonra  Türklerin  sembolik  ebeveyni  olduğunu 
"resmi" bir şekilde, yani özel bir yasa ile ifade etmesinin zamanının geldiğini 
düşündüğünü de  anlayabiliriz.  Psikoanaliz  literatüründe  karizmatik  liderlerin 
onları  takip  edenler  tarafından  hem baba hem de  anne olarak  algılandıkları 
hakkında uzun zamandan beri pek çok bilgi vardır (Abse ve Jessner, 1961; Abse 
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ve Ulman, 1977).187  Hitlercilerin kan bağı temelinde ele aldıkları iltihat edilen 
Polonya’ya  uygulanan  bu  doktrin   Sömürge  Kürdistan’da  yürürlüğe  pan 
turanizm ve pan islamizm pan türkizm temelinde uygulanmaya konuldu.  Vamık 
olayı  şöyle  açıklar,”  Mustafa  Kemal  yeni  Türk  kimliğini  Türkiye  halkına 
benimsetmek  için  İstiklal  Savaşı  sırasında  ve  Türkiye  Cumhuriyeti'nin 
kuruluşundan sonra çok çalışmıştı. Ölümünden 4 sene önce yeni Türk kimliğinin 
eski bir ağaca yapılan aş ının tutması gibi tuttuğunu sezerek, aşılanan yerden 
çıkan  dalların  başka  türlü  meyveler  verdiğini  hem millete  hem de  Türkiye 
dışındakilere göstermek istemişti. 

Bu konuşmamda Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını aldıktan sonra yaşamının 
son yıllarında yaşanan,  yeni  Türk  kimliği  ile  ilgili  düşünce ve  hareketlerini 
gösteren üç örnek üzerinde duracağım. Bu örnekleri çok iyi bilinenler arasından 
seçmek yerine, onun kişilik yapısını daha yakından gösteren örnekler arasından 
seçtim.  Ölümünden önce ve sonra,  halk  arasında genelolarak  Atatürk,  sanki 
insandışı bir varlıkmış gibi algılanmıştı.).” diyor. Bu aşı tutma sorunu  biolojik 
et  ideolojik  babalık   yöntemsel  türkçüleştirmektir.  Kemal2in  “babalık”  ve 
“evlatlık”  anlayışını   hitlerciler  aynen  Norveç’e,  İsveç’e    Hollanad  ‘ya 
uyguluyorlar.

Mustafa  Kemal’in  psykiatrik  çözümlemesini  yapan  Volkan  Vamık  Resmi 
ideolojinin  sınırları  içinde  kalır.  Mustafa  Kemal’in  sağlık  bakananı  ve  özel 
doktoru Dr Rıza Nur’un  Kemal hakkında hiç bir görüşünü ileri sürmez. Oysa 
Dr Rıza Nur’un gözlemi iki  açıdan önemli,  Birincisi, doktoru olması ikincisi 
sosyal  gözlemci olması bugün AKP  kemalizmin oasmani islami  vizyonudur 
geldiği nokta açısından önemlidir

Birinci aşamada DR Nur ” MUSTAFA KEMAL” hakkında şöyle diyor”  Selaniklidir. 
Harbiye Mektebinde okumuş,  erkan-ı  harb-çıkmıştır.  Kimi  dönme,  kimi  sırp, 
kimi bulgar, kimi pomak diyor. Babası ve anası hakkında rivayet çok. Muhakkak 
olan_bir şey varsa anası, belli, babası meçhul. 

Fizik ve teşrihi vasıflan - Uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, kemiklice., elmacık 
kemikleri Moğolahr gibi çıkık, burnunun ucu kabarık, domates gibi kızarmış,  
burnu çirkin değilsede türkte olmayan bir yüz. Saçları ağırmıştır. Fakat dikkatle 
boyar, altın sarısı yapır. Saçlannın beyazlığım göstermerneğe çok dikkat eder. 

Cimcimesi pek biçimsizdir. Alnında azım cephesinin cevfinin teşkil eden kafası 
pek ileri çıkıktır. Bu sebeple kaşlan ilerdedir. Bu ekseriya müteraddi şahıslarda 
olur. Kaşlan gürdür. Alnının ortasında ufak bir çöküntü mizabe halinde bütün 

187 Celebrating Atatürk's 125 tb birtbday - Public Lecture, University of Ankara, September 5,2006) Atatürk'ün 
125. Doğum Yıldönümü, Anma Töreni Ankara Üniversitesi, 5 Ekim 2006 
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kafasım dolaşır. Kafası -ile yüzüne adeta bir kum saati manzarasım verir. Bu 
çukurun üstüp.de az birkısım vardır. Bu da bir kelek kavununun ufak bir parçası 
kadardır. Bu da bir tereddi eseridir. Hal-i tabiıde gözlerinde şaşılık yoksa da 
sarhoşlugunda ve kızdığı vakit tamamiyle şaşı olup biri bir yana diğeri, diğer 
yana bakar. Bu da tereddi eseridir. 

Demek ki mütereddi bir baba mahsulüdür. 

Bütün heyetiyle; bulgarların moğol tarzında olan kısmına benzer. 

Fevkalade zeki  değil,  fakat  zeki  denen  insanlardandır.  Hatta  ona zeki dahi  
dememelidir. Birçok şeylerde çok abtaldır. Hele ileriyi hiç göremez. Akl-ı selimi  
hiç  yoktur.  Bunlar  onda  bariz  bir  surette  azdır~  Ancak  entrikada  fevkala  
mahirdir. Bizde yanlış olarak entrikacılara zekı derler. Vakıa entrika yapmak 
için zeki olmak lazım gibi gelirse de degildir. Dimagda her şey için hususı bir  
merkez vardır. Bazı adamlar vardır ki, son derece ah maktır, fakat bazan öyle 
entrika yapariar ki insan, bu ahmak adam~ bu entrikayı nasıl yaptı diye şaşar.  
Sona nice zekı adam-' lar vardır ki, asla entrika yapamaz. Yüzlerine gözlerine 
bulaştınrlar. Bunlar ispat eder ki, entrika için dimagda ayn bir merkez vardır.  
Zeka  ile  münesebeti  yoktur.  Demek  Mustafa  Kemal  de  entrika  merkezi  çok 
neşvünema bulmuştur. Herkesi birbirine katar, iffal eder, mantara bastınr. 

Moral - faaldır. Harekatında pek çabuktur. Süfi vıe habis bir ruh uvardır. Pek  
çok  içer.  İçkilerden  rakıyı  sever.  çalgi  çaldırı,  çaldırdığı  hep  curcuna 
havalandır. İşret alemine kaatil, dalkavuk, cahil, fuhşa müptelainsanlan toplar. 
Sevdigi'  adamlar  zaten bunlardır.  Yüreginde asla  merhamet  yoktur.  Babası,  
oğlu olursa da keser. Gayet vicdansızdır. Hiç dürüst hareket bilmez. Hekese en 
kötü şeyleri- yapar. Vicdanında aslabir azap duymaz. Hiç doğru söylemez. İşi  
hep yalan dolandır. Asla meşru iş tanımaz. Mutlak haksız şeyleri yapar. Kanun, 
usül, adet, ed ep denilen şeyler onun için mevcut degildir. Hiç kimseyi sevmez.  
Hatta en , sadıklann bIıe. Böyle hislerden mahrumdur. Anası ölmüş, cenazesine  
bile  gitmemiştir.  Necib  ve insanı  hislerden tamiliyle  aridir.  Kimseye itimadı 
yoktur. Herkesi korku ve ihsan ile tutmak sistemindedir. Her kim yanına girse 
çıkınca yanındakilere onun aleyhinde türlü şeyler söyler. Bir adeti de ricaı ve 
meb'uslan birbirine düşürmektirk. Herkese "O senin aleyhinde şunu söyledi"  
der. Biri  'bir  şahıs aleyhinde kendisine mektup yazarsa, o mektubu derhal o  
şahsa verli. Casusluğa çok ehemmiyet verir. Memleketi casuslada doldumıuştur.  
Hem de casusların her dediğine inanır. Gayetevhamlıdır. .Her saçına şeyden bir  
mühim mana çıkanr. Eger kuvvetsiz ise, pek korkaktır, kaçmağa çalışır. Eger  
kuvvetli  ise  gayet  cesurdur,  kanlı  bir  canavar  olur,  param  parça  eder.  
Makyevellik  en sevdigi  şeydir.  Gayet  mevki  ve şan harisidir.  Ve bunda pek 
kıskançtır.  En  ufak  bir  şerefi  bile  başka  sına,  veremez.  Ölüleri  bile  şeref  
hususunda kıskanır. Mesela Namık Kemal'e bile. 
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Gayet mağrur ve kibirlidir. Nazarında Dünyada kendinden başka adam yoktur.  
İster ki herkes kendisine tapınsın. Gayet müstebittir. Tenkide, haM bir mütelea  
beyanına tahammül  edemez.  Gayet  para  canlı  ve  hasistir.  Büyük  bir  servet  
toplamıştır. Pek tamalıkardır. Müthiş hırsız, mürtekip ve rüşvetçidir. Hem de 
bunları. hiç utanmadan yapar. 

Müthiş bir ayyaştır. Her gece sabaha kadar içer, körkütük olur. Bütün ömrü 
öyledir. Gençliğide böyle içki ve fuhuş ile geçmiştir. Deculliyeti yoktur, fakat  
şehvete pek düşkündür. Fuhuşun kadın, erkek, fail, meful her nev'ini yapar. Bu 
sebepten veya anası fahişe olduğundan olacak ki bütün milletten namus ve iffeti  
kaldırmağa çalışır. Harbiye mekrebinden beridir ki siki kalkmaz. Bu. sebeple 
fuhşa inhimaki çoktur. Uğraşır. Bunlar da .  zaten teredüf eseridir. Böyleleri  
fuhşa düşkün olur. 

Böbreklerine kadar çıkmış bel soğukluğu vardır. iltihab-ı külliyeden ikide bir  
beline  ağn  gelir.  Banyoya  girer.  Bu  sebeple  banyolan  çok  sever.  Frengiye 
müpteladır. Son zamanda yüzü Deliruim TremeIİı denilen hastalıktaki hey'eti  
almıştır. Elleri titriyor. Kalbi rahatsızdır. Bunlara rağmen yine çok rakl, tütün 
ve kahv~ içer, fuhuştan kendini alamaz. Bunlarsa bu hastalıklara pek muzırdır ..  
· 

Frengisi Trüablusgarp'ta gözüne vurmuş, iritisolmuş. Göz doktoru Şam'lı Münir  
Ahmed  iyi  etmiş.  Bu  adama  umumf  harpten  Hicaz'a  gitmiş,  asilere  iltihak 
etmişti.  Kokain çekerdi.  Onu telgrafla Kahire'den Ankara'ya getirdi.  Sıhhiye 
Vekaıetine müşavir yapıyordu. Sonra Gureba Hastahanesine çırağ çıkardılar. 
Mustafa Kemal'in ona teveccühünü işiten Kahire'deki bir kaç Türk doktor ve  
eczacı bunun denaetini bana yazdılar. Ben de bu mektuplann birini Mustafa 
Kemal'e gönderdimdi. Mektubu Münir Ahmed'e vermiş. O da Kahirtdeki mektup 
sahibini tehdid etmiştir. 

 Megalomani,  ilham  alma  gibi  son  yıllarda  gösterdiği  araza  bakarak  bu 
hastalıkların dimağında cinnet halinde bireser yaptığına hükmedilebilir. Çünku 
devlet işinde ve hususı hayatında yaptığı işleri delikten başka bir şeyle tefsir  
etmek mümkün değildir. 

Gayet müstebid, ütehakkim, zalimdir. Çok hodpesentdir. 

Bu sebeple ve mevkii için lüzum görürse bütün Türk Milletini doğrar ve bütün 
Türkiye'yi yakar. 

Zulümde Neronlan, fuhuş ve eğlencede, Zühre Maidı maidi 

masallann, binbir gece hikaylerini geçti. 
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Hükümette her şeyin reisidir. Herşeyi pençesinde· tuttura. 

Bu sebeple kendisine "Yedibaşlı ejderha" adım vermek münasiptir. 

Gayet kincidir. Deve gibi kin güder .. Düşmanlanm unutmaz, takip eder. Esasen 
her  şeyde  fikr-İ  takip  sahibidir.  Bu  iyi  bir  meziyet  ise  de  bunu  en ziyade  
intikamda kullanır. 

İnatcıdır. İmkanı yok fikrinden dönmez . 

. İki mühim emir neferi, kör aleti vardır. Biri Fevzi, biri İs~ met'tir. Biri sağ, biri  
sol kolu olmuşlardır., Bu iki şahıs onun bütün keyiflerini yapmışlar bütün şen'i  
zulümlerine alet olmuşlardır. 

Mustafa Kemaı iptidalanhiç söz söyleyemezdi.  Birkaç yıl  sonra iyi  bir  hatip 
oldu. Nutkunu bir ay çalışır, ezberler, öyle söyler. Şundan bundan işite işite 
biraz da m~amat sahibi oldu, fakat derecesi ağızdan kapmadan ibarettir. 

Hüsnüniyet bu adamın yanından ·geçmemiştir. Hep suiniyet 

besler. Şeytanlık düşünür. 

Bütün davası milli harekette her.şeyi kendi yapmış olmasıdır. Dahidir. . ' 

İnkilap delisidir. Türkiye'nin Deli Petro'su olmak hevesin- . dedir. Bir taraftan 
da Napolyon olduğunu zanneder.”188

Ocak 1917’de Mustafa Kemal’in 400.000 kürdü zorla göçe başvurmasının özü 
Talat’ın Ermeniler, Grekler için  verdiği talımatların  Kürdlere uygulanmasından 
başka bir şey değildir. Günümüze gelindiğinde  savaş’la birlikte  diğer teknik 
yöntemler uygulanıyor.  Örneğin  Keban baarji yüzünden 212 yerleşim birimi su 
altında kaldı. 1975’de 60000 olan Elazığ nüfusu  131000’e yükseldi. GAP’la 
başlayan 1977 deb şu ana kadar 9000 000 kürd topraklarından kovuldu. Bunu 
1984’de başlayan savaşla birlikte  köy boşaltmalara, toptan imhaya götürüldü.

FİZİKİ ALANDA

1984-1999 arasında binlerce köyün boşaltılması, milyonlarca köylünün kentlere 
zorla  sürülmesi,  kirli  savaşın  en  temel  ve  toplumsal  etkisi  en  derin 
uygulamalarından birisidir. Köylüler, korucu olma dayatmasına maruz kalmış, 
“gönüllü (!) köy korucusu” olmayı reddeden köylüler, evleri yakılarak sürgün 
edilmiştir.  Ayrıca  köylüler  gıda  ambargosu,  yayla  ve  mera  yasağı  gibi 
yöntemlerle  ekonomik  açıdan  çökertilerek  de  göçe  zorlanmıştır.  1987’de 

188 DrRıza Nur, Hayat Hatıralarım,s.1476-1479
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Şırnak’ın Yeşilyurt köyünde köylülere dışkı yedirilmesi olayı gibi aşağılamalar 
da zorla göçertmenin biçimleri arasındaydı. 

 Örneğin Şırnak ili  Beytüşşebap ilçesine bağlı  Aşat (15 hane) ve Ortaklı (30 
Hane) köylerinin 20 Temmuz 2001 günü boşaltılması, aynı ilçeye bağlı Ilıcak 
(70-80  hane),  Dağaltı  (40-50  hane),  Hisarkapı  (12  hane)  köylerine  gıda 
ambargosunun uygulanması, köye giriş ve çıkışların yasaklanması, söz konusu 
köylerin boşaltılma tehdidi ile karşı karşıya  kalındı.

. Boşaltılan Aşat ve Ortaklı  köyü yerleşimcileri  Beytüşşebap ilçesi kenarında 
çadırlara  yerleşmişlerdir.  Toplam  80  çadırdan  oluşan  göçzedelerin  600-700 
kişilik  nüfusunun  çoğunluğu  çocuk,  kadın  ve  yaşlılardan  oluşmaktadır.  Bu 
insanların tamamı yokluk, yoksunluk ve kaygı verici bir belirsizlik içerisinde 
yaşamaktadırlar yaklaşık 600 küçükbaş hayvanlarının telef olması, köylerinde 
bıraktıkları arılarına gerekli bakımın yapılamaması nedeniyle yok olması, bağ ve 
bahçelerine  bakım  yapma  olanaklarının  ortadan  kaldırılması  nedeniyle  tüm 
ekonomik  kaynaklarını  yitirmişlerdir.  Halkın,  üretim  damarları  kesilmiş 
durumdadır. göç ettikleri günden bu yana hiçbir sağlık hizmeti görmeyen ve son 
derece sağlıksız bir ortamda yaşamlarını sürdürmeye çalışan göçzedelerin, çadır 
kent yerleşimcilerinin, salgın hastalıklar dahil çok ciddi sağlık sorunları tehdidi 
ile kaşı karşıya olduklarını gözlemiştir. gerek çadır kentte yaşayan, boşaltılan 
köy  yerleşimcileri  ile  gıda  ambargosu   uygulandı.  Bu   fiziki  jenosid 
uygulamasıdır.Yoketme planlarından biridir.

 Bir kürd köylüsü   durumu şöyle dile getitiriyordu “1990 yılında Şırnak’ın il  
olmasıyla birlikte mezramız Siirt ili  Pervari ilçesi kapsamına alındı. 1988’de 
zorunlu göçe tabi tutulduk ve o tarihten itibaren 2002’ye kadar köyümüze geri  
gelmemiz  yasaklandı.  2000’li  yıllarda  çıkarılan  ‘Köye  Dönüş  Projesi’  
kapsamında  geri dönmek ve tekrar üretim alanlarımıza kavuşmak ve mezramıza 
yerleşmek,  topraklarımızı  ekip  biçmek,  hayvancılıkla  uğraşıp  geçimimizi  
sağlamak  üzere  birçok  resmi  makama  başvuruda  bulunduk.  Bunun  üzerine 
2002’de bazı aileler, Çemekare Mezrasının Kezer mevkiine kendi imkanlarıyla 
yerleşti.  2003’de  Siirt  Valiliğince  ilk  olarak  düzenlenen  Çemekare  Yaylası 
Şenliklerinde bize birçok söz verildi. Ancak bugüne kadar herhangi bir altyapı 
hizmetinin götürülmediği Çemekare mezrasındaki ilkel koşullara son verilmesi  
ve  mezraya  okul,  elektrik,  yol  gibi  son  derece  gerekli  hizmetlerin  yerine  
getirilmesi  için  defalarca kez ilgili  mercilere  başvurularda bulunduk.  Ancak 
görmezden gelindik. Köyde halen telefon, elektrik hizmetleri  yoktur. Yol, son 
derece kötü bir yoldur ve insan güvenliğini  riske atan durumdadır.  Suyu da 
taşıma  suretiyle  barındığımız  çadırlara  ulaştırmak  zorunda  kalıyoruz.  5  yıl  
boyunca talep ettiğimiz hiçbir hizmet yerine getirilmedi.” Diyor.
Bu  bir  savaş  suçudur. Köy  yakmalar  devletin  en  üst  kademelerinden  alınan 
kararlarla bölgedeki ordu güçleri tarafından uygulanan bir devlet politikasıdır. 
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Dolayısıyla başta dönemin genelkurmay başkanları Doğan Güreş  ve Hüseyin 
Kıvrıkoğlu,  Başbakanlar  ve  OHAL  Valileri  olmak  üzere  sorumluları  devlet 
yöneticileridir.

 Devlet terrörizmi  politikası  olarak savaşı doğrudan yürüten askeri güçlerin 
dışında, bizzat sivil halkın hedef alınması ve askeri güçlerle ezilmesi demektir. 
Köylerin  boşaltılması-yakılması,  kadınlara  tecavüz  edilmesi,  işkenceler, 
kaybetme,  kitle  katliamları,  tipik  kirli  savaş  yöntemleridir.  Jenosid  etknik 
yöntemleridir   Uluslararası  savaş  kurallarının çiğnenmesi  ve savaşan güçlere 
karşı  kimyasal  silah gibi insanlık dışı  yöntemlerin kullanılması fiziki  jenosid 
kapsamına  girer.  Başka  bir  değişle,  Kirli  savaş  suçu  fiziki  jenosidin  bir 
parçasıdır.  TC  pratiği  kirli  savaşların  icrası  sırasında  halka  karşı  işlenmiş 
suçların  tümünü  kapsıyor.  Kirli  savaş  suçlusu;  kirli  savaş  politikalarını 
uygulayan  siyasi  yetkililer  ile  devlet  bürokratları;  bu  suçlar  için  emir  veren 
askeri komutanlar ve polis şefleri ile; verilen emirler doğrultusunda bu suçları 
bizzat yerine getiren asker, polis gibi devlet görevlilerinin, korucular gibi sivil 
paramiliter  çete  mensuplarının  tümü  suçludur.  Bunlar  hiç  bir  uluslararası 
mahkemede  yargılanmadılar.  Onurlandırıldılar.   NATO kaarrgahlarında 
uzamnlaştırıldılar. Örneğin” 22 Ekim 1993’te, Diyarbakır’ın Lice ilçesi askeri 
birliklerce  kuşatılarak  saldırı  başlatıldı.  Tuğgeneral  Bahtiyar  Aydın’ın 
öldürülmesi,  tüm  ilçe  halkına  yönelik  bir  vahşetle  yanıtlanacaktı.  Saldırının 
başında, Korgeneral Hasan Kundakçı ve yardımcısı Tümgeneral İlker Başbuğ 
bulunuyordu . Tüm ilçe ağır silahlar, tank ve top ateşiyle hedef alındı. Beş gün 
boyunca ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı. Halk ilçe meydanına toplanarak evleri 
ve işyerleri yakıldı. Gerçekleştirilen katliamda 380 kişi öldürüldü, birçok ev ve 
işyerleri  yakıldı  veya  top  ateşiyle  yıkıldı.  Dönemin  parti  başkanları, 
milletvekilleri bile ilçeye giremedi. Beş günün sonunda, ilçe basına açıldığında 
vahşetin boyutları ortaya çıktı. İlçede yakılmadık, yıkılmadık ev kalmamışken, 
ordu ve devlet  kurumlarında kurşun izi  bile yoktu.  Bu savaş  suçluları  şimdi 
Genel Kurmayı yönetiyorlar.

Diğer  bir  örnek,  Kars'ın  Digor ilçesine bağlı  köylüler  üzerlerindeki  baskıları 
protesto etmek için ilçe merkezinde bir yürüyüş yapmak istedi. Köylüler, gıda 
ambargosunu, tarlasına, bağına ve bahçesine gitmesinin yasaklanmasını, askerin 
sebepsiz ev baskınlarını, gözaltı ve işkencelerini protesto etmek istemişti. İlçeye 
otobüslerle gelerek yürüyüş yapmaya başlayan binlerce köylünün üzerine özel 
timlerce  ateş  açıldı.  Aralarında  5  çocuğun da  bulunduğu 17  kişi  katledildi, 
onlarca kişi de yaralandı. Katliam örtbas edilerek ateş eden polisler dahi beraat 
ettirildi. Devlet,  9 Kasım 2005’te Şemdinli ilçesine gelen JİTEM elemanı bir 
grup,  Seferi  Yılmaz’a  ait  Umut  Kitabevi’ne  bomba  atarak  kaçtı.  Patlamada 
Mehmet Zahit Korkmaz adlı kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Bombalı 
saldırıyı  yapan;  JİTEM elemanı  astsubaylar  Ali  Kaya  ve  Özcan  İldeniz  ve 
JİTEM elemanı itirafçı  Veysel  Ateş  halk tarafından yakalandı. JİTEM’cilerin 
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arabasında  çok  sayıda  silah,  Umut  Kitabevi’nin  krokisi  ve  kontrgerilla 
faaliyetlerine dair dokümanlar bulundu. Araçta Hakkari İl Alay Komutanı Albay 
Erhan Kubat imzalı “görev kağıdı” da bulundu. Araçta bulunan bir ajandada, 
ilçede “Öldürüleceklerin” listesi vardı. 

 Gözaltında kaybetme,  Kürt  illerinde özellikle  1992-93 döneminde en  vahşi 
biçimde uygulandı. Bu politikayla devlet, katletmekle yetinmedi, katlettiğinin 
yakınlarını da bitmez bir bekleyişin ızdırabına mahkum etti. Gerek evlerinden 
bir  sabah  vakti  alınarak  götürülen  ve  bir  daha  haber  alınamayan  insanlar, 
gerekse  dağlardaki  çatışmalarda  öldürülen  ancak  cesetleri  ailelerine  teslim 
edilmeyerek toplu mezarlara gömülenler acılı bir bilanço oluşturdu

                  DİNSEL ALANDA 

 TC  nin  kuruluşundan  AKP  yönetimine   kadar   Kültürel  jenosidin  dinsel 
karakteri  değişmedi.  Dersi  jenosidindem  sonra  Merkeze  il  cami  1957’de 
kuruldu. 1985’da bu oran  merkez köylerinde 182 yüksetildi. Buna kaşı çıkan 
Dersim halkından 50000 kişi şubat 1985 göçe zorlandı. 1937’de toplam nüfusu 
500.000 olan Dersi eyaletinde katledilen insan sayısının 170.000 olduğunu ileri 
sürerken,  devletin 1975 nüfus sayımında verilen  sayı   Dersim kökenli  olup 
Türkiyenin   başka  bölgelerinde   zorla  yaşamaya  zorlanan  Dersimli  sayısı 
740.000 dir. 

Basınad  çıkan  bir  habere  göre”  Dersim’de  bir  Tunceli  Üniversitesi  var.  Bu 
üniversitenin rekörü Durmuş  Boztuğ’dur. Kendisi  AKP'li  olup, Cem Vakfına 
yakın  bir  Alevi  olduğu söylentiler  arasındadır.  Boztuğ’un  tek  amacı  ise　 ; 
Diyanet, Cem Vakfı, Ehlibeyit Vakfı ve benzeri marjinal-yapay Alevi dernek ve 
yetkilileriyle birlikte, Tunceli Üniversitesinde bir　 　“ Alevi İlahiyat Fakültesi 
oluşturmaktır.  Burada  Yoksul  Alevi  gençlerini  alıp  Müslüman-Alevi 
misyonerler yetiştirmektir.

Rektör Boztuğ Sık sık AKP Kütahya milletvekili Yar.Doç.Dr.Hüseyin Tuğcu’yu 
Dersim’e getirtip konferanslar verdirmekte ve akıl  fukarası garibanlara nutuk 
çektirmektedir. Bu vahim tablo Dersim ve Dersimliler için üzücüdür ama bir 
gerçektir.  Hüseyin Tuğcu;  Dersim sürgünü bir  ailenin İlahiyat  okumuş  1959 
dogumlu  bir  çocuğudur.  Babasının  adı  Cemal,  annesinin  ise  Safiye’dir.  Her 
konuşmasında Alevi düşmanlığı yapıp sahiplerinin gözüne girmek için elinden 
geleni yapmaktadır. Tüğcugiller çogalmaktadır. Bunlara dikkat eilmelidir.

Yine  bu  Üniversitenin  müdavimlerinden  bir  digeri  de Bülent  Arınç’tır.  Ne 
hikmetse Arınç’da Osmanlı tarafından Manisa’ya sürülen bir Dersimli  ailenin 
evladıdır.  Bu  ayrı  bir  yazı  konusu  olduğu  için  şimdilik  Arınç’a  bir  nokta 
koyalım. Kaynak olarak isteyen bakabilir.

99



(http://www.milliyetciler.de/haberoku1676/hokumetin-soy-agacindan-isimler  ) 
Bu açıdan TC ve AKP dinsel jenosid politikasına bakalım.

Diyanet İşleri Başkanlığında 94,579 kişilik personel görev yapmaktadır. Yılda 
yapılan cami sayısı ortalama 1,500 dür. Diyanet İşleri 2010 yılına kadar yani altı 
yıl içinde 33,100 cami yapımını daha hedeflemektedir. Halen 73,523 olan cami 
sayısı bu sürenin sonunda 106,623 çıkacak, aynı plan çerçevesinde 2700 ilave 
ile Kuran kursu sayısı da 7700 yükselecektir.

1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 3 trilyon lira, 1993’e 3,7 trilyon, 
1994’e  8,5  trilyon,  1995’e  12 trilyon,  1996’a 43 trilyon,  1997’e  47 trilyon, 
1998’e 93 trilyon, 1999’a 253 trilyon, 2000’e 350 trilyon, 2001’e 372 trilyon, 
2002’e 475 trilyon, 2003’e 713 trilyona çıkmıştır.2004’e 997 trilyon 437 milyar 
liraya çıkmıştır. 9 bakanlığın bütçesinden daha fazla ödenek ayrılmıştır. 2004 
yılında  Diyanet  İşleri  Başkanlığına  15,000  ek  kadro  tahsis  edilmesi 
planlanmıştır.2005  ‘e  bir  katrilyon  122  milyar,2006  da  1  katrilyon  308 
trilyon,2007’e,2  katrilyon;2008  yılında  ise,  1.221.608  katrilyon  ile  birlikte 
Diyanet  vakıf  gelirleri  eklendiğinde  bu  rakam  2  katrilyona  çıkmaktadır.
2009 yılında 3 katrilyona varan bütçe ile dokuz bakanlığın bütçesinden daha 
fazla bir bütçe ile sözde adilce inanç hizmeti yürütmektedir.

Sadece İstanbul’a  840 kişiye  bir  cami  düşerken,  1045 kişiye  bir  okul 
üşmektedir.  2003  yılı  itibariyle  de  Türkiye’e  536  imam  hatip  lisesinin 
bulunmakta  ve bu liselerde 105,000 öğrenci  okumaktadır.  Yıllık  imam-hatip 
gereksimi 5000 kişi olmasına karşılık, bu liseleri bitirenlerin sayısı 25,000 kişiyi 
bulmaktadır. 2003 yılı itibarıyla imam hatip lisesini bitirenlerin sayısı 511.000 
aştığı anlaşılmaktadır. Bu sayılar eğitim düzeninde yaratılan çarpıklıkları ortaya 
koymaktadır. Normal okullarda bir öğretmene 27 öğrenci düşerken imam hatip 
liselerinde 10 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Açılışından bu güne imam 
hatip okullarından ve kuran kurslarından mezun olan öğrenci sayısı 3.622.062’ir. 
Bu öğrencilerin %62’inin kız olması düşündürücü. Bu öğrencilerin ancak %2’i 
imamlık yapmaktadır. 2004 yılı itibariyle imam hatip lisesi mezunlarının sadece 
%7,4 camilerde din adamı olarak görev yapmaktadır. Bu gerçek, imam hatip 
liselerinde eğitim gören öğrencilerin ancak %12’inin imam hatipolmak istediğini 
doğrulamaktadır. 

ABDÜL HAM İD – İLE  MUSTAFA KEMAL  ARASINDA AKP

ABDÜLHAMİD VE MUSTAFA KEMAL ARASINDA MUKAYESE 

Mustafa Kemal devrinin Abdülhamid ile mukayesesi enteresan olur: 

Abdülhamid'in  bir  Yıldız  Sarayı  vardı.  Etrafında  Arap,  Arnavud  Muhafız 
Taburlan, duvarlar vardı. Oraya kuş  yanaşamazdı. Mustafa Kemal de aynen 
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öyle  bir  Çankaya'sı  vardır.  Burası  "Cumhuriyet  Yıldızı"  dır.  Onun  duvan 
yerineÇankayanın etrafına hendekler yapılmış, betonlu metrisler açılmış, toplar 
ve mitralyözler yerleştirilmi ştir. Yıldız'da bahçe ve bir havuz vardı. Çankaya'da 
bahçe yerine kilometrelerle  orman bir  çiftlik  ve  Mannara adında,  o  şekilde 
yüzlerce metre boyunda bir  havuz yapıldı.  Sonra daha büyük olarak bir  de 
"Karadeniz havuzu y.apıldı. Zavallı Hamid'in Havuzu dairevı ve avuç içi kadar  
bir"  şeydi.  Bununki  üçyüz metre  boyundadır.  İçinde kayıkla  gezer  .  O hem 
bunlan otuzdört yılda yapmıştı. Bu iki yılda yaptı. 

AbdÜlhamid'in Amavud eşkiyadan tüfekçileri, Felin Paşalan, Zülütıü İsmailleri 
vardı.  Mustafa  Kemal'in  de  Amavud,  Laz  ye  Çingene  (Recep  Zühdü)  den 
tüfekçileri, Kılıç Ali adında Fehim Paşası, Falih Rıfkı adında Zülü[lü İsmaili,  
Bozuk Salih adında, Tahir  Paşası  vardır.  Sade Abdülhamid'in  celladı  yoktu.  
Bunun o da var: Kel Ali, Kılıç Ali ilh ... Ali ... 

Sultan  Hamid'e  zillullah-ı  til-arz  derlerdi.  Buna,dogrudan  -  dogruya  Allah 
diyorlar. Ona Halife-i Müslimin diyorlardı. Bu "na milletin gözbebegi, yeni din  
mümessili diyorlar. Ona El-Gazi diyorlardı. Buna Gazi diyorlar. Ona Efendimiz 
diyorlardı. Bu na da Efedimiz diyorlar. Bilmem daha ne kaldı? Es-Sultan ile  
Han kelimeleri eksik. B ir Reisicumhura Efendimiz denemez. Dendikten sonra 
Es-Sultana ve Hakan' a da hacet kalmaz. 

Abdülhamid zamanında Saye-i Şahane vardı. Ona iltica edilir ve edilince akan 
sular dururdu. Şimdi de Gazi sayesi var. Bununla da akan sular duruyor. 

Abdülhamid nazırlanna maaş ve ihsanlar verirdi. Bu da v~killerine maaşlar, 
ihsanlar,.  köşkler  veriyor.  Abdülhamid  kendisine  sadık  olanlara,  hizmet 
edenlere memuriyet verirdi.  Bu da veriyor. Kumandanlar, Valiler  ekseriyetle  
şahsı sadıklandır. 

Abdülhamid'de çırak çıkarmak usulü vardı. Bu da çıraga 

buyuruyor. ' 

Bütün Osmanlı Padişahlannda Kasideci Şairler vardı. Onlara caize verirlerdi. 
Bunun da Celal  Sahir,  Abdülhak Hamid,  Mehmed emin,  Fazıl  Ahmed,  Hali  
Nihad, Faruk Natiz, Behçet Kemal ve emsali şairleri var. Methiyeler. İstanbul'a  
teşritiyeler, yani kasidIer yazıyorlar. Caizelerini almıyorlar. Yani mebuslukla 
çırag buyuruldular. Padişahlarm nesircileri yoktu. Bunun nesireileri de var. 

Abdülhamid'in Hassası, muzika-i şahanesi vardı. Bunu da cumhuriyet muhafız  
taburlan ve cumhuriyet bandosu var. 

Abdülhamid'in  etrafında  çerkes  cariyeler  vardı.  Onlan  kullanırdı.  Bunu  da 
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Yıldızında milliyete bakmaksızın birçok genç kız var. Keza o Çerkeslerle iktifa  
ederdi.  Bu  evdeki  daimi  kızlardan  maada  yine  hergün beş-on  kadın  daha 
getiriyor. Böyle seyyar ve degişen bir fasil var. Abdü1hamid bu kızlardan gönlü 
geçenine selabir nefere riikahla verir, onu zabitlikle çırag çıkanrdı. Bu da birine 
eriyor, mesela sefaret katipligi ile çırag ediyor. Ancak ikisi arasında vahIm bir 
fark  var.  Onunkilere  cariye,  müstefreşe  derlerdi.  Bu  kendininkilere 
"Evlatlıgım!" diyor. Ve nikah merasimi~de baba sıfatiyle isbat-ı vücud ediyor.  
Olur sahtekarlık ve yüzsüzlük degil ... 

Abdülhamide yılda bir defa Kadir Gecesi riacalden bazısı tarafından kız takdim 
etmek adetti. Şimdiki pezevenkler buna hergün takdim ediyorlar. 

Abdülhamid'in Çerkesleri vardı. ellerinde şekillistesi Anadoluda köy köy dolaşıp 
Çerkes  kızı  topluyorlardı.  Bunu  Amavud,  Çingene  ve  Dönmeleri  var. 
Dolaşmıyorlar. Kerhane açıp oturuyorlar., Köyde degil, şehirde kız, kan seçip 
efendilerine takdim ediyorlar. 

Abdülhamid zamanında Hürriyet  kelimesi  yasaktı.  Kamuslardan çıkarılmıştı.  
Bunun zamanında hürriyet asıl kendisi yasak. Hem öyle yasak ki, sahibi derhal 
asılıyor. Hamid zamanında ise sade sürüıürdü. 

Abdülhamid  zamanında  dalkavukluk  revaçta  idi.  Bunun zam~nında  ise 
dalkavuklugun bu kadar evci alasını buldugu henüz görülmemiştir. 

Hasıl  bu  mukayese daha çok yapılabilir.  Bu  kadarla iktifa  ediyoruz.  Yalnız  
Abdülhamid zamanında olan kötülükler bunun zamanında'birkaç yüz misli fazla 
olmuştur.  Hele  terör  Abdülhamid  zamanında  helva  ve  baklava  imiş,  şimdi 
anladık. 

Bu halğe bu cumhuriyet mi? Böyle olunca cumhuriyete lüzum mu vardı? Bu 
s~al  kendi  kendine  ortaya  çıkıyor.  Abdülhamid:  "Ben bir  padişahım,  idare 
monarşi sistemidir" diyordu. " 

Mert adammış. Bu iş sahtekar ... Yüzüne bir cumhuriyet maskesi 

taktı,  monarşik,  otokratik  idarelerin  en şiddetlisini,  en  zalimanesini  yapıyor.  
Hamid,  Mustafa  Kemal'den  çok  yüksekmiş.  Hiç  olmazsa  mertçe,  açıkça 
yapıyordu. Bu ise namertçe, sahtekarca yapıyor. 

'Hamid cahildi. Seviye-i irfanca Mustafa Kemal'in ondan farkı, dinsizligi, fuhşu,  
namussuzlugu, zevk ve sefayı,  dansı,  frakı,  şapkayı medeniyet  zannetmesidir.  
İrfani olsaydı etrafına alimleri toplardı. Bildiği kulaktan dolmak bir-iki şeydir.  
Bir müddettir başladığı tarihçilik ve dilcilik bir fantazi ve cahil sahtekarlığından  
ibarettir. 
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Hamid namus ve iffet sahibi idi. Mustafa Kemal ondan bu hususta da farklı.  
Büyük  namussuz.  Zerrece  namus  duygusu  olsaydı  etrafına  pezevenkleri  
toplamazdı. 

Mustafa Kemal devrini İttihadçılar devriyle mukayeseyi zaid görüyoruz. Onlar 
ne y.aptıysa Mustafa Kemal de yaptı. Sade onlardan bin kat daha şiddetli ve 
onların  fenalıklarına  bin  bir  tane  daha  kattı.  İdaresini  kendi  icad  ettiğini  
söyleyerek öğünüyor. Hayır, kendi icad etmemiştir. İttihadçıları model almıştır. 
“ 189

                       MORAL ALANDA

Kadın bedeni,  kirli  savaş  süreci  boyunca hep “savaş  alanı” olarak görülmüş, 
Kürt kadınlarına yönelik kitlesel tecavüz, bir savaş aracı olarak uygulanmıştır. 
Gerek korucu ve askerlerin  tecavüz ve tacizleri;  gerekse gözaltında taciz  ve 
tecavüz  yoğun  biçimde  yansımıştır.  Bölgenin  sosyal  kültürü  ve  gelenekleri 
nedeniyle  tecavüz olgusu önceleri  “utanç” olarak görülerek gizlenmiş,  ancak 
mücadelenin gelişmesiyle, tecavüzün bir işkence ve savaş biçimi olduğu ve bu 
utancın tecavüzcülere ait  olduğu bilinci gelişmiştir.  Tecavüz işkencesi sadece 
kadınlara değil, yaygın biçimde erkeklere de uygulanmıştır. 

Bu savaş suçuna dair geniş çaplı istatistikler bulunmamaktadır. Ancak tecavüz 
işkencesine uğrayanların adalet arayışları bu suçu görünür kılmıştır. 

Mardin  Derik’te  1993’te  ailesiyle  birlikte  gözaltına alınarak  tecavüze  maruz 
kalan Şükran Aydın; yine Derik ve Mazıdağ’da 1993-94’te defalarca gözaltına 
alınarak  409  askerin  tecavüzüne  uğrayan  Şükran  Esen;  Diyarbakır’da  9 
yaşındayken  korucuların  tecavüzüne  uğrayan  R.K.;  yine  Batman-Kozluk’ta 
korucuların  tecavüzüne  uğrayan  Remziye  Dinç;  İstanbul’da  kaçırılarak  bu 
işkenceye  maruz  bırakılan  DEHAP’lı  Gülbahar  Gündüz;  yine  İstanbul’da 
gözaltında tecavüze maruz kalan gazeteci Asiye Güzel Zeybek, Şeyda Gergin, 
Muhabbet Kurt gibi birçok yürekli kadının mücadeleleri sonucu tecavüz suçu 
ortaya  serildi.  2000  yılında  İstanbul’da  Emekçi-  Kadınlar  Birliği  tarafından 
düzenlenen  “Uluslararası  Gözaltında  Cinsel  Taciz  ve Tecavüze  Hayır 
Kurultayı”, bu gerçeğin kamuoyu nezdinde görünür kılınmasını sağladı. 

Ancak  her  seferinde  tecavüzcüler  mahkemelerde  beraat  ettirildi.  Ya  da 
göstermelik cezalarla kurtarıldı. Başvuranlara “tecavüzü ispatlama zorunluluğu” 
getirilerek tecavüzcüler kollandı.

189 Dr Riza Nur,ibid.pp.1470-1474
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Çağımızda pek çok devlet başkanları, ordu genel Kurmay başkanları, kara, 
deniz  hava  komutanları,  başbakanlar,  bakanlar,  askeri  sivil  gizli  servis 
örgüt  temsilcileri,  savaş  ve  Jenosid  suçluları,  durumundalar.  Bunlardan  bir 
kısmı,  her  ne  kadar  II.  Dünya  savaşı  sonunda  Nuremberg  Mahkemesinde, 
Wietnam Savaş  suçluları ise Russell  Mahkemesinde, diğerleri  de Yugoslavya 
Mahkemesinde yargılandılar.  Osmanlı,’  ITK190,  TC Asker Devlet  yöneticileri 
den  Ermenilerin,  Greklerin,  Assyro  Kheldanilerin,  Kurdlerin  jenosidlerini 
sorumluları olan Enver, Talat, Cemal, Mustafa Kemal, Süleyman Askeri, İsmet 
İnönü, Fevzi Çakmak, Nürettin Paşa, Kazim Karabekir, Fethi Okyar, Abdullah 
Alpdoğan, Ziya Gökalp vs. Kısacası İTK ve Taskilat –î Mahsusa Yoneticileri ile 
birlikte 1908--2008 kadarki Kemalist yoneticiler vs. yargılanmadılar! 

Paris’de Halklar Mahkemesi girişimi ise, Jenosid ve savaş suçlularını yargılama 
prosedurüne temel  oluşturacak uluslararası Hukuk ve BM Jenosidini Önleme 
Sözleşmesinin ilgili  Maddelerine uygun olarak  bir  iddia makamı  oluşturarak 
Jenosid ve Savaş suçlularını yargılanmadı. BM, Yahudilerin Jenosidinden önce 
olan  Ermenilerin,  Greklerin,  Assyro  Kheldanilerin,  Kurdlerin,  jenosidlerini 
sorumlularını  yargılama  prosedurünü  oluşturmadiıar.  Hitlerci  fasiştler  olan 
Naziler  tarafIndan  jenoside  maruz  bıraktırılan  Yahudiler  ve  onların  Devleti 
bugün  Ermenilerin,  Greklerin,  Assyro  Kheldanilerin  Kürdlerin  jenosidlerini 
inkâr  ediyolar.”  Jenosid”  bilinçli  olarak”katliam’  olarak  gösteriyorlar,  bunun 
için  pek çok  hizibi,  destekliyorlar,  arka  planda durarak  devletlerinin  inkarci 
politikalarını sürdürüyorlar. Jenoside maruz kalan Halklarımız tarih sahnesinde 
bu uluslararasi yargılama’ya talipken, dünya genelinde ve Kurdistan özelinde; 
Koçgiri,  Dersim  ve  bütün  Kurd  isyanlarının  bastırılmasında  yürüttükleri 
acımasız politikalarıyla Turkiye; Irak Iran ve Suriye yöneticileri savaş suçlusu 
olarak  yargılanmış  değil.  Ancak  pek  çok  kurum  ve  kuruluş  “jenosidi”, 
“katliam”  biçiminde  gösteren  girişimlerde  bulunarak,  tarihsel  nihilizmin 
pazarlamacısı  durumundadırlar..  Oysa  TC  Genel  Kurmayı  Ermenilerin 
Jenosidini  400.000  Türkun  Ermeniler  tarafindan  öldürülmesine  indirgiyorlar. 
Koçgiri,  Dersim ve  Kurdlerin  jenosidini  “katliama”  indirgeyenler  TC Genel 
Kurlmayı ile ayni paralelde çalıştıklarının farkında değiller mi? Bu girişmlere 
karşı,  Jenosid  ve  savaş  suçlularının  Uluslararası  Ceza  Mehkemesi  (CPI), 
Uluslararasi Adalet Divani( CJI) ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesine, Dersim 
ve Koçgiri Jenosidçilerinin yargılanma konusu gündeme getirilmedi. Öte yanda 
ise Kurdistanlılar ne Halabja jenosidini ne de diğer Jenosidleri yargılanması için 
Uluslarararası Hukuk Kurumunu kuramadılar. Dersim Koçgiri Ululararası Savas 
ve Jenosid Suçları Mahkemesini kurmakla biz bu mücalenin öncüleriyiz. Geçen 
yıl yaptığımız Konferans’da bu karar Ermeni Ulmusal Demokratik Kuruluşları 
ve  Greklerle  birlikte  karara  bağlandı.  Ancak,  günümüzde  jenosid  ve  savaş 
suçluları  savaş  sahnesinde ve uluslararası  planda, birinci sırada yeralan John 
McCain’dir.  Onun  pratiğini  değerlendirmek,  dünkü  ve  bugünkü  TC 

190  İttihat ve Terraki Komitesi Partisi
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yoneticilerini  yargilamaya  ışık  tutacaktır.  Vietnam  savaş  suçlusu,  Arizona 
senatörü, ABD Cumhurbaşkanlığı adayı. Vietnam halkını napalm bombalarıyla 
soykırıma  uğratan  bir  katil  ve  bir  savaş  suçlusudur.  Barak  Obama’ya  karşı 
Beyaz  Saray yenik  adayıdır.  Ikincisi,  TC Genel  Kurmay başkanı,  Orgeneral 
Ilker Ba şbuğ’dur, Kürdistan savaş suçlusudur. Bu iki  somut örnekle hareket 
ederek realiteyi değerlendirme ve gerçekliği ortaya koyma gereğidir. 

Ilker Başbuğ başta, Dersim, Şengal ve Kuzey Kurdistan’da Lice kentindeki 384 
ailenin katilidir ve bu bolgedeki deki savaşta binlerce insanımızın kanına eli 
bulaşmış  JITEM’in  OZEL  HARB  DAİRESINİN,  ÖZEL  BÜRO’nun  ve 
ERGENEKON’un  askeri  sorumlusudur.  Şu  anda  savaş  suçlusu  giysileri  ile 
Kuzey Kurdistan’ın başkenti Amed’de cirit atıyor. Fakat, Dersim, Koçgiri ve 
Kurdistan’da jenosid ve savaş suçlularını onunla sınırlamak büyük bir hata olur 
ve bunun öncesinde Demirel, Çiller, Dogan Güreş, Mehmet Ağar, Bulent Ecevit; 
Yaşar  Büyükanıt  gibi  binlercesi,  MİT,  JİTEM,  Kontrgerilla,  Ozel  Buro, 
Ergenekon GK Özel harb dairesi vs. bu listenin başında yer almaktadırlar. 

Buradan haraketle biz, Ermenilerin, Greklerin, Assyro Kheldanilerin, Kürdlerin 
jenosidlerini  sorumlularını  yargılama  prosdürünü  bu iki  basit,  ama  gerçek 
örnekle  sınırlamıyacagiz;  ancak  somutlama  orneği  olarak  ele  alarak  jenosid 
realitesini degerlendirmek zorundayız. 

Uluslararasi hukuk açisindan 

Koçgiri ve Dersim Jenosid sorunununu ortaya konus biçimi 

Uluslararası  Hukuk  nedir?  Uluslarlarası  Hukuk  ile  Ermenilerin,  Greklerin, 
Assyro  Kheldanilerin,  Dersim  ve  Koçgiriyle  birlikte  Kürdlere  yapılan 
jenosidlerini  sorumlularını  yargılama prosdürü  sorunu arasında ne tür bir 
ili şki  var?  Bu  ilişki  hangi  hukuksal  temelde  ve  uluslarası  boyutta  ele 
alınabilinir?  Başka  bir  değişle,  Kürdistan’ın  Lausanne  ‘da  parçalanmasıda 
MC(Milliyetler Cemiyeti) ‘ nin onayı ve ona bağlı Uluslararsı Adalet Divan’ın 
payı  var mıdır? Kürdistan’ın İngiliz Fransız devletleri  ile sömürgeci  Türkiye 
İran,  Suriye  eski  Irak  devletleri  arasında  parçalanmış,  bölünmüş  uluslarası 
sömürge durumuna getirilmesinin tarihsel haksızlığın sorumluları  Uluslararası 
Adalet Divanı ve Milletler Cemiyeti’nin tek taraflı politikası değil mi? Durum 
böyle ise, yüzyılımızda işlenmiş uluslararsı hukuksal hata karşısında Uluslarası 
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Ceza  Hukukunun  kararı  ne  olabilir?  Drsim,  Koçgiri  , Kürdistanın  geldiği 
bugünkü  konumuyla  emperyalist  ver  sömürgeci  devletlerin  jenosid 
politikalarının kurbanı ise, bu konuda gerçek davacı bütün insanlık adına Dersim 
ve Koçgiri’ Kurdistan’dir. 

Uluslararası hukukun, BM’ lerin, Uluslarası Adalet Divanının Uluslararsı Ceza 
Mahkesinin,  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkesinin  baş  konusu  ve  temel 
sorusununda doğal  olarak  Kürdler  soruyor;  acaba  yukarıda  adını  saydığımız 
Uluslararası  Hukuku  temel  alan  kurumlar  ve  Uluslarası  Hukukun  kendisi, 
emperyalist  ve  sömürgeci  devletlerin  uygulamakta  olduğu  insanlık  dışı 
haksızlığa, ınsanlığın yüz karası olarak halklara karşıişlenmiş suçlar karşısında 
sessız kalacak kadar passif ve beceriksiz bir  kurum mudur? Eğer bu tarihsel 
haksızlığa karşı ululslararsı Ceza hukuku sessiz kalacaksa o zaman uluslararsı 
hukuk diye bir kurum olabilir mi ve ya böyle bir kurumdan bahsedebilirmiyiz? 
Bu  konuya  ilişkin  olarak  Uluslarası  Hukukun  vereceği  cevap  nedir?  Niçin, 
Dersim, Koçgiri ve Kürd ulusunun iradesi dışında, Dedrsim Koçgiri ve Kürd 
Halkının temsil edilmediği Milliyetler Cemiyetı ve Uluslararsı Adalet Divanında 
Kürdistan halkının ülkesi bölünüp parçalandı? Uluslararsı hukuk açısından bu 
kararaların geçerliği olabilir mi? Lausanne Antlaşmasının iptal istemi Kürdistan 
halkının en doğal (hukuksal anlamda da) hakkı değil midir? 

TAR İHSEL GEREKÇE : Dersim Koçgiri Uluslararası Savaş ve Jenosid Suçları 
Yargîlama  Mahkemesi  kuruluşunu  ulusarası  hukukun  temelleri  üzerine  inşa 
eder.  Tarihsel  gerekçemiz  uluslararası  hukuk  normlarına  uygundur.  Kısacası 
Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu ’ndan geçen 177 (II)  numaralı  kararın,  (a) 
paragrafında,  Uluslararası  Hukuk  Komisyonu  "Nürnberg  Uluslararası  Askeri 
Ceza  Mahkemesi’nin  tüzüğünde  ve  davanın  yargılanma  sürecinde  tanınan 
uluslararası hukuk ilkelerini belirlemek"le görevlendirildi. Bu amaçla aşağıdaki 
metin komisyonun ikinci oturumunda kabul edildi:191 

I. -İlke Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, 
bundan sorumludur ve cezalandırılması” gereklidir. 
II. -II. İlke Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eyleme karşı bir ceza 
öngörülmese  de,  bu  şahsı  uluslararası  hukuk  önünde  işlediği  suçun 
sorumluluğundan kurtulamaz. 
III.  -III. İlke Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan 
şahıs, devlet başkanı ya da sorumlu hükümet memuru olmaları, işbu şahısları 
uluslararası hukuk önünde sorumluluktan kurtulamaz. 
IV.  -IV.  İlke  Bir  şahsın  üstü ya  da  hükümetinin  emrine  uygun davranması, 
ahlakî irade bir şahıs için her zaman bir olanak olduğundan, uluslararası hukuk 
önünde sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

191 (Yearbook of the Intemational Law Commission, 1950, Vol. II, pp. 374–378]
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V. -V. İlke Uluslararası hukuka göre suç işlediği iddia edilen şahıs, gerçeklere 
ve hukuka uygun olarak adil yargılanma hakkına sahiptir. 
VI. -VI. İlke Aşağıda sıralanan suçlar uluslararası hukuk önünde cezaî suçlar 
olarak  belirlenmiştir:(a)  Barışa  karşı  işlenen  suçlar  (i)  saldırgan  ya  da 
uluslararası  antlaşma, sözleşme ve garantileri  ihlal  eden bir  savaşı  planlama, 
hazırlık  ya  da  kışkırtma,(ii)  ortak  plana  işbirliği  yapma  ya  da  (i)  maddede 
belirtilen eylemlerin başarılması karşı komplo;(b) Savaş suçları Yasaların ya da 
savaş adetlerinin ihlalleri, örneğin: köle işçilere ya da herhangi bir amaçla sivil 
halka ya da işgal altındaki bölge halkına, savaş tutsaklarına, denizdeki insanlara, 
kötü davranma ya da onları, rehineleri öldürme, sınırdışı etme; kamu ya da özel 
mülklerin  yağmalanması,  kent,  kasaba  ve  köylerin  ahlaksızca  yıkımı  ya  da 
askerî  gereklilikle  açıklamayacak  biçimde  tahrip  edilmesi;(c)  İnsanlığa karşı 
işlenen suçlar: Cinayet, kitle halinde imha, köleleştirme, sürgün ve sivil halka 
yapılan diğer insanlık suçları, ya da siyasî, etnik ya da dinî nedenlerle eziyet ya 
da savaş suçu ya da insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili idam ya da eziyet ya da 
eylemler sürdürülmesi. 
VII. -VII. İlke Savaş suçu ya da insanlığa ya da barışa karşı işlenen suçların 
eyleme geçirilmesinde suç ortaklığı 
VIII.  -VIII.  İlkede  belirtildiği  üzere  uluslararası  hukuka  göre  bir  suçtur. 
Mahkememiz kuruluşu bu hukuk normlarına uygun düşüyor. Zira TC devleti 
Koçgiri  Dersim  başta  olmak  üzere,  Hayistan,  Pontus  Euxin,  Keldani  ve 
Kurdistan halklarına karşı yukarida adı geçen suçları işlemiştir. TC Devletinin 
BM  Güvenlik  Konseyine  17  Ekim 2008 de  üye  olarak  kabul  edilmesi,  bu 
devletin uluslararası hukuka göre işlediği bu suçlardan dolayı, yani, Jenosid ve 
savaş suçlarından ötürü yargılamasını engelleyemeyecektir. 

Ikincisi,  Uluslararası  Adalet  Divanı,  BM’'nin  başlıca  yargı  organıdır. 
Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi Hollanda 'nın Lahey kentindedir. Genel 
Kurul ve Güvenlik Konseyi'nden seçilen 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar değişik 
ülkelerden  seçilir,  böylece  dünyadaki  değişik  hukuk  sistemlerinin  temsil 
edilmesi sağlanmaya çalışılır. Divanın yetki alanı uluslararası uyuşmazlıkta taraf 
olan  ülkelerin  kendisine  getirdikleri  davalar  ile  BM  Antlaşması’nda  ya  da 
yürürlükteki uluslararası antlaşmalarda özellikle öngörülmüş konuları içine alır. 
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, BM Antlaşması'nın (BM Şartı) ayrılmaz bir 
parçasıdır ve Adalet Divanı'nın çalışma esaslarını belirler. 

Üçüncüsü,  Uluslararası  Ceza  Mahkemesi  (UCM),  savaş  suçları,  insanlığa 
karşıişlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir 
mahkemedir.  1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuş  ve 11 Mart 2003 tarihinde 
çalışmaya  başlamıştır.  Mahkeme  binası  "Ev  Sahipliği  Anlaşması"  yaptığı 
Hollanda 'nın Lahey kentinde bulunmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 
kurulması için ilk çalışmalar 1998 yılında Birleşmiş Milletler 'in önderliğinde 
Roma'da toplanan bir konferansta başladı.  17 Temmuz 1998 ‘de Uluslararası 
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Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü 7 ret oyuna karşılık, 120 kabul oyuyla 
ve oy çokluğu ile (21 çekimser) kabul edildi. Roma Statüsü suçları, mahkemenin 
nasıl  çalışacağını  ve  devletlerin  mahkeme  ile  işbirliği  için  ne  yapmaları 
gerektiğini tanımlar. Statü gereğince, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin faaliyete 
geçebilmesi için 60 ülkenin onayı beklendi ve 11 Nisan 002 tarihinde sözkonusu 
60 onaya ulaşıldı. 15 Temmuz 2008 tarihi itibariyle Roma Statüsü 139 devlet 
tarafından imzalamış ve 107 devlet tarafından onaylanmıştır. Roma Statüsünü 
imzalamak onaylamak anlamına gelmemektedi 

Dördüncüsü,  Genellikle Russell Mahkemesi olarak anılan Uluslararası Savaş 
Suçları  Mahkemesi1922  İngiliz  filozof  Bertrand  Russell  ın  önderliğinde 
-Demokratik Toplum Vietnam’da Amerika Birleşik Devletleri tarafından işlenen 
savaş  suçlarını  araştırmak  ve  dünyaya  duyurmak  amacı  ile  kurulmuştur. 
Mahkeme,  1966  'da  kurulmuş,  oturumları  ise  1967  yılında  Stokholm  ve 
Kopenhag 'da yapılmıştır. 18 ülkeden temsilcilerden oluşan Russel Mahkemesi 
uluslararası  alanda  büyük  ilgi  görmüş  ve  yankı  uyandırmış  olmasına  karşın 
Amerika Birleşik Devletleri'nde önyargılı ve gösteri amaçlı bir oluşum olarak 
algılanmış  ve görmezden gelinmeye çalışılmıştır. Mahkeme üyeleri  genellikle 
sol  görüşlü  barışseverlerden  oluşmaktadır,  üyeler  arasında  bazı  Amerikalılar 
olsa da ne Amerika'nın ne de Vietnam'ın temsilcileri bu oluşumda yer almıştır. 
Mahkeme'de  Vietnamlıların  yanısıra  Amerikalı  askerlerin  de  ifadelerinden 
yararlanılmıştır. 

Beşincisi,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat 
olan Avrupa Konseyi  'ne bağlı  olarak kurulmuş  uluslararası bir mahkemedir. 
Mahkeme,  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi  ve  ek  protokolleriyle  güvence 
altına  alınmış  olan  temel  hakların  çiğnenmesi  durumunda  bireylerin,  birey 
gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli usulî kurallar dâhilinde 
başvurabileceği bir yargı merciidir. Avrupa Konseyi 'ne üye olan ve aralarında 
Türkiye Rusya, Sırbistan, Gürcistan ve Azerbaycan 'ın da bulunduğu 47 Avrupa 
devleti,  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi'nin  yargı  yetkisini  tanımaktadır. 
Avrupa  Birliğii 'nin  günümüzde  Avrupa  Konseyi  'ne  ait  bayrağı  kullanıyor 
olması çeşitli kafa karışıklıklarına yol açmakla birlikte, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, Avrupa Birliği 'nin değil, hemen hemen tüm Avrupa devletlerinin 
192 Bertrand Russell (Onursal Başkan) -Filozof ve matematikçi 2-Jean-Paul Sartre (İdari Başkan) – Filozof3-Vladimir Dedijer 
(Mahkeme ve oturum başkanı)-Hukuk doktoru ve tarihçi 4-Wolfgang Abendroth -Hukuk doktoru ve siyaset bilimi profesörü 
5-Gunther Anders -Yazar ve filozof 6-Mehmet Ali Aybar -Uluslararası avukat ve milletvekili, Türkiye İşçi Partisi başkanı 7-
James Baldwin -Roman ve deneme yazarı 8-Lelio Basso -Uluslararası avukat, İtalya Parlamentosu milletvekili ve 
Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyesi, Roma Üniversitesi'nde profesör, PSIUP (İtalyan Sosyalist Proleter Birlik Partisi) 
başkanı 9-Simone de Beauvoir -Yazar ve filozof 10-Lazaro Cardenas -Meksika eski devlet başkanı 11-Stokely Carmichael 
-Barışçıl Öğrenci Koordinasyon Komitesi başkanı 12-Lawrence Daly -Büyük Britanya Ulusal Madenciler Sendikası genel 
sekreteri, sosyalist 13-Dave Dellinger-Amerikalı pasifist, Liberation'ın editörü, 5. Cadde Gösteri Komitesi başkanı 14-Isaac 
Deutscher – Tarihçi 15-Haika Grossman -Hukukçu, Yahudi özgürlük savaşçısı 16-Gisele Halimi -Paris Barosu avukatı, 
Djamila Bouhired'in müdafii, Cezayir'deki Fransız baskısına dair eserlerin yazarı 17-Amado V. Hernandez -Filipinler'in saray 
şairi, Demokratik İşçi Partisi Başkanı, Ulusal Filipinli Yazarlar Örgütü fiili başkanı 18-Melba Hernandez-Küba, Vietnam'la 
Dayanışma Komitesi başkanı 19-Mahmud Ali Kasuri-Pakistan Ulusal Meclisi'nde milletvekili, Pakistan Yüksek 
Mahkemesi'nde avukat 20-Sara Lidman-Yazar 21Kinju Morikawa -Avukat, Japonya Medeni Haklar Birliği başkan 
yardımcısı 22-Carl Oglesby
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üyesi olduğu ayrı bir uluslararası teşkilat olan Avrupa Konseyi 'nin organıdır. 
Ancak,  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi  ve  Avrupa  İnsan  Hakları 
Mahkemesi'nin içtihadı, Avrupa Birliği için de olmazsa olmaz asgari standartları 
oluşturmakta. Ayrica, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ya da kısaca Avrupa 
Adalet Divanı, AAD (İngilizce European Court of Justice) Avrupa Birliği (AB) 
bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkemedir. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri 
arasında,  Avrupa Birliği  hukukunu ilgilendiren konularda son sözü söyleyen 
kurumdur.[1] Kurum 1952 yılında, pek çok Avrupa Birliği kurumuna ev sahipliği 
yapan Brüksel  kentinde değil,  Lüksemburg, şehrinde kurulmuştur.  Mahkeme, 
her  Avrupa  Birliği  üyesi  ülkeden  bir  yargıçtan  oluşur  ancak  bu  üyelerden 
yalnızca on üçü büyük salonda davalara bakar. Mahkeme başkanı 2003 yılından 
beri  görevde bulunan Yunanistanlı  yargıç Vasillios Skuris’tir.  Avrupa Adalet 
Mahkemesi'nin  bir  altı  olan,  Avrupa  Toplulukları  İlk  Derece  Mahkemesi, 
genelde  doğrudan  bireyler  ya  da  şirketler  tarafından  açılan  davalara  bakar. 
Avrupa Adalet Divanı ise üye ülkelerle ya da Avrupa Birli ği kurumlarıyla ilgili 
davalarla ve üye ülke mahkemelerinin bir üst kuruma sevk ettiği uyuşmazlıklarla 
uğraşır. İlk Derece mahkemelerinde alınan kararlar için bazı yasalar 

İçin  Öğrenci  Girişimi  eski  başkanı,  oyun  yazarı,  siyasal  makale  yazarı  23-
Shoichi Sakata -Fizik profesörü 24-Laurent Schwartz -Matematik profesörü 25-
Peter Weiss -Oyun yazarı 

doğrultusunda Adalet  Divanı'na başvurulabilir  ve temyiz  istenilebilir. Avrupa 
Adalet  Divanı'nın altında görev yapan iki  diğer mahkeme de Avrupa Birliği 
kurumlarında çalışan memurların arasındaki uyuşmazlıklara bakan Avrupa Sivil 
Servis  Mahkemesi  ve  Avrupa  Birliği  maliyesini  denetleyen  Avrupa  Birliği 
Sayıştayı'dır.[1][2]  Avrupa  Adalet  Divanı,  merkezi  Strasburg'da  bulunan  ve 
Avrupa Konseyi'nin bir kurumu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM) 
ile karıştırılmamalıdır. 

Bilindi ği gibi  Avrupa Konseyi'ne üye Devletler ve iş bu çerçeve Sözleşmesini 
imzalayan diğer Devletler; Avrupa Konseyi'nin amacının, ortak mirasları olan 
idealleri ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek üzere üyeleri arasında daha sıkı 
bir  birliğe  ulaşmak  olduğunu  dikkate  alarak;  Bu  amaca  ulaşmanın 
yöntemlerinden  birinin  insan  hakları  ve  temel  özgürlüklerin  korunması  ve 
geliştirilmesi olduğunu dikkate alarak; 9 Ekim 1993 tarihinde Viyana'da Avrupa 
Konseyi'ne üye Devletlerin Devlet Başkanları ve Başbakanları tarafından kabul 
edilen bildirinin devamını arzulayarak; Kendi topraklarında, ulusal azınlıkların 
mevcudiyetini korumaya kararlı olarak; ulusal azınlıkların korunmasının istikrar, 
demokratik  güvence  ve  bu  kıtadaki  barış  için  gerekli  olduğunu,  Avrupa 
tarihindeki kargaşaların ortaya koyduğunu dikkate alarak; çoğulcu ve gerçekten 
demokratik  bir  toplumun,  sadece  ulusal  azınlığa  mensup  her  ferdin  etnik, 
kültürel, dilbilimsel ve dinsel kimliğine saygı göstermekle kalmayıp bu kimliğin 
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dile getirilmesi, korunması ve geliştirilmesi için elverişli şartları oluşturmasını 
da  sağlaması  gerektiğini  dikkate  alarak;  Bir  hoşgörü  ve  diyalog  ortamı 
oluşturulmasının,  kültürel  çeşitlili ğin,  bir  toplumun  bölünmesinin  değil, 
bölünme için değil, zenginleşmenin kaynağı ve etkeni olmasını sağlamak için 
gerekli  olduğunu  dikkate  alarak;  Hoşgörülü  ve  müreffeh  bir  Avrupa 
yaratılmasının,  yalnızca  Devletlerarasında  işbirliğine  dayanmadığını,  her 
Devletin anayasa ve bütünlüğüne zarar vermemek kaydı ile bölgesel ve yerel 
yönetimler  arasındaki  sınır  ötesi  işbirliğini  gerektirdiğini  de  dikkate  alarak; 
İnsan  Hakları  ve  Temel  Özgürlüklerin  Korunması  Sözleşmesini  ve 
Protokollerini göz önünde bulundurarak; 

Birleşmiş  Milletler  Sözleşme ve Bildiri  ile  özellikle 29 Haziran 1990 tarihli 
Kopenhag  belgesi  olmak  üzere,  Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Konferansı 
belgelerinde yer alan ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin yükümlülükleri göz 
önünde  bulundurarak;  ;  Aşağıdaki  hususlarda  mutabık  kalmışlardır.  Ulusal 
azınlıklar ve bu azınlıklara mensup fertlerin hak ve özgürlüklerinin korunması, 
insan haklarının uluslararası korunmasının ayrılmaz bir parçasıdır ve böylelikle 
uluslararası işbirliği alanında yer alır. İşbu Çerçeve Sözleşmesinin hükümleri, 
anlayış ve hoşgörü temeliyle iyi komşuluk, dostane ilişkiler ve Devletlerarasında 
işbirliği  ilkelerine  uyum  içinde,  iyi  niyetle  uygulanacaktır.  Ulusal  azınlığa 
mensup her  fert,  böyle  bir  muamele  görme veya görmemeyi  özgürce seçme 
hakkına  sahip  olacaktır  ve  böyle  bir  seçimden  ya  da bu  seçimle  bağlantılı 
hakların  kullanılmasından  hiçbir  sakınca  ortaya  çıkmayacaktır.  Ulusal 
azınlıklara  mensup  fertler,  bireysel  olduğu  gibi  başkalarıyla  topluca,  işbu 
Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen ilkelerden doğan haklar hak ve özgürlükleri 
kullanabilirler. İşte biz bu hakkı Kürdistan halkları için istiyoruz. 

Nuremberg  Mahkemesi  eski  savcısı  Benjamin  Ferencz  «  Adaletsiz  barış, 
yasasız  adalet  olamaz  »  diyordu.  Kuşkusuz,  Ikinci  Dunya  savas  sonrası, 
insanlığa karşı ve halklara karsı suçlar ışlemiş nazileri yargılıyan bir savcının bu 
sözlerı  anlamlıdır.  Bu  anti-Hitler  koalisyonunun  ortak  istemiydı.  Hitlerciler 
yargılandı.  Uluslarası  Hukuk  tarihsel  rolünü oynadı.  Faşist  Naziler  mahkûm 
edildiler. Fakat ne Nuremberg Mahkemesi ne Uluslar Cemıyeti Konseyi, ne BM 
bağlı  Uluslararası Hukuk Kurumu Osmanlı artığı TC kurucuları ve İttıhat ve 
Terrakiciler  tarafından  halkların  jenosidini  gerçekleştiridiğini  ele  almadı. 
Denilebilinir  ki  Uluslararası  hukuk  bu  konuda  sessiz  kaldı.  Dahası  Uluslar 
Cemiyet  Konseyi  23  Temmuz  1923’de  gerçekleştirilen  Lausanne 
Antlaşmasından sonra, 19 eylul 1925’de Lausanne Antlaşmasının 3 maddesinin 
2 pargrafının Uluslarası Adalet Dıvanına getirdi. Başkanlığını  Max Hüber ’in 
yaptığı  Ulularası  Adalet  Divanına  daha  önce  10  ağustos  1920  kabul  edilen 
Sevres Antlaşması Kürdistan’la ilgili  maddeleri  iptal etmek istiyorlardı. Oysa 
parçalanan  Kürdistan  sorunu  BM  in  gündemine  getirilmedi.  Hiç  kimse, 
M.Kemal’in  Hitlerin  ideolojik  babası  olduğunu,  Hitler  Nazizmini  gizli  bır 
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biçimde destekleyen TC’nin olduğunu ve hatta Başkent Ankara planının ve onu 
süsleyen  heykellerin  Nazi  heykel  sanatını  temsil  ettiklerini  düşünemedi  ve 
görmedi ya da bu gerçeklik ciddi bir biçimde ele alınamadı. TC kurucuları ve 
yöneticileri tarafından gerçekleştirilen Ermeni, Suryani. Asur. Keldanı. Grek ve 
Zaza Kürd jenosidlerinin katillerini Uluslarası Hukuk yargılamadı. Bugün, başta 
BM Uluslararasi Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, 1915 Ermeni , 
1916 Suryani ve Keldani jenosidi ve 1921 Koçgiri Jenosidi 1924 ve 1936 37 
Dersim,Koçgiri, Hayistan Dersiù, Kürdistan jenosidlerine karşı sessiz kaldılar.. 
Sevrès’den sonra Lausanne ‘da bu halklar temsil edilmedi. Birlesmis Milletler 
nezdindeki  Uluslararası  Adalet  Divanında  ülkemiz  ve halkımız  temsıl 
edilmediği halde Milletler Cemiyeti kendi anayasasının 22 maddesini ihlal etti. 
Böylece BM Uluslararasi  Adalet  Divanı Ulkemizin geleceğini  kendi kaderini 
tayin etme hakkına en ufak bir yanıt vermedi ve ülkemizi somürgeci devletlerın 
boyunduğuna  soktu.  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürdistan  ‘ın  özgür  ve 
bağımsız  olmasını  engelledi.  Ulusumuzun devlet  kurma hakkını  TC eğemen 
ulusunun ilhakçi politikasina tabıi kıldı. Bugün yaşanan bunun devamidir. Bu 
anlamda Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kurdistan sorunu BM lerin onünde duran 
en  büyük  sorunlardan  biridir.  Biz  bu  nedenden  ötürü bu  sorunu  BM  lerin 
gündemine  yeniden  getireceğız.  Bugün,  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve 
Kurdistan’daki savaş, jenosid, iskence, silahlı baskı ve katliamla göçe zorlama, 
ırk temizligi politikasina karşı uluslararsi hukuk sessız kalıyor. Sevres’den sonra 
Lausanne’da İsmet İnönü sahtekârca « Kürt  » halkını temsil ettiğinin yalanını 
söyledi. Aynı İnönü Ulularası Adalet  Divanı önünde ingiliz emperyalizmi ile 
anlaştı. Koçgri halkının jenosidine karar veren M. Kemal, İsmet İnönü ingiliz ve 
Fransız emperyalistleri  ile Dersim Koçgiri,  Hayistan ve Kürdistanı pazarladı. 
Oysa  Lausanne’da  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürdistan  halkları  adına 
Milletlet Cemiyetı Paktının 22 maddesine göre kendilerine verilmiş hiç bir yetki 
yoktu. Sorulacak soru BM ler kararlarında Kürd hakının temsil edidiğine ait bir 
delil var mı, yok mu sorusudur? Eğer yoksa BM ve Uluslarası Adalet Divanının 
ülkemizi emperyalist ve sömürgeciler arasında parçalamaya bölmeye ne hakkı 
vardır?  Yoksa  bu  uluslarası  hukuk  haksızlık  nasıl  ortadan  kaldırılabilinir? 
1925’de yayınlanan Uluslararası Adalet Divanı193 belgelerine göre 1914 ve 1918 
Birinci Dünya savaşı«  sürecinde İngiliz güçleri Bağdat ve Basra daki Türk 
vilayetleri ve Musul’un büyük bir kısmını ı şgal etti. Büyük Britanya oraya 
yerleşti  »  diyor.  Ancak  bu  dönemde  İngiliz  ve  Fransız  Emperyalistleri 
halkımızın iradesini çiğneyerek 16 Mayıs 1916’da Ortadoğu ve Kürdistanı kendı 
aralarına  böldüler  «  İngiltere,  Milletlet  Cemiyeti194 Paktının  22  maddesi 
gereğince  «  Musul  dahıl  olmak  üzere  Mezopotamya’ya  el  koydu  »  Bu 
konuda 29 Nisan  1920’de  M.Lloyd  George’un Lordlar  Kamarasında yaptığı 

193 3Cour Permanente Internationale de Justıce, Artıcle 3 paragraphe 2 du Traité de Lausanne » frontiere entre la Turquıe 
et l’Irak » Publıcations de CIJ séries B /N o :12 ,21 11 1925 Société d’Editions A.W.Sijthoft 

194 Ibid.p.10
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açıklama ingiltere Parlementosunda195 tartışma konusu oldu. Uluslararası Adalet 
Dıvanının belgesine göre « meydana gelen olaylardan otürü Müttefik Güçler 
196Türkiye yeni  ili şkilere  giri ştiler.  Bunun soncu 22.11.1922 Lausanne’da 
yeni  görüşmelere  başlanıldı  »  «  Bu  görüşmeler  24  Temmuz  1923  da 
Lausanne Antlaşmasının, imzalanmasıyla sonuçlandı ve Sözleşme 6.08.1924 
yürürlü ğe girdi. » 

23 Ocak 1923’deki toplantıda Lord Gurzon. Askeri ve Coğrafi Komisyonunda 
yaptığı  konuşmada  « sorunların arasında Barış Sözleşmesinin197 konusunu 
oluturacak sorunlardan birinin, bır yandan Suriye sınırı, diğer yandan Irak 
Türkiye  sınırı  sorunu  olacağını  »  (  dilegetiriyordu.  Lord  Gurzon,  ıngılız 
hükümetı  adına  yaptığı  bu  öneride  «  Türkiye  İrak  arasındakı  bu  sınır 
sorununun Milletler Cemiyetinin « kararın incelenmesi için  », «  bağımsız 
bir organın198 »   oluşturulmasını öneriyordu. Milliyetler Cemiyeti  Konseyine 
sunulmuş kararın incelenmesini ilkin Uluslararası Adalet Divanına sorulan soru 
« Lausanne Antlaşmasının 3 maddesi ve 2. paragrafına ilişkin alınacak olan 
kararın yapısına ilişkin » sorusuydu. İkincisi Konseyin « ele alacağı karar 199 

ve doğasının işlevlerinin belirlenmesi sözkonusuydu » Nıtekim « Türkiye ile 
Irak arasında sınır sorununun çözümü için dokuz aylık bir süre verilmi şti. 
Bu  sure  içinde  her  iki  kesimdem  biri  Milletler  Cemiyeti  Konseyine 
başvurabilirdi. 200 » Kaldıki  bu  noktada verilen  kararın  iptali  için  Kürdistan 
halkı  Milliyetler  Cemiyeti  Konsyine.  Milletler  Cemiyeti  sözleşmesinin  22 
maddesine  göre  iptal  davası  açabilirdi.  Zira  Lausanne  Antlaşmasının  3 
maddesinde  « sınırların belirlenmesi » konusunda ek bir  madde vardı.  » 
Uluslararası  Adalet  Divanı  «  sınırlar  seksiyonunu  belirlemek  gerekir201 » 
diyordu. Bunun için Lausanne Antlaşmasının 16 maddesi gereğince Türkiye  « 
Lausanne Antlaşmasında öngörülen sınırların ötesindeki topraklar la ilgili 
içeriği doğası ne olursa olsun bütün haklardan vazgeçeceğini açıklıyordu .202 

» Uluslararası  Adalet  Divanı  kararında  « örneğin  bütün  sözleşmelerin  son 
bulması için plébisit öngörülür203 » diyordu.. «  Bazı sınırların belirlenmesi 
için  » Uluslararsı  Adalet  Divanı «  uluslararsı Kommisyon204 ») öneriyordu. 
Koşullar ne olursa olsun ne emperyalistrler ne de sömürgeci güçler Kürdistan’la 
ilgili  plébicit  yapka  taraftarları  değildı.  Kürdistan  pazarları  üstünde  mutlak 

195  Hansard Parlıamentary Debates, 1920. vol.128. pp.1469-1470 

196 Cour Permanente Internationale de Justıce, Artıcle 3 paragraphe 2 du Traité de Lausanne » frontiere entre la Turquıe 
et l’Irak » p.11 Publıcations de CIJ séries B /N o :12 ,21 11 1925 Société d’Editions A.W.Sijthoft 

197 Ibid.p11 8
198 Ibidem.p.11
199 Ibid.p.18
200 Ibidem.p.18
201 Ibid.p.19
202 Ibid,p.20
203 Ibid.p.21
204 Ibid.p.22
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eğemenlik kuran Osmalı ve İran impatatorluklarının yıkılışında Kürtler üzerine 
her türlü oyunlar oynandı. 

TC «  Genel  Kuymay Genelgelerinde Kürt  Isyanları  « » adlı  yapıtta  konuya 
ili şkin  şu  açıklama  ilginçtir  .«  Oysa  Cemiyet  Akvam  tarafından  Irak 
mandasının  İngıltere’ye  veridiğine  dair  henüz resmi  bir  belge de  yoktu. 
Verılmi ş olsa bile, bu husus Cemiyeti Akvam sösleşmesinin 22.maddesi 4. 
fıkrası gereğince mandater devlet hakkında halkın oyunu aldıktan sonra 
verilmi ş  olabilir  di  ki  bunun  için  de  serbest  oy  verebilmesi  için  ilkin 
memleketin boşaltılması lâzımdı205 ». Lausanne ‘da Kürdistan’ın parçalanması 
için inkârcı Kürt düşmanı İsmet İnönü ve M. Kemal sömürgecilerıne kim hangi 
güç Kürt halkı adına yetki verdi? Böyle bir yetki verilmediyse bunların işlediği 
suçlara  karşı  bu  sorun  Uluslarası  Ceza  Mahkemesi  kapsamına  girecek  mi, 
girmiyecek mi? 

Birincisi  M.Kemal  16  /17  Ocak  1922’de  «  Musul  ulusal  sınırlarımız 
içindedir.» demişti. « İkincisi, onun kadar önemli olan Kürtlük sorunudur 
İngilizler orada bir Kürt hükumeti kurmak istiyorlar . Bunun yaparlarsa, 
bu düşünce sınırlarımız içinde ki Kürtler’e de yayılır. Buna Engel olmak 
için sınırı güneyden geçirmek gerekir.  206» Ikincisi bugün Kürdistan’da Kürt 
ulusunun  kendı  kaderini  tayin  etme  hakkını  inkâr  eden  ve  Kürt  ulusunun 
ayrılarak ayrı bağımsız devletini kurma hakkına « İlklel milliyetçilik » olarak 
nitelendiren bazı Néo faşist Kemalistlere M. Kemal’in verdiği cevap açıktır : « 
Kürt  sorunu. bizim,yani  Türkler  ‘in  çıkarları  için kesinlikle  söz konusu 
olamaz.Çünkü  bizim  ulusal  sınırlarımız  içinde  Kürt  öğeleri  Öylesine 
yerleşmişlerdir  ki,(..)  Kürtlük  adına  bir  sınır  çizmek istes ek,  Türkiye’yi 
mahvetmek  gerekir.207»  Faşist  sömürgeci  ve  emperyalist  M.  Kemal  Kürt 
halkının  ülkesine  sınır  çiziyor?  Kürdistanı  ilhak  etme  hakkını  kendisinde 
buluyor. Osmanlı emperyalizminin işgalci orduları komutanı Padişah’ım kulu ve 
kölesi  pan-islamist  ve  pantürkist  M Kemal  Erzurum ve  Sivas’da  Kürtlerden 
sonra bu desteği aldı ve çok geçmeden onlara karşı kullanıp onları katletmekten 
geri kalmadı. 

Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kurdistan’nin  boşaltılması  politikası,  tarihsel 
olarak  gerçeklestirilen  jenosid’in  bir  devami  ve  onun  ayrılmaz  parçasıdır.  , 
1071’den  bu  yana  sömürgeci  Turk  Mogol  isgalcileri  ve  1639  emperyalist 
Osmanli  ve  Iran  Imparatorluklari  arasında  Arap  somurgecilerinin  İslamci 
poltikasına feda edilen Kurdistan, bu yeni süreçte, ırk temizligi polikasinin TC, 
İran, Irak (eski)ve Suriye devletleri tarafindan toptan yokediş uygulama alani 
oluyor.  Dört  somurgeci  ulke arasinda parçalandigi  halde,  BM ‘de  uluslarası 

205 Genel Kurmay Belgelerınde Kürt İsyanları N.K.Ersun,Kaynak Yaınları,İstanbul, 1992 s.38 

206 Ahmet Emin Yalman,Traihte gördüklerim ve Geçirdiklerim Cilt 3,Yenilik Basımevi 1970 s.33
207 Mustafa Kemal, Toplu eserler, Cilt, XIV, 
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sömürge statüsü bile inkâr edilen Kurdistan bütün insanlık adına kendine ait 
olan hakkını istiyor. Sevres ‘den sonra, Lausanne’da temsil edilemeyen halklar 
ve uluslarin ülkelerii Uluslararası Adalet Divanında alınan uluslararsı hukuka 
aykırı  kararlarla  ilhak  edildi  ve  bugün  AB’e  Turkiye  nin  girisi  için  lobi 
durumuna düştü. Barbar ve esaretçi isgalci Alparslan’lardan Yavuz Selim ve M. 
Kemal kadar dönemin mirasçısı çizgi, günümüzde Dersim Koçgiri, Hayistan ve 
Kurdistan ulusunun ve kendi kaderini tayin etme hakkini ayrilip kendi bagimsiz 
devletini  kurmak  istemine  karşı  çıkıyor.  MHP saflarında  cenaze  törenlerine 
saldırıya geçenler bugün Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kurd uluslarinin kendi 
devletini kurma hakkını savunmayı, ilkel milliyetçi olarak adlandırma karalama 
girişimleri  izledikleri  Kemalist  görüş  aslında  TC  devletinin  emperyalist  ve 
somugeci  ilhak  politikasini  savunmakatn  baska  bir  sey  yapmıyorlar  ve 
duzenledikleri  konferanslar  uluslararasi  pazarlama, bu  halklari  bitirme 
hareketidir.Iki  tehlike  açıkça  ortadır.  Birincisi,  Dersim Koçgiri,  Hayistan  ve 
Kurdistan’ın  boşaltılması  Sistemli  bir  yokediştir.  Bu  ulusları  planlı  olarak 
ortadan kaldırmadır. Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kuzey Kurdistan’da yürütülen 
savaştan  ötürü  altı  milyon,  GAP ve  Barajlardan  ötürü  dokuz  milyon  insan, 
ülkesinden  zorla  sürülmüştür.  Kendi  köyüne,  kendi  toprağına  dönme  hakkı 
elinden alinmıştır.  Buna karşı,  kitleler boşlukta, devletlerin ihanet poltikasını 
Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kurdistan’in  gerçek  politikası  gibi  gösterip, 
Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kurdistan  devrimini  ve  kazanımlarını  toptan 
imhaya  göturmektedir.  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kurdistan’ı  bölen   ve 
böldüren  sömürgeci  ve  emperyalist  devletler  işlenen  bu  cinayetlerin  ortak 
sorumlularıdır. İkincisi, tipki Luasanne döneminde olduğu gibi, bugün Dersim 
Koçgiri,  Hayistan  ve  Kurt  karşıtı  siyasetleri  olarak  izeldikleri  politika  ayni 
inkârcı ve ilhakçı politikanın devamıdır. Birincisi, « tarihsel haksizliga» karşılık, 
Dersim Koçgiri,  Hayistan ve Kürd ulusunun kendi kaderini  kendisinin tayın 
etme hakkı sadece « bir kultürel özerklik » « kimliksel haklara » indirgeniyor, 
bu  görüş  uluslararsı  sosyal  demokrasi  ve  2.  International  oportunistlerinin 
savunduğu tezlerdir.  Bu tezlerin nihayi  sonucu, Dersim Koçgiri,  Hayistan ve 
Kurdistan’in  devlet  kurma  hakkından  yoksun  bırakmaktır.  İkinci  görüş  ise, 
bizzat, bir bütün olarak sömürgeci fasist TC devletinin hizmetine girmiş, karşı 
devrimci maske altında « sıradan uşak vatandaşı» olmayı, « aslı unsur » karanlik 
perdesi altında, Türk egemen sınıfların kayıtsız şartsız olarak Dersim Koçgiri, 
Hayastan ve Kurdistan pazarına el koymasını savunan görüştür. 

Oysa, Koçgiri, Dersim, Hayistan Kurdistan’in evrensel değerleri adına bu hak 
isteme,  kendi  geleceğini  tayin  etme,  bağımsız,  özgür,  bağlantısız  devletini 
kurma hakkı, BM Anayasasına ve uluslararsı hukuk normlarına uygundu. Akla 
gelen soru  şu,  mademki  herşey uluslarlarası  hukuka uygundu, BM kararlara 
ezilen sömürge ve bağımlı halkların kendi geleceklerini kurma hakkı, BM kararı 
ise,  bu  idéal  niçin  gerçekleşmedi?  BM  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürt 
ulusularinin  kendi  kaderini  tayin  etme  hakkına  karşı  uluslararası  hukukun 
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çignenmesini  nasıl  kabul  edecektir?  BM  olarak  dünya halkları  ve  Dersim 
Koçgiri, Hayistan , Kürdistan halklaına karşıişlenmiş bu cinayetlere « evet » mi 
diyecekler?  Bu  «  evet  »  BM’in  kendi  Anayasası  gereği  aldığı  kararları 
uygulmayı inkârı anlamına gelmeyecek mi? İkinci soru, BM anayasasina uygun 
olarak kabul edilen 14 Aralık 1960 BM in 1515 sayılı deklarasyonunu Kurdistan 
gerçekliğine  uygulayacak  mi?  Uygulanmıyorsa  niçin?  Bu  çeliskinin  kaynağı 
bizzat BM’lerin kendisi ve onun en yüksek hukuksal kurumu olan Uluslararası 
Adalet  Divanı’nın  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürd  uluslarının  temsili 
olmadan,  sömürgeci  fasist  devletlerin  temsilcileri  ile  birlikte  Kürd  ulusunun 
temsilcileri olmadan verilen Lausanne Antlaşması kararları değil midir? Alınan 
bu  kararlar,  BM  Anayasasına  ve  Uluslarlarası  hukuka tamamen  aykırı 
değilmidir? Uluslararası hukuk bilginleri, avukatlar, düşünürler, bilim adamları 
ve  dünyada  barıştan  yana  olan  olan  tüm  ilerici  insanlık,  Dersim  Koçgiri, 
Hayistan ve Kürd ulusunun gelecegini  ortadan kaldıran kararlara  karşı  nasıl 
sessiz kalabiliyorlar? Örneğin,1898’de Ispanya tarafından ABD’ye bırakılan ve 
1952’de ABD’ye “bağlı özgür devlet” olan Porto Rico’ya BM’ler olarak 1960 
deklarasyonunu uyguluyor ve aynı şekilde nüfusu 750.000 olan Doğu Timor’a 
uygulama yapabiliyor da, niçin nüfusu 40.000.000 olan Kurdistan halkna karşı 
bukararlar  uygulanmıyor?  Ustelik,  sömürgeci  devletlerin  ırk  temizliği 
politikasına  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürdistan’ın  insansızlaştırılması 
politikasına karşı sessiz kanlınıyor! 

JENOSİD VE SAVAŞ SUÇLULARINI ÖRNEKLEME-I 

Örneklersek,  devletlerin  jenosid  ve  savaşları  uygulayan  askeri  sorumluları 
arasında birinci  savaş  suçlusu,  Jonh Sindey McCain  Panama’nın  Coco  Solo 
kentinde 1936 de doğdu. Bir amiralin oğlu olan John Sindey, Annapolis Deniz 
Harbokuluna başladı. 1967’de Vietnam savaşına katıldı. 26 Ekim 1967 de 33 
bombardiman  misyonuna  katılırken  uçağı  Viet  Kong  savaşçıları  tarafindan 
düşürüldü. Paraşütle Hanoi yakınında bir göle düştü. Vietnam Ulusal Kurtuluş 
mücadelesi gerillarının elinde beş buçuk yıl savaş esiri olarak kaldı. 1973 ABD 
nin  Vietnam’a  yenilmesinden  sonra  ABD  ye  savaş  esiri  olarak  iade 
edildi.1982’de Arizona, milletvekili, 1986’da ise senatör seçildi. ABD’in savaş 
suçlularını onunla sınırlamak büyük bir hata olur. Ancak, CIA, FBI, Pentagon ve 
Beyaz Saray temsilcilerini bunların arasinda saymak gerekir. 

1970 ‘de Jean Paul Sartre: « Stockholm’da ve Roskilde, Russell Mahkemesi, 
pek çok tanık dinlenildi, Anket208 Komisyon Raporlari sonucu Mahkeme ABD 
‘yi savaş ve jenosid suçlusu olarak ilan etti.209 diyordu. Aynı biçimde, Laurent 
Schwartz210 «askeri operasyonlarin yerini Son My katliamında olduğu sistematik 
katliamlar,  özellike  kimyasal  savaş  yer  aldı.  ABD  nin  büyük  şirketleri, 

208 CECAV, Commission d’enquête sur les crimes américains au Vietnam
209 Jean Paul Sartre, Présentation, Les Massacres, la guerre chimique en Asie du Sud Est, Maspero, Paris, 1970 p.7
210 Paris Fen Fakultesi Matematik Profesoru.
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Ünivesrite Laboratuvarlari  büyük oranda CBW( chemical biological warfare” 
kimyasal ve bakteorolojik savaş211 hazırlığı içinde» diyordu. Ama, ne yazık ki 
bugün Kurdistan’daki savaş  konusunda faaliyet  gösteren bir  Russell  Vietnam 
Savaş  suçluları  Mahkemesi  yoktur.  Boyle  bir  Mahkemeyi  oluşturmak  bilim 
adamlarının ve aydınların baş görevidir. Bugün sözde barış girişimleri yürüten 
çatı partileri “zimmen” sistemle isbirliğine girmişleridir. 

Kaldı  ki,1961  den  1965’e  kadar  ABD’nin  Vietnam’da  başlattığı  ÖZEL 
SAVAŞ’a  500.000 asker  ve 23000 danışman katılırken, 1984 ile 2008 arası 
Kurdistan’daki Özel savaşa, 700.000 asker ve 36.000 danışman 3000 amiral ve 
general’ın yanında 65000 parali asker korucusuyla birlikte NATO nun ve batılı 
devletlerin, ABD nin bütün yardımlarını alarak katılmıştır.212 Oysaki BM, paralı 
askerleri  kullanmayı  reddediyor. Ama ABD, Ingiltere, Fransa, Turkiye paralı 
askerler kullanıyor. 

“Vietnam savaşının 1954–1964 blançosuna göre 170.000 kişi öldu ve 800.000 
kişi  iskence gördü  ve  400.000  kişi  tutuklandı.  Tutuklular  1000  hapishaneye 
213kapatıldı.» Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kurdistan’daki  savas’ta GAP’tan 
ötürü 9000.000 insan topraklarını terk etti. İsrail TC ye verdiği kerdilere karşılık 
bu toprakların büyük bir kısmını satın aldı. 1984 -2008 yılları arasında 

6.000.000 Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kurdistanlı ülkesinden zorla kovuldu. 
Yarın  topraklarına  geri  dönmek  isteyen  Kurdistanlılara  Israil’in  cevabı  ne 
olacaktır? BM bu konuda ne gibi tedbirler aliyor? Yoksa BM kendi onayladığı 
jeneosidi  önleme  sözleşmesinin  “Grubun  bütünüyle  veya  kısmen,  fiziksel 
varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek;” 
maddesini uygulamak istemiyor mu? 

1965 -1968 döneminde ABD Johson yonetimi  altında; ortalama olarak  yılda 
800.000 ton bomba yağdırılırken, 1969 ‘un son on ayında 1386 000 ton bomba 
kullandılar.214 Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kurdistan’da kullanılan kimyasal ve 
bakterorolojik silahların yaptığı imhanın blançosu yapılmadı. Kuzey Kurdistan 
topraklarının  %31  sular  atltinda  kalirken  kaç  milyon  hektar  toprağın  zehirli 
gazlardan etkilendiğine ve ne kadar Ormanın canlı hayvanın varlıklarına ve ne 
kadar  koyun  yokedildiklerine ait  bir  araştırma  yok.  Vietnam’da  oldugu gibi 
Dersim Koçgiri,  Hayistan ve Kurdistan’da kitle katliamları  sürüyor.  Bu kitle 
katliamlarına katılanların başında TC Ordu komutanları gelir. 

211 Laurent, Schwartz, ibid.p.11
212 Thich Thien Hao, Rapport; Ulusal Kurtulus Cephesi MK Présidiumu uyesi; ibid.p. p.29
213 Thich Thien Hao, Rapport; Ulusal Kurtulus Cephesi MK Présidiumu uyesi; ibid.p. p.29
214 Thich Thien Hao, Raporu,s.31 
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JENOSİD VE SAVAŞ SUÇLULARINI ÖRNEKLEME-II 

TC eskiGenel  Kurmay  Baskani  Orgeneral  İlker  BAŞBUĞ215 ve yeni  Genel 
Kurmay Baskani Necdet Ozel  bunlardandır.

Bu ikincisi: TC devletinin ve ordunun (TSK), devlet temsicilerinin islediği savaş 
ve jenosid suçluları  arasındaki  askeri  temsilcisi  « Türk Silahlı  Kuvvetlerinin 
26'ncı Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İlker BAŞBUĞ,»dur.« 1943 yılında 
Afyonkarahisar'da doğmuş,  1962 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında 
Piyade Okulundan mezun olmuştur. 

1971 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım 
ve  Bölük  Komutanlığı  yapan  Orgeneral  BAŞBUĞ,  1973 yılında  Kara  Harp 
Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra, Genelkurmay Plan Harekât 
Daire  Başkanlığında  Karargâh  Subaylığı,  Kara  Harp  Akademisi  Öğretim 
Üyeliği,  Belçika  /  Brüksel’de  NATO Uluslararası  Askerî  Karargâhında Cari 
İstihbarat  Plan  Subaylığı,  Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı  Plan  ve  Prensipler 
Başkanlığı  Savunma  Araştırma  Şube  Müdürlüğü  ve  51’inci  Piyade  Tümeni 
247’nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür. 

İngiltere  Kara  Harp  Akademisi  ve  NATO  Savunma  Kolejini  de  bitiren 
Orgeneral  İlker  BAŞBUĞ,  1989  yılında  Tuğgeneralliğe  terfi  etmiştir. 
Tuğgeneral rütbesi ile Belçika / Mons’ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek 
Karargâhında (SHAPE) Lojistik ve Enf. Daire Başkanlığı ile 1’inci Zırhlı Tugay 

Komutanlığı  görevlerinde  bulunmuş,  1993  yılında  Tümgeneralliğe  terfi 
etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve 
Belçika / Mons’ta Millî Askerî Temsil Heyeti (NMR) Başkanlığı görevlerinde 
bulunmuş,  1997  yılında  Korgeneralliğe  terfi  etmiştir.  Korgeneral  rütbesi  ile 
2’nci  Kolordu  Komutanlığı  ve  Millî  Güvenlik  Kurulu  Genel  Sekreter 
Başyardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2002 yılında Orgeneralliğe terfi 
etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 
Genelkurmay II’nci  Başkanlığı,  1’inci  Ordu Komutanlığı  ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak 
Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştırSorulacak soru; Ilker Basbug Lice 
katliamina “1993 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi 
ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı” ni yaparken bu katliama katıldı 
mı? Bu konuda AIHM açılan davanın durumu nedir? 

Orgeneral  BAŞBUĞ  aşağıdaki  resimde  bir  katliam manevrasinda görülüyor. 
Tipki Mustafa Kemal’in Dersim’de kitle katliamlarına katıldığı gibi. 

215 Ozgeçmisi, Genel Kurmay Sitesi
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Nedir Ilker Basbuğ ile Necdet Ozel in  faşist Ergenekon örgütüyle ilişkişi? Bu 
örgütün  kurucuları  arasında  mı,  degil  mi?  Eger  degilse,  Genel  Kurmay 
açıklamasına asagidaki açiklamasindan neler anlasılır?

Orgeneral Necdet ÖZEL' e gelince,      1978 yılına kadar, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanı olarak görev 
yapan Orgeneral ÖZEL, 1980 yılında Kara Harp Akademisinden mezun 
olmuştur. 

      Kurmay subay olarak sırasıyla; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargâhında 
Harekât Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Şube Müdürlüğü 
ve Genel Sekreterlik, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı, 17’nci Piyade Alay 
Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

      Orgeneral Necdet ÖZEL, 1995 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve bu 
rütbede 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri İç Güvenlik 
Harekât Dairesi Başkanlığı yapmış ve 1999 yılında Tümgeneralliğe terfi 
etmiştir.

      Tümgeneral rütbesi ile 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 
Kara Harp Akademisi Komutanlığı yapmış ve 2003 yılında Korgeneralliğe terfi 
etmiştir.

      Korgeneral rütbesi ile 7’nci Kolordu Komutanlığı ve K. K. Eğitim ve 
Doktrin Komutan Yardımcılığı yapmış ve 2007 yılında Orgeneralliğe terfi 
etmiştir.

      Orgeneral rütbesi ile 2007- 2008 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı, 
2008-2010 yılları arasında 2’nci Ordu Komutanlığı, 2010 – 2011 yılları arasında 
Jandarma Genel Komutanlığı, 29 Temmuz - 04 Ağustos 2011 tarihleri arasında 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanı Vekilliği görevlerini 
yürütmüş, 04 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay 
Başkanlığına asaleten atanmıştır.

      TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, 
Kırgızistan Kahraman Madalyası, Romanya Askerî Yüksek Liyakat Madalyası 
ve Moğolistan Üstün Hizmet Madalyası sahibidir .Islediği savaş ve jenosid 
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suçları net ve açıktır.TC Orduları Kurdistan daki  savaşta şu zehirli gazları 
kullanmıştır.

Boğucu Gazlar:
A) Fosgen: 20 derecede renksiz gaz, halinde taze biçilmiş ot ve yeşil mısır 
kokusunda, göz ve cilde etkisi olmayan, 1-3 saate kadar etkileme hızı olan ve 
ciğerleri yakan ve kabartan bir gazdır.

 B) Difosgen: 20 derecede renksiz sıvı halinde, taze biçilmiş ot ve yeşil mısır 
kokusunda, hafifçe göz yaşartan 1-3 saate kadar etkileme hızı olan, ciğerleri 
yakan ve kabartan bir gazdır.

Sinir Gazları:
A) Tabun: 20 derecede sıvı kahverengi, hafif meyvemsi kokusunda(saf iken 
yok), göz ve cilde etkisi çok yüksek, etkileme hızı çok hızlı, nefes kesici ve 
öldürücü bir gazdır.

B) Sarin: Yüksek derecede zehir içeren ve vücudun merkezi sinir sistemini 
kilitleyen bir gazdır. Sarin patlamanın ardından dakikalar sonra ölüme neden 
oluyor. Vücuda solunumla giren gaz gözlerde ve deride tahrişe neden oluyor. 
Burun akması, göz yaşarması, solunum zorluğu, göz kararması, mide bulanması 
ve baş ağrısı belirtileri. Solunumu durduran gaz ve kasları eriterek ölüme neden 
oluyor. 

C) Soman: 20 derecede sıvı, renksiz, saf değilse meyve kokusunda, göz ve cilde 
etkisi çok yüksek, etkileme hızı çok yüksek, nefes kesici ve öldürücü bir gazdır.

D) Kalıcı Sinir Gazı: 20 derecede sıvı, renksiz, kokusuz, göz ve cilde etkisi çok 
yüksek, hızlı 
etkilemesi olan, nefes kesici ve öldürücü bir gazdır.

Kan zehirleyici Gazlar:
A) Hidrojen Siyanür:20 derecede gaz veya sıvı halinde, renksiz, şeftali çekirdeği 
kokusun da, göz ve cilde etkisi hafif, etkileme hızı çok yüksek, vücudun oksijen 
kullanımını önler ve 
nefes alma hızını azaltır. 

B) Siyaanogen Klorür: 20 derecede gaz halinde, renksiz, kokusu Hidrojen 
Siyanür gazına benzer, göz yaşartıcı ve tahriş edicidir, nefes alma hızını azaltır 
ve boğucudur.

C) Arsin: 20 derecede gaz halinde, renksiz, hafif sarımsak kokusunda, göz ve 
cilde etkisi 
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olmayan, 2 saatten 11 güne kadar etkisi olan, kanı, ciğerleri ve böbrekleri 
zehirleyen bir 
gazdır.

Yakıcı Gazlar:
A) Damıtılmış iperit (Hardal) gazı: Saf halde iken renksiz olan gaz, çeşitli 
öldürücü karışımların ardından sarı ve kahverengi renklere bürünüyor. Gaz 
solunumla alındığında gözlerde ve deride yanmaya neden olurken mukozayı 
tahriş ediyor. Deriyi ve gözleri yakan gaz, kemik erimesine ve zehirlenmeye 
neden oluyor. Hücrelerin dengesini dakikalar içinde bozan gazın etkileri, bir ile 
24 saat içinde ortaya çıkıyor. 

B) Nitrojen iperit: 20 derecede koyu sıvı halde, balık veya küf kokusunda 
gözlere çok cilde daha az etkisi olan, 12 saatten daha fazla etkileme hızın sahip 
olan, yakıcı, solunum istemlerini etkileyici, dokuları parçalayan, damarları 
yaralayan bir gazdır.

C) Fosken oksim: 20 derecede katı veya sıvı halinde, renksiz, keskin nüfus edici 
bir kokuya 
sahip, göz, cildi ve burnu tahriş edici, etkileme hızı temasla olan, göz ve burun 
mukozalarını aşırı derecede tahrip eden ve hızla sivilce yapan bir gazdır.

D) Levizit: 20 derecede koyu yağlı sıvı halde, ıtır çiçeğine benzer kokusu olan, 
göz korneasını zedeleyen, etkileme hızı çabuk olan, Hardal gazı gibi etkileri 
olan ve tüm vücudu etkileyebilen bir gazdır. 

E) İperit levizit: 20 derecede koyu yağlı sıvı halde,sarımsak kokusunda, göz ve 
cilde etkisi 
çok yüksek olan, ani batıcı etkisi ile berber yakıcı etkisi de (yaklaşık 13 saat) 
olan ve bütün vücudu da zehirleyebilen bir gazdır.

F) Etildikloro-arsin: 20 derecede sıvı halde renksiz, meyve kokusunda fakat 
tahriş edici, 
solunum sistemini tahrip eder, gözleri etkiler, yakar, öldürücü bir gazdır.

G) Fenildikloro-arsin: 20 derecede renksiz ve sıvı halde, gözleri yaralayan cilde 
etkisi daha 
az olan, tahriş edici, mide bulandıran ve kusturan, yakıcı bir gazdır. 

H) Metildikloro-arsin: 20 derecede renksiz sıvı halde, kokusuz, göz korneasını 
zedeleyen, 
etkileme hızı yüksek olan, solunum sistemini tahriş eden, gözleri ve ciğerleri 
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yaralayan bir 
gazdır.

Kusturucu Gazlar:
A) Difenilklor-arsin: 20 derecede beyaz katıdan kahve rengine, kokusuz, 
etkileme hızı çok hızlı, baş ağrısı, kusma ve mide bulantısı yapan bir gazdır. 

B) Adamsit: 20 derecede sarıdan yeşil katıya, kokusuz, etkileme hızı çok 
yüksek, soğuk semptomlar gibi baş ağrısı, kusma ve mide bulantısı yapabilen bir 
gazdır.

C) Difenilsiyo-noarsin: 20 derecede beyazdan pembe katıya, acıbadem sarımsak 
karışımı bir kokuya sahip olan, Adamsit gazı gibi etkileri olan bir gazdır. 

Göz yaşartıcı gazlar:
A) Klorbasetofenon: 20 derecede katı halde, elma çiçeği kokusunda, göz ve 
cilde tahriş edici etkilere sahip, anında etkileme hızı olan, göz yaşartan, solunum 
sistemlerini tahriş eden bir gazdır.

B) Kolrfomdakloroasetofenon: 20 derecede sıvı halde, klor kokusunda, ciddi 
göz tahrişi hafif cilt tahrişi yapabilen, anında etkileyici, göz yaşartıcı, solunum 
sistemlerini tahriş eden bir gazdır.

C) Kloroformda, kloroesetofenon vekloropikrin: 20 derecede sıvı halde, sinek 
kağıdı kokusunda, anında etkileme hızı olan, kusturucu gaz, boğucu gaz ve göz 
yaşartıcı gaz etkilerini gösterir.

D) Karbontetrak klorürde ve benzinde kloreasetefenon: 20 derecede sıvı halde, 
benzin kokusunda, geçici ciddi göz tahrişi,hafif cilt tahrişi, anında etkileme hızı 
olan, güçlü bir göz yaşartıcı gazdır. 

E) Bromobenzilsiyanür: 20 derecede sıvı halde, bozuk meyve kokusunda, göz ve 
cilde tahriş edici toksin olmayan, anında etkileme hızı olan, gözleri ve solunum 
yıllarını tahriş eden bir gazdır. 

F) O-Klorobenzilmalononitril: 20 derecede renksiz ve sıvı halde, biber 
kokusunda, göz ve ciltte çok tahriş edici olmayan, anında etkileme hızı olan bir 
gazdır.

Uyuşturucu gazlar, farkoşimik:
A) Quinucloynil Menzilate: 20 derecede gri beyaz duman renginde, aerosol 
halinde, kokusuz, göz ve cilde etkisi olmayan, etkileme hızı yavaş olan, 
uyuşturucu bir gazdır.
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Gizleyici ve Perdeleyici Sis Maddeleri:
A) Titanyum tetra klorür: 20 derecede renksiz, sıvı halde, cildi aşındıran, hafif 
yanma hissi veren bir gazdır.

B) Kükürttirioksit, klorosülfonik asit çözeltisi: 20 derecede sıvı halde, cildi daha 
çok aşındıran bir gazdır.

C) Heksakloretan: 20 derecede katı halde, yoğun olarak solunursa çinko 
zehirlenmeleri etkisi gösterir.

Kimyasal silahların kullanma şekilleri: 
Püskürtücü aletler veya spray-tanklarla, sıvı veya aerosol şeklinde, topçu 
mermileri, roket veya torpido mermileri içinde, mayınlarla, füzelerle, uçak 
bombalarıyla kullanılmaktadır. 216

 Üçűcű soru; Vitnam savaş suçlusu John McCain ile Kurdistan Savaş suçlusu 
Orgeneral BAŞBUĞ ve Necdet Ozel  arasindaki baglantı Vietnam ve Kurdistan 
Ulusal Kurtulus savasları açısından nasıl değerlendirebiliriz? ABD Ordusunun 
Vietnam’ı  bombalaması;  atılan  binlerce  ton  bomba  ile  TC  sömürgeci  ve 
emepyalist Ordusunun Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kurdistan’ı diğer sömürgeci 
devletlerle birlikte bombalamaları nasıl karşılaştrılabilinir? 

Bu konuda Vietnam Ulusal Kurtuluş Mucadelesine destel veren B. Russel ve J. 
P  Sartre’in  kurduğu  Mahkemenin  raporlarına  değinmek  ve  Dersim Koçgiri, 
Hayistan ve Kurdistan Ulusal Kurtuluş Mucadeleleri ile bir mukayese yapmak 
her iki savaş suçlusunun konumunu ortaya koymak açısından önemlidir. 

Birincisi,  ERGENEKON,  TC Genel  Kurmay  Başkanlığının  Dersim Koçgiri, 
Hayistan ve Kurdistan halklarına karşı açtığı savaşın bir parçasıdır. 

“Türk  Silahlı  Kuvvetleri  adına”  gerçekleştirilmi ş  ziyeret  imha  ve  inkârın 
ispatidir. 

1. 03  Eylül  2008  günü,  saat  11:30  'da  Kocaeli  ili  Garnizon  Komutanı  
Korgeneral Galip MENDİ, Kandıra Cezaevinde tutuklu olarak bulunan 
(E)  Orgeneral  Şener  ERUYGUR  ile  (E)  Orgeneral  Hurşit  TOLON'u 
ziyaret etmiştir. 

2. Türk Silahlı  Kuvvetlerine uzun süre hizmet veren iki  emekli  komutana 
yapılan bu ziyaret, Türk Silahlı Kuvvetleri adına gerçekleştirilmi ştir. 

216 IHD Diyarbakir Subesi 26 Agustos 2011 tarihli raporu
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3. Bilindiği  üzere,  dün  olduğu  gibi  bugün de  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin 
yargıya olan saygısı ve güveni tamdır.217» 

O  halde  TC  genel  Kurmay  Başkanı  bize  gelen  tehditlerin  örgütyleyicisidir, 
tetikçi bizzat Orgeneral BAŞBUĞ’dur. Özel Büro onun eseridir. Genel Kurmay, 
Ozel Buro Ergenekon’un askeri siyasi ve ekonomik yapısı içindedir. CIA, MİT 
MOSAD üçgeninde ABD TC NATO gıladiosudur. 

Ikincisi,  Kişi  olarak  bana  ve  tanıdığım Kurdistan’li  aydınlara  yüzlerce  defa 
tehditler  gelmiştir.  Bu  tehditlerin  İngilizce  ve  Türkçe  olarak  gönderilmesi 
ilginçtir. Gelen metin aynen « Bizler, ÖZEL BÜRO grubu adı altında ülkemizi 
yakından  ilgilendiren güvenlik  ve  terör  ile  ilgili  konular  hakkında araştırma 
yapan, her türlü kanal vasıtası ile bilgi ve istihbarat toplayan, araştırmalarla ilgili 
bilgi  veren,  GÖREV  TİTRİNDE  yer  alan  konularla  ilgili  TÜM  TÜRK 
GÜVENLİK KURUMLARINA istihbarat sağlayan bir grubuz. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Yüce Türk milletinin, Türk millet mücadelesi 
ve  Türk  inkılabı  ile  kazanılmış  hak  ve  hukukuna,  varlığına,  bağımsızlığına, 
hürriyetine, egemenliğine, onur ve saygınlığına, birlik, dirlik ve bütünlüğüne, 
milli  değerlerine,  güvenliğine  ve  savunma  gücüne,  her  alanda  üretim  ve 
gelişmesine, refah ve yükselmesine yurt içinden ve yurt dışından yönelen tehdit, 
tehlike ve engellere karşı üyelerini ve ilgilenen tüm vatandaşlarını aydınlatmak 
ve bu konularda bilgilendirmek için gönüllü olarak müteşekkiliz. Misyonumuz, 
Türkiye coğrafyasında başta PKK olarak tüm terör örgütlerini pasifize etmek, 
tüm teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerekli tüm güvenlik önlemlerini 
almak ve geliştirmektir. 

ÖZEL  BÜRO,  Atatürk  milliyetçilerinden  ve  Kemalist'lerden  müteşekkildir. 
ÖZEL BÜRO grubu dünya coğrafyasından PKK'yı silme kararlılığında ve bunu 
yapacak güçtedir. Bu amaçla PKK'nın tüm sanal faaliyetleri başta olmak üzere 
tüm  iletişimlerini  ve  girişimlerini  hassasiyetle   takip  etmektedir.  Aziz 
şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını ve PKK'nın tüm saldırılarına kat be 
kat  cevap vereceğimizi  ilanen duyururuz218.  »Bu tehdide yazılı  cevabı  bizzat 
Genel  Kurmay  Baskanlığına  gönderdim.  Gönderilen  metin219 ektedir. OZEL 
BURO ve TIT  ilişkisinde BAŞBUG ile  NECDET OZEL   Örgutleyicidirler, 
Şengal katliamının mimaridirlar. TC Genel Kurmayının denetiminde olan TIT 
nin açıklamasi bunun kanıtıdır. 

“Türk İntikam Birliği, Türk coğrafyalarında yaşayan Türk soylulara yapılacak 
her saldırıya karşı, kutsal Türkçü direnişini şiddetle sürdürecektir! Türk İntikam 
Birli ği'ne bağlı Türkçü direnişçiler, Irak'ta yaşayan Türkmenlerin can ve toprak 

217 Genel Kurmay’in 3 Eylul açiklamasi
218 TC Genel Kurmay Baskanligi OZEL BURO, ERGENEKON ORGUTU
219 PDF BUTUN JENOSITLERIN SORUMLUSU TC DEVLETI VE ORDULARIDIR
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güvenliğini korumak için kanının son damlasına kadar savaşarak, Türkmeneli  
Devleti'nin  kurulmasi  için  her  türlü  silahlı  eylemde  bulunacaktır!  Irak'ın  
Tuzhurmatu  kenti,  Emirli  bölgesinde  pazar  yerinde  düzenlenen  bombalı  
saldırıda  hayatını  kaybeden  Türkmenlerin  intikamı  alınmıştır!  Türkmenlere 
yapılan alçakça saldırı karşısında Türk İntikam Birliği, Kuzey Irak'ta Türkmen 
bölgesi sınırları içinde bulunan  Şengal'e bağlı  yerleşim alanlarına sonradan 
yerleştirilmi ş  Kürtlere  karşı,  4  Türkçü  intihar  komandosu tarafından saldırı  
gercekleştiril” di denilmektedir. 

Daha önceki yazıda belirttigim gibi, T.C. devlet organları polis, jandarma, MIT 
JITEM işbirliği  ile  bir  yandan inkâr  ve  imha sürerken,  diğer  yanda Dersim 
Koçgiri, Hayistan ve Kürdistan’da ırk temizliği Kürdistan’ı boşaltmalar devam 
ediyor. T.C. Bir yandan, Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kuzey Kürdistan’da fiilen 
savaşı sürdürürken, diğer yandan Güney Kürdistan devrimini boğmak için de 
karşı devrimci ve faşizan politikasını bölgede egemen kılmak istiyor. TC Genel 
Kurmayı  denetiminde  TIT,  JITEM  ve  diğer  terörist  örgütler  aracılığıyla 
gerçekleştirdiği Şengal jenosidi bu imha Koçgiri, Seyh Said ve Dersim jenosidçi 
politikasının devamıdır. Şengal jenosidi, insanlığa karşı, halklara karşı, işlenmiş 
bir suçtur. 

Bu  durum  karşısında,  DERSIM  JENOSIDI ,  bir  Jenosid  fiziki,  kültürel, 
ekolojik jenosid mi, yoksa bir katliam mıdır? Eger Jenosid ise, bunu “katliam” 
olarak  göstermenin  temelinde  inkarci  politika  emepryalist  sömürgeci  TC 
devletine hizmet degil mi? Başka bir deyişle hangi uzlaşmacı anlayış ve siyaset 
ve bu siyasette yer alan kişiler ve kurumlar nasıl cesaret gösterip sadece Koçgiri, 
Dersim, Hayistan ve Kuzey Kurdistan Jenosidlerini ”katliam biçiminde devletin 
resmi  ideoloji  ve politikasıyla  değerlendirebilirler? Böyle  bir  tarihi  çarpıtma, 
İnsanlığa,  Halklara  karşıişlenmiş  suçları,  Jenosid  suçlarını  gizleme  suçunu 
işlemis olanları Uluslararsı Adalet Divanı ve Avrupa Insan Hakları Mahmesi 
önünde  suçlu  saldalyesine  oturmaz  mı?  Bu  kişiler  içine  düştükleri  tarihsel 
hatanın bedelini nasıl ödiyecekler? TC devletiyle işbirliği onu aklama hakkını 
kendilerinde  nasıl  buluyorlar?  Kimdir  bunlar?  Aralarında  DERSİM 
JENOSiD’inde  kayıpları  olanlar  var  mı?  Varsa  açıklasınlar,  yoksa  bunun 
bedelini çok ağır olarak ödiyeceklerinin bilincinde değildirler. 
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1-”Koçgiri  Dersim  Jenosidi,  bir  «katliam  »  degil,  fiziki,biolojik, 
kultürel,ekolojik  bir jenosid’dir .«katliam  »  demek jenosidi inkâr etmektir. 
Tarihi  olgulari  çarpıtmaktir.  Emperyalist  sömürgeci TC  devletinin  faşist 
politikasini gizleme ve sinsice savunmadır. Bu yaklaşım, BM lerin bu konuda 
kabul ettigi Uluslararsi Sözleşmeyi inkar etmektir, devletin işlediği jenosid ve 
savas suçlarını övmedir. Zira, BM sözleşmesine göre “ JENOSID; ulusal, etnik, 
ırksal  ya  da  dinsel  bir  grubu  toptan  ya  da  onun  bir bölümünü  yok  etmek 
niyetiyle:  Grup  üyelerinin  öldürülmesi,  Grup  üyelerinin  fizik  ya  da  akıl 
bütünlüğünün ağır biçimde zedelenmesi, grubun fiziksel varlığının tümü ya da 
bir bölümü ile yok edilmesi sonucunu verecek yaşam koşulları içinde tutulması, 
grup  içinde  doğumları  engelleyecek  önlemler  alınması,  bir  grup  çocukların 
başka bir gruba zorla geçirilmesi eylemlerinden herhangi birine başvurulmasını 
kapsamı içine alır. JENOSID de planlı, devlet politikası haline gelmiş eylemler 
söz  konusudur.  Başka  bir  değişle,  BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER,  SOYKIRIMI 
SUÇUNUN  ÖNLENMESİ  VE  CEZALANDIRILMASINA  İLİŞKİN 
SÖZLEŞME 30sine gôre,«Sözleşmeci Taraflar, Birleşmiş Milletler Genel  Genel 
Kurulun 9 Aralık 1948 tarihli ve 260 A (III) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve 
imzaya ve onaya veya katılmaya sunulmuştur. Yürürlüğe giriş: 12 Ocak 1951 
Bu Sözleşme 31 Aralık 1949 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Üyelerinin ve 
Üye olmayıp da Genel Kurul tarafından bu Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen 
Devletlerin imzasına açıktır. Bu Sözleşme onaylanır, ve onay belgeleri Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilir. 
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Kurulu’nun  11  Aralık  1946  tarihli  ve  96(I)  sayılı  kararında  soy  kırımın, 
Birleşmiş  Milletlerin  ruhuna  ve  amaçlarına  aykırı  olan  ve  uygar  dünya 
tarafından lanetlenen, uluslararası hukuka göre bir suç olarak beyan edilmesini 
dikkate alarak, tarihin her döneminde soy kırımın insanlık için büyük kayıplar 
meydana  getirdiğini  kabul  ederek,  insanlığı  bu  tür  bir  iğrenç  musibetten 
kurtarmak  için  uluslararası  işbirliğinin  gerekli  olduğuna  kanaat» 
getirdi.«Sözleşmeci  Devletler,  ister  barış  zamanında isterse savaş  zamanında 
işlensin, önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt ettikleri soy kırımın uluslararası 
hukuka göre  bir  suç olduğunu teyit  eder.  »  Buna göre,«  jenosid  oluşturan 
eylemler  Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, 
kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden 
her hangi biri, jenosid suçunu oluşturur. 

a. 
Gruba mensup olanların öldürülmesi; 

b. 
Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; 

c. 
Grubun  bütünüyle  veya  kısmen,  fiziksel  varlığını  ortadan  kaldıracağı 
hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek; 

d. 
Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; 

e. 
Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek; 

Sözleşmenin 3 maddesine göre Cezalandırılacak eylemler; Aşağıdaki eylemler 
cezalandırılır:1-Jenosid  de  bulunmak;-2-Jenosid  de  bulunulması  için  işbirliği 
yapmak;3-Jenosid  de  bulunulmasını  doğrudan  ve  aleni  surette  kışkırtmak;4-
Jenosid de bulunmaya teşebbüs etmek;5-Jenoside iştirak etmek; Sozlesmenin 4 
maddesine  göre  Kişilerin  cezalandırılması  -Jenosid  suçunu  veya  üçüncü 
maddede gösterilen fiillerden birini işleyenler, anayasaya göre yetkili yöneticiler 
veya kamu görevlileri  veya özel kişiler de olsa cezalandırılır.  Sozlesmenin 5 
maddesine göre« Sözleşmeci Devletler,  bu Sözleşmenin hükümlerine etkililik 
kazındırmak, ve özellikle soy kırımdan veya üçüncü madde belirtilen fiillerden 
suçlu  bulunan  kimselere  etkili  cezalar  verilmesini  sağlamak  için,  kendi 
Anayasalarında  öngörülen  usule  uygun  olarak  gerekli mevzuatı  çıkarmayı 
taahhüt  eder.»  Sözleşmenin  6.  maddesine  göre«  Jenosid  suçu  ile  suçlanan 
kişilerin yargılanması Jenosid fiilini veya Üçüncü maddede belirtilen fiillerden 
birini  işlediğine  dair  hakkında  suç  isnadı  bulunan  kimseler,  suçun  işlendiği 
ülkedeki Devletin yetkili bir mahkemesi, veya yargılama yetkisini kabul etmiş 
olan  Sözleşmeci  Devletler  bakımından  yargılama  yetkisine  sahip bulunan 
uluslararası  bir  ceza  mahkemesi  tarafından  yargılanır.»  Sözleşmenin  7. 
maddesine göre « Suçluların iadesi jenosid fiili ve Üçüncü maddede belirtilen 
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diğer fiiller, suçluların iadesi bakımından siyasal suçlar olarak kabul edilmez. 
Sözleşmeci  Devletler  bu  tür  olaylarda  kendi  yasalarına  ve yürürlükteki 
sözleşmelere göre suçluları iade etmeyi üstlenir.» Sozlesmenin 8 maddesinine 
göre« BirleşmişMilletlerle işbirliği Sözleşmeci Devletlerden her 

hangi biri, soy kırım fillerinin veya Üçüncü maddede belirtilen her hangi bir 
fiilin önlenmesi ve sona erdirilmesi için gerekli gördükleri takdirde, Birleşmiş 
Milletlerin  yetkili  organlarından,  Birleşmiş  Milletler  Şartı’na  göre  harekete 
geçmesini isteyebilir.» Bu açîdan, "ERMEN İ, GREK; ASURİ KELDAN İ ve 
KOÇG İRİ  DESRSİM,  HAYISTAN  KÜRDISTAN  JENOS İDİNİN 
TEMEL İNDE  TC  DEVLET  POL İTİKASI  YATMAKTADIR.  Bunun 
mimarilarını  Dersim  Koçgiri  Uluslararsi  Savaş  ve  jenosid  Suçlarını 
Yargılama Mahkemesinin verdiği karar açık mektup’la TC devlet Başkani 
Dr Abdullah Gul’e gönderilmi ştir. 

Bugünkü  Jenosidin  yapımcısı,  görevi  yürüten  TC  Genel  Kurmay  Baskanı 
Orgeneral Ilker Basşbuğ Uluslararasi Dersim Koçgiri, Hayistan Savaş ve 
Jenosid  Mahkemesinde  yargılanan  bir  suçludur.  Baska bir  deyişle, 
DERSİM, KOÇGİRİ de olduğu gibi, ŞENGAL Jenosidini planlayan, TC, TSK, 
Genel  Kurmay  Başkanlığı,  Bilimsel  Karar  Destek  Merkezidir.  TC  Genel 
Kurmayına  Ülke  «savunmasının  ve  geleceğini  sağlamak  amacıyla  silahlı 
kuvvetlerin  sahip  olması  gereken  yetenek  ve  sistemlerin  günümüzün  ve 
geleceğin şartlarına uygun olarak planlanması ve programlanması ile harekat, 
kuvvet, personel, lojistik, istihbarat ve sağlık alanlarındaki planlama faaliyetleri 
sürecinde  “bilimsel  karar  destek”  yöntemleri  kullanılmaktadır.  Söz  konusu 
bilimsel karar destek yöntemleri ile ilgili sekil-1’deki süreç temel olarak; Analiz 
ihtiyacı/sorunun  tanımlanması  İhtiyaç  duyulan  verinin  toplanması  ve 
derlenmesi,  Analitik modeller ve simülasyon sistemleri  vasıtasıyla analizlerin 
yapılması, Karar alternatiflerinin üretilmesi ve karar verici makama sunulması 
aşamalarından oluşmaktadır.» 

Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünde belirtildiği gibi -“ulusal, etnik, ırksal 
veya dini bir grubu tamamen ya da kısmen yok etmek kastıyla işlenirsejenosid 
suçunu oluşturur:  -Bir  grubun üyelerinin  öldürülmesi,  Bir  grubun üyelerinin 
ciddi bedensel veya zihinsel zarara uğratılması, Bir grubun yaşam koşullarının 
üyelerine  fiziksel  zarar  verilmesi  amacıyla  bilerek zorlaştırılması  -Bir  grup 
içinde  yeni  doğumların  önlenmesi,  Bir  grubun  çocuklarının  zorla  başka  bir 
gruba  aktarılması.”  Bu  imha  planı,  aynı  zamanda  Birleşmiş  Milletler  Genel 
Kurulu’nun 11 Aralık 1946 tarihli ve 96(I) sayılı kararında da dile getiriliyor.” 
ulusal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla 
işlenen aşağıdaki  fiillerden  her  hangi  biri,  soykırım suçunu oluşturuyor.  TC 
Genel Kurmay Baskani Orgeneral ILKER BASBUG asagida suçlari islemistir. 

a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; 
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b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; 

www.tsk.tr 

c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı 

hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek; 

d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; 

e)  Gruba  mensup  çocukları  zorla  bir  başka  gruba  nakletmek;  Madde  3 
[Cezalandırılacak eylemler] Aşağıdaki eylemler cezalandırılır: 

a) jenosid de bulunmak; 

b) jenosid de bulunulması için işbirliği yapmak; 

c) Jenosid de bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak; 

d) Jenosid de bulunmaya teşebbüs etmek; 

e) Jenoside iştirak etmek;” 

Sonuç  olarak,  Koçgiri  Dersim,  Ermeni,  Grek,  Asuri  Keldani  jenosinidi 
“katliam”  olarak  gösteren  ve  bu  yolda  adım atan  Dersim-Gesellschaft  für 
Wiederaufbau e.V. (Gemeinnützig  inin siyaseti, yukari isimlerini verdigimiz 
suçlularla birlikte Savaş ve jenosit suçlusu; Lice halkının katliamcısı Orgeneral 
İlker  Başbuğ’u  Uluslararası  Ceza  Mahkemesinde  yargılamak  istemine  karşı, 
devletçi, işbirlikçi, uzlaşmaci, inkarcı bir siyasettir. 

II.  Insanlık  tarihinde  bir  devletin  Meclisinin  sömürgeleştirdigi  bir  ülkenin 
uluslarını  toptan  imha  için  aldığı  devlet  kararını  planlı  jenosid  politikasını 
“katliam ’ olarak göstermek baslı başına suçtur. Bu konuda 13 kasim Konferans 
Basın  açiklaması  «  Dersim bir  çıbanbaşıdır’  sözleriyle Türkiye  Cumhuriyeti  
rejiminin  Dersim’i  hedef  göstermesiyle  başladı.  Önce  1935’te  benzeri  zor 
bulunur  bir  uygulamayla  Dersim  adı  ‘Tunceli’  olarak değiştirildi.  Dersim 
Katliamı için Ankara’da 4 Mayıs 1937 günü Bakanlar Kurulu toplandı ve 1937 
Yılında Yapılan  Tunceli  Tenkil Harekâtına Dair  Bakanlar Kurulu Kararı’nı 
aldı. ‘Gayet Gizlidir’ ibareli yarım sayfadan oluşan kararla Dersim’in katliam 
fermanı imzalandı220. »32 

İlkin  Jenosid  pratiği;  bir  ferman  degil,  bir  süreçler  bütünüdür.  Bu  Baylar 
ahlaksizca, Jenosid sureçlerin katliam olarak gösteriyorlar. Yapilan Konferans 
basın açıklamasında «Dersim Katliamı, Cumhuriyet Türkiyesi’nin Kürtler ve 
220 Dersim-Gesellschaft für Wiederaufbau e.V. (Gemeinnützig 14 10 2008 Basin Açiklamasi
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Aleviler üzerindeki tek katliamı değil. Osmanlı İmparatoru I. Ahmet döneminde 
9  Aralık  1606  ve  5  Ağustos  1611 tarihleri  arasında  sadrazamlık  yapan  ve 
yaklaşık 100 bin Kürt Kızılbaş Alevisini katleden Kuyucu Murat Paşa’nın ‘ateş 
kuyuları’  hala hafızalardadır.  1514 yılında da Yavuz Sultan Selim’in 40 bin 
kişiyi  kılıçtan  geçirerek  çözemediği  bu  sorun,  1935–1938  yılları  arasında 
Dersim’ de bir daha katliamla çözülmek istendi.» deniliyor.  Jenosid  surecini 
katliam olarak göstermek jenosidçi devlet politikasıyla uzlaşmaktır. 

Zira Devletin ulusları bir soyları, ırk olarak ortadan kaldırılma pratiğinin tarihi 
sürecinden kopartılarak, ele almak jenosidçi devlete onun politikasina yardımcı 
olmak  ve  onu  korumaktır.  Bu  Konferans’a  katılarlar  Evner,  Talat,  Cemal’i 
1909’da Dasnak Partisi Milletvekileri basta Vartkes ve Grikor olmak uzere daha 
sonra, bu katiller tarafinda hem kendileri hem 3000 000 ermeniyi nasil jenoside 
maruz  biraktiklarini  unutuyorlar.  Nasıl  Dasnakçi  Ermenilerin  Jenosidi  1894’ 
lerden önceye dayanıyorsa, nasıl Ermenistan araştırmaları 1894 jenosid pratiğini 
“katliam” olarak gösterdiylerse, tıpkı Ermeni milletvekilleri nasıl Talat celladı 
İle  Halil  Paşayı  1909  evlerinde  sakladılarsa,  sonra  Ermeni  milleti  vekili 
Vartkes’i  evinde  sakladığı  Enver  Pasanın  dayısı  oldürdüyse,  Dersim-
Gesellschaft  für  Wiederaufbau  e.V.  (Gemeinnützig  yoneticileri 
jenosidi”katliam ”  olarak  göstermeleri,  Daşnakçi  tarihçilerin  isledikleri  aynı 
hatayı  işlediklerini  ortaya  koyuyorlar.  Çünkü  Dersim-Gesellschaft  für 
Wiederaufbau  e.V.  (Gemeinnützig,  1909,  1926,  1930  Dersim  Jenosid 
pratiklerini  gözardi  ediyor,  bu  süreci  1925–1928,  1930  Ararat  Jenosid 
pratiklerini  ayrıştırıyor  ve  uzaklaştırıyorlar.  Bununun  zaman  boyutundan 
kopartmak  içinde  emperyalist  TC  yöneticisi  Mustafa  Kemal‘in  Alman 
Emperyalistleriyle  anlaşarak  1925  Kurduğu  Kimyasal  Silahlar  Üretme 
Fabrikalarının jenosidin gerçekleştirme askeri planini gizliyor ve bilinçli olarak 
gözardi ediyorlar. Böylece inkarci bir anlayışın gerçek temsilcileri oluyorlar. Bu 
anlayış Mahkememzin Savaş ve Jenosid suçlarını yargılamada gösterdiği askeri 
ili şkilerin özune aykırı düşüyor ve TC jenosidçilerinin mahkûm etmenin askeri 
nedenleri kaynaklara dayalı olarak şöyle dile getiririyoruz. 

ASKERİ  İLİŞKİLER  AÇISINDAN  KOÇG İRİ-DERSİM  JENOSİD  VE 
SAVAŞ SUÇLARI 

Osmanlı Imparatorluğunun Avrupa Devletleri ile askeri ilişkileri incelendiğinde, 
işlenen savaş  suçlarının tarihi  önemli  bir  anlam kazanır.  Fransa ve Osmanlı 
Imparatorluğu ilişkisinde para karşılığı Barbaros Hayrettin Paşa komandasında 
işlediği  suçlar,  Girit’de  Arnavut  Mustafa  Paşa’nın  işlediği  jenosid  suçları 
işlenmeğe değer.  Bu açıdan Osmanlı-Fransa Almanya,  ITK221, Alman Fransa 
ili şkileri bu suçları süreci Mustafa Kemal döneminde doruk’a ulaşır. 

221 Ittihat ve Terraki Komitesi Partisi
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Almanya  1915’de  Fransa  Belçika  ve  Ingilizlere  karşı  kullandığı  kimyasal 
silahları,  Birinci  dünya savaşında Jön Türlere  verir.  Mustafa  Kemal  ITK ve 
TM222nın içindedir. TBMM meclisi  kuruluş sürecinde bu silahları Koçgiri  ve 
Dersimde bütü başkaldırmalarda kullanmıştır. Zira birinci dünya savaşı dönemi 
1914-1918  de  yuksek  rutbeli  Alman  subaylari  Falkenhayn,  Von  Seeckt  , 
Gressmann , Von Lossow,. Rohdewald, Von Gleich, von Lenthe, Langenstrasse, 
von Dommes, von Bock, von Wullfingen, Dove, Herrgott, Bôhme, Goltz, Von 
Falkenhausen, Guhr,  von Papen. Birinci  dünya savaşIndan sonra (  1925 den 
1939 a kadar ) TC emperyalist ordusunda görev yapan Alman emperyalist subay 
ve generaller Mustafa Kemal  ile birlikteler.  İsmet İnönü bunları anıyor: Von 
Klewitz, Von Massow, Reichenbach, Baron Von Massenbach, Kohts, Rohrbeck, 
Steuer, Voigt -Ruscheweigh, Buhrmann, Ritter von Fuchtbauer, Hofl, Schubert, 
Muller,  Hoffmann, Rittér,  von Mantey,  Ritter  Von Mittelberger,  Braun, Von 
Schickfus  und Neudorf,  Bauer,.  Treitschkc  Schindler,  Gynz  Von  Rekowski, 
Schumacher.Dans l’armée  marine  Baron Von Gagern,  Wehner,  Roedenbeck, 
Dorfleiu,  Furbringer,  Von  Lossow,  Von  Arnauld  de  la Perrière,  Weisbacb, 
Wulfing  Von  Ditten,  Venzlaff,  Lutzow,  Loyké.  En  dehors  de  ces  officiers 
supérieurs des militaires employés dans les forces armées turques sont suivants: 
Jodi,  Rohde,  Fretter  -Pico,  Lepper.223 Bunlar,  Ermenilerin,  Greklerin,  Assyro 
Keldanilerin ve Kürdlerin jenosidlerinde ve Yahudilerin göçe zorlanmalarında 
aktif rol oynarlar. 

Gerçek  şudur.TC,  1921  Koçgiri  Jenosidinden  1937-1938  Dersim Jenosidine 
kadar  ermenilere  ve  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürdistan  imhasında  bu 
silahları  kullanmıştır  ve  bugün  de  kullanmaya  devam  ediyor.  Osmanlı-TC 
ordusunun jenosidci,  katliamcı  geleneğini  belgelerle  ortaya  koymanın  gereği 
vardır. 

TC Ordusunun 1932–1939 askeri  harcama ve butçesi  Fransa Genel  Kurmay 
Kara Kuvvetleri Arşivi gizli belgelerine gore: 

II. – askerî bütçenin evrimi 

Genel -bütçeye 
Genet bütçe --oranla -milli 
kullanım  -(Turk  -lirasi  -Askeri  bütçe224  -savunmaya   -olarak)  --ayrilan 
-harcama  orani225  
– -– -– -– 
1932-1933 -169.100.000 -51.700.000 -31% 

222 Teşkilat ı Mahsusa
223 Ismet Inonu, Hatiralar
224 Milli savunma, Kara, Deniz ve Hava kuvveleri, Jandarma ve askeri fabrikalar için yapilan harcamalar buna dahildir
225 Eger diğer milli savunmaya aktarilan , orman, gumruk vergileri buna eklenirse askeri butçe Genel devlet butçesinin genel 
tuketiminin 50% olusturur. 
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1933-1934 -170.400.000 -54.300.000 -35% 
1934-1935 -184.100.000 -68.400.000 -48% 
1935-1936 -195.000.000 -72.800.000 -38% 
1936-1937 -212.700.000 -72.700.000 -36% 

1937-1938 230.000.000 79.000.000 35%2261938-1939 249.954.000 93.138.690 
38% 

Bu  gerekçeli  ayni  zamanda,  Jenosidi  gerçeklestirmek için,  başta  Almanya, 
Ingiterre,  Fransa,  Avusturya,  Italya,  Amerika,  Cekoslovakia  Rusya  gibi 
devletlerin  sattığı  bormardıman  uçakları,  tanklar,  otmatik  sılahlar,  Kimyasal 
Fabrikalar  kurmalar,  emperyalist  somürgeci  TC  devletine  savaş  pilotu 
yetiştirmek ve kendi pilotlarını katılımları sivil halkı bombalamaları, ormanları 
yakmaları,  gıda maddelerini zehirlemeleri  yüzünden Jenosid ve Savaş  suçları 
olduğu kadar, halkara karşıişlemiş  suçları,  Barışa ve Insanlığa karşş  işlenmiş 
suçları kapsıyor. İnkârcı anlayışa karşı Koçgiri Dersim Uluslararası Jenosid ve 
Savaş  Suçları  mahkemesinin  yargılamada  esas  aldğı  askeri  gerekçeler  şu 
belgelere dayanıyor. 

«  TC  devleti  1923  de  25  uçağa  sahipti.  Mustefa  Kemal  15  yılda  yirmibeş 
ulusumuzu jenoside maruz bıraktı.227 1924 Turkiye delegasyonlarını Fransa ve 
Rusya’ya  gönderdi.  Onlardan  hava  kuvvelerini,  bombardiman  pilotlarini 
yetistirmek için askeri  ögretim görevlisi  istedi. TC devleti  satın aldığı  askeri 
malzemeler  sayesinde  Dersim  halkını  katletti..228. Almanya  1925  yılında 
Turkiye’de  Kimyasal  silahları  üretme  fabrikalarını  kurdu.  Kimyasal  gazları 
uretti.229 Almanya  bu  fabrikaları  kurmakla,  ulusumuza  karşı  savaş  suçlarını 
işledi. Üstelik bir Fransız fırması, kimyasal silahları üretme fabrikasını kurdu. 
Bunun dışında bir de zehirli gazlar üreten fabrika kurdu. Bu zehirli gazlar üreten 
fabrika,  ekteki  belgede  görüleceği  gibi  nitroseluloz  zehiri  yanında  dinamit 
fabrikası ile birlikte kara barut fabrikasını da kurdu.230. 1931yılında TC Alman 
devletinden  kimyasal  silahları  üreten  makinalar  satın  aldı.  Bu  mankilar 
araciliğiyla TC devleti 24 saatte, 1000 kg tritol , 8 saat 2000 kgr dynamit; 1000 
klg trynitroglycerin üretiyordu231.. Seyh Said; Pülümur, Kuruçay başkaldırlarında 
TC ordusu bu zehirleri  halkımıza karşı  kullandı.  Bu jenosid’de Almanya ve 
Fransa’nın jeneoside istirak suçu işlemiştir.  Sadece Fransa ve Almanya degil 
diğer devletlerde bu suçların ortağıdır.  Onlar uç aşamalı  TC askeri  sistemini 
örgütleyen yön veren akıl hocalığı yapanlardır. Belirtmek gerekir ki aynı yılda 

226 La baisse du taux de rapport résulte de l’habitude prise de procéder, de plus en plus, par crédits extraordinaires. Elle ne 
signifie pas un arrêt ou une régression dans les efforts, faits au titre de la Défense Nationale
227 ETA-AM N° 70, 10 mars 1937 in 3227-1
228 Ibid; p.85
229 ETA, note sur les fabriques militaires en Turquie,31-01-1937, p.6 in 7 N 3227
230 Ibid.p.7
231 Ibidem
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TC, 80 savaş  uçağı  satınaldı.232. Bu satınalınan uçaklar sayesinde, Seyh Said 
Başkaldırısında, 350 ton bomba, atıldı ve dağlarımız, köylerimiz, kentlerimiz 
350 saat  bombalandı.  TC devleti  1929 yılında Dersim Koçgiri,  Hayistan ve 
Kurdistan’ı  bombalamak  için  satınalma  butçesinde,   3.456.814  TL 
ayırdı.1929’da alınan uçakların çoğu Fransız malı idi. SMOLIK uçak fırması 
Kurdlerin katedilmesinde uçaklarını satmak için hem fiat düşürdü hem de uzun 
vadeli  satış  onerilerini TC ye getirdi.  BLERIOT, NIEUPORT fırmaları  1931 
uçak satışlarını arttırdı ve CURTISS ABD fabrikası 24 uçak TC ye satti233Ayrıca 
CURTISS ABD, uçak parçalarını Diyarbakır’a montaj için getirdiği gibi, TC 10 
Casus uçağı ile birlikte 20 JUNKERS bombardıman uçakları da sattı. Aynı uçak 
fabrikalarını  Eskişehir  ve Kayseri’de kurdular.  TC Genel  Kurmay başkanlığı 
aynı  yıl  İngiltere’den BRISTOL marka 12 bombardıman uçağı  sparış  etti234. 
Turkiye  bununla  yetinmedi  Rusya’dan  20  tank  25  automatik  mitralyoz  700 
askeri malzeme ağır yük taşıma arabaları satın aldı. Dersim jenosidine hazırlık 
için  TC  Genel  Kurmay  Başkanlığı  1936’da  16.200.000  askerî  malzeme 
satinaldi.235 Fransa Büyük Elçiligi Askeri Ataşeliğinin verdigi rapora gore236 15–
02–1937 de TC 30 Gotha marka uçağı  satın  aldı.  Türk  devleti  KRUPP’dan 
16.DCA, 28 top, 20 adet 150mm lik top, Rheinmetal’ firmasindan 56 top, 12 
mitralyoz, 2000 makhineli,  100 tank, 200 uçak 100 ve uçak taşıma işlerinde 
kullanılacak  makineler  satın  aldı.237 Devletin  elinde238 504  lokomotif  1200 
wagon,  9000  askeri  malzeme  taşıma  wagonlari  vardı.  Yük  vagonları  aynı 
zamanda asker taşımacılığında kullanıldı. Her tren 40 vagon du ve 400 ton yuk 
çekiyordu.239 

Bu arada İsmet İnönü, istifasini verdi.240, onun yerine Celal Bayar TC başbakanı 
oldu.241 .  Söylenene göre jenosid planı  İnönü ‘nun eliyle  greçekleştirilmi ştir. 
İnönü  1925  de  şeyh  Said’  başkaldırısında  Kürdleri  imha  etti.  Şeyh  Said’ 
jenosidinden sonra da Nisan 1937 Dersim başkaldırdı.  İsmet yine Rusya’nin 
yardımını istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin tarafini tutuyordu, 

o  yöne  gidiyordu.242 Kemal’in  yalanları  çok  büyüktü.  Ona  göre  Dersim’in 
başkaldırmasını  tertipleyen  Kominterndi.  Öte  yandan  da Staline  karşı  da 
düşmanlık  güdüyordu.  Stalin  bu  yüzden  İçisleri  Bakani  Şükrü  Kaya  ile 
görüşmeyi  red  etmişti.  Bizzat  Mustafa  Kemal  kendisi  1936’da  Ingiliz 
Kumandan  Lée  ile  uç  yıllık  sözleşme  imzaladı.  Dersim  Jenosidinde  bu 

232 Ibid.91
233 Ibid,p.90
234 ETA; AM N°20 ; 20 janvier 1937, in 7 N3227 p.2, 10-01-1937
235 ETA,AM N°28 20-janvier 1936, Rapport Annuel de 1936, p.17-18, in 7 N 3227
236 ETA, AM N°46, p.2 in 7 N3227
237 ETA,AM,N°83 22 mars 1937,in 7 N 3227
238 ETA AM N°107 16 nisan 1937
239 Ibid.p.19 in 7 N 3227
240 RAM-N°262 ; 2-11-1937 ; in 7 N 3227
241 ETA ;AM,N°226,in 7 N327
242 AM N°229 ; 28-09-1937 7 N3227
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kumandanın  pratiklerinden  yararlandı.  Kemal  “  20  adet  GLEEN  MARTIN 
marka uçak sparış  etti.  Bizzat.  Albay FENIMOORE dört  uçağı  getirip  Türk 
devletine teslim etti.243 Ekim ayında ise 5 adet (FOCKE WULF) marka uçak 
satın  aldı.  Sabiha  Gökçen  (Mustafa  Kemal’in  evlatlığı)  iki  pilot’la  birlikte 
Ankara  Konya  Adana  Diyarbakir  El  Aziz  Kayseri  Ankara  üzerinden 
bombardıman manevralarına katıldı.244 Turkiye 1937 de, 6 Haviland marka”tiger 
Rapide” çok hızlıjet uçaklarını daha satın aldı.245 Fransa Büyükelçiliğinin verdiği 
bilgiye  göre  30–10–1937,  Dersim  savaşında  «  2  adet  BREGUET  uçak 
Dersimliler tarafndan düşürüldü. Turkiye altı  ayda bir haylı  uçak kaybetti”246 

Ayrıca.  2–11–1937 günü,  Dersimliler,  pilot  EKREM ile uçak mekanisyenini 
birlikte öldürdüler. Bunun üzerine Turk devleti, bombardıman uçaklarının bizzat 
İngiliz pilotları tarafindan kullanılmasına karar verdi.247 Fransa büyükelçiliğinin 
verdiği 8-11-1937 raporuna göre: “Türkiye bunun üzerine 125 uçak spariş etti 
bunlardan 34 si Bréguet, 10’u Smolik, 6 ‘siFocke-4 Heinkel , 14 u Kurtise, 29 u 
P.Z.L...Boylece iki üç yılda Turkiye 400 uçağa sahip oldu248”  Bununla birlikte 
TC  Genel  Kurmay  Başkanı  iki  Alman  generalı  Freter  Pico  ile  General 
Lipper ’i  davet  etti.249. Her  iki  İngiliz  Generalı  da  Harb  Akademisinde  ders 
veriyorlardı250.. Fransiz Kurmay Albay Voirin, TC Genel Kurmayının Dersim 
Jenosidi üzerine ulusumuzun imhası ile iligili uzunca bir rapor hazırlamıştı.251 

Bu dönem M/Kemal’in Dersime gelişine tekabul ediyordu. Aynı zamanda Türk 
devleti  Konstantinopolis’de “kimyasal silahların kullanılmasına” ilişkin pratik 
staj  düzenliyordu.  Bu kimyasal  silahların  kullanılmasına ilişkin pratik  askeri 
hareket Seyid Rıza ve Alié Mirzalié Silemani’nın asılmasından iki gün sonra 
1711-1937 de düzenlenmişti.252. Daha direnisçilerimiz asılmadan, TC iki İngiliz 
Generalı Wing Lée ile Yarbay Kééver ‘le Türk pilotlarını eğitmesi için üç yıllık 
sözleşme imzaladı.253 TC, 290 no ve 23–11–1937 tarihli rapora göre altı ayda bu 
girişimler  için.  Türkiye  94  milyon  franklık  para  toplamıştı  yine  Fransa 
Elçiliğinin 286 Nolu raporuna göre askeri egitim için askeri öğretim görevlisi 
istemişti. Akla gelen soru niçin TC devleti bu kadar silah sparış etmişti ve bu 
silahlar kimlere karşı kullanılmıştır? TC devletinin askeri sistemi neydi? Xarpet, 
Erzurum  Van’da  mufetişlik  açmaları  neye  dayanıyordu?  Niçin  1936’da 
92.500.000 LT askeri  malzeme satın alındı?254 Kuşkusuz,  TC bir  yandan bu 
silahları  satın alırken,  öte yandan Koçgiri-Dersim’ Hayistan ve Kurdistan’da 

243 7 N 3227 20-10-1937 ; p.3 R-AM-N°246 

244Ibid.p.4 
245 Ibid.,p.6
246 ETA AM N°25 ; 26-10-1937 p. 30-10-1937, in 7N 3227
247 In 7 N3227
248 ETA AM N° 265, 8-11-1937 ;p.3, in 7 N 3227
249 ETA-AM N° 285, 20-11-1937
250 ETA,AM, N°290-23-11-1937, in 7 N3227
251 ETA, AM,N°204,2ème Bureau, 19-09-1938
252 Ibid,8 in 7 N 3227
253 Ibid . 20-11-1937 RAM N°285
254 66 ETA; AM ; N°114 23 04 1937,p.2 in 7 N3227
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halkların ve ileri gelen yurtseverlerini toptan katl etti.255 Fransa devletinin verdiği 
rapora göre256 «1936 yılında Turk devleti ne kadar parayla aşiretleri satın almak 
istediyse, ne kadar tehdit ettiyse de, bu işi beceremedi. General Abdullah Dersim 
bölgesinde askeri garnizonlar ve kışlalar inşa etti.  Yine 1937’de Türk devleti 
parayla aşiretleri satın almak istedi. Bu yüzden Türk hükümeti 1937 Nisan’ında 
aşiretleri  Nazimiye’ye  davet  etti.  Devletin  planlarına  yeni  programlar 
ekleniyordu.  Dersimli  kirmanc ileri  gelenleri  TC ‘den korkmuyorlardı.  Ama 
aşiret liderleri Nazimiye’ye gelir gelmez, General Abdullah onları tutuklayıp bir 
birlerine bağlayarak Harzan’dan El Aziz’e kadar götürdü.  257»Devletin planı « 
Dersim bölgesini toptan, işgal etmekti. Bunun için Dersimliler köylerini terkedip 
dağlarda gerilla savaşına başladılar.258 » « Öte yandan General Abdullah askeri 
operasyonu genişletip Nazimiye yakınlarına kadar geldi. Kuruçam yakınlarında 
Dersim gerillaları Türk askeri güçlerine karşı saldiriya geçtiler, bazı subaylarını 
öldürüp Abdullah Paşayı  yaraladılar,  Dersim gerilları  18  mitralyözle  birlikte 
Turk develetinin askerlerinin ellerindeki  pek çok silaha elkoydular.259 Rapora 
göre  “Turk  devletinin  korkusu,  Dersim  başkaldırmasının  Kurdistan’nın 
geneline yayılmış olmasıydı.260”  Dersimin bazı ileri gelenleri askeri saldılardan 
kaçıp Konstantinopoli’e geldiler. Dersim savasçiları, bölgeye sefkedilen askeri 
birliklerin önlerini kesip Çinçinik yakınlarında 47 Türk subayını öldürdüler. O 
gün Mareşal Fevzi Çakmak, General Asim Gündüz El Aziz de idiler.261”  Buna 
karşı  Türk  devleti  Çekoslovakya’da  2000  mitralyoz  spariş  etti.262”  Fransız 
Elçiliği  Askari  Ataşesi  Miralay Courson ‘nun verdiği,  10 mayis  1937 tarihli 
rapora  göre  «  Ankara  ‘da  ki  söylentiye  göre,  Turkiye  Cumhuriyeti  Devlet 
Baskanı,  Kürtlerin  başkaldırmasını  zor  kullanarak  ortadan  kaldırmaya  karar 
vermiştir”” 75  Bu imha kararı kuşkusuz Mustafa Kemal Fevzi Cakmak ve Şükrü 
Kaya’nin verdiği imha kararıdır. Haziran ayının ortasında İsmet İnoönü Dersim 
Bolgesine geldi,  Ankara’ya  dönüp kabineyi  topladı,  İnönü Dersim’in  toptan 
kaltedilmesine karar verdi, Dersim üzerine yeniden asker sürdü. 3000 Dersimli 
partizan Dersim Bolgesinde, Çeme Şerxanu (Kutu Deresi) Koé Sur ve Xozad 
silaha  sarıldılar  263”  Haziran  1937  tarihli  bir  başka  Fransa  Genel  Kurmayı 
raporuna göre de TC ordularına karşı  Zel  Dağı  eteklerinde Silahlı  mucadele 
eden savasçıların sayısı 26500 idi. Koo Sur (Kizil Dağ) Alie Hemede Mirzalié 
Silemani ile diğer iki kardeşi İsmail ve Hesene Hemede Mirzalié Silemani Dere 
Laçi bombalandığında şehid düştüler. Hemede Mirzalié Sîlemani, ailesinden 52 

255 Lawuka Çe Hesen Axaye Çuxuré
256 Etat Major de l’Armée de Terre 20 mai 1937 ; Secret Turquie , Nouvelle Insurrection Kurde, 141/1s in 7 N 3227 

257 Ibid.p.2
258 ibidem.
259 Etat Major de l’Armée de Terre 20 mai 1937 ; Secret Turquie , Nouvelle Insurrection Kurde, 141/1s in 7 N 3227
260 Ibid,p.3
261 Ibidem
262 74 Etat Major de l’Armée de Terre 30 juin 1937 ; Secret ETA, AM N° 171 in 7 N 3227 ;p.6
263 Etat Major de l’Armée de Terre 5 juillet 1937 ; Secret ETA, AM N° 176 in 7 N 3227 Sur la répréssion militaire contre les 
insurgés du Dersim. 
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başta Momîde Mîrzalié Sîlemani dahil olmak uzere 250 kişi, erkek, kadın, genç 
kızları Marçig düzünde kurşuna dizilerek üzerlerine gaz dökülerek yakıldılar. 
Kurşuna  dizilmeden  önce  amacasî  Momîde  Mizralié  Silemanî  tarafin  elleri 
çözülen tek savaşçı hain Raiwer Qoop’ ile birlikte onun savunmasina verilen 
dört  TC  askerini  gerberterek  Alişer  ve  Zarife  Hanim’in  intikamini  alan 
kahraman  Mîstefaé Hémédé Mirzalié Sîlemanî dir. 1978’de sesi banda alînmış 
tanığımızdır.Devlet,  ustelik onun babasi  Hemede Mirzalié Sîlemani’nin gelip 
teslim  olmasını  istiyordu.  Hemede  Mirzalié  Silemani bunu  rededince  rehin 
alınan 52 çocuk kurşuna dizildi. Uzerilerine gaz dokulerek yakildilar. Hemede 
Mirzalié  Silemanının  kardeşi  Alié  Mirzalié  Sîlemani  Seyd  Riza  ile  birlikte 
asıldı.  Asılanların sayısı bazı 13 Kasim Konferansi kalpazanların yedi  olarak 
verdiği  rakam yanlış  bilgiye karşılık 11 dir.  Bu çarpıtma bile hangi dereden 
Geldigi Ahmet Dere ile  Haydar Işığın ve Sîlemanê Zîrto’nun karşı  devrimci 
isbirlikçi  -imranli  eksen anlayışını  oraya  koyuyor.  Aynı  döneme denk düşen 
Fransa  Genel  Kurmay  raporuna  göre264 «  Turkiye  ABD’den  20  adet 
bombardıman  MARTIN  marka  uçağı  spariş  etti?  20  -08–1937  de  16 
bombardıman  uçağı  Turkiye’ye  teslim  edildi  «Bunlarin  dsinda  Türk  devleti 
ABD  ‘den  45  adet  VULTE  marka  Bombardıman  uçağını  spariş  ettiği  gibi 
Tirkiye devleti Miralay ENVER’i ABD ye gönderdi 65 uçakları alip getirsin.265” 
Turk  devleti  kurduğu  montaj  fabrikasında  15  GOTHA  uçağı  ile  20  P.Z.L. 
uçağını  monte  etti.  Ayrıca  40  P/Z/L/  uçağı  getirilip  Türk  devletine  teslim 
edildi.266» Fransa  ‘nın  Konstantinopolis’deki  elçilik  yetikilelerin  yaptiği 
açıklamaya  göre «  Almanya 45 adet  Heinkel  marka  uçakla  birlikte  30 adet 
Gotha marka uçakları Turkiyeye sattı. Bunlardan 15 adet getirilip teslim edildi, 
diğer 15 adeti’de Kayseri Montaj fabrikasında montaj edildi. Bunlara ek olarak; 
15 adet POCKE-WULF, marka uçakları Türk Kuşu Derneği satın aldı. Turkiye 
“Polonya’dan 60 adet P.Z.L marka uçağı  satın aldı.  Bu uçaklardan, 40 âdeti 
Turkiye’ye getirildi  20 adedi ise Kayseri’de fabrika’da montaj  edildi. Ayrica 
İngiltere  4  adet  HAVILAND  uçağı  ile  birlikte  15  adet  BRISTOL  marka 
bombardıman  uçağını  Turkiyeye  sattı.  ABD  20  adet  MARTIN  marka 
bombardıman  uçağı  ile  45  adet  VULTEE  marka  bombardıman  uçağını 
Turkiye’ye  satmasıyla  Turkiye’nin  elindeki  bombardıman  uçak  sayısı  203 
yukseldi.267 

Fransa Konstantinopolis Büyük Elçisi Henri Ponsot‘un Fransa Dışişleri Bakanı 
Yvon Dembos’a gönderdiği 19 09 1937 tarihli mektubunda mektup’da aynen « 
şu anda Turkiye’nin elinde 200 bombardıman uçağı ile 350 pilotu var. 1936–
1937 taaruzu için Turkiye 30 milyon TL bütçe ayırdı. Buna ek olarak Turkiye, 
ABD den 20 adet GLENN L.MARTIN marka uçak spariş etti. Her uçak 1000 

264 Ambassade de France en Turquie ; Stamboul 10 aout 1937 AM N° 208 Exemplarie N°4 in 7 N 3227
265 Ambassade de France en Turquie ; Stamboul 13 aout 1937 AM N° 208 Exemplarie N°4 in 7 N 3227
266 Ambassade de France en Turquie ; Stamboul 13 août 1937 AM N° 208 Exemplaire N°4 in 7 N 3227
267 Ambassade de France en Turquie ; Stamboul 8 août 1937 AM N° 208 Exemplaire N°4 in 7 N 3227
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kilo bomba taşıyor. Turkiye her yil  305 uçak satın alıyor, meclis baskanı ise 
yılda 500 uçak azdır diyor268.»

Kime  karşı  kullanıldı  bu  silahlar?  Kimlere  karşı  bu  bombardıman  uçakları 
kullanıldı? Jenosidi Katliam’a indirgeyen işbirlikçi Kemalist teslimiyetçilerin bu 
soruna karşı yanıtlari var mı? Ölümünden on gün önce 1 Kasim 1938 de Meclis 
açılış konuşması için hazırladığı metinde şöyle diyordu Mustafa Kemali269,8 «Biz 
Dersimlileri ortadan kaldırdık »« onları tamamen imha ettik, öyle olsun ki 
bir  daha  baş  kaldırmasınlar  Bu  çaba  tipki  Sabiha’nin  emperyalist  TC 
uçaklariyla Dersim Koçgiri, Hayistan topraklarini bombalamak, savas ve jenosid 
suçunu, halklara ve insaniliga karsi suç islemedir 

Fransa Elçiliği’nin raporuna göre270bu açıklamanın dile getirdiği gerçek şudur. « 
Ağustos ayı boyunca Türk ordusununn bu büyük manevraları, Dersim dağları ve 
mıntıkalarında  opearsyonlar  gerçekleştirildi.  Fırat  ırmağının  bu  taraftaki 
vadilerinden tutup Erzincan Elazig ( Eski Harput) dağlarına kadar devam etti. 
Dağlarin  yüksekligi  3000  m  dir.  Burası  Dicle  ırmağının  çıktığı  kaynaktır. 
Dağların  yuksekliği,  vadiler  kolay geçit  vermiyor.  Savaşçılar  pek çok beton 
köprünün yolunu kesmiş  durumdalar.  Erzincan’dan Palo’ya giden birinci  yol 
vardir.  Ikinci  yol  El  Aziz’den  Nazimiye  giden yoldur.  DireniŞçiler  bu yolu 
tutmuŞlar. Dersimin nufusu 500.000 candır»271.» Bu raporun açıklamasına göre ” 
Bütün  manevraların  amacı  Kürd  direnişçlerinin  toptan  imhası  ve  ortadan 
kaldırılmasıdır.1937  deki  toptan  imha  hareketinden  sonra  1938  Nisan’ın  da 
Dersimliler tekrar silaha sarıldılar.” Bu manevralara kumandanlık yapan General 
Kazım Orbay dır.» Devlet adına manevraları yerinde izleyen Celal Bayar; Fevzi 
çakmak, Milli  savunma Bakanı Genel  Kurmay ikinci başkanı Asim Gündüz, 
General  Fahreddin Altay ile İzeddin Çalişlar.272» Ilkin Koçgiri  jenosidinde 3. 
Ordu ulusumuzu katletmişti.. 

Dersim jenosidine katılan ordu birlikleri ise şunlardır. VI Kolordu, I. Tugay ve 
Diyarbakır VII kolordudan iki tugay, Tokat’tan VII. Kolordu, Erzurum’dan IX 
kolordu ve iki Tugay, Ararat Komando Taburu, Beyazid İkiknci Suvari Alayı, 
Urfa 14 alayı, Tank Taburu, 5 bombardıman ekibi ve bunları 

19 adet Breuguet ve Cekoslovak mali P.Z.L. bombardiman uçakları 

Curtiss*Hawk casus uçakları 

268 ETA,a .s. de l’aviation turque 15-10-1937 N° 2165, in 7 N3227 

269 Ambassade de France en Turquie ; Stamboul 3 nov 1937 AM N° 259, 7 N 3227 

270 ETA, AM,N°204, 8 septembre 1938, Ex .2, Au sujet des manoeuvres de l’Armée turque dans le Dersim en aout 1938, 
Secret
271 84 EMA, 2 eme Bureau ;AM N0 204, le 8 septembre 1938 in 7 N 3227
272 85 Ibid/p.3
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Vultée, Smolik, Henkel; bombardiman uçakları 

Toplam 50 bombardiman uçağı izledi. 

Dersim Jenoside katilan asker  sayisi  Fevzi  Cakmak’a göre 37000, Dr  Rüstü 
Aras’a  göre  ise  50.000  dir273 Buna  ek  olarak  11  000;  at,  katır,  deve  Türk 
devletinin elindeki güçleri oluşturuyordu.274 » Kısacas TC devletinin bu kadar 
asker silah ve bombardiman uçaklarini kullanmasının hedefi Dersim’de jenosidi 
gerçekleştirmesiydi. Fransa devlet raporuna göre, « Türk ordu birlikleri Dersimi 
dört  bir  yandan  kuşatmaya  almıştır.  10–20  Agustos’da  bir  hafta  boyunca 
svasçıların  merkez  alanlarını  araliksiz  olarak  bombardiman  uçaklari  ile 
bombaladilar.  Daha  sonra  piyade  alaylarını  savaşa  sürdüler.  El  bombalarini 
kullandilar. 

TC  devleti  1923  de  25  uçağa  sahipti.  Mustefa  Kemal  15  yılda  yirmibeş 
ulusumuzu jenoside maruz bırakti.275 1924 Turkiye delegasyonlarini Fransa ve 
Rusya’ya  gönderdi.  Onlardan  hava  kuvvelerini,  bombardiman  pilotlarını 
yetistirmek için askeri  öğretim gorevlisi  istedi. TC devleti  satın aldığı  askeri 
malzemeler  sayesinde  Dersim  halkını  katletti.276. Almanya  1925  yılında 
Turkiye’de  Kimyasal  silahlari  üretme  fabrikalarını  kurdu.  Kimyasal  gazları 
üretti.277 Almanya bu fabrikaları kurmakla, ulusumuza karşı savas suçlarını işledi 
Bu savaşta pek çok Türk askeri ve subayı öldu. Bunların arasında kumandan 
E.M.HUSREV de öldürüldü.  Dersimlilerden pek çok insan katledildiler;  sağ 
yakalanan,  ele  geçen  Kürdler,  marhemesiz,  sorgusuz  sualsiz  kurşuna 
dizildiler.278.»  Dersim  jenosidini,  “katliam  “olarak  gösteren  bu  anlayışın 
kullandığı dil « 1937 Yılında Yapılan Tunceli Tenkil Harekâtına Dair Bakanlar  
Kurulu Kararı’nı aldı. ‘Gayet Gizlidir’ ibareli yarım sayfadan oluşan kararla 
Dersim’in katliam fermanı imzalandı.” Ferman değil Dersimin jenosid pratiğinin 
yasasıdır.”Tenkil ”  değil  biolojik  jenosid ’dir.  Bunun  için  TC  nin  bütün 
dökümanları gibi işbirlikçilerin söylemleri sahtedir. 

Fransa Genel Kurmay Arisivindeki belgelere göre « Dersim bölgesinin yüksek 
dağlarında, Türk devletinin büyük askeri manevraları Agustos 1938 yukarıda 
Fırat Irmağı ile Erzincan arasında, aşağıda öte tarafta El Aziz( Xarpet)’e kadar 

273 EMA ; AM N°204,p.9 

274 87 ETA, AM,N°204, 8 septembre 1938, Ex .2, Au sujet des manoeuvres de l’Armée turque dans le Dersim en aout 1938, 
Secret p.4 

275 ETA-AM N° 70, 10 mars 1937 in 3227-1 91 Ibid.p.5 

276 89 Ibid; p.85
277ETA, note sur les fabriques militaires en Turquie,31-01-1937, p.6 in 7 N 3227
278  Ibid.p.5
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devam etti. Dağların yüksekliği 3000 m dir. Dersim dağları ormanlıktır. Pek çok 
ırmak vardır. Dicle ırmağı Dersim bölgesinden çıkar. Engin ve sıg ormanları  
nedeniyle  Dersim’e  girmek oldukça zordur.  TC nin  Agaçtan kurduğu bütün 
köprüleri Dersimliler yaktılar.Ortadan kaldırdılar. Bunun yerine devlet  şimdi  
beton  köprüler  inşa  ediyor.  İki  yol  bitmiş  durumda.  Birinci  yol  yukarı’da 
Erzincandan Palo’ya kadar, diğeri El Aziz ‘e kaadr bitmiş  durumda. Dersim 
nufusu 500.000. candır.”279 ."» Imranli marka işbirlikçilerin verdiği rakamlar ve 
tarihler yanlıştır. 

III. Desim jenosidi sürecinde idam edilenler, 16–11–1937 de değil, 15– 11–
1937 de Mustafa Kemal Elazığ Garina geldikten 30 dakika sonra verdiği 
emirle  asıldılar.  Bu konuda Ihsan  Sabri  Cağlayangil’in  anılari  resmi  devlet 
ideolojisinin yalanıdır.  Pek çok kişi,  yazar aydın bu resmi  ideolojinin temeli 
üzerinde  yorum  yaptılar.  TC  devletine  karşı  olmakla  birlikte  sayin  Ahmet 
Kahraman  ‘in  degerlendirmeleri  sahtekar  Ihsan  Sabri’inin  yalanlarina 
dayanmaktadir.  İnkârcı  anlayışın  idelojik  temeli  resmi  devlet  ideolojisi  ile 
uzlaşmadır.  İkincisi  Dersim  Jenosidini,  “katliam”  olarak  gösteren  Dersim-
Gesellschaft  für  Wiederaufbau  ve  Gemeinnützig  in  bir  başka  çarpıtması  da 
asılanların  saysının  yanlış  olarak  verilmesi  ki  bu  kişilerin  devletle  içiçe 
çalıştıklarını  gösteriyor?  Cünkü  bu  yedi  rakamı  devletin verdiği  rakamdır. 
Aslında asılanların sayısı  on bir  kişidir.  Asılanlardan Alié Mirzalié  Sîlemani 
Annem Meleka Hemede Mirzalié Silemani’nin amcasıdır. Gerek Babamın ablası 
Sengal Xanım, Hermeta Mirze Sîle Hemi, Torna Mîlle Wusene Gomemisi, Çena 
Mîlle Hesene Pîthalié Pée Vili, ağabeyim Sîlemané İbrahimi, Annem, Meleka 
Hemede Mîzalié Sîlemanî nin verdiği bilgiler ışığında sadece Marçik’de kurşuna 
dizilip üzerine gaz dökülerek yakılanların sayısı 250 kişidir. Rehin tutulan ve 
kurşuna dizilen çocuk sayısı 52 dir. Emperyalist sömürgeci Kemalist Devletin 
ordularına karşı Koo Sur( Kizildag) da savaşarak sehit düşen üç komutan Aliyo 
Qiz, Ismail ve Hasan’dır. Büyük Direnişimizin Şehitlerimizden Alişer Efendi ile 
Zarife  Hanımın  başını  kesip  Abdullah  Alpdoğan’a  teslim  eden  Ali  Haydar 
Veziroğlu’nun dedesi Rayver Koop’u dur TC askeriyle birlikte öldürenler ve 
onların  askeri  malzemelerine  el  koyanlar  yaralı  dayım  Cebrail  ile  Dayım 
Mustafa’dir.  Rayver  Koop  ‘un  TC  tarafından  öldürüldü  hikâyesi  bir  devlet 
yalanıdır.  Bu açıdan Dersim-Gesellschaft  für Wiederaufbau ve Gemeinnützig 
adına şehitlerimizi kendi devletçi işbirlikçi polıtikalarına alet etmiş olmaları ve 
onlar adına konusmalarını suç olarak kabul ediyoruz. 

IV.  DERSİM  KOCG İRİ  JENOSİDİ  AYNI  ZAMANDA  B İOLOJ İK  ve 
KÜLTÜREL,  EKOLOJ İK  JENOSİD’dir.  Bu  baylar  Kültürel  jenosidi 
“katliam’ düzeyine indirgiyorlar.” 

279 EMA,Buro-2, nusxe, 1,2.3,4 u 5
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“1938 trajedisi, geride sadece ölü ve yaralılar, sürgünler, insansızlaştırılmış adı 
ve bütün varlığı yasak bir bölge bıraktı. Dersim Kürtleri, kimlik, dil, kültür ve  
inançlarından dolayı planlı, sistematik bir katliama ve en acımasız asimilasyona 
maruz  kaldı.  Türkiye  Cumhuriyeti’nin,  günümüzde  de  süren  ‘tek  dil  ve  tek  
millet’ politikası önce Koçgiri'de, ardından Şeyh Sait İsyanında, Zilan’da sonra 
Dersim'de  ağır  katliamlar  yaşattı.”  Bu  jenosidçi  politikanın  bugünkü  AKP 
hükümetinde  yer  alan  hainlerin  verdikleri  oylama  metnine  bakalım.  Birinci 
boyutta: 

Başbakan  Recep  Tayyip  Erdoğan,  “Kimse  güvenlik  güçlerimizin  operasyon 
gücünden  taviz  beklemesin.  Bu  operasyonel  gücünü  güvenlik  güçlerimiz,  
polisiyle de askeriyle de sürdürecektir. Nereye kadar? PKK silahını bırakıncaya 
kadar sürecektir’’ dedi. Başbakanlık Tezkeresi’nin tam metni  şöyle: ”Dost ve 
kardeş Irak’ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına 
büyük  önem  atfeden  Türkiye,  PKK  teröristlerinin  Irak’ın  kuzeyindeki  
mevcudiyetine  ve  terörist  saldırılarına  son  verilmesini  sağlamak  amacıyla 
askeri faaliyetlerini başarıyla yürütmekte,  siyasi ve diplomatik girişimleri  ile 
uyarılarını  sürdürmektedir.  Türkiye’ye  yönelik  olarak  devam  eden  terörist  
saldırılar  ve  tehdide  karşı,  terörizmle  mücadelenin  bir  parçası  olarak 
uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut,  şümul, 
miktar  ve zamanı  Hükümetçe belirlenecek  şekilde,  TSK unsurlarının,  Irak’ın 
kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi  
amacıyla  sınır  ötesi  harekât  ve  müdahalede  bulunmak üzere,  Irak’ın  PKK 
teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi  
ve görevlendirilmesi için Anayasanın 92. maddesi uyarınca Genel Kurulun 17 
Ekim 2007 tarihli kararıyla Hükümete verilen 1 yıllık izin süresinin, 17 Ekim 
2008 tarihinden itibaren 1 yıl  süreyle uzatılmasını Anayasa’nın 92. maddesi  
uyarınca arz ederim.’’ Demekteydi. 

Ikinci Boyutta: Genel Kurmay temsilen Ilker BAŞBUĞ “11 Ekim 2008 SAAT: 
09.50 NO: BA -49 / 08Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü bölgesinde Bayraktepe 
saldırısına  katılan  bölücü  terör  örgütü  mensuplarının  takibine  devam 
edilmektedir. Bu kapsamda 04 Ekim 2008 tarihinden bu yana 6’ıncı kez, Irak’ın 
kuzeyindeki  Hakurk  bölgesinde  tespit  edilen  PKK/KONGRA-GEL  terör 
örgütüne  ait  hedefler,  Türk  Hava  Kuvvetlerine  ait  savaş  uçaklarınca  ve 
müteakiben ateş destek vasıtalarıyla 10 Ekim 2008 tarihinde etkili bir şekilde 
ateş altına alınmıştır.” 

Oysa jenosid sürüyor. Türk savaş uçaklarının Güney Kürdistan’a yönelik hava 
saldırıları  bir  yıldır  devam ediyor.  Geçen  hafta  iki  kez  Xakurkê  ve  Xinerê 
bölgesine saldıran Türk jetleri  yine sivil yerleşim alanlarını hedef aldı. Yerel 
kaynaklar, gerilla alanlarına yönelik saldırının püskürtüldüğünü ve bir F-16’nın 
darbelendiğini duyuruyor. Xakurkê ve Xinerê bölgelerindeki sivil yerleşimlerin 
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hedef alındığı saldırılarda köylülerin zarar gördü. Türk topçuları da havan ve 
obüs  toplarıyla  Zap’a  bağlı  Serê  ve  Dehla  Şino  köylerini  bombaladı. 
Bombardımanda  köylülere  ait  çok  sayıda  hayvan  telef oldu.  Türk  ordusu, 
ABD’den onay aldıktan sonra başladığı hava saldırılarını bir yılı aşkın süredir 
aralıksız  devam ettirdi.  Hava  saldırılarında  daha  çok  sivil  yerleşim  alanları 
vuruldu.  Cami,  okul,  sağlık  ocağı  gibi  yapılar  tahrip  edildi,  hayvanlar  telef 
edildi. Türk ordusu Güney Kurdistan’i hem havadan hem de karadan vurdu. İlk 
saldırıda sabah saatlerinde Xakurkê, Xinerê ve Lolan alanlarındaki köyler hedef 
alırken,  yapılan  ikinci  saldırı  ise  yine  Xakurkê’de bulunan  Lelikan  alanına 
yapıldı. Yerel kaynaklar da, Türk jetlerinin Hewlêr’in Soran Kazası’nın Sidekan 
Nahiyesi’ne  bağlı  Bêcuwanan,  Xinerê,  Bêrkim,  Lolan,  Silênê  ve  Dola Dêrê 
köylerini  bombaladığını  belirtti.  Aynı  kaynaklar,  bombalama  sonucu 
Bêcuwanan  köyünde  bir  sürüye  ait  küçükbaş  hayvanların  çoğunun  telef 
olduğunu ifade ederken, sayıları hakkında bilgi alınamadı. Ayrıca köyde bazı 
yerlerde bombardıman nedeniyle yangın çıktı.19 Ekim’deki hava saldırısında da 
Kemal adında Herki aşiretinden bir köylünün onlarca hayvanı telef oldu. Türk 
Hükümet Sözcüsü Cemil  Çiçek önceki  gün yaptığı  açıklamada, açıkça yalan 
söyledi. Gerilla savaşının belli üst aşamaya çıkarıp metropole göçe zorlanan on 
beş  milyon Kurdistanlı’yı  silahlı mücadeleye katmak varken, Öcalan, ilhakçı, 
sömürgeci,  TC’ye  teslimiyetçi  politikanın  mîmarlığına  devam  ediyor.  O 
isbirlikçi  rolünü açıkça oynuyor.  TC ‘nin  emperyalist  sömürgeci  politikasını 
devlet  eliyle  uyguluyor.  Eğemen  emperyalist  Türk  Devletinin  Kürdistan 
pazarlarına kayıtsız şartsız hâkim olmasını savunuyor. “Bayrak ve resmi dil tüm 
"Türkiye Ulusu" için geçerli olmakla birlikte her bölge ve özerk birimin kendi 
renkleri  ve  sembolleriyle  demokratik  öz  yönetimi  oluşturulmalı.”  diyor.  Bu 
1920’de  Mustafa  Kemal’in  getirdiği  sömürgeci  formüldür.  Dersim  Koçgiri, 
Hayistan  ve  Kurt  ulusunun  kendi  devletini  kurma  hakkını  emperyalist  TC 
sömürgeciliğine  misak-î  mîlli  sınırlarına  hapsettiren  ,  Ergenekoncu  Ayten 
Tuğluk aracılığıyla Genel Kurmayla pazarlayan siyasetin niteliğidir. Ergenekon 
sanıklarından Doğu Perinçek'in iddianameye yansıyan ilişkilerinden sonra Emin 
Gürses'in de Öcalan'la temas içinde olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi. Zaman 
gazetesinin haberi: “Bir dönem Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun 
danışmanlığını  yapan  Gürses'in,  Öcalan'la  ilişkisini  kendisinin  itiraf  etmiş. 
Gürses,  3  yıl  önce  katıldığı  panelde,  bunu  bizzat  söylemiş.  "Apo'yla  bir 
görüşmemizde 'Ermeniler bizi kullanıyor' şeklinde konuşmuştu bizimle." diyen 
Gürses'in  hangi  sıfatla  görüştüğü merak  konusu.  Eylül  2005'te  Büyükada'da 
düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Beril Dedeoğlu, eski MİT'çi Mahir 
Kaynak, gazeteci Yiğit Bulut ve Doç. Dr. Emin Gürses katıldı. Gürses, burada 
yaptığı  konuşmada,  Öcalan'la  yaptığı  görüşmeyi  açık  açık  anlattı.  Gürses'in 
panelde sarf ettiği görüşmeyle ilgili cümleleri şöyle: "Apo'yla bir görüşmemizde 
o  bile  böyle  bir  riskin  olduğunu kendi  söylemişti  bize.  Yani  kurulacak  bir 
Kürdistan'ın yarısından çoğunu Ermenilerin alacağını, maliyetini Kürtlerin 
çekeceği ama toprağı Ermenilerin alacağını söylemişti.  TC Devlet Baskani 
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Gül ise yaptığı açiklamada « Türkiye'yi her türlü konuda aracı olarak betimledi. 
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki toprak anlaşmazlığına bir son verilmesine 
ortam hazırlamaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Ermenistan, tarihî soykırım 
iddialarını aşma girişiminde bulundu. Gül, geçenlerde Ermenistan'ı ziyaret eden 
ilk Türk lider oldu. Yeniden dirilen Rusya'nın yanında Kafkasya'daki sükûnet 
ABD  için  bir  lütuftur.  Gül  ABD  ile  ilişkileri  yeniden  teyit  etti,  ancak 
Washington'un soykırım iddiaları  konusunda taraf tutması  yönündeki  baskıya 
atıfta  bulunarak,  yeni  başkanın  Türkiye  konusunda "objektif"  bilgiler  alması 
çağrısında bulundu. 

Ayrica Harvard Üniversitesi'nde tarih profesörü. 'Biz Kürtlerle ittifak halindeyiz 
ama  Diyarbakır  -Van  hattını  biz  isteriz,  dedi."  Ergenekon  sanığı  Gürses'in 
Öcalan'la görüştüğüne dair başka deliller de var. Doç. Dr. Gürses, iddianameye 
yansıyan  telefon  görüşmelerinde  bunu  gizlemiyor.  23  Ocak  2008'de  yaptığı 
görüşmede şunları söylüyor: "Öcalan bize bir gün dedi ki, 'Yav' dedi, 'Siz' dedi, 
'Bilmiyorsunuz bir  şey. Ben köylere giderim, Kürtlerin bana tabi olmasını 
sağlamak için o köyden birkaç tane adam bulurum. Onları  öldürtürüm, 
ondan sonra bütün köy bana tabi  olur,  tapar.  Çünkü bizimkiler  güçten 
anlar."  Emin Gürses bu görüşmeden 5 gün sonra Mustafa isimli  bir  şahısla 
yaptığı  telefon  konuşmasında  şunları  kaydediyor:  "Öcalan'ın  bize  söylediği, 
Kürtler nasıl tepki verirler? Öcalan bize önce bir yavaş  yavaş  itelersin diyor. 
Baktın tepki yok ha bunlar korkuyorlar üzerine daha çok gidersin." Öcalan, « 
Etnik ve toprak temelli özerklik anlayışı yerine, kültürel farklılıkların ifade 
edildiği  yerel  yapılanmaya gidilmeli.  Yerel  yönetimler  güçlendirilmeli.» dir 
diyor.  Bun anlaşı  Aysel  Tuğluk şöyle  dile getiriyor.  «''Halkçı  belediyecilik 
anlayışını hayata geçirmek için yola çıkan DTP'li belediyeleri kutluyorum. 
Son derece sınırlı ve kıt olanaklara rağmen halkımıza hizmetler sunmaya 
devam  ediyorlar.  Hep  beraber  izliyoruz.  Ankara'nın  hali  çok  iyi 
görünmüyor.  Maalesef  2-3  gündür  yaşanan  tabloda  Türkiye'de  ciddi 
krizlerin ya şandığı, hukuki ve halk dışı olayların olduğu, yoğun bir şekilde 
yaşanmasının  açık  göstergesidir.  Ankara  maalesef  çetelerle  uğraşıyor. 
Dolayısıyla  Türkiye  gerçekliği  içerisinde  bu  bölgeye  ve  halka  hizmet 
yapılmıyor. Bu nedenle bir kez daha bu hizmeti halkımıza sunan Belediye 
Başkanımızı kutluyorum. Tabii ki  demokrasi ve özgürlük mücadelesi her 
zaman önemlidir. Bunun yapılabilmesi için yerellerden başlanması gerekir. 
Demokratik ve özgür bir Türkiye'nin gerçekleşmesi için bu açılışlar vesile 
olacaktır.  Demokrasiyi  halkımızın  mücadelesi  ile  birlikte  olu şturacağız. 
Demokrasi  yolunda  yolumuza  devam  edeceğiz.  Halkımızın  anlamlı 
mücadelesi,  demokrasi  anlamında  Ankara'ya  bir  dizayn  verecektir."» 
Öcalan, «Kürtçe'ye anayasada güvence verilmeli.»dir diyor. İmranlî da Kürtçe 
konuşmaya yeltendiği zaman asker dayısından yediği  tokatı ve hücre cezasını 
unutuyor.  Öcalan,«  Fransa'da  Korsika,  Bask,  Broton  gibi  bölgelerde  dilde 
eğitim, yayın hakkı tanınmış» olduğunu iddia ediyor. Oysa Emperyalist Fransa 
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bu dilleri hala yasaklıyor. Öcalan, «Irak'ı bugünkü duruma düşüren, farklılıkları, 
demokratik  bir  ulus  anlayışı  etrafında  örgütlemek  yerine  merkeziyetçi  ulus 
yaklaşımı  ile devlet  yönetme anlayışındaki  ısrardır.» Hayır  Irak’ı  bu duruma 
düşüren Bağmsiz Birleşik bir Kürdistan devletinin olmama analayışıdır. Buna 
karşı  çıkan,  başta  emperyalist  TC  politikası  ve  Öcalan,’nın  emperyalist 
ideologları  olan  Wallerstein,  Bookchin  ve  Anarşist  Bakunin,  Kroptkinci 
analayışlardır.  Öcalan,  klasik  sömürgecilikte  bile  iflas  eden  tezleri  açıkça 
savunuyor. « I.Wallerstein, Bookchin gibi çözümlemeler yaptım ama Wallerstein 
daha çok tahlil yapıyor, ben ise hem tahlil ediyorum hem de çözüm önerileri  
sunuyorum. Çok acele yazdım. Toplumsal bir barış  nasıl sağlanır, bu sorunun 
en iyi çözüm yolu nedir, bunları yazdım. Savunmamın bir nüshası devlete de 
gidiyordur herhalde. Bu savunmam devlet içinde epey tartışma yaratmıştır280» 
Bay Ocalan, TC emperyalist ve sömürgci, ilhakçı politikasını pazarlıyor. Açıkça 
«Bölgesel meclis, eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmetler gibi alanlarda sorumlu 
olmalı.  Bu  yapı  federalizme  dayalı  özerkliği  ifade  etmez.  Harçlar  ve  vergi 
gelirlerinin  bir  bölümü  bölgesel  meclise  bırakılmalı.  Güvenlikli  bölge 
uygulamalarına son verilmeli. İl valileri, hem merkezi hükümetin hem de bölge 
yürütme kurulunun aldığı kararları uygulamalı.» diyor. Biz bütün sömürgeci ve 
emperyalist  devletlerin  ülkemizden  çıkmalarını,  askeri  ve  siyasi  guç  ve 
egmenliklerine son vermelerini istiyoruz. Öcalan, emepryalist ve sömürgeci TC 
devletinin  Kurdistan  üstündeki  imtiyaz  politikasına dört  elle  sarılıyor.  Bu 
anlamda emperyalist sömürgeci bir isbirlikçidir.  « Öcalan, “PKK beni pratik 
önder olarak görüyor. Bu doğru bir anlayış değil. Biz devletin esiriyiz, devletin  
elindeyiz. Buradan pratik önderlik yapamam. Benim buradan pratik önderlik  
yapamayacağım anlaşılmalıdır. Onlar da bunu anlamak zorundadırlar. Bunu 
herkes bilmeli.  Tecrit  çok ağır  bir  şeydir.  Ben burada sanki  bir  tabuttayım. 
Tabutta  olan  birisi  dışarıya  seslenemez,  dışarıyla  konuşamaz.  Bu  durumda 
iletişim ne kadar sağlıklı  olabilir.  Pratik  önderlik  günlük en az kırk talimat 
gerektirir.  Ben  bunu  bu  koşullarda nasıl  yapabilirim.  Bu  koşullara  rağmen 
benim pratik önderlik yapmam haksızlık olur, ahlaki de olmaz. Devlet müsaade 
etse bile ben yapmam” dedi. KCK Önderi sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen ay 
yaptığım konuşmada belki bir-iki konuda aşırıya varan beyanlarda bulunmuşum, 
kendimi  tutamamışım.  Devlette bundan dolayı  disiplin cezası verdi.  Devletin 
bana disiplin cezalarını vermesinde, benim bu duruma gelmemde PKK’nin de 
sorumluluğu vardır. PKK beni pratik önder olarak görüp ona göre davranıyor, 
devlet  de  bunu  görüyor  ve  ciddiye  alıyor.  Konuşmalarıma  ceza  vermeye 
çalışıyor. Devlet istese, her sözüme farklı  bir anlam biçip disiplin cezalarıyla 
beni  boğabilir  ama  devlet  anlayışlı  bile  davranıyor.281» «’Devlet  Bahçeli 
Kürtlerin  varlı ğı  ve  haklarını  kabul  ediyor  mu?  Eğer  ediyorsa  ilişki 
kurulur 282 » Denize düşen yılana sarılır.  Ama yılan onu da ısırır.  Öcalan’ın 

280 A Ocalan, Imranli,9-05-2007
281A ;Oclan Imranli,20-06-2007  
282 A Ocalan,14-09-2007
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Özerklik planı yılana sarılıştır. « Eğer demokratik özerkliğe ilişkin tutumlarında 
bir  değişiklik  olmazsa  benim  Kürtlere  önerim  budur.  Demokratik  özerklik 
tanımım ise demokratik siyaset,  demokratik toplum, demokratik  cumhuriyete 
dayanır.  Benim KCK dediğim sistem de bunun Kürtlere uyarlanmışşekli.  Ne 
ulusalcı faşist politikalar ne de siyasal İslam Kürt sorununu çözemez. Bu konuda 
getirdikleri hiçbir proje de yoktur. Demokratik özerklik olabilecek en makul ve 
uygulanabilir  yegâne çözümdür. Federerasyonun da bir çözüm olamayacağını 
biliyorum" » 

Bunun  için  Dersim  jenosidini  “katliam  “  diye  göstermek,  devletle  zimmî 
temelde  anlaşmadır.  Bunun  mimarı  Öcalan’dır.  “Cumhuriyet’in  85.  Yılı 
vesilesiyle benim de söyleyeceklerim var. Burada birbirimize girmeyelim, buna 
gerek  yok.  İmralı’ya  getirildiğimde,  benimle  görüşmeye  gelen  askeri  yetkili 
bana şunu söylemişti;  Amerika, Japonya’ya atom bombası attı ancak sonra 
barıştılar, görüşüyorlar. Bizim aramızda tarihte de böyle büyük çatışma da 
olmadı. Neden bir araya gelip konuşmayalım ki Bizim çözümümüzde bölme 
parçalama yok,  sınırlara dokunma yok,  aksine birleştirici,  bütünle ştirici, 
demokratik değiştirici bir gücü z. ” diyor. 

Oysa « Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu,  11 Aralık  1946 tarihli  96/1 sayılı 
kararında,  soykırımı  uluslararası  hukuka  göre;  bağışlanmaz,  iğrenç  bir  suç 
olduğunu,  üye  devletlerin  bu  insanlık  suçunu  önlemeyi  ve cezalandırmayı 
üstlendiğini karar altına ald. Bu uluslar arası sözleşmenin üçüncü maddesinde 
ise: Soykırım, soykırım için gizlice anla  ş  ma, soykırımın do  ğ  rudan ve açıkça   
kı  ş  kırtılması,  soykırım  giri  ş  imi  veya  soykırıma  katılma  ve  planlama.”   
cezalandırmayı  gerektiren  edimler  olarak  sayılmı  ş  tır.  Uluslararası   
sözle  ş  mede insanlı  ğ  a kar  ş  ı suç olarak tanımlanan soykırım türleri, Türkiye   
Cumhuriyeti’nin  eski  ceza  kanununda  soykırım  suçu  kavramı  altında 
düzenlenmezken,  5237  sayılı  Yeni  Ceza  Kanunu  76.  maddesinde  ise 
uluslararası  sözle  ş  medeki  düzenlemeye  paralel  bir  düzenleme getirilerek   
soykırımın  yaptırımları  a  ğ  ırla  ş  tırılmı ş  müebbet  hapis  cezası    ş  eklinde   
düzenlenmi  ş  tir. 5237 sayılı bu ceza kanununun 77. maddesinde ise insanlı  ğ  a   
kar  ş  ı  suçlar  sıralanmış  olup;  kasten  adam  öldürme,  kasten  yaralama,   
i  ş  kence,  eziyet  veya kölele  ş  tirme,  ki  ş  i  hürriyetinden yoksun ka!  lma,  bil   
imsel  deneylere  tabi  kılma,  cinsel  saldırıda  bulunma,  çocukların  cinsel 
istismarı, zorla hamile bırakma, zorla fuhu  ş  a sevk etme suçları da insanlı  ğ  a   
kar  ş  ı  suç olarak düzenlenmi  ş  tir. Gerek uluslar arası sözle  ş  mede, gerekse   
söz  konusu  kanun  maddelerinde  soykırım ve  insanlık  suçlarının  zaman 
a  ş  ımına u  ğ  ramayaca  ğ  ı ( Zaman a  ş  ımına tabi olmadı  ğ  ı ) düzenlenmi  ş  tir. »   « 
Birleşmiş Milletlerin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair 
Uluslar  Arası  Sözleşmesinin  8.  maddesinde;  Soykırım  edimlerinden 
(eylemlerinden)  herhangi  birinin  önlenmesi  veya bastırılması  amacıyla  , 
sözle  ş  meye  imza  atan  (  sözle  ş  meyi  imzalayan  devletlerden)  birisinin  ,   

143



Birle  ş  miş  Milletlerin  yetkili  organlarına  (Uluslar  Arası  Ada let  Divanı)   
ba  ş  vurma  hakkı  vardır.”    düzenlemesini  içermektedir.  Sözleşmenin  bu 
maddesindeki  düzenleme  hukuka  aykırı  ve  ölçüsüz  bir düzenlemedir.  Bu 
düzenleme esasen soykırımlar karşısında etkili bir başvuru ve yargılama yolunu 
kapatmaktadır. Soykırım yönünde şikâyette! bulunmak her insana verilen bir hal 
olarak düzenlenmeliydi.  En azından dernek, vakıf,  sendika gibi  tüzel  kişili ği 
olabilen kurumlara bu hakkın tanınması gerekirdi. Birleşmiş Milletlerin 

devletsiz milliyetleri uluslar arası siyasi suje görmemesi objektif bir kriter olarak 
belki anlaşılabilir bir durumdur. Ancak soykırım suçuna karşı birey ya da birey 
gruplarının veya sivil toplum kuruluşu olan demokratik kitle örgütlerinin şikâyet 
haklarının ortadan kaldırılmış olması temel bir hak olan hak arama hürriyetine 
ve objektiflik ilkesine aykırı olduğu gibi, soykırım suçu yönünden önlem alma 
ile  cezalandırmayı  da boşa çıkaran bir  düzenlemedir.  Çünkü gerek geçmişte 
gerekse  günümüzde  soykırıma  uğrayanların  çok  büyük  çoğunlukla  devletsiz 
halklar ya da sömürge idaresi altındaki uluslardır. Yahudilerin Roma döneminde 
iki  kez  ve  Babiller  dönemi  ile  Nazi  Almanyası’nda  soykırıma  uğradıkları 
bilinmektedir.  Yahudiler  Nazi  Almanyası’nda  soykırıma  uğrarken  dünyada 
devletsiz bir millet durumdaydılar. 1915’te Osmanlı Imparatorluğu döneminde 
Ittihat-ı Terakki hükümeti, Teşkilat-ı Mahsusa ve Osmanlı düzenli ordusunun 
göçertme yasası ve Şeyh-ül Islamın fetvasıyla planlayıp karar altına aldığı ve 
uygulamaya  başlayıp:  Pontus’lu  Rumlar,  Ermeniler,  Asurîler  (Keldani,  
Süryani, Nasturi), Kürt Ezidileri ve Dersim ve Koçgiri halkları soykırımdan 
geçirildiğinde  de  bu  halklar  devletsiz  milliyetlerdir.  Ermenilerin  kurduğu 
Ermenistan devleti  bir  tarafa  bırakılırsa,  bugün dahi  bu halkların bir  devleti 
bulunmamaktadır.  Güncel olarak Sudan’ın sömürgesi  durumunda olan Darfur 
bütün  dünyanın  gözü  önünde  soykırıma  uğramaktadır.  Kürdistan’ın  otokton 
halkı  Kürt  ulusu  gerek  tarihte  gerekse  günümüzde  sömürgeci  dört  devletin 
soykırımlarına  uğramaktadır.  Ancak  bu  ve  benzeri  halklar  devletsiz 
olduklarından,  yani  kendi  ulusal  devletlerini  kurmadıklarından  dolayı  bu 
halklara ve bu halklardan herhangi bir bireye ya da kuruluşa şikâyet hakkı ve 
hak arama hürriyeti tanınmadığından Birleşmiş Milletlere soykırım şikâyetinde 
bulunma hakkından yoksundurlar. “Geçen yil Eylül ayında BM de kabul edilen 
Yerleşik Halklarla ilgi sözleşme “Bir! Hak ve suçun düzenlenmesi ancak diğer 
bir  maddede  bu  hak  ve  suçun  önlenmesi  için  şikâyet  hakkının  sadece 
devletlere  verilmesi  özü  itibariyle  temel  bir  hak  olan  şikâyet  hakkının  da 
ortadan,” kaldırmıyor. “Sonuç itibariyle soykırımın bütün türlerinin çok geniş 
bir zaman ve mekâna yaydırılmış olmasına rağmen Kürt ulusu üzerinde gerek 
geçmiş tarihte ve gerekse günümüzde uygulandığı tartışmasızdır. Buna karşı bir 
önlem alınmadığı  ve hatta  Koçgiri,  Dersim ve  Kürt  jenosidlerinin bizzat  bu 
halklar  tarafından dahi  tespit  edilip  ileri  sürülmediği,  güncelleştirilmediği  ve 
hiçbir uluslar arası platforma taşınmayacağı da aşikârdır. Bu nedenlerle herhangi 
bir devletin bu jenosidi tartışması, bir yasa ve kararla kabul etmesi de olanaklı 
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değildir. Kürdistan’daki sömürgeci devletlerin uluslar arası diplomasi de nefes 
alamaz  duruma  sokulması,  politik  pratik  ve  ideolojilerinin  teşhir  edilmesi 
Kürdistan  sorununun  uluslar  arası  alanda  da  hem  bu  yönüyle,  hem  başka 
yönlerle  gündemleştirilmesi,  ileride  yapılacak  başka  jenosid  pratiklerinin 
önlenmesi ve gerçekleşen jenosid pratiklerinin de failleriyle birlikte tespit edilip 
cezalandırılması,  Kürdistanda başta jenoside uğrayan Koçgiri,  Dersim olmak 
üzere Kürdistan da yaşayan diğer azınlıklardan halkalara uygulanan jenosidden 
dolayı  gerekli  tazminatlarının  ödenmesi,  sömürgeci  devletlerin  ulusal 
topraklarımızdan çıkarılması ve ulusal topraklarımızda park, bahçe ve yollara 
adları  verilen  bir  kısım  jenosidçinin  adlarının  bütün  izleriyle  silinmesi, 
Diyarbakır’da  ya  da  Van’da  yerel  anlamda  Kürt,  Ermeni,  Asuri  halkların 
soykırımını  hatırlatan  bir  müze ve  anıtın  dikilmesi ve  bu müzenin  organize 
edeceği  uluslar  arası  anlamda  bütün  soykırımları  lanetleme  sempozyumu, 
konferans ve anma günlerinin düzenlenmesi  için  yapılacak çalışmaları  ancak 
Dersim  Koçgiri  Uluslararasi  Savaş  Jenosid  Suçlar  Mahkemesinin  alacağı 
kararlar doğrulusunda sorunun BM ve onun uluslararası Hukuk Mahkemelerine 
taşınmasiyla mümkündür. 

Medeni Ayhan arkadaşın bu konuda yaptığı açıklama esas olarak ele alındığında 
« Bu durumda Birleşmiş Milletlerin ahlaklı bir düzenleme yaparak sözleşmedeki 
8.  maddeyi  değiştirmesi  gerekmektedir.  5237  sayılı  yeni  ceza  kanununda 
soykırım  suçu  düzenlendiğinden  bu  kanun  çerçevesinde  Türkiye’deki 
savcılıklara başvurarak soykırım suçu yönünde ağır ceza mahkemesinde dava 
açılmak  üzere  şikâyette  bulunma  imkânı  teorik  düzeyde  oluşmuştur.  Oysa 
Türkiye gibi faşist sömürgeci ve totaliter devletlerde şeklen oluşturulmuş kanun 
maddelerinin  de  uygulanmadığı  ve  yargının  devletin  ideolojik  politik 
ihtiyaçlarına  göre  adım  attığı,  1915’te  Osmanlı  Imparatorluğu  döneminde 
yapılan soykırımı dahi kabul etmedikleri bilinmektedir. 1915’teki soykırımın bir 
gerçek olduğunu ifade eden benim gibi istisna aydın ve hukukçular hakkında 
düşünceleri nedeniyle ağır ceza mahkemelerinde davalar açılmakta ve meslekten 
ihraç  konusunda  da  soruşturma  dosyaları  düzenlenmektedir,  »  diyor.  Çok 
doğrudur. « Dolayısıyla TCK’daki düzenleme yönünden de pratik açıdan hak 
arama hürriyeti  kapalıdır.  Avrupa Insan Hakları  Sözleşmesinde ise soykırım 
suçu düzenlenmediğinden ve Avrupa Insan Hakları Mahkemesi de sadece bu 
sözleşmede düzenlenen suç ve maddeler yönünden yargılama yapabildiğinden, 
soykırım  şikayetleri  yönünden  herhangi  bir  değerlendirmede,  incelemede  ve 
karar verme sürecinde bulunmamaktadır. Bu hukuksal düzenlemeyi bilmemize 
rağmen  Kürtlere  faili  meçhul  adı  altında  uygulanan  imha  eylemleri  ile  köy 
yakma, göçertme ve Kürt n!üfusunu siyasi nedenlere kontrol altına almak için 
spiral ve hap dağıtma yollarıyla nüfus üzerinde kontrol uygulanması olaylarını 
bir faili meçhul dava dosyamız içerisinde Avrupa Mahkemesi önüne daha 1998 
yılında götürmüştük.  Ancak bu mahkeme faili  meçhul  cinayet  olayıyla ilgili 
değerlendirme yaparken soykırım olayı yönünden olumlu veya olumsuz hiçbir 

145



değerlendirmede bulunmadı.  Bütün bunlar soykırım olaylarının önlenmesi ve 
cezalandırılması  yönünden yerel  ve uluslar arası  hukukun mevcut  koşullarda 
kapalı olduğunu gösterir. O zaman Kürt ulusunun da, Ermeni ve Asurîler gibi 
sivil toplum kuruluşları komiteler, inisiyatifler aracılığıyla Diyaspora’da ve her 
devlette harekete geçerek Kürdistan’ın dört parçasında tarihsel ve güncel olarak 
uygulanan soykırımları güncelleştirerek bütün ülkelerin parlamentolarına yasal 
düzenleme ve karara altına aldırması  gerekmektedir. Diyaspora’da yoğun bir 
Kürt nüfusu ve aydın kesimimiz bulunmasına rağmen atıl olmaları nedeniyle bu 
tür  önemli  pratikler  örgütlendirilmemektedir.  Bu tür  bir  çalışma ve projenin 
Diyaspora’daki  bütün devletlerde başlangıç  itibariyle  komiteler  başlaması  ve 
daha  sonra  bunun  dernek  ve  vakıflar  şeklinde  örgütlendirilerek  çalışmanın 
yoğunlaştırılması  sömürgeci  devletlerin  diplomaside  daha  ağır  bir  baskıyla 
kuşatılmasına yeni soykırımların önünün alınmasına ve öte yandan Kürdistan 
sorununun  uluslar  arası  alana  bu  yönüyle  de  taşınması  ile  suçların 
cezalandırılmasına ve de mağdurların da tazminatlarının ödenmesi şeklinde de 
olsa mağduriyetlerinin giderilmesine yol açar. Bu tür bir çalışma çerçevesinde 
Brüksel,  Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Strazburg, Washington, Moskova, 
Londra, Pekin gibi çeşitli  başkentlerde ya da çok etkili  şehirlerde her ülkede 
“Dersim Koçgiri,  Hayistan ve Kürdistan Uluslarina” Uygulanan Soykırımları 
Önleme,  Cezalandırma,  Tanıma  ve  Mağduriyetleri  Giderme  Komitesi 
kurulmalıdır.» Medeni arkadasin bu önerisi bizim Uluslarararasi Dersim Koçgiri 
Savas  ve  Jenosid  Suçlari  Mahkemesini  kurmamızda  onemli  röl  oynamıştır. 
Onun belirttigi  gibi  «  Bu  tür  bir  projede çalışmaya  bir  ölçüde teorik  temel 
sağlayabilmek  için  değinmelerle  de  olsa,  gerek  tarihte,  gerekse  günümüzde 
Dersim Koçgiri,  Hayistan ve Kürdistan’ın dört  parçasında Kürdistan ulusuna 
uygulanmış! soykırımlar ile mağduriyetleri sıraladığımızda, Yahudi, Kızılderili 
soykırımlarına  nazaran  dahi,  çok  daha  ağır  soykırımlara  maruz  kaldığımız 
görülmektedir.  Kürdistan  ulusunun  maruz  kaldığı  soykırımlar,  bir  tarihsel 
süreçte ortaya çıkıp bitmiş bir soykırım değildir. 2400 yıldır zaman ve mekâna 
yaydırılarak  sürekli  ülkemiz  Kürdistan  ile  ulusumuzun  soykırıma 
uğradığıaşikârdır.  Diğer  açıdan  ülkemizin  ve  ulusumuzun  maruz  kaldığı 
soykırım sadece fiziki imha türünden bir soykırım değil, aynı zamanda dil ve 
kültürel soykırım, demografik soykırım, düşünsel ve inançsal soykırım, ekolojik 
soykırım, sürgün etme ve kötü yaşam koşullarına sürükleme türünden soykırım 
ile doğa (tabiat) ve hayvan türlerinin dahi soykırımı şeklindedir. Bu soykırım 
türleri  ile  tarihsel  ve  güncel  olarak  ortaya  çıkış  süreçlerine  kısaca 
değindiğimizde aşağıdaki  tablo ortaya  çıkmaktadır.» Medeni  arkadas göre,  « 
2000 yılı itibariyle sadece Diyarbakır DGM başsavcılığı kayıtlarında açık dosya 
olarak  duran  öldürme,  yaralama  ve  kundaklama  olayları  defter  kayıtları 
itibariyle on iki bin beş  yüz idi. Saddam Hüseyin’in bütün iktidarı süresince 
enfal adı altında gerçekleştirdiği kaçırma, öldürme ve yaralama olaylarında ise 
yüz üç bin kişi  yaşamını yitirmiştir.  Yine Saddam Hüseyin’in bas partisi çe! 
tesiyle birlikte organize ederek Güney Kürdistan’ın Halepçe ke! ntine ki myasal 
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silah atması neticesinde 5000 sivilin bir-iki günde yaşamını yitirdiği ve çok aha 
büyük bir nüfusun sakat ve yaralı kalmakla bu hunharca eylemden etkilendiği 
bilinmektedir.  Suriye bas rejiminin ve Iran Molla rejiminin yasadışı birimleri 
aracılığıyla öldürme ve yaralama olayları Türkiye faşist rejimi ve Irak’taki bas 
faşizm oranında bir yoğunluğa ulaşmasa da, son yıllarda Kürt ulusuna dönük bu 
tür  imha  pratiklerinin  bu  iki  ülkede  yoğunlaştığı  görülmektedir.  Güneybatı 
Kürdistan’da Suriye bas rejiminin 1963 yılında Amude’de sinemada bulunan 
350  Kürt  genci  ve  çocuğunu  kundaklama  neticesinde  soykırıma  uğrattığı 
bilinmektedir.  Yine  Güneybatı  Kürdistan’da  2004  yılında  Qamışlı  merkezli 
olarak başlayıp diğer şehirlere yayılan Kürt ayaklanmasının neticesinde binlerce 
kişinin tutuklanarak işkencelerden geçirildiği,  yüzlerce kişinin yaralandığı  ve 
onlarca kişinin de katledildiği  bilinmektedir.  Kürt  ulusuna mensup bireylerin 
siyasi  nedenlerle  gerek  toplu,  gerekse  faili  meçhul ve!  ya  enfal  olarak 
adlandırılan olaylarda silahlı  saldırı neticesinde öldürülmeleri  ya da yaralanıp 
sakatlanmaları  veya  işkenceli  sorgularda  yaşamlarını  yitirmeleri  Soykırım 
Suçunun  Önlenmesi  Sözleşmesinin  2.  maddesinin  A  ve  B  fıkralarına  göre 
soykırım  suçunu  oluşturur.  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  bünyesinde 
oluşturulan Susurluk komisyonu belge ve tutanaklar incelendiğinde Yüksekova 
çetesinin ortaya çıkmasından sonra apar topar emekliye ayrıltılan astsubay Oğuz 
Hüseyin  Yorulmaz,  komisyona  verdiği  ifadesinde  ;  “Sabah  elimize  liste 
verilirdi, akşam hepsini temizlerdik.” demektedir. O dönemde komisyon üyesi 
bulunan milletvekillerinden Fikri Sağlar bu beyan karşısında hayret düştüğünü 
belirtmişti.  Türk devletinin Kontr  Terör Dairesi  Eski  Başkanı  ise komisyona 
verdiği  ifadesinde ;  “Devletin  menfaati  söz konusuysa,  bazı  suçlar  göz ardı 
edilir.”  beyanında  bulunmuştu.  O  dönemde  cumhurbaşkanı  olan  Süleyman 
Demirel ise ; “Devlet her zaman rutini takip etmek zorunda değildir.” demek! 
teydi. Başbakan durumunda olan Çiller ise ; “Kurşun atan da kurşun yiyen de 
şereflidir.” demekteydi. Orgeneral durumunda olan Veli Küçük gibi paşalar ise, 
Türkiye’de  Jitem  ve  Hizbullah  gibi  örgütlerin  bulunmadığını  ve  bu  adlarla 
isimlendirilenlerin aslında normal Türk çocukları olduklarını belirtmekteydiler. 
Şemdinli’de bir çetenin suçüstü yakalanması sonrasında ise bir diğer General ; 
“Bunlar iyi çocuktur.” diyerek referansını ortaya koymaktaydı. Eski başbakan 
Bülent Ecevit ise, 11 Nisan 2004 tarihinde Sabah gazetesinde Neşe Düzel’in 
kendisiyle  yaptığı  bir  röportajda  kontrgerillanın  devletin  bir  birimi  olarak 
çalıştığını belirtmekteydi. 

Türk devletinin 1993 ile 1988 yılları  arasında Kuzey Kürdistan’da boşalttığı 
toplam  köy  ve  mezra  sayısı  dört  bin  alt  yüzdür.  Bu  dönemde  Kuzey 
Kürdistan’dan köyleri yakılıp yıkılarak boşaltılan ve zorunlu göçe tabi tutulan 
Kürt  nüfusu ise  dört  milyondur.  Türkiye  Büyük Millet  Meclisi’nin  bir  grup 
milletvekili  ile  oluşturduğu  göçertme  köy  boşaltma  ve  göçertme  raporunda 
dönemin Diyarbakır valisi Hati! poğlu’nun 53. sayfada vermiş oluğu ifadesinde ; 
“Kürt köylerini jandarma yakıp boşaltmaktadır. Kürt köylüsü ise şikâyet etmeye 
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dahi cesaret edememektedir.” demektedir. Buna karşın 2005 yılında çok düşük 
oranda  olsada  bir  kısım  Kürt  köylüsünün  köyüne  dönüşüne  izin  verilmesi 
nedeniyle ana muhalefet lideri ve CHP genel başkanı Deniz Baykal Hürriyet 
gazetesine verdiği demecinde ; “Devlet köylülerin geri dönüşüne izin vermekle 
kendi ayağına kurşun sıkmıştır. Yeniden başlayan eylemler bunun ürünüdür.” 
demektedir.  Saddam  Hüseyin’in  ise  Irak’taki  iktidarı  boyunca  Güney 
Kürdistan’da yakıp yıkıp boşalttığı Kürt köyü sayısı ise üç bindir. Yerinden edip 
göçerttiği nüfus toplam olarak üç milyondur. Suriye bas rejimi aynı çerçevede 
asimilasyonist  politikası  çerçevesinde  Kuzey  Kürdistan  ile  Batı  Kürdistan’ı 
ayıran suni sınır boyunca bulunan Kürt köylerinin büyük kısmını boşaltarak bu 
köylere Arapları yerleştirmiş bulunmaktadır. Gerek tarihte, gerekse günümüzde 
Kürt  yerleşim  alanlarını  yıkm!  ak  ve  Kürt  nüfusunu  Kürdistan’dan  sürerek 
başkalaşıma uğratmak! Iran de vletinin de temel pratikleri arasındadır. Bu tür 
köy yakıp yıkmalar ile mecburi sürgüne tabi tutarak şehir varoşlarında çadır ve 
gecekondularda kötü yaşam koşullarına siyasi nedenlerle Kürtlerin sürüklenmiş 
olduğu  açıkça  görüldüğünden  Soykırım  Suçunun  Önlenmesi  ve 
Cezalandırılması  Sözleşmesinin  2/c  ve  b  maddesine  göre  soykırım  suçunu 
oluşturur. Bunlara göçertme yoluyla soykırım ve zihinsel  ile bedensel açıdan 
kötü yaşam koşullarına sürükleme yoluyla soykırım pratikleri diyoruz. 

1993 yılında oluşturulan ve 1996 yılında Milliyet gazetesine manşetten yansıyan 
ve bir nüshası bende de bulunan gizli Milli Güvenlik Kurulu raporunda, normal 
yaşam içerisinde olup ta Kürtlerin demokratik haklarından yana olanların silahlı 
militan ile özdeş tutularak tasvir edilmeleri, baskı, sindirme ve fiziki teslimiyet 
koşullarına çekilmeleri gerektiği yazılmaktadır. Yine bu Milli Güvenil Kurulu 
gizli raporunda Kürt nüfusunun 2000 yılı başında Türk nüfusunu aşacakları ve 
Kürt  nüfusundaki  artış  oranının yüksekliğinin devlet  için  tehlike oluşturduğu 
belirtilerek,  bu  tehlikenin  giderilmesi  için  Kürt  kadınlarına  iğne  ve  hap 
dağıtılması  gerektiği  yazılmaktadır.  Bu  rapor  esasen  Soykırım  suçunun 
Önlenmesi  ve  cezalandırılması  sözleşmesinin  3.  maddesine  göre  devletin 
merkezi  olarak  soykırımı  planlama  suçunu  işlediğini  göstermektedir.  Ki  bu 
planlamanın bir yansıması olarak ilk başta Siirt ve Şırnak’ta doğum kontrolünü 
sağlamak için bizzat askerlere hap, iğne ve spiral dağıttıkları görüldü. Bu tür 
faaliyetler bugün de devam ettirilmektedir. Hürriyet gazetesinin bu çalışmalara 
başlandığı sırada ; “Doğuda spiral seferberliği.” başlığıyla askerlerin iğne ve hap 
dağıtmasını  haberleştirdiği  bilinmektedir.  Gizli  Milli  Güvenlik  Kurulu’nun 
raporunda  Kürt  nüfusunun  kontrol  altına  alınması  konusundaki  karar  ise 
Hacettepe’de bir öğretim görevlisinin doçent olma tezine dayandırılmış ve bu 
tez  çerçevesinde  söz  konusu  yaratık  akademisyenin  de  bir  anlamda  rütbesi 
arttırılarak d! oktorluktan doçentliğe terfi ettirilmiştir. Bütün bunlar Kürtl! ere 
yöne len eylem ve politikalarda devletin bütün kurumlarının merkezi bir politika 
ve  resmi  ideoloji  Kemalizm  çerçevesinde  çalıştırıldığını  da  göstermektedir. 
Siyasi nedenlerle Kürt nüfusunun hap ver iğne dağıtılarak kontrol ve denetim 
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uygulanması  neticesinde  sınırlandırılmak  istenmesi  Soykırım  Suçunun 
Önlenmesi  ve  Cezalandırılması  Sözleşmesinin  2/d  maddesine  göre  soykırım 
suçunun işlenmiş olduğunu gösterir. Buna demografik soykırım türü diyoruz.» 
Doğrudur. 

Medeni Arkadas’a göre «Kürdistan’ın, Türkiye, Iran ve Suriye ile Saddam bas 
rejimi  sırasındaki  Irak  devletince  çeşitli  askeri  operasyonlar  ile  geçmişteki 
savaşlarda bağı  bahçesi,  ormanlık  alanları,  tabiat  örtüsü ve hayvan türleriyle 
birlikte yakılması ekolojik soykırım türüne de maruz kaldığımızı gösterir. Gerek 
yeşillerin,  gerekse  doğa  ve  tabiatı  koruma  kuruluşlarının  ve  hayvan  hakları 
derneklerinin bugün dahi Kürdistan’ın bağ bahçe ve ormanlık alanlarıyla birlikte 
operasyonlarda  yakılmasına  karşı  gerekli  tepkiyi  göstermemeleri  ve  ihtiyaç 
duyula!  n  gündemi  oluşturmamış  olmaları  onların  utancı  sayılmalıdır.  Kürt 
aydın ve kurumlarının bugüne kadar bu hususları gündemleştirmemiş olması ve 
ilgili  yabancı  sivil  kurum  ve  inisiyatifler  nezdin  de  uyarıcı  olmaması  ise 
Kürtlerin eksikliği ve utancı olarak kabul edilmelidir. 

Türkiye’de  1925  yılına  çıkarılan  bir  kanun  ve  genelgeyle  Kürtçe’nin 
konuşulması yasaklanmış  ve pazarda dahi Kürtçe konuştuğu tespit  edilenlere 
para cezası uygulanmaya başlanmıştır. Bugün dahi sömürgeci devletler Türkiye, 
Iran  ve  Suriye  kontrol  ettikleri  Kürdistan  parçasında  Kürtlerin  ve  diğer 
Kürdistan’lı  milliyetler  olan  Asurî  ve  Ermenilerin  kendi  ulusal  dillerinde 
konuşmalarını,  eğitim  –  öğretim  görmelerini  yasaklamaktadır.  Resmi  olarak 
hiçbir devlet dairesinde Kürdistan’lı milliyetlerin dilleri kabul görmemekte ve 
yasak sayılmaktadır. Kürdistan’lı milliyetlerin kendi kültürlerini geliştirmeleri, 
dünyaya tanıtmaları için gerekli olanakları vermek bir yana, kültürel ve ulusal 
inkâr çerçevesinde varolan yaklaşım devam etmektedir. Bu nedenle Kürdistan 
ulusu günümüzde de dilsel ve kültürel soykırıma uğramaktadır. 

Medenî Ayhan Arkadasın öncüllüğünde yapılan ortak çağrımızı kismen burada 
aktarmayı  uygun  görmekteyim.  Demokratik  Cumhuriyetçili ği,  Avrupa  nın 
bireysel  haklar  konseptini,  Kemalist  referans ve çözümsüzlüğü bağdaştırarak 
esas  almak,  ulusumuzun  çözümü  değildir.  Çözüm;  Kürt  ulusunun  ülkesini 
kurma sürecindedir 1880 tarihinde yeryüzünde 25 devlet bulunmaktayken, son 
128  yıllık  tarihte,  181  devlet  daha  kurulmuş  olduğundan,  bugün  itibariyle 
dünyadaki devlet sayısı 206 dır. Yakın tarihte kurulan bu devletlerin bütünü; 
sömürge,işgal,manda  statüsünden kurtulan,  yada  federasyon  yapılanmasından 
ayrılarak oluşan devletlerdir.Devleti birbirlerine karşı sömürgeci statüko kurma 
ve sürdürmenin mekanizması olarak kullanmadan, devletlerini birlikte kurarak, 
iktidarı  eşit  şekilde  bölüşen  federal  yapıdaki  devletler  dahi  ayrıştı,  ayrışma 
sürecindedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nden 20 den fazla devlet 
çıkarken,  Yugoslavya Federal  Cumhuriyeti  yapısında ise,  7 ayrı  devlet  çıktı. 
İspanya da en zengin federal bölge olan Katalonya, ek federal haklara rağmen 
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ayrılma mücadelesine devam ederken, bu ülke deki diğer bölgelere nazaran daha 
az gelire sahip Federal bölge Bask da ayrılma sürecindedir.Federal bir devlet 
olan Belçika’da, Valonlar ve Filamanlar ayrılma sürecindedir.Kanada da, özerk 
bölge  olan  Qobeç,  anayasal  olarak  Kanada  devleti  içinde  bağımsız  devlet 
statüsüne  yeni  kavuşmuş  olmakla  birlikte,  tümden  bağımsızlaşma  süreçleri 
devam  etmektedir.Yugoslavya  federasyonundan  yeni  ayrılan  Karadağ 
Cumhuriyeti,  Kıbrıs  Rum  Devleti,  Lüksembourg,  Malta ile  adını  burada 
sayamayacağımız  pek  çok  devletin  nüfusları  bir  çok  Kürdistan  şehir  veya 
ilçelerinin nüfusundan dahi azdır.. Diğer bir değişle; Birleşik Arap Emirlikleri, 
Karayip Ada Devletleri  veya federal  yapıyı  kabul etmeyerek bağımsız devlet 
ilan  eden  Kuzey  Kıbrıs  Türk  devleti  denilen  yapı,  birçok  Kürt  ilçesinin 
nüfusundan veya bir ildeki herhangi bir mahallesinin barındırdığı nüfustan daha 
azdır.  Türkiye  nin  egemenliği  altındaki  topraklarda  30  milyon,  Irak  ın 
egemenliği  altındaki  topraklarda  6  milyon,  Suriye’nin  egemenliği  altındaki 
topraklarda 3 milyon, İran nın egemenliği altındaki topraklarda da 15 milyon 
civarında Kürt nüfusu bulunduğundan, toplam 54 milyon nüfuslu Kürt ulusunun, 
dünyada  devletsiz  olan  en  büyük  nüfus  olduğu  tartışmasızdır.  Buna  karşın, 
Arapların 22 devleti varken, Türk etnik kökenine tabi 7 devlet bulunmaktadır. 

Dersim Koçgiri, Hayastan ve Kürdistan, yaklaşık bin yıldır sömürge statüsüne 
alınan, içerisine alındığı statüko toplu imha, red ve inkarla sürdürülen, bölünen, 
parçalanan, paylaşılan dış ekonomilere artı değer sağlamada kullanılan, ulusal 
varlığı,  ülkesi,  kendi  kendini  bağımsızca  yönetme  hakkı,  kültürü,  dili  yok 
sayılan, sonuç itibariyle de klasik bir sömürgede var olan haklara dahi sahip 
olmayan  sömürge  bir  ülkedir.  Kürdistan,  sömürgeci  devletler  açısından, 
mallarını  pazarlayacakları  yan  bir  pazar  olduğu gibi,  geniş  ve verimli  tarım 
alanlarındaki üretimi, yer altı yer üstü zenginlikleri, petrol ve petrol kadar önem 
kazanmakta olan su kaynaklarıyla sömürgeci devletlerin ekonomilerine art değer 
transferinde  kullandıkları  bir  ülkedir.  Ayrıca,  sömürgeci  devletler, 
metropollerinde Dersim Koçgiri,  Hayistan ve Kürt  emekçilerinin emeğini  en 
ucuza  kullanarak,  ekonomilerine  artı  değer  transferi  sağlamış  olmaktadır. 
Dersim Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürdistan nın  kuzeyine  hüküm eden Kemalist 
ideolojili  Türkiye  devleti,  batısına hüküm eden Basçı  ideolojili  Suriye  Arap 
devleti ve doğusuna hüküm eden fundamantalist İran devleti ile yakın zamana 
kadar  güneyine  hüküm  eden  Basçı-Saddamcı  Irak  devleti  en  katı  totaliter 
sistemlerin  ve  ırkçı  ideolojilerin  sahibidir.  Gerek Kürdistan  da  ve  gerekse 
ülkemizi  sömürgeleştiren  söz  konusu  ülkelerde  var  olan  bütün  gericilik ile 
sorunlar;  vatanımızın  sömürge  statüsünde  tutulmasının  ve  de  totaliter-ırkçı 
sistemlerinin bünyesinden doğmaktadır. Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kürdistan 
ın kuruluşu, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik gelişme ile istikrarı 
sağlarken,  Ortadoğu da gerçek kardeşleşme kültürünün ortaya  çıkmasına yol 
açar. Her halkın ulusal sorunu gibi, Kürt ulusal sorunu da; ülkesi Kürdistan nın 
topraklarına, ulusuna ve iktidarını kurumsallaştırma mekanizması olan bağımsız 
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devlet kurma üçlüsüne bağlıdır. Verdiğimiz istatistikî verilerden de anlaşılacağı 
gibi,  istisnasız  olarak  ulusal  sorunu  yaşamış  ve  yaşamakta  olan  her  ulus, 
köktenci,  devrimci  ve  gerçek  çözümü,  kendi  bağımsız  devletini  kurmada 
bulmuştur.  Dersim  Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürt  uluslarini,  dünyadaki  diğer 
uluslardan farklı taleplerle ulusal mücadele yürüten, özlemleri ve hedefleri diğer 
uluslarla türdeş  olmayan,  kategori  dışı,  kendine özgü bir  halk olmadığı  gibi, 
dünyanın en kadim ve en temel kültürlerinden birinin yaratıcısı ve temsilcisi 
olarak,  diğer  bütün  ulusların  sahip  olduğu  hakların  sahibi  olmaya  layıktır. 
Sömürgeciliğin her alandaki tahribatlarını ve izlerini yok edecek, uluslararası 
alan ve kurumlarda özne olmayı sağlayacak, özgün kurumlaşmasını en özgür 
şekilde gerçekleştirme imkanı verecek, ülke zenginliğini kendi içini kullanma 
olanağı yaratacak, ulusal ve ülkesel birliğe götürecek, kadim ulusal kültürünü 
özgürce  kurumsallaştırma  ve  dünyanın  evrensel  kültürüne  katkı  sağlamaya 
imkan sunacak tek çözüm; bağımsızlıktır.  Qazi Muhammed’in önderliğindeki 
Doğu  Kürdistan  halkının,  olanak  bulur  bulmaz  1946  da  Mehabad  Kürt 
Cumhuriyetinin  bağımsızlığını  ilan  ettiği.  Güney  Kürdistan  halkının  2003 
yılında Saddam Hüseyin iktidarının devrilmesi ve federal yapıya geçilmesinden 
hemen sonra, bağımsız Kürdistan nın kuruluşu için 2 milyon imza toplayarak 
Birleşmiş  Milletlere  vermiş  olduklar.  Bedirxan Bey,  Şeyh  Ubeydullah,  Şeyh 
Mahmud Berzenci  ve 1925 ayaklanmalarının  hedeflerinin  kendi  hükümet  ve 
devletini  kurmaya dönüktür. Azadi örgütünün resmi adının Kürdistan İstiklal 
Örgütü  olduğu  bilinmektedir.  Resmi  ideolojinin  yazarları  da,  Kürt  ulusal 
ayaklanmalarının bağımsızlıkçı olduğunu eserlerinde ortaya koymaktadır.1975 
ten itibaren  Kuzey Kürdistan da  kurulan Kürt  siyasal  örgütlerinin,  bağımsız 
birleşik Kürdistan programıyla halkı mücadeleye çağırdıkları ve halkımızın bu 
çizgi temelinde emek ve bedel sürecine katıldığı sır olmadığı gibi, kesin kopuş 
çizgisinin esas alındığı  her süreçte;  Dersim Koçgiri,  Hayistan ve Kürt  ulusal 
mücadelerinin siyasal,  sosyal,  kültürel,  ideolojik, politik  ve ekonomik açıdan 
güçlendiği,  buna karşın bağımsızlık çizgisinin terk edildiği  her dönemde ise; 
daralma,  yozlaşma,  ideolojik  politik  biçimsizleşme  ve  tasfiyeyi  yaşama 
noktasına  geldiği  tartışmasızdır.  Bu  olgularda,  Dersim Koçgiri,  Hayistan  ve 
Kürdistan Ulusal  Mücadelesinin gelişimindeki  temel  kavşak, referans,  değer, 
hedef, talep ile ağır bedelleri ödeme nedenlerinin ne olduğunu olgusal olarak 
ortaya koymaktadır. Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kürt uluslarinin talebinin ne 
olduğu  konusunda  bir  tartışma  veya  muğlâklık  yokken,  muğlâklığı, 
biçimsizliği(konformizmi), ilkesizliği tarih ve toplum ile dünyadan kopukluğu 
yaşayanların,  sömürgeci  devletlerin  kabul  ve  referanslarını  esas  almaktan 
kurtulamayan  bazı  Kürt  eğilim  ve  kişilikler  olduğu  görülmektedir.  İşaret 
ettiğimiz olgular temelinde, sorunun: tarihsel,  toplumsal bilimsel ve devrimci 
temelde ele alınarak; Kürt  sorunu olarak değil,  Dersim Koçgiri,  Hayistan ve 
Kürdistan sorunu şeklinde ortaya konulması ve bu çerçevede çözüm aranması 
zorunludur. Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kürdistan Ulusal Mücadelesi, devrimci 
bağımsızlıkçı  ve  Dersim Koçgiri,  Hayistan  ve  Kürdistani  olmak  zorundadır. 
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Dersim Koçgiri, Hayistan ve Kürt ulusal sorunu doğru tanımlanmadan, doğru ve 
devrimci tanımlanmasına göre talepleri sıralanmadan, doğru ve kesin bir çözüme 
götürülmesi olanaklı değildir. Kürdistan ulusal sorunu; toprağa, bağımsız siyasal 
iktidara ve ulusuna bağlı olarak tanımlandıktan sonra, nihai hedef olan bağımsız 
devlet kuruluşundan vazgeçmemek koşulu ile ara taleplerin günceleştirilmesi ve 
federasyon gibi bir ara aşamanın konjöktürel olarak geçirilmesi de mümkündür. 
Kürdistan  Sorunu,  Ortadoğu  bölgesinin  en  büyük,  temel  ve  güncel  sorunu 
olduğu gibi, dünyanın da temel sorunları arasına yerleşen uluslararasılaşan bir 
sorundur. Kürdistan sorunu, toprağa ve siyasal iktidara ve ulusumuzun kolektif 
hakları  temelindeki  çözümüne  saygılı  olan  her  devletin  katkısı  ile 
arabuluculuğuna açıktır.  Avrupa nın ve Kemalist  Türkiye Devletinin bireysel 
haklarla çözme konseptine dayanan ve sadece Avrupa müdahalesi ile Avrupalı 
bazı siyasetçilerin arabuluculuğuna dayanan çağrının gerçek çözümü ve talepleri 
saptıracağı  ve  oluşan uygun  uluslararası  koşulları  dış  yönlendirmelerle  heba 
etmeye yol açacağıaşikârdır. Birinci dünya savaşı sürecinde oluşan uygun ulusal 
ve uluslararası koşullara rağmen, sömürgecilerin dış  yönlendirmelerine,  direk 
yada  endirek  manipulasyonlarına  gelen  ve  kullanılan Kürt  siyasetçi  ve 
aydınlarının, içinde bulunduğumuz süreçte de oluşmuş bölgesel ve uluslar arası 
koşulları yeniden tüketmenin unsuru haline gelmemeleri gerekir.» 

SONUÇ 

Bu  nedenlerden  otürü  Mahkememiz  esas  hakkında  gerekçeleri  aşağıdaki 
biçimde dile getirmiştir. 

I-TC devleti ve hükümeti, Orduları, askeri ve sivil guçleri uluslararası hukuka 
göre  Koçgiri,  Dersim,  Kurdistan  'a  karşı  jenosid,  savaş  suçları,  insanlığa, 
halklara karşı suçlar işlemiştir. 

II. TC devleti ve hükümeti ve silahlı kuvvetleri Sivil hedeflere karşı yoğun ve 
sistemli  bombardıman  yaptığı  için  jenosid,  savaş  suçları,  insanlığa,  halklara 
karşı suçlar işlemiştir suçlu bulunmuştur. 

III. Dersim jenosidine katilan ordu birlikleri ise şunlardır. VI Kolordu, I. Tugay 
ve Diyarbakit VII kolordudan iki tugay, Tokat’tan VII. Kolordu, Erzurum’dan 
IX  kolordu  ve  iki  Tugay,  Ararat  Komando Taburu,  Beyazid  Ikiknci  Suvari 
Alayi, Urfa 14 alayi, Tank Taburu, 5 bombardıman ekibi, bunları 

19 adet Breuguet ve Cekoslovak mali P.Z.L. bombardiman uçaklari 

Curtiss*Hawk casus uçaklari 

Vultée, Smolik, Henkel; bombardiman uçaklari 
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Toplam 50 bombardiman uçağı izledi 

Dersim Jenoside katilan asker  sayisi  Fevzi  Cakmak’a göre 37000, Dr  Rüstü 
Aras’a  göre  ise  50.000  dir283 Buna  ek  olarak  11  000;  at,  katır,  deve  Türk 
devletinin elindeki güçleri oluşturuyordu.284 » Kısacas TC devletinin bu kadar 
asker silah ve bombardiman uçaklarini kullanmasının hedefi Dersim’de jenosidi 
gerçekleştirmesiydi. Fransa devlet raporuna göre, « Türk ordu birlikleri Dersimi 
dört  bir  yandan  kuşatmaya  almıştır.  10–20  Agustos’da  bir  hafta  boyunca 
svasçıların  merkez  alanlarını  araliksiz  olarak  bombardiman  uçaklari  ile 
bombaladilar.  Daha  sonra  piyade  alaylarını  savaşa  sürdüler.  El  bombalarını 
kullandılar. El bombalarını kullandıkları için jenosid suçu işlemiştir. 

TC  devleti  1923  de  25  uçağa  sahipti.  Mustefa  Kemal  15  yılda  yirmibeş 
ulusumuzu jenoside maruz bırakti.285 1924 Turkiye delegasyonlarini Fransa ve 
Rusya’ya  gönderdi.  Onlardan  hava  kuvvelerini,  bombardiman  pilotlarını 
yetistirmek için askeri  öğretim gorevlisi  istedi. TC devleti  satın aldığı  askeri 
malzemeler  sayesinde  Dersim  halkını  katletti.286.. Almanya  1925  yılında 
Turkiye’de  Kimyasal  silahlari  üretme  fabrikalarını  kurdu.  Kimyasal  gazları 
üretti.287 Almanya  bu  fabrikaları  kurmakla,  ulusumuza  karşı  savaş  suçlarını 
işledi. 

Bu iddianameler: 

a) Ermenilerin jenosidine ilişkin iddianame ve sunulan rapor 

b) Greklerin jenosidine ilişkin iddianame ve sunulan rapor 

c) Greklerin jenosidine ilişkin iddianame ve sunulan rapor 

d)Asuri Keldanilerin jenosidine ilişkin iddianame ve sunulan rapor 

e) Koçgiri ve Dersim jenosidine ilişkin iddianame ve sunulan rapor 

f) Kurdistan jenosidine ilişkin iddianame ve sunulan rapor 

g) Yahudilerin göçe zorlanmasına ve Cavid Bey dosyasina ilişkin iddianame 
ve sunulan rapor b) Ittihat ve Terraki Komitesi ve Teşkilatı Mahsusa, Karakol, 
Vatan’ın Kurtuluşu, Ayyıldız Partisi Temsilcileri arasında

283 EMA ; AM N°204,p.9 

284 ETA, AM,N°204, 8 septembre 1938, Ex .2, Au sujet des manoeuvres de l’Armée turque dans le Dersim en aout 1938, 

285 ETA-AM N° 70, 10 mars 1937 in 3227-1
286 Ibid; p.85
287 ETA, note sur les fabriques militaires en Turquie,31-01-1937, p.6 in 7 N 3227 
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 a)Mısır’lılardan  Mohamed Tchiraï  Pacha;  le prince Abbas Fialim pacha, 
büyük vezit ce Bursa valisinin kardeşleri  Izzet bey; Ali  bey; Ali Moubarek 
bey, 

b)  Tunus’  Abdul-Aziz  Tchaouch,  Misr’da  yetistirilen  ;  le  cheikh  Salih 
Chérif ;  Ali  Bach  c)  Berberlerden  Abdul-Hakim .  d)  Tripoli  Berberlerinden 
Suléiman-el-Baroussi, le cheik Ahmed, ayrıca Sénoussis, leri temsil edenler e) 
Yémen: den  Ben Réchid; Réchid pacha, yarbay  Moussah, Saïd bey, Yıldız 
Sarayında eski albay  f)Mekke ve Médine ‘den  CHérif  Ali  Haïdar bey ,  eski 
evkaf  bakanı  ;  senator  chérif  Nassir  bey,  sénateur,  yaptıkları  İslamcı 
propaganda ile savaş suçlarini işlemişlerdir. 

c) Mustafa Kemal’in kurdu ğu Ay YILDIZ Partis i, Teskilati Mahsusanın 
devamı olan Andolu ve Rumeli Mudafai Hukuk Cemiyetleri ve Karakol 
Partisi askeri ve siyasi temsilcileri

ç)  Hiwa  El  Islam  Örgütü  temsilcileri  savaş  ve  jenosid  suçlarını 
işlemişlerdir. 

e) Yeşilordu Örgütü temsilcileri savaş ve jenosid suçlarini işleyen sanıklar : 

Seyh  Servet  (Akdağ)  Bursa  Milletvekili  Dr  Adnan  Adivar,  Sağlık  Bakanı  , 
Hakki Behiç, Maliye Bakanı ,Eyup Sabri( Akgöl), Eskisehir milletvekili, Yunus 
Nadi(Abalıoğlu),  İzmir  Milletvekili  Husrev  Sami(Kızıldoğan)  Eskisehir 
Milletvekili İbrahim Sureyya (Yigit), Saruhan milletvekili Sirri bellioğlu, İzmit 
milletvekili,  Mustafa  Cantekin,  Kozan milletvekili  Reşit  Bey,  Çerkez Ethem 
Bey’in  agabeyi  Saruhan  milletvekili,  Hamdi  Namik  (Gör)  İzmit  milletvekili 
Muhittin Baha( Pars), Bursa Milletvekili  Nazim Öztelli  Resmor. Celal  Bayar 
TOKAT  Mılletvekili  Nazim,  1913  Teskilati  Mahsusanın Doğu  Trakya’da 
Suleyman  Askeri  Yönetiminde  İsmet  İnönü  Eşref  Kuşçubaşı,  Selim  Sami 
Kuşçubaşı, Çerkez Reşid, Husrev Sami görev yapmışlardır. Mustafa Kemal hem 
Teşkilatı mahsusanın kurucusu aktif casusudur ve sabotajcıdır. 

f)  Gönüllüler  Ordusu  temsilcileri;  Hasan  Tahsin  ve  diğer  Sebataycılar. 
Savaş jenosid suçlusudurlar. 

B)  Fransa  Konstantinopolis  Büyük  Elçisi  Henri  Ponsot‘un  Fransa  Dışişleri 
Bakanı Yvon Dembos’a gönderdiği 19 09 1937 tarihli mektubunda mektup’da 
aynen « şu anda Turkiye’nin elinde 200 bombardıman uçağı ile 350 pilotu var. 
1936–1937 taaruzu için Turkiye 30 milyon TL bütçe ayırdı.  Buna ek olarak 
Turkiye,  ABD den 20 adet GLENN L.MARTIN marka uçak spariş  etti.  Her 
uçak 1000 kilo bomba taşıyor. Turkiye her yil  305 uçak satın alıyor, meclis 

154



baskanı ise yılda 500 uçak azdır diyor.288»101  Bu kanıtlar Turkiye Cumhuriyeti 
devleti ve hukumetinin jenosid ve savaç suçların açıkça işlediklerinin ispatıdır. 

IV-Alman devleti hükümeti, Osmanlı ve ITJ askeri işbirliği, askeri personnel 
yetiştirdiği,  Ordularıyla birlikte kitle katliamlarına katıldı.  Alman Bankasının 
yatırımları  TC  'nin  işlediği  saldırı  suçuna  ortaklık  ettiği  için  jenosid,  savaş 
suçları, insanlığa, halklara karşı suçlar işlemiştir ve suçlu görülmüştür. Devlet 
olarak  yüksek  rütbeli  subaylarını  bilinçli  olarak  jenosidleri  yapma  ve 
yönlendirmede  kullanmıştır.  Bu  bağlamda,  Uluslararası  savaş  ve  jenosid 
suçlarına  ilişkin  haklarında  DKUSJSM tarafından  dava  açılan  devletler, 
temsilcileri,  kuruluşları;  örgütleri  ve  Uluslararası  savaş  ve  jenosid  suçlarına 
iştirak  eden  devletler  ve  hükûmetler  ve  onların  yan  kuruluşları.  Almanya, 
Fransa, Ingiltere, Rusya, Italia, Çekoslovakya, Avusturya, Belçika, Ispanya, Iran 
tesbit  edilmis  olup  uluslararası  savaş  ve  jenosid  suçluları  ve  sunulan  raport 
incelendiginde: 

a)1876-1908 Osmanli askeri siyasi temsilcileri ve sunulan rapor ışığında 

Türkiye’de Maraşal Moltke’ önce ve sonra Alman askeri  delgasyonu yüksek 
rütbeli  subayları  (  1758 de 1839 a kadar )  von Varennes, von Zegelin,  von 
Ooetze,  Baron  von  Knobelsdorff,  von  Schmidt,  von  Scobolten,  ‘Baron  von 
;Canitz .und Dallwitz Baron von Muffling gegen Weiss,  Baron von Moltke, 
Baron von Vincke, Fischer, von Muhnlbach 

De Moltke den Goltz ‘a kadar 1856 1882 

Von Kuczkowski, Lulling, Wiesenthal, Schewenzfeuer, Wendt, Graaach, Falk 
Rabback, Godlewski, Jungmann, Schmidt, von der Becke, Gessier, Grunwald, 
Bluhm, Wagemann, von Bohn Birinci donem von der Goltz( 1882 1908) 

Kahner Baron von der Goltz, von Kampnôvener , von Robe , Ristow Steffen von 
Grumbckow  ,  von  Schilgen  ,  Ruedgisch’  von  Mesmer-’.Saldern,.  Flelscher 
‘Auler  von  Ditfurt,  Imhoff,  von  Alten,  von  Morgen,  von  Leipzig,  von 
Schlotheim. 

von der Goltz Paşa ikinci dönem (1908 den 1913 e kadar) Baron von der Goltz 
, Bopp, Possldt, Tupschoewski, von Schlichting, von Anderten, Matthies, Back, 
von Byern, von Lossow, Weidtman, Veit, Bischof, Weiz, R.itter und..Edler von’ 
Rogister,  “Schaffer,.  Muth,.  Aubert,  von  Frese,  Rabe,  Binhold,  Cretius, 
Prâtorius, Gottschalk, Endres, Dr Volbrecht, Michael, Sauer, von Strempel 

Birinci  dünya savaşı  dönemi  1914-1918 de yuklsek rutbeli  alman subay lari 
Falkenhayn, von Seeckt, Gressmann, von Lossow,. Rohdewald, von Gleich, von 

288 ETA,a .s. de l’aviation turque 15-10-1937 N° 2165, in 7 N3227
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Lenthe,  Langenstrasse,  von  Dommes,  von  Bock,  von  Wullfingen,  Dove, 
Herrgott,  Bôhme,  Goltz,  von Falkenhausen, Guhr,  von Papen. Birinci  dunya 
savaşindan sonra ( 1925 den 1939 a kadar ) TC emperyalist ordusunda gorev 
yapan  alman  emperyalist  subay  ve  generalleri  şunlardır.  von  Klewitz,  von 
Massow, Reichenbach, Baron von Massenbach, Kohts, Rohrbeck, Steuer, Voigt 
-Ruscheweigh,  Buhrmann,  Ritter  von  Fuchtbauer  ,Hofl,  Schubert,  Muller, 
Hoffmann, Rittér, von Mantey, Ritter von Mittelberger, Braun, von Schickfus 
und  Neudorf,  Bauer,.  Treitschkc  Schindler,  Gynz  von Rekowski, 
Schumacher.Dans  l’armée  marine  Baron  von  Gagern,  Wehner,  Roedenbeck, 
Dorfleiu,  Furbringer,  von  Lossow,  von  Arnauld  de  la Perrière,  Weisbacb, 
Wulfing  von  Ditten,  Venzlaff,  Lutzow,  Loyké.  En  dehors  ed  ces  officiers 
supérieurs des militaires employés dans les forces armées turques sont suivants: 
Jodi, Rohde, Fretter -Pico, Lepper 

Liman  Von  Sanders  denetiminde  (1913  den  1918  kadar  )  Bronsart  von 
Schellndodf , Weber Posseldt Back , Weidtman , Tromrner, Heuck ,Bischof , 
vôn Sodenstern , Nicolài , von Frankenbcrg und Pronschlitz Kannengiesser , von 
Legat,  Schlee,  Wehrle  ,  von  Stermpel  ,  Baron  Kress  von  Kressenstein  , 
Potschernik, Stange, Kont von Hopfgarten, Perrinet von Thauvenay, Albrecbt, 
von  Feldmann,  von  Frese,  Guse,  Lauffer,  Kirsten  Bottrich,  Rabe,  Binhold, 
Wilihelmi,  Stange,  Vonberg,  Endres,  Schierholz,  Welsch,  Hunger,  Eggert 
Effnert,  vôn  Staszewski,  Schrôder,  Prigge,  Lange,  von  Konig,  Muhlmann, 
Fischer, von der Hagen, von Wrochem, Pohl, Gerlach, Heibey, Serno, Pror. Dr. 
Mayèr,  Dr.  Thieme,  Burchardi,  Dr.  Huttner,  Schuh,  Sterke,  Meinke,  Weis, 
Jaenicke,  Meier,  Brimberg.  —Uluslararası  savaş  ve jenosid  suçlarına  ilişkin 
DKUSJSM  tarafından  tanzim  edilen  iddianamelerde  suçlu  olarak  tesbit 
edilmislerdir/  Ayrica,  Almanya,  TC  Genel  Kurmay  Başkanına  iki  Alman 
Generalı Freter  Pico  ile  General Lipper’i göndermekle savaş kışkırtıcılığı ve 
suçlarını  işlemiştir.289 Almanya,  1925  yılında  Turkiye’de  Kimyasal  silahları 
üretme fabrıkalarını kurmak. Kimyasal gazları üretmekle insanlığa karşı suçlar, 
halklara karşı suçlar ve jenosid suçunu işlediği için Suçludur. 

Fransız devleti ve Hukumeti, TC nin işlediği saldırı suçuna ortaklık ettiği, askeri 
ve siyasi destek verdiği ve kimysal silahlar fabbrikalarını kurduğu, halkımzın 
toptan  jenoside  götürülmesinde  röl  oynadığı  için  suçlu  görülmüştür. 
Almanya'nın ABD nin Turkiyé 'ye hatırı  sayılır  yardımı dokunduğunu ancak 
saldırı suçuna iştirak etmişlerdir. Suçludur. Belge şudur. 

289 ETA-AM N° 285, 20-11-1937
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Rusya hükümeti uluslararası hukuka göre Koçgiri,• Dersim, Kurdistan 'a karşı 
askeri  ve  siyasi,  maddi,  mali  yârdim ve  destek  verdiği  saldırı  suçu  işlemiş 
olduğu  gibi  Lausanne  ‘da  Kurdistan’in  paylaşılmasında  emperyalist  ve 
sömürgeci  devletlerle  aynı  rölu  oynamış  ve  savaş  jenosid  ortakçısı  olarak 
suçludur. Avusturya ve Almanya silahlı kuvvetleri savaş hukukunca yasaklanan 
silahları  TC  devletine  verdikleri  askeri  personel  verdikleri,  bombartdıman 
uçaklarını  kendi  personeliyle  savaşa  sürdükleri  jenosid’de  kullanmış  tüm 
personeli savaş ve jenosid suçlusu olarak kabul edilmiştir. 

ABD 60 bomdardıman uçağını TC nin emrine verdiği  ve tüm askeri yardımı 
yapmakla jenosid ve savas suçlusudur 
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—TC  silahlı  kuvvetleri  savaş  esirlerine  savaş  hukukunca  yasaklanan 
muamelelerde  bulunmuştur.  Sivil  halkı  kurşuna  dizip  cesetlerini  yakmıştır. 
Yukarıda  açık  belgeye  göre,  KURTISS  ABD  fabrikasi  24  uçagi  TC  ye 
satmakla290 Ayrica  CURTISS  ABD,  uçak  parçalarını  Diyarbakır’a  montaj 
fabrıkası kurmakla TC 10 Casus uçağı satmakla suçludur bunlarla birlikte ile 20 
JUNKERS bombardıman uçakları  TC nin emrine vermek, Dersim jenosidine 
askeri olarak katılmak anlamına gelmektedir. Suçludur. 

Turkiye ABD’den 20 adet bombardıman MARTIN marka uçağı spariş etmekle 
ABD nin 20 -08–1937 tarihinde de 16 bombardıman uçağı Turkiye’ye teslim 
etmekle  «Bunların  dışında  Türk  devleti  ABD ‘den  45  adet  VULTE  marka 
Bombardıman uçağını spariş etmekle Tirkiye devleti Miralay ENVER’i ABD ye 
gönderderek 65  uçakları  alıp  getirmekle  .”291 Her  iki  devlet  isnsanlığa karşı 
suçlar, savaş ve jenosid suçlarını işlemişlerdir. 

İngiltere devleti ve hükümeti, Dersim halkına karşı kullanmak amacıyla. 4 adet 
HAVILAND uçagini vermekle birlikte; 15 adet BRISTOL marka bombardıman 
uçağını  Turkiye’ye  satmakla aynı  jenosid  ve savaş  suçlarını  işlemiştir.  Ayni 
şekilde TC ye ABD 20 adet MARTIN marka bombardıman uçağı ile birlikte 45 
adet VULTEE marka bombardıman uçağını Turkiye’ye satmakla Turkiye’nin 
elindeki bombardıman uçak sayısı 203 yükseltmekle insalığa karşı halklara karşı 
savaş ve jenosid suçlarına iştirak ettilerinden ötürü suçludurlar.292 

Polonya devleti ve hukumeti, TC’ye 60 adet P.Z.L marka uçağı  satmakla bu 
uçaklardan,  40  âdeti  Turkiye’ye  getirip  20  adedi  ise  Kayseri’de  fabrika’da 
montaj etmekle Dersime karşı savaşa katılmıştır. Suçludur. 

 TC silahlı  kuvvetleri  sivillere uluslararası hukukça• yasaklanan insanlık dışı 
muamele ettiği,  savaş  ve jenosid suçları,  insanlığa karşı  suçların halklara ve 
insanlığa karşı suçlar işlediğinden, Mahkememiz TC yoneticileri ve yukarıda adı 
geçen  devletlerin  ve  hukumetlerin  Jenosid  ve  Savas  suçlarına  iştirak 
etmelerinden ötürü haklarında idam kararı verir. 

“ Dadgera Internationale Curme Jenoside Koçgiri Dersim Jenosid ve Savaş 
suçlulalrı olan Enver Paşa, Talalt Cemal Paşa Dr Nazim, Dr Bahaddin Şakir, 
haklarında idam talebini  istedidiği  gibi,  Mustafa  Kemal,  İsmet  İnönü,  Celal 
Bayar, Fevzi Çakmak, Şükrü Kaya, Abdullah Alpdoğan, Nurettin Paşa, İbrahim 
Tali, Fevzi Çakmak, Fethi Okyar Abdullah Sabiha Gökçen, İbrahim Tali, Dr 
Bahaddin Şakir, Dr Nazim, Mustafa Renda, Halide Edip Adivar,  Kazım Özalp, 
Ahmed Muammer, Halil Paşa, Mustafa Necati, Rauf Orbay, Topal Osman, Dr 

290Ibid,p.90
291Ambassade de France en Turquie ; Stamboul 13 aout 1937 AM N° 208 Exemplarie N°4 in 7 N 3227
292Ambassade de France en Turquie ; Stamboul 8 août 1937 AM N° 208 Exemplaire N°4 in 7 N 322
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Tevfik Rüştü, Midhad Sükrü Bleda, Mehmet Şükrü Saraçoğlu, Huseyin Cahit 
Yalçın, Ziya Gökalp, Hafiz Mehmet,  Halit  Karşılan, Şemsi  Kara,  KaraVasif, 
Kara Kemal, Eyüp Sabri, Süleyman Askeri, Ömer Kuşçubaşı, Dr Refik Saydam, 
Prof.Dr. Tevfik Salim Sağlam. Mehmet Nuri Çönker, Falih Rifki Atay, Tahsin 
Mazer, Sabit Sağıroğlu, Princizade Fevzi,, Mustafa Muğlalı, Kazım Orbay, Salih 
Ömürtak,  Nafiz  Gürman,  Nuri  Yanıt,  Nurettin  Baransel,  İsmail  Hakkı 
Tunaboyu, Fevzi Mengüç, Rüştü Erdelhun, Ragıp Gumuşpala, Cevdet Sunay, 
Cemal  Tural,  Memduh Tağmaç,  Faruk Gürler,  Semih  Sancar,  Kenan Evren, 
Nurettin  Ersin,  Necdet  Uruğ,  Necip  Torumtay,  Doğan  Güreş,  Ismail  Hakki 
Karadayı, Huseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt et İlker Başbuğ, 
Tayyip  Erdoğan  haklarında  insanlığa  karşı,  halklara  karşı  suçlar  işledikleri, 
Koçgiri  ve Dersim,  Ermenilerin  ,  Greklerin  Asuri  Keldanilerin  ve Kurdlerin 
Jenosidini gerçekleştirdiklerinden , Koçgiri ve Dersim savaş suçlarından ötürü 
haklarında idam kararını verir. İdamlarına esas teşkil eden suç ve suçlar: 

1/ Ji Enver Talat; Cemal Mustafa Kemal suçdare, jenoside Hermenieu, Greku, 
Assyro  Keldani,  mîlete  bindest  Kirmanc  û  Kirdasu  no,  Mistefa  Kemal,  nna 
mîleti eve Xoter Tirku Ittihat û Terraki Tesklialt i Mahsusa jenosid kerde, ama 
vîrena 1917 400/000 kurd, Kurdistan’ra eve zor kerd tever. Mistefe Kemal Fevzi 
Cakmak,  Sukru  Kaya  Ismet  Inonu pia  qeraro  dijdia  da mîlete  maé  Koçgiri 
wertera dard we, azê Koçgiri bîrna, jenosid kerd. 

2-Mustafa Kemal (1920–21) mîlete Koçgiri jenosid kerd 15 perodaiskare 

Koçgiri darde kerdi eve des hozoru mîle ma da jenosidkarene, Milete Koçgiri 

welat’ra eve zor kerd tever, 

3-Ji Enver, Talat û Cemal, Mîstefa Kemal ve suçdarune cori zu politika remne. 
Dersim de1936 hata 1941 170.000 kirmancé Dersim, Domoni, cini, comardi, 
qîrkerdi,  dewa Marçik 250 çeye aşira Demenu qîrkerdi,  na çe’ra 52 domuni 
qîrkerdi, meyît qaz verda ser vêsnai 
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4-Ji Enver, Talat û Cemal, Mîstefa Kemal ve suçdarune cori zu, Tertele Koçgiri 
Sex  Said  û  Dersim  ‘  eve  tairu  bomba  kerdi,  Tertele  Seyh  Said  Efendi  de 
350seete de 350 ton bomba este, mîleta ma ad qîrkerdene. 

5-Dewleta kolonialista emperialista tirkia eve zor, welate ma isgal kerd, zonê ma 
dard we, çel û çuke mare jenoside kuturel tatbik kerd. 

6-Serdare Dewleta kolonialista emperialista tirkia Mistefa Kemal, eve Zagone 
Dersimé 1935, eve plane sistematike dewleta, aze mîlete wertera da we, jenosid 
kerd. 

7-No jenosid de Serdare Dewleta kolonialista emperialista tirkia Mistefa Kemal 
caé hu guret, tatbiqate jenosid de hazir û nazir vi, eve emre yî , perôdaiskarê 
welatê ma, roza 15-11-1937 de,  Seyd Riza, laze hu Uşen Resîk  Efendi, Aşira 
Demenu ra,  Ali ê Mir Z’Alié Silemani,  Aşira Sixhesenu ra  Hesen Ağa Aşira 
Uswu ra Laze Qemer Ağai  Findik Axa,  Aşira Demenu`ra laze Ciwrail Axayî 
Hessen Axa,Aşira Khûresu`ra Hessenê Yivrahîmê Qijî, dess û zu pérodaiskaré 
Dersim Xarpêrt’de eve qerarê Mistefa Kémalî darde kerdî. Roza Dardekerdene 
de Mistefa Kemal Xarpetto wêsaé de vi, evê amr yî, darde kerdî, lesa şehidune 
ma vêsnai.. 

8-Dewleat Ingilizi; Devleta Alamania Firma Henkel, Krupp; téde qommandanu 
Alaman u Fransa Ingiluzune pilote tirku seveta Jenoside Dersim talim kerde 
curmùkare  jenoside  Desimi  e,  Dewleta  Fransa,  Dewleta  Italia,  Dewleta 
Cekoslovakia Dewleta Avusturia, Amerika, Russia, Curmune Şêrr, Cûrme verva 
Mordemiati, curme verva mîlete maé bîn dest qîorkerde, imha kerdene jenosid 
kerdena mîleta pia barekerdo, Dadgera ma haqa yine de idam wazene, dewa 
tazminat kena’ra 
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QERAR: 

Dadgera Internationale Curme Jenoside Koçgiri Dersim berakarune Enver Pasa, 
Talalt Cemal Pasai, têdê pia haqa Mustafa Kemal ,Ismet Inonu ; Celal Bayar, 
Fevzi Çakmak, Sukru Kaya,Abdullah Alpdogan, Nourettin Pacha, Ibrahim Tali , 
Fevzi  Cakmak,  Fethi  Okyar  Abdullah  Sabiha  Gokçen,  Ibrahim  Tali,  Dr 
Bahaddin Chakir, Dr Nazim, Mustafa Renda,Halide Edip Adivar,Kazim Ozalp, 
Ahmed Muammer, Halil Pacha, Mustafa Necati, Rauf Orbay, Topal Osman, Dr 
Tevfik Rustu, Midhad Sukru Bleda, Mehmet Sukru Saraçoglu, Huseyin Cahit 
Yalçin, Ziya Gokalp, Hafiz Mehmet, Halit Karsilan, Shemsi Kara, Eyup Sabri, 
Suleyman Askeri, Omer Kusçubasi, Dr Refik Saydam, Prof.Dr ; Tevfik Salim 
Saglam. Mehmet Nuri Conker, Falih Rifki Atay, Tahsin Mazer, Sabit Sagiroglu, 
Prinçizade  Fevzi,,  Mustafa  Muglali,  Kazim  Orbay,  Salih  Omurtak,  Nafiz 
Gurman, Nuri Yanit, Nurettin Baransel, Ismail Hakki Tunaboyu, Fevzi Menguç, 
Rustu  Erdelhun,  Ragip  Gumuspala,  Cevdet  Sunay,  Cemal  Tural,  Memduh 
Tagmaç,  Faruk Gurler,  Semih  Sancar,  Kenan Evren,  Nurettin  Ersin,  Necdet 
Urug,  Necip  Torumtay,  Dogan  Gures  ;Ismail  hakki  Karadayi,  Huseyin 
Kivrikoglu, Hilmi Ozkok, Yasar Buyukkanit et Ilker Basbug. Teyyip Erdogan re 
seveta curmune Jonosid; Curmune Şêrr, Cûrme verva Mordemiati, curme verva 
mîlete maé bîn dest qîorkerde, imha kerdene jenosid kerdena Koçgiri û Dersim 
qera idam da. 

Dadgera Internationale Curme Jenoside Koçgiri Dersim haqa Dewleat Ingilizi; 
Devleta Alamania Firma Henkel, Krupp; téde qommandanu Alaman u Fransa 
Ingiluzune pilote Tirku seveta Jenoside Dersim talim kerde curmùkare jenoside 
Desimi  e,  Dewleta  Fransa,  Dewleta  Italia,  Dewleta  Cekoslovakia  Dewleta 
Avusturia,  Russia,  Amerika Curmune Şêrr,  Cûrme verva Mordemiati,  curme 
verva mîlete maé bîn dest qîorkerde, imha kerdene jenosid kerdena mîleta pia 
barekerdo, Dadgera ma haqa yine de idam da, dewa tazminat kena’ra. 

Dadgera  Internationale  Curme  Jenoside  Koçgiri  Dersim  na  qêraru  rusnena 
Organisatione Juyina Mîletu,  rusnena Cour Penale Internationale(CPI)  Courv 
Interntaionale  de  Justice  de  Lahey,  Cour  Européenne des  Droits  de 
l’Homme:»293

 Haklarinda suç duyurusu yapilanlar suçlular. 

I-Ermenilesrin Jenosini inkar eden onu sadece yerdegistirme ve goç olarak 
kabul eden TC politikasinin taraftarlari. 

RIFAAT ABOU-EL-HAJ Professor of History California State University at 
Long  Beach  SARAH  MOMENT  ATIS  Professor  of  Turkish  Language  & 
Literature  University  of  Wisconsin  at  Madison  KARL  BARBIR  Associate 

293Dr Ali KILIC, Jenoside Dersim, Dadgera Internationala Curme Jenoside Koçgiri û Dersim; www.penkurd.org kirmaçk
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Professor of History Siena Collège (New York) ILHAN BASGOZ Director of 
the  Turkish  Studies  Program at  the  Department  of  Uralic  &  Altaic  Studies 
Indiana  University  DANIEL  G.  BATES Professor  of  Anthropology  Hunter 
Collège, City University of New York ULKU BATES Professor of Art History 
Hunter Collège City University of New York GUSTAV BAYERLE Professor of 
Uralic  &  Altaic  Studies  Indiana  University  ANDREAS  G.  E. 
BODROGLIGETTI  Professor  of  Turkic  &  Iranian  languages  University  of 
California  at  Los  Angeles  KATHLEEN  BURRILL  Associate  Professor  of 
Turkish  Studies  Columbia  University  RODERIC  DAVISON Professor  of 
History George Washington University  WALTER DENNY Professor  of  Art 
History Associate  & Near  Eastern  Studies University of  Massachusetts  DR. 
ALAN DUBEN Anthropologist,  Researcher New York City ELLEN ERVIN 
Research  Assistant  Professor  of  Turkish  New  York  University  CAESAR 
FARAH Professor of Islande & Middle Eastem History University of Minnesota 
CARTER FINDLEY Associate Professor of History The Ohio State University 
MICHAEL FINEFROCK Professor of History Collège of Charleston ALAN 
FISHER  Professor  of  History  Michigan  State  University  CORNELL 
FLEISCHER Assistant Professor of History Washington University (Missouri) 
TIMOTHY CHILDS Professorial Lecturer at SAIS, Johns Hopkins University 
SHAFIGA DAULET  Associate  Professor  of  Political  Science  University  of 
Connecticut JUSTIN McCARTHY Associate Professor of History University of 
Louisville JON MANDAVILLE Professor of the History of the Middle East 
Portland State University (Oregon) RHOADS MURPHEY Assistant Professor 
of  Middle  Eastern  Languages  &  Cultures  &  History  Columbia  University 
PIERRE OBERLING Professor of History Hunter Collège of the City 

University  of  New York  ROBERT OLSON  Associate  Professor  of  History 
University of Kentucky DONALD QUATAERT Associate Professor of History 
University of Houston WILLIAM GRISWOLD Professor of History Colorado 
State  University  WILLIAM  HICKMAN  Associate  Professor  of  Turkish 
University  of  California,  Berkeley  JOHN  HYMES  Professor  of  History 
Glenville  State  Collège West  Virginia RALPH JAECKEL Visiting Assistant 
Professor of Turkish University of California at Los Angeles JAMES KELLY 
Associate Professor of Turkish University of Utah PETER GOLDEN Professor 
of History Rutgers University, Newark TOM GOODRICH Professor of History 
Indiana  University  of  Pennsylvania  ANDREW  COULD  Ph.D.  in  Ottoman 
History  Flagstaff,  Arizona MICHAEL MEEKER Professor of  Anthropology 
University of California at San Diego THOMAS NAFF Professor of History & 
Director, Middle East Research Institute University of Pennsylvania WILLIAM 
OCHSENWALD Associate Professor of History Virginia Polytechnic Institute 
WILLIAM  PEACHY  Assistant  Professor  of  the  Judaic  &  Near  Eastern 
Languages & Literatures The Ohio State University HOWARD REED Professor 
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of History University of Connecticut IBOR HALASI-KUN Professor Emeritus 
of Turkish Studies Columbia University 

J. C. HUREWITZ Professor of Government Emeritus Former Director of the 
Middle  East  Institute  (1971-1984)  Columbia  University  HALIL  INALCIK 
University Professor of Ottoman History & Member of the American Academy 
of  Arts&  Sciences  University  of  Chicago  RONALD  JENNINGS  Associate 
Professor  of  History  &  Asian  Studies  University  of  Illinois  KERIM  KEY 
Adjunct  Professor  Southeastern  University  Washington,  D.C.  DANKWART 
RUSTOW  Distinguished  University  Professor  of  Political  Science  City 
University  Graduate  School  New  York  STANFORD  SHAW  Professor  of 
History University of California at Los Angeles METIN KUNT Professor of 
Ottoman  History  New  York  City  AVIGDOR  LEVY  Professor  of  History 
Brandeis University DR. HEATH W. LOWRY Institute of Turkish Studies Inc. 
Washington, D.C. JOHN MASSON SMITH, JR. 

TC TARAFTARI 71 ABD liler 

Professor of History University of California at Berkeley Turcologist, New York 
City ROBERT STAAB JUNE STARR Assistant Director of the Middle East 
Center University of Utah Associate Professor of Anthropology SUNY Stony 
Brook DR. PHILIP STODDARD JAMES STEWART-ROBINSON Executive 
Director, Middle East Institute Washington, D.C. Professor of Turkish Studies 
University  of  Michigan FRANK TACHAU METIN TAMKOC Professor  of 
Political Science University of Illinois at Chicago Professor of International Law 
and Régulations Texas Tech University DAVID THOMAS Associate Professor 
of History Rhode Island Collège MARGARET L. VENZKE Assistant Professor 
of  History  Dickinson  Collège  (Pennsylvania)  WARREN  S.  WALKER 
DONALD WEBSTER Home Professor of English & Director of the Archive of 
Turkish Oral  Narrative Texas Tech University Professor of Turkish History, 
Retired  JOHN  WOODS  Associate  Professor  of  Middle  Eastern  History 
University  of  Chicago  WALTER  WEIKER  Professor  of  Political  Science 
Rutgers  University  MADELINE  ZILFI  Associate  Professor  of  History 
University  of  Maryland  ELAINE  SMITH  Ph.D.  in  Turkish  History  Retired 
Foreign  Service  Officer  Washington,  DCEZEL  KURAL  SHAW  Associate 
Professor  of  History  California  State  University,  Northridge  FREDERICK 
LATIMER  Associate  Professor  of  History  Retired  University  of  Utah 
BERNARD LEWIS Cleveland  E.  Dodge Professor  of  Near  Eastern  History 
Princeton  University  GRACE  M.  SMITH  Visiting  Lecturer  in  Turkish 
University of California at Berkeley DR. SVAT SOUCEK 
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TC taraftari inkârci yazarlar haklarinda suç duyuru su yapilanlar ve suç 
unsurlari. 

AKÇORA, Ergünöz -, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), Türk 
Dünyası  Araştırmaları  Vakfı  Yayınları,  İstanbul  1994.  ANADOL,  Cemal-, 
Tarihin  Işığında  Ermeni  Dosyası,  Turan  Kitabevi,  İstanbul  1982.  Armenian 
Question:  Facts  and  Documents,  Azerbaijan  Publishing  House,  Baku  1992. 
Armenians  Terrorism:  A  Threat  to  Peace,  Akdeniz  University  Publications, 
Antalya 1985. Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-
1926), Boğaziçi University Publications, İstanbul 1984. Armenians in Ottoman 
Documents  (1915-1920),  The  Turkish  Republic  Prime  Ministry  General 
Directorate  of  State  Archives  Departmant  of  Ottoman Archives  Publication, 
Publication  no:  25,  Ankara  1995.  Arşiv  Belgelerine  Göre  Kafkaslar'da  ve 
Anadolu'da Ermeni  Mezâlimi  I  (19061918),  Ankara 1995, II  (1919), Ankara 
1995,  III  (1919-1920),  Başbakanlık  Devlet  Arşivleri  Genel  Müdürlüğü 
Yayınları,  Ankara  1997  ASAF,  Mehmet-,  1909 Adana  Ermeni  Olayları  ve 
Anılarım,  Hazırlayan:  İsmet  Parmaksızoğlu,  Türk  Tarih  Kurumu  Yayınları, 
Ankara  1982.  ATAÖV,  Türkkaya -,  A  Brief  Glance  at  the  "Armenian 
Question",  Ankara  1984  ATAÖV,  Türkkaya -,  A  "Statement"  Wrongly 
Attributed to Mustafa Kemal Atatürk, Ankara 1984. ATAÖV, Türkkaya -, Talât 
Paşa'ya  Atfedilen  Andonian  "Belgeler"i  Sahtedir,  Ankara  1984.  ATAÖV, 
Türkkaya -,  The  Andonian  "Documents"  Attributed  to  Talât  Pasha  Are 
Forgeries,  Ankara  1984.  ATAÖV,  Türkkaya -,  The  "Armenian  Question" 
Conflict,  Trauma & Objectivity,  Ankara 1997.  BANOĞLU, Niyazi  Ahmet-, 
Ermeni'nin Ermeni'ye Zulmü, Ankara 1976. 

BAŞAR, Zeki-,  Ermenilerden Gördüklerimiz,  Atatürk Üniversitesi Yayınları, 
Ankara 1974. Cemal Paşa-, Hâtırât (1913–1922), İstanbul 1922. ÇARK, Y.G.-, 
Türk  Devleti  Hizmetinde  Ermeniler  (1453–1953),  İstanbul  1953.  ÇULCU, 
Murat  (Haz.)-, Ermeni Entrikalarının Perde Arkası: Torlakyan Davası, Kastaş 
Yayınları,  İstanbul 1990. AKDES, Nimet  Kurat-,  Türkiye ve Rusya, Ankara 
1990. 

BEYDİLL İ, Kemal-, "1828–1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan 
Rusya'ya Göçürülen Ermeniler", TTK Belgeler, nr.17 (1988) 

CAH İT,  Yalçın  H.-,  Talât  Paşa'nın  Hâtıraları,  Yenigün  Yayınları,  İstanbul 
1998.  ÇALIK,  Ramazan -,  Alman  Kaynaklarına  Göre  II.  Abdülhamid 
Döneminde Ermeni Olayları, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 2000.  Comités 
Arméniens, République de Turquie Direction Générale des Archives d'Etat du 
Primier  Ministére Puplication  de la  Direction  du Département  des Archives 
Ottomanes No: 51, Ankara 2001. DALOĞLU, Selâhattin Turgay-, 1915–1918 
Ermeni Zulmü, Dilârâ Yayınları, İstanbul 1983. DEM İR, Neşide Kerem-, Bir 
Şehit  Anasına  Tarihin  Söyledikleri:  Türkiye'nin  Ermeni  Meselesi,  3.Baskı, 
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Hülbe  Yayınları,  Ankara  1982.  DEM İR,  Neşide  Kerem-,  The  Armenian 
Question  in  Turkey,  Ankara  1980.  Documents  on  Massacre  Perpetrated  by 
Armenians (1914–1919), Publication of the Depertmant of Ottoman Archives, 
State  Archives  of  Republic  of  Turkey,  Publication  No:  49,  Ankara  2001. 
Documents on Massacre Perpetrated by Armenians (1919–1921), Publication of 
the Depertmant of Ottoman Archives, State Archives of Republic of Turkey, 
Publication No 50, Ankara 2001. Dokuz Soru ve Cevapta Ermeni Sorunu, Dış 
Politika  Enstitüsü  Yayınları,  Ankara  1982.  EM İRCAN,  Abdülali  -Mehmet 
Emin  Gerger-,  Büyük  Ermenistan  Hayali  ve  Kars'tan  Karabağ'a  Ermeni 
Vahşeti, Cemre Yayınları, İstanbul 1992. ERCAN, H. Yavuz-, Kudüs Ermeni 
Patrikhanesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988. Ermeni Komiteleri 
(1891–1895),  Devlet  Arşivleri  Genel  Müdürlüğü  Osmanlı  Arşivi  Daire 
Başkanlığı  Yayın  Nu:  478,  Ankara  2001.  Ermeni  Komitelerinin  Amâl  ve 
Harekât-ı İhtilaliyesi, İlan-ı Meşrutiyet'ten Evvel ve Sonra, İstanbul 1332. 

Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1914–1919), Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 49, Ankara 2001. 
Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1919–1921), Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 50, Ankara 2001. 
EROĞLU, Veysel-, Ermeni Mezâlimi, Sebil Yayınevi, İstanbul 1973. EVANS, 
Laurence-,  United  States  Policy  and  The  Partition  of  Turkey (19141924), 
Baltimore,  The Johns Hopkins Press,  1965; Turkçe Tercüme Tevfik  Alanay, 
Türkiye'nin Paylaşılması, 1914-1924, İstanbul 1972. FEİGL, Erich -, A Myth of 
Terror:  Armenian  Extremism:  Its  Causes and Its  Historical  Context,  Edition 
Zeitgeschichte-Freilassing, Austria. FEİGL, Erich -, Bir Terör Efsanesi, Milliyet 
Yayınları,  İstanbul  1987.  FEİGL,  Erich -,  Ein  Mythos  Des  Terrors: 
Armenischer  Extremismus:  Seine  Ursachen  und  Hintergründe,  Edition 
Zeitgeschicte-Freilassing,  Salzburg  1986.  GAZ İGİRAY,  A.  Alper- , 
Osmanlılardan  Günümüze  Kadar  Vesikalarla  Ermeni  Terörünün  Kaynakları, 
Gözen  Yayınları,  İstanbul  1982.  GÖYÜNÇ,  Nejat-,  Osmanlı  İdaresinde 
Ermeniler,  Gültepe  Yayınları,  İstanbul  1983.  GÜRÜN,  Kâmuran-,  Ermeni 
Dosyası, Üçüncü Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1985.  GÜRÜN, 
Kâmuran -, Le Dossier Arménien, Triangle, Paris 1984. GÜRÜN, Kâmuran-, 
The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed, London, Published jointly 
by  K.  Rustem  &  Brother  and  Weidenfeld  &  Nicolson  Ltd.,  1985. 
HALAÇO ĞLU,  Yusuf-,  Ermeni  Tehciri  ve  Gerçekler  (1914–1918),  TTK 
Yayını,  Ankara 2001.  HOCAOĞLU, Mehmed-,  Arşiv  Vesikalarıyla  Tarihte 
Ermeni Mezâlimi ve Ermeniler, ANDA Dağıtım, İstanbul 1976. Hüseyin Nâzım 
Paşa-,  Ermeni  Olayları  Tarihi,  C.  I  -II,  Başbakanlık  Devlet  Arşivleri  Genel 
Müdürlüğü Yayınları,  Yayın Nu:  15,  Ankara 1998. İLTER, Erdal -,  Ermeni 
Kilisesi  ve  Terör,  A.Ü.  Osmanlı  Tarihi  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi 
Yayınları,  Ankara 1996. İLTER, Erdal -,  Ermeni Meselesi'nin Perspektifi  ve 
Zeytûn  İsyânları  (1780–  1915),  Genişletilmiş  2.  Baskı,  Türk  Kültürünü 
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Araştırma Enstitüsü, Ankara 1995. İLTER, Erdal-,  Ermeni  Propagandasının 
Kaynakları, Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı Yayınları, Ankara 1994. İLTER, 
Erdal -,  Ermeni ve Rus Mezâlimi (1914–1916) (Tanık İfadeleri),  Azerbaycan 
Kültür  Derneği  Yayınları,  Ankara  1996.  İLTER,  Erdal -,  İçel'de  Ermeni 
Faaliyetleri,  Güven  Matbaası,  Ankara  1974.  İLTER,  Erdal-,  Türk-Ermeni 
İlişkileri Bibliyografyası, A. Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Yayınları, Ankara 1997. 

İLTER,  Erdal-,  Türkiye'de  Sosyalist  Ermeniler  ve  Silâhlanma  Faaliyetleri 
(1890–1923), Turan Yayıncılık, İstanbul 1995. KA ŞGARLI, Mehlika Aktok -, 
Kilikya  Ermeni  Baronluğu  Tarihi,  KÖK  Yayınları,  Ankara  1990.  Katliâm 
Efsanesi,  Anadolu  Basın  Birliği  Genel  Merkezi  Yayınları,  Ankara  1987. 
KOÇA Ş,  Sadi-,  Tarih Boyunca Ermeniler  ve Türk-Ermeni  İlişkileri,  Ankara 
1967.  KONUKÇU, Enver -, Ermeniler'in Yeşilyayla'daki Türk Soykırımı (11–
12  Mart  1918),  Atatürk  Üniversitesi  Rektörlüğü  Yayınları,  Ankara  1990. 
KORKMAZ,  Ramazan-,  The  Armenian  Question  in  General  and  The 
Armenian  Atrocity  in  Çıldır  as  Narrated  by  Living  Eye  Witnesses,  KÖK 
Yayınları, Ankara 1993.  KÖYMEN, Atilla-,  "Ermeni Soykırımı" İddiaları ve 
Arşivlerdeki  Gerçekler,  Ankara  1990.  KURAN,  Ercüment -,  "Ermeni 
Meselesinin  Milletlerarası  Boyutu  (1887–  1897)",  Tarih  Boyunca  Türklerin 
Ermeni  Toplumu  ile  İlişkileri  Sempozyumu,  Ankara  1985.  Le  Probleme 
Arménien:  Neuf  Questions,  Neuf  Reponses,  Institut  de  Politique  Etrangère, 
Ankara 1982.  MAZICI,  Nur şen-,  Belgelerle Uluslar arası  Rekabette Ermeni 
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DERSIM KOCGIRI PARMENTOSU
DERSIM KOÇG İRİ HALKININ  ULUSAL  HAKLARINA İLİŞKİN 
AÇIKLAMA

İlkin Dersim Koçgiri halkına,gerek yurt içi gerekse yurt dışında olan her kese bu 
yeni yılda başarılar dilerken, Koçgiri Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde şehit düşen 
kahramanları saygıyla anar,hayatta olan bütün aile yakınlarına saygılarımı 
sunarım. 

Tarih bir bilimdir. Tarihi ezen ve ezilen uluslar ve sınıflar mücadelesi   açısından 
incelemek dünyayı doğru biçimde anlamak,kavramak.yorumlamak demektir. Bu 
anlamda   çağımızın büyük olaylarına bilinçli olarak katılmak  bilimsel inceleme 
ve araştırma yapmak  aydın olmanın gereğidir. Dersim Koçgiri tarihsel 
gerçekliğini ortaya koymak bir zorunluktur.  
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Dersim Koçgiri direniş tarihi, Koçgiri ulusal Kurtuluş mücadelesinin tarihidir. 
Direnişin tarihi incelendiğinde, tarihte ilk defa geçici Kürdistan Hükümetinin 
Koçgiri’de  kurulması son derece önemli tarihsel  bir olgudur. Ateşin bulunuşu 
yeryüzü için ne ise, geçici hükumetin Koçgiri’de ilanı korarıp alınması geerken 
siyasal özgürrlüğn adıdır. Buradaki temel sorun  kronoloji bilgileri sıralama 
değildir. Sorun  sorunu söçzünü ettiğim bu tarihsel olgunun günümüzlün 
gereçkliği olan bağlantısallığıdır. Tarihsel direnişin  idealinin  gerçekleşmesi 
için planlı, programlı gerçekliklerin perspektiflerini sunmak, her özgür 
Koçgiri’linin  yaşamının bir parçası yapmaktır.

 Bildiğiniz  gibi  ,  Koçgiri   halkı  yerli  ve  yerleşik  bir  halktır.Osmanlı 
boyunduruğu  altında  ve  kemalist  dönemde  ,  Koçgirililer   surekli  zulumler, 
katliamlar  ve  zorunlu  göçlere  maruz  kalmışlardır.Onlar,Asıldılar,Kurşuna 
dizildiler.  Başları  kesilerek  sömürgeci  devlete  sunuldular.  Aam  mücadele 
bitmedi.  Yeni  kuşaklar  gerçekliği  anlamak,varoluşlarını  yaşaam dönüştürmek 
istiyorlar.
1514  de Çaldıran’da 700.000  insanımızın jenoside maruz kalmaları bir yana 
özellilkle, 1920-1921 yillari arasinda  Koçgiri  soykırımı ile  doruk noktasına 
varmıştır.  16  Kasım  1916  tarihlerinde  Rusya  ile   Imzalanan   saldırmazlık 
anlaşması  Koçgiri  ve  Dersimlilerin  liderleri  imzalamısına  rağmen  1917 
ekimiminin  dünya  dengesini  tersine  çevirdi   Koçgiri’de  ilan  edilen  Geçici 
Kürdistan  Hükumeti  temsilcileri  yokedildi.  Kemalist rejim  Koçgirilileri 
yurtlarından, köklerinden uzaklastıraarak  göçe zorlandığı toptan yoketti.Ama 
Koçgiri’de  temeli  atılan  ulusal  parlementonun  enternasyonalist  çizgisinin 
tarihselliğini  ortaadn  kaldıramadılar.  Bu  konuda   Koçgililer  Birli ğinin 
çalışmalarına  değer  biçiyorum.  Somut’da  geçmişin  devrimci  mirası  ile 
günümüzde 1957 den bu yana 70 ülkedeki 370 milyon yerli ve yerleşik halkların 
hakları konusunda 1989 BM sunulan yerleşik halklar sözleşmesi 13 eylül 2007 
de  resmen  kabul  edildi.  BM  Milletler  anayasasının  temenl  ilkelerine  bağlı 
kanlınarak, hak istemleri, tamamen bu sözleşmeye uygundur.

 Dersim Koçgiri  halkı tüm diğer onurlu halklara eşit ve haklara sahip olmalı 
.Ancak bu hakları  kazanılmmış hayata geçirilmemiştir. Halkıımız , kendi temel 
ozgurluklerinden mahrum edilmiş ve direnişçileri yokedimiştir. Bunun için 
Koçgiri  halkı politik, ekonomik, sosyal ve kulturel haklarını almak için 
örgütlenmek zorundadır. Çağımıza özgün  yasal, Birlesmis Milletler yasasının 
öngördüğü , ekonomik, sosyal ve kulturel haklara iliskin Uluslarasi sozlesme 
,sivil ve politik haklara iliskin uluslarasi Sozlesme tüm halklarından 
yararlanma tarzıdır.  Bu kakkı 13 Eylül 2007’de BM tarafından kabul edilen 
Yerli yerleşk Halklar Sözleşmesi Dersim Koçgiri halkına veriyor. Bundan 
yaralarma tarzı örgütlenme tarzı ise  Koçgiri Parlementosunun kurulmasıdır. 
Klasik derenkçiliğin yeriğne moderne  halka dayanan çağdaş bir böleg 
parlementosunun kurulmasıdır. Baş hedefi ise 13 Etlül 2007 kabuledilen Türkiye 
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tarafından imzaanan   BM  Sözleşme indeki Dersim  Koçgiri halkının  kendi 
geleceğini tayin etme hakkını garanti altına alınmasıdır. Dolaysıyala  hiç bir 
şiddete dayanmadan  barışçıl olarak bu uluslaraarsı hukuktan yararlanmadır. 
Birlesmis Milletlerin bu sözleşmesi  Koçgiri halkına uygulanabilir. Sözleşme 
dokuz bölümdemn oluşuyor. Koçgiri halkınını çıkarına uygun olarak bölümleri 
şöyle sıralaya biliriz.

BIRINCI BOLUM ( Koçgiri halkının  kendi kendilerini yonetme hakki)
Madde 1
Dersim Koçgiri halkı, Birlesmis Milletler Sarti, Uluslarasi Insan Haklari 
Beyannamesi, Insanhaklarina Iliskin uluslararasi hukuk tarafindan taninan tum 
haklardan tam ve gerçek anlamda yararlanma hakkina sahiptirler.

Madde 2
Dersim Koçgiri halkı, topluluk veya birey olarak, tum onurlu ve hak sahibi 
herkes karsisinda esittir ve hic bir sekilde olumsuz-negatif ayrimciliga maruz 
birakilamaz, ozellikle de kokeninden ve kimliginden kaynakli olarak.
Madde 3
Dersim Koçgiri halkı kendi kendini yonetme hakkina sahiptirler. Bu hakkin 
geregi olarak, kendi politik statulerini ozgurce belirler ve ekonomik, sosyal ve 
kulturel gelisimine ozgurce yon verir.

Madde 4
Dersim Koçgiri halkı, politik, ekonomik, sosyal ve kulturel ozgunluklerini ve 
onceliklerini ve de hukuk sistemlerini surdurme ve gelistirme hakkina 
sahiptirler; eger tercih ederlerse devletin politik, ekonomik, sosyal ve kulturel 
yasamina katilma hakkini koruyarak.

Madde 5
Dersim Koçgiri halkının bireyleri , birey olarak, vatandaslik hakkina sahiptirler.

IKINCI BOLUM (Ozgur yasama, fiziki ve moral butunlu k ve Guvenlik’e 
iliskin haklar)
Madde 6
Koçgiri Dersim  halkının bireyleri topluluk olarak ve ozgun bir halk olarak 
ozgurluk, baris ve guvenlik içerisinde yasama. tarihlerinin taninmasi ve 1907 
-1938 yillari arasinda maruz kaldiklari soykirim’in taninmasi, her tur soykirim 
girisimine ve siddete karsi korunma haklari vardir bu korunma hakkina hangi
sebeple olursa olsun çocuklarin ailelerinden ve toplulugundan zorla 
uzaklastirilmasi veya kaçirilmasi da dahildir. Dersim Koçgiri halkının bireyleri, 
birey olarak, ayni zamanda yasama, fizik ve moral butunluk,ozgurluk ve
guvenlik hakkina sahiptirler.
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Madde 7
Dersim Koçgiri halkının bireyleri birey olarak ve topluluk olarak, ethnocid’e 
(kulturun yok edilisine) karsi, tarihlerinin veya kulturel soykirimlarinin inkarina 
karsi korunma hakkina sahiptirler, ozellikle bu girisimleri engelleyici ve 
duzeltici onlemlerin alinmasi:
a) Onlarin ayri bir halk olarak butunlugune, onlarin kulturel degerlerinin ve 
etnik kimliklerine kasteden her turlu girisime karsi
b) Onlari topraklarindan, yurtlarindan, dogal kaynaklarindan yoksun birakma 
amaçli her turlu girisime karsi
c) Herhangi bir haklarina saldiri ya da sindirme amaçli her turlu kitlesel yer 
degistirme girisimlerine karsi
d) Baska bir yasam biçimine veya kulture asimilasyon veya integrasyon amacli 
her tur yasal, yonetsel ve benzeri duzenlemeler ve girisimlere karsi
e) Onlara yapilan her tur karsi propaganda girisimlerine karsi
Madde 8
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, topluluk ve birey olarak, kendi 
ozgunluklerini, ayri kimliklerini koruma vegelistirme hakkina sahiptirler; ayni 
zamanda otokton halk taleplerini dile getirme ve oyle taninmasi hakkina da 
sahiptirler.

Madde 9
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, topluluk ve birey olarak, baska bir toplulugun 
veya ulusun aitligini, ilgili toplulugun dil, gelenek ve goreneklerine uygun 
olarak seçme hakkina sahiptirler. Hiç bir dezavantajli durum bu hakkin 
kullanimina engel teskil edemez.

Madde 10

Dersim Koçgiri halkının bireyleri, topraklarini ve yurdunu terketmeye 
zorlanamaz. Her turlu yeniden yerlestirme islemleri ilgili halklarin ozgur iradesi 
ile geri donmeleri imkanini.

UCUNCU BOLUM (Dil, Kultur ve Geleneklere iliskin ha klar)
Madde 11
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, kulturel gelenek ve goreneklerini koruma ve 
yasatma hakkina sahiptirler. Ozellikle arkeolojik ve tarihi site ve kalintilar, 
zanaat, desenler ve modeller, teknikler, gorsel sanatlar, gosteri sanatlari ve 
edebiyat urunleri gibi geçmis, simdi ve gelecekteki kulturlerine ait tezahhurleri
koruma, yasatma ve gelistirme hakkina sahiptirler.Dersim  Koçgiri halkının 
bireyleri ayrica, kendilerinin ozgur irade ve rizalari disinda veya bilgileri disinda 
veya yasalari, gelenek ve gorenekleri cignenmek suretiyle ellerinden alinmis 
kulturel, entelektuel, dini ve manevi varliklarini geri alma hakkina da sahiptirler.
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Madde 12Dersim  Koçgiri halkının bireyleri geleneklerini, goreneklerini ve 
dinsel ve manevi torenlerini, Uygulama, gerceklestirme, tanitma, ogretme 
hakkina; kulturel, dini sitelerinin bakimi ve korunmasi ve bu yerlere ozel giris 
hakkina, rituelleri için gerekli esyalari kullanma ve sahip olma hakkina, olulerini
yurtlarinda yeniden gomme hakkina sahiptirler.
Devletler, Ilgili Dersim  Koçgiri halkının bireyleri ile isbirligi içinde, onların 
korunmasi ve yasatilmasi icin gerekli onlemleri almalidirlar.

Madde 13
Koçgiri halkının bireyleri tarihlerini, dillerini, sozlu geleneklerini, felsefelerini, 
yazi sistemlerini ve edebiyatlarini yasatma, kullanma, gelistirme ve gelecek 
kusaklara aktarma hakkina sahiptirler ve ayni zamanda topluluklari, yerleri ve 
kisileri isimlendirme ve kendi isimlendirmelerini koruma hakkina sahiptirler.
Dersim Koçgiri halkının bireyleri haklarindan herhangi birisi tehdit altina 
girdiginde, Dersim Koçgiri halkının bireyleri ve devletler bu hakkin guvencesi 
icin gerekli onlemleri alacak ve ilgili kisilerin politik, hukuki ve idari 
prosedurlerin gelisimini kolaylikla takibi ve anlasilmasi için gerektiginde bir 
tercumandan veya baska araçlardan yararlanmasini saglayacaklardir.

DORDUNCU BOLUM (Egitim ve Ogretime iliskin haklar)

Madde 14
Dersim Koçgiri halkının bireyleri  kendi çocuklarına, her turlu kamusal egitim 
ve ogrenime ve her duzeyine erisim hakkina sahiptirler Dersim Koçgiri halkının 
bireyler , kendi kulturel yontem egitimi ve ogrenimine uygun, kendi dillerinde 
egitimin yapilacagi okul ve egitim sistemlerini kurma ve kontrol etme hakkina 
dasahiptirler. Kendi toplumlarindan uzakta yasayan Dersim Koçgiri halkının 
bireyleri kendi kulturlerine uygun ve kendi dillerinde egitimin yapildigi bir 
egitim-ogretime erisebilmelidirler. Devletler gerekli uygun kaynaklari bu amaçla 
seferber edeceklerdir.

Madde 15

Dersim Koçgiri halkının bireyleri, her turlu kamusal egitim ve bilginin 
kulturlerinin, geleneklerinin, tarihlerinin ve ozlemlerinin çesitligini ve 
haysiyetini tam ve dogru yansitmasi hakkina sahiptirler. Devletler, ilgili Dersim 
Koçgiri halkının bireyleriyle  istisare halinde, onyargilari ve ayrimciliklari yok 
etmek,hosgoru ve anlayisi saglamak , otoktan halklar arasinda ve diger 
topluluklar arasinda iyi iliskilerin kurulmasi icin gerekli onlemleri alacaklardir.
Madde 16
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Dersim Koçgiri halkının bireyleri kendi dillerinde kendi haber organlarini 
olusturma hakkina sahiptirler.Ayni zamanda esit kosullarda her turlu medya’ya 
erisim hakkina sahiptirler. Dersim Koçgiri halkının bireyleri ve devletler 
Kamusal haber organlarinin,Dersim  Koçgiri halkının bireyleri kulturel 
çesitliligini dogru yansitmasi icin gerekli onlemleri alacaklardir. Bu alanda 
Dersim  Koçgiri Bilimler Akademisi, Dersim  Koçgiri Sosyal Bilimler 
Akademisi,Dersim  Koçgiri Tarim Bilimler Akademisi,Dersim 
KoçgiriTeknoloji Bilimleri Akademisi,Dersim  Koçgiri TIP Bilimler 
Akademisi,Dersim  Koçgiri Ekolojik Bilimler Akademisi,Dersim  Koçgiri, Hava 
Kara, Deniz Bilimleri Akadesi, Universitler, Bilimsel Arastirma Merkelerini 
kurma, haklarina sahiptir.

Madde 17
Dersim  Koçgiri halkının bireyleri ulusal ve uluslararasi is hukukunun 
ongordugu tum haklardan tam olarak yararlanma hakkina sahiptirler.

BESINCI BOLUM 5 (Sosyal Guvenlik ve Gelismeye iliskin haklar)
Madde 18
DersiKoçgiri halkının bireyleri, istedikleri takdirde, haklari, yasama biçimleri ve 
geleceklerini ilgilendiren konularda alinacak kararlara , kendi prosedurlerine 
uygun olarak seçtikleri temsilcileri araciligiyla karar alma sureçlerinin tum 
asamalarinda ve tam olarak katilma hakkina sahiptirler. Ayni zamanda kendi 
kalici kurumlarini koruma ve gelistirme hakkina sahiptirler.

Madde 19
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, istedikleri takdirde, kendilerini 
ilgilendirebilecek yasal ve idari duzenlemerin hazirliklarina katilma ve onlari 
takip etme hakkina sahiptirler. Koçgiri halkının bireyleri, kendilerini 
ilgilendiren tum onlemlerin kabulu ve uygulanmasindan once devletler ilgili 
halklarin ozgur iradesini gozeterek rizasini almalidirlar.

Madde 20
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, politik, ekonomik ve sosyal sistemlerini 
koruma ve gelistirme, kendi geçim kaynaklarindan ve gelisiminden azami 
guvenlik sartlarinda faydalanma, ekonomik, geleneksel ve diger aktivitelerini 
gerceklestirma hakkina sahiptirler. Kendi geçim kaynaklarindan mahrum 
birakilmis olan Dersim Koçgiri halkının bireyleri hakkaniyetli ve dengeli bir 
tazminat hakkina sahiptirler.

Madde 21
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, onlarin ekonomik ve sosyal durumlarini acil, 
gerçekci ve sureklilik arz edecek sekilde iyilestirmeye yonelik ozel 
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duzenlemerden faydalanma hakkina sahiptirler. Ayrica is, egitim, mesleki 
yonlendirme, lojman, altyapi hizmetleri, saglik ve sosyal guvenlik gibi alanlarda 
da bu duzenlemelerden yararlanma hakkina sahiptirler. Yaslilara, kadinlara, 
gençlere, çocuklara ve ozurlulere ait haklara ozel bir onem ve dikkat 
verilmelidir.

Madde 22
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, Kendi gelisme haklarini yururluge sokmak 
amaciyla kendi onceliklerini ve stratejilerini tanimlama ve hazirlama hakkina 
sahiptirler. Ozellikle, saglik, lojman ve kendilerini ilgilendiren diger ekonomik 
ve sosyal programlarini tanimlama ve hazirlama ve imkanlari olcusunde bu
programlarini kendi kurumlarinin olanaklariyla yonetme hakkina sahiptirler.

Madde 23
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, kendi ilaç yapim teknikleri ve geleneksel 
tibbi pratiklerini gerceklestirme hakkina sahiptirler. Buna tibbi bitkileri, 
hayvanlari, hayati minarelleri koruma hakki da dahildir. Ayni zamanda hiçbir 
ayrimcilik olmadan, tum saglik kurumlarina, saglik hizmetlerine ve tibbi 
tedaviye erisebilmelidirler.

ALTINCI BOLUM (Sivil koruma, Mulk edinme ve Saglik’ a iliskin haklar)

Madde 24
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, onlari topraklarina, yurtlarina, irmaklarina, 
kiyilarina ve sahip olduklari, geleneksel olarak yasadiklari ve islettikleri diger 
kaynaklara baglayan ozel, manevi ve maddi baglarini koruma ve bu baglarini 
guçlendirme hakkina sahiptirler ve bu baglari gelecek kusaklara aktarma 
konusundaki sorumluluklarini ustlenme hakkina sahiptirler.

Madde 25
Dersim Koçgiri halkının bireyleri , kendi topraklarini ve yurtlarini, bir baska 
deyisle onlarin tum çevrelerini olusturan topraklar, hava sahalari, sular, irmaklar 
ve kiyilar, bitki ortusu, hayvan turleri ve geleneksel olarak sahip olduklari, 
yasadiklari ve islettikleri diger dogal kaynaklara sahip olma, isletme, 
degerlendirme ve kullanma hakkina sahiptirler. Ozellikle yasalarina, 
geleneklerine ve goreneklerine, mulk edinme rejimlerine ve dogal kaynaklarini 
isletme ve kullanmayla yukumlu kurumlarinin tam olarak taninmasi hakkina ve 
de bu haklara her tur mudaheleyi, yabancilastirmayi ve minimize etme 
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girisimlerine karsi devletler tarafindan etkili koruma onlemleri almasi hakkina 
sahiptirler.

Madde 26
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, geleneksel olarak sahip olduklari, yasadiklari 
ve islettikleri ama kendi ozgur iradeleri ve rizalari olmadan el konulmus, isgal 
edilmis veya harap edilmis topraklarini ve yurtlarini elde etme hakkina 
sahiptirler. Eger bu mumkun degilse hakkaniyetli ve dengeli bir tazminat 
hakkina sahiptirler. Eger ilgili taraf halklar ozgur iradeleriyle baska bir sekilde 
karar versmislerse, tazmin etme sekli kaliteleri, hacimleri ve hukuki statuleri 
bakimindan denk olan toprak, yurt ve dogal kaynaklar olacaktir.

Madde 27
Koçgiri halkının bireyleri, kendilerini çevreleyen topraklarini, yurtlarini ve 
dogal kaynaklarini koruma, restore etme, yasatma hakkina ve uretim 
kapasitelerini arttirma hakkina ve bu yondeki girisimlere uluslarasi isbirligi 
araciligiyla devletlerin yardimi hakkina sahiptirler. Kendi ozgur iradeleri ve 
rizalariolmadan topraklari ustunde hiç bir askeri faaliyet yapilamaz. Koçgiri 
halkının bireyleri ve devletler, Koçgiri halkının bireyleri topraklari ve yurtlari 
ustunde hiç bir tehlikeli maddenin stok edilmemesi ve bosaltilmamasi için 
gerekli onlemleri alacaklardir. Koçgiri halkının bireyleri ve devletler ayrica, bu 
maddeler tarafindan yol açilan hastaliklarin tedavisi için Koçgiri halkının 
bireyleri tarafindan tasarlanan ve uygulanan kontrollerin, mudahalelerin ve 
saglik taramalari programlarinin yerine getirilmesi için gerekli onlemleri 
alacaklardir.

Madde 28
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, Kulturel ve entellektuel varliklarinin 
taninmasi hakkina ve ayrica bunlar ustunde tam kontrol ve koruma hakkina 
sahiptirler.
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, kendilerine ait bilimleri, teknikleri ve 
kulturlerine ait manifestasyonlari korumalarini, gelistirmelerini ve yasatmalarini 
saglayacak ozel duzenlemelerden yararlanma hakkina sahiptirler. Bunlara kendi 
insan kaynaklari ve baska genetik kaynaklari, tohumlari, dogal ilaç teknikleri,
bitki ortusu ve hayvan turlerine ozgu bilgileri, sozlu gelenekleri, edebiyatlari, 
desenleri ve modelleri, gorsel sanatlari ve sahne sanatlari da dahildir.

Madde 29
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, kendi topraklarinin, yurtlarinin ve diger dogal 
kaynaklarinin kullanimina ve degerlendirilmesine yonelik oncelikleri tanimlama 
ve stratejileri hazirlama hakkina sahiptirler. Ozellikle, kendi topraklari, yurtlari 
ve diger kaynaklari uzerinde etkili olabilecek her turlu projeninonaylanmasindan 
once, ozellikle de mineral, su kaynaklari ve diger dogal kaynaklarin 
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degerlendirilmesi, kullanimi ve isletilmesi konularinda, devletlerden kendi 
rizalarinin alinmasini isteme hakkina sahiptirler. Ilgili Bati Koçgiri halkının 
bireyleri onayi alinarak, bu tur aktivitelerin dogurabilecegi zararlari azaltmak 
icin hakkaniyetli ve dengeli tazminat odemeleri yapilacak, ekolojik, ekonomik, 
sosyal, kulturel ve manevi alanlarda gerekli onlemler alinacaktir.

YEDINCI BOLUM (Medeni ve politik haklar)

Madde 30

Dersim Koçgiri halkının bireyleri, Kendi kendilerini yonetme haklarinin 
ozgullugunu icrasinda, kendi iç isleri ve yerel islerinde bagimsiz olma ve kendi 
kendilerini yonetme hakkina sahiptirler; ozellikle kultur, din, egitim, bilgi, 
medya, saglik, lojman, is, sosyal guvenlik, ekonomik faaliyetler, topraklarinin 
ve dogal kaynaklarinin isletimi, çevre ve yurtlarina yabancilarin erisimi ve de 
bagimsiz faaliyetlerini finanse etme araçlari konularindaki bagimsizlik.

Madde 31
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, kollektif olarak, kendi gelenek ve 
goreneklerine uygun olarak kendi vatandasliklarini seçme hakkina sahiptir. 
Onlar  kisisel olarak, Koçgiri halkının bireyleri oturduklari ulkenin 
vatandasligini edinme haklari onunde hiçbir sekilde engel degildir. Koçgiri 
halkının bireyleri, kendi prosedurlerine gore kurumlarinin yapisini belirleme ve 
bunlara uyeseçme hakkina sahiptirler.

Madde 32
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, kendi kurumsal yapilarini ve insan haklari 
alaninda uluslararasi normlara uygunlugu taninmis, kendi goreneklerini, 
geleneklerini, hukuki islem ve pratiklerini tanitma, gelistirme ve koruma 
hakkina sahiptirler.

Madde 33
Koçgiri halkının bireyleri, kollektif olarak, bireylerin kendi topluluklarina karsi 
sorumluluklarini belirleme hakkina sahiptirler.

Madde 34
Dersim Koçgiri halkının bireyleri, ozellikle de uluslararasi sinirlar tarafindan 
bolunmus olanlar, bu sinirlar araciligiyla baska halklarla iletisim kurma, iliski 
gelistirme, kooperasyon baglari olusturma hakkina sahiptirler. Ozellikle manevi, 
kulturel, politik, ekonomik ve sosyal alanlarda.Dersim Koçgiri halkının bireyleri 
ve devletler bu hakkin icrasi ve bu haktan yaralanilmasi icin gerekli onlemleri 
alacaklardir.
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Madde 35
DersimKoçgiri halkının bireyleri, yapilan antlasmalarin, daha somut olarak 10 
Agustos 1920 yilinda imzalanan Sevr Antlasmasi, uzlasmalarin, ozellikle Aliser 
önderleiginde 26 KASIM 1916 yilinda Rusya’nın  Bagimsizligi icin varilan 
uzlasmalarin ve devletlerle veya temsilcileriyle yapilan yapici duzenlemelerin 
devletler veya temsilcilerince bu duzenlemelerin ruhuna ve esas amacina uygun 
olarak, taninmasini, onore edilmesini, uyulmasini ve uygulanmasini isteme 
hakkina sahiptirler. Baska araçlarla cozulemeyen uzlasmazlik konulari, ilgili 
tum taraflarin ortak rizasiyla yetkili uluslararasi mahkemerin huzuruna 
goturulmelidir.

SEKIZINCI BOLUM (Uluslararasi isbirligi ve Dis ilis kilere iliskin haklar)
Madde 36
Devletler, ilgili Dersim Koçgiri halkının bireyleriyle  istisare halinde, bu 
deklarasyonla sunulan duzenlemelerin eksiksiz ve etkili olarak uygulanmasi icin 
gerekli tum onlemleri almalidirlar. Bu deklarasyonla açiklananhaklarin, Koçgiri 
halkının bireylerinın  somut bir biçimde yararlanmasini saglayacak sekilde, 
devletlerin iç yasamalarina uyarlanmasi ve eklenmesi gerekir.

Madde 37
Dersim Koçgiri halkının bireyleri; politik, ekonomik, sosyal, kulturel ve manevi 
gelisimlerini surdurebilmek ve bu deklarasyonla taninan haklarindan ve 
ozgurluklerinden yararlanmak icin uluslarasi isbirligi çercevesinde, devletlerden 
tam ve eksiksiz finansal ve teknik yardim alma hakkina sahiptirler.

Madde 38
Dersim Koçgiri halkının bireyleri devletlerle yasanan uzlasmazliklarin ve 
çatismalarin cozumu icin ve bu konuda acil kararlarin alinmasini saglamak için 
her iki taraf icin hakkaniyetli ve kabul edilebilir olan islemlere basvurma 
hakkina sahiptirler. Ayni zamanda, bireysel veya kollektif haklarina karsi 
girisilen her turlu tecavuze karsi etkili itiraz yollarina basvurma hakkina 
sahiptirler. Alinan tum kararlar ilgili halklarin gelenek ve goreneklerini, 
duzenlerini, hukuki sistemlerini goz onunde bulunduracaklardir.

Madde 39
Birlesmis Milletler sisteminin ilgili uzman organlari ve kurumlari ile diger 
hukumetlerarasi organizasyonlar bu deklarasyonla açiklanan duzenlemelerin tam 
olarak hayata geçirilmesi icin diger seferberliklerin yaninda, gerekli finansal 
isbirligini ve teknik yardimi seferber etmelidirler. Dersim Koçgiri halkının 
bireyleri kendilerini ilgilendiren sorunlarin çozumune katilimini saglayacak
olanaklar ve araçlar saglanmalidir.

Madde 40
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Birlesmis Milletler orgutu, bu deklarasyonun uygulanmasini saglamak için 
zorunlu onlemleri alacaktir,ozellikle de Dersim Koçgiri halkının bireylerinin 
dogrudan katilimiyla , bu alanda ozel yeteneklerle donanmis yuksek duzeyde bir 
organ kurmak yoluyla. Birlesmis Milletlerin tum organlari bu deklarasyonun
ongordugu tum duzenlemelere tam olarak uyulmasini ve uygulanmasini 
kolaylastiracaklardir.

DOKUZUNCU BOLUM (Ki şi onuruna ili şkin haklar)

Madde 41
Bu deklarasyonla taninan haklar DersimKoçgiri halkının bireylerinin yasam, 
onur ve huzur’una iliskin azami ve zorunlu normlari oluşturmaktadırlar.

Madde 42
Bu deklarasyonla taninan tum haklar ve ozgurlukler kadin erkek farki 
gozetmeksizin, tüm DersimKoçgiri halkının bireyleri icin ayni şekilde garanti 
altına alınmıştır.

Madde 43
Bu deklarasyonun hiçbir duzenlemesi Dersim Koçgiri halkının bireyleri nin var 
olan veya sahip olmaya muktedir olduğu haklarından mahrum edilmesi veya 
onları sona erdirecek sekilde yorumlanamaz.

Madde 44
Bu deklarasyonun hiçbir duzenlemesi; bir devlete, bir gruba veya bir sahsa 
Birleşmiş Milletler Anayasasına  tezat bir eyleme, bir faaliyete girisme hakki 
verecek biçimde yorumlanamaz.
Madde: Dersim Koçgiri, kendi bilimsel ve Hukuksal Kurumlarini, olusturma 
hakkina sahiptir. Anayasa  Hazirla Kurumu  ve Mahkemesi  Federe Devlet 
Konseyi , Parlemeento, Senato,  Ulusal bagimsizlik ve Güvenlik kurum ve 
ordularini  kurma hakkina sahiptir. bütün sömürgeci askeri ve siyasi güçler 
Dersim ve Koçgiri'yi terketmelidir.

DERSIM  KOCGIRI PARLAMENTOSU 
VE

Kürdistan sorununun Çözüm ve  Çözümsüzlüğü  Üzerine

SORUNA BAKI Ş
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NATO Genel  Sekreteri,   Anders  Fogh Rasmussen  PKK ‘nin  koşulsuz silah 
bırakmasını  istedi.Atina’da  Costas  Karamanlis,  Dora Bakoyannis,  Evangelos 
Meimarakis  görüştűkten sonra,  iki  günlük ziyaret  için  Türkiye’ye  gidecek.294 

Ankara’da   Abdullah Gül, Recep Tayip Erdogan, Ahmet Davutoglu, Mehmet 
Vedci Gönül, ve Genel Kurmay Başkanı Ilker Başbuğ ile gôrûşecek. Bu arada 
Gûney  Kurdistan’da  bir  siyasal  parti  yasaklandı  ve  peşmergler  Kandil’deki 
PKK, nin kontrol  merkezlerine  yerleştirildi ği  bildildi..  ABD,NATO ,AB ve 
TC’in  Kürdistan  ilgili  yeni  oyunlar  sahnede.  Olaylar,  olgular,ilişkiler, 
gerçeklikten  saptırılıyor.  Yorumlar,değerlendimeler,”yol”cu”lar,  uluslararası 
ili şkilerin doğasını açıklamaktan uzak.Bir yandan  Fizik, kimya, bioloji bilim 
psikologlar, sosyal  psikiatrlar psikoloji  bilimlerini  devletinin sürdürdüğü otuz 
yıllık psikolojik savaşta “mehmetçik” görevlerinde. AKP hükûmeti Kürdistan 
sorunun  çözümünü  Polis  Akademisine  hevale   etti.  Oysa  Kürdistan  sorunu, 
sadece Türkiye’nin bir iç sorunu, polis bakanının çözebileceği bir sorun değil, 
uluslararası  bir  sorundur.  Bu  savaşta,  öldürülen  on  binlerce  insandan,4000 
köyün boşaltılmasından 6000.000 kürdün toprakları zorla göçe zorlanmasından, 
sömürce  devletin   Kuzey  Kürdistan  inşa  ettirdiği  barajlar  politikası  sonucu 
ülkesini  terketmeye  zorlanan  9000.000  Kûrdistanlıdan  en  başta  TC  devleti, 
Genel   Kurmay  ve  Polis   bakanlığı  sorumludur.  Bu  savaş  suçlularının 
Uluslararası  Ceza  Mahkemesinde  yargılanmaları  gerekirken,  savaş  suçluları 
“melekler” kılığında.Sömürgeci devletin ordusu ve eğemen sınıfları arasındaki 
çelişkiler  Kürdistan  ve  Orta  Doğu,  Afganistan  pazarlarını  kaybetme  de 
düğümleniyor  ve  bu  telaş  emperyalizm  ile  halklar  arasındaki   çelişkileri 
derinleştiriyor,uluslararası ilişkileri askerileştiriyor.

          Islâmcı AKP ‘nin yaptığı “açılım”dan sonra Ilker Başbuğ’un açıklaması 
MHP’li faşistleri ve  CHP’li sosyal fasistleri harekete geçirdi,  

Ilker Başbuğ’a göre, « .  “Anayasa'nın değiştirilmesi teklif bile edilemez 
olan 3'üncü maddesinde ifade edildiği gibi "Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir." Türk Silahlı Kuvvetleri, ATATÜRK 
tarafından  bizlere  emanet  edilen  ve  Anayasa'nın  3'üncü  maddesinde  de 
belirtildiği  şekilde;  Türkiye  Cumhuriyeti'nin  ulus-devlet  ve  üniter-devlet  
yapısının  korunmasında  taraftır  ve  taraf  olmaya  da  devam  edecektir.  (..).  
 Bugüne kadar bölücü terör örgütü ile mücadelesinde 5003 evladını şehit veren 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasa ve yasalar çerçevesinde, bölücü terör örgütüne 
karşı  bugüne kadar dünyada eşine hiç rastlanmayan bir  başarı  ve özveriyle  
yürüttüğü mücadeleye bundan sonra da artan bir kararlılıkla devam edecektir.  
  Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  bölücü  terör  örgütüne  karşı  yürütülen  mücadeleyi 
kararlılıkla  sürdürürken,  güvenlik  alanının  dışında  kalan  ekonomi,  sosyo-
kültürel  ve  uluslararası  alanlarda  da  devlet  tarafından  gerekli  tedbirlerin 
alınmasının önemli olduğuna inanmaktadır. 

294 http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news_57067.htm
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      Türk  Silahlı  Kuvvetleri;   Ulus-devlet  ve  üniter-devlet  yapısına  hiçbir  
gerekçeyle zarar verilmesini kabul edemez.

      -  Terör örgütü ve destekleyicileriyle ilişki kurulmasına yol açabilecek hiçbir 
faaliyet içinde bulunamaz..»295 

  Emperyalist TC  sömürgeciliğin faşist MHP ise;« bize göre bir yıkım projesi 
olan bu Kürt  açılımı,  demokratik  açılım projesi,  bir  devlet  projesi  değildir.  
AKP’li Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün desteklemiş olması, bu projeyi 
devlet  projesi,  devlet  politikası  yapmaz,  bu  ortaya çıkmıştır.  Bu  proje,  dış  
mihraklı, Sayın Abdullah Gül destekli AKP projesidir »

 Faşist  MHP’lilerden  geri  kalmayan  sosyal  faşist Deniz  Baykal,Hükümetin 
yürüttüğü  Kürt  açılımı  çalışmalarının  destek  veren  Milli  Güvenlik  Kurulu 
(MGK) hedef aldı. Baykal, “MGK bildirisi kaygılarımızı gidermedi. Bilmeden 
bu sürece katkı vermek yanlıştır. MGK çalışmanın içeriğini biliyor mu? Yapılan  
sürecin  nereye  gideceği  belli  değil.  Bu  olayın  götürülüş  tarzı  çok  değişik  
anlayışlara  sahip  insanları  sürecin  parçası  haline  getirme teşebbüsüdür.  
Birileri süreci desteklemek zorunda kaldı” dedi

            Nedir TC sömürgecilerin  AKP ile olan çelişkileri?Nedir TC egemen 
lerinin Kurdistan ulusunun kendi kaderini tayin etme hakkı karşısındaki telaşı? 
Ortadoğu  ve Orta Asya pazarları için  cançekismeleri mi? Nedir bunların esas 
çelişkileri? Afganistan’da NATO ve ABD yenilgisi ayni zamanda TC yenilgisi 
değil midir? Neden  Erdoğan NATO’dan  PKK ye karşı  savaşacak askeri güç 
istiyor? 1150.000 asker 35000 subay  8000 general  ve Amiral  65.000 paralı 
asker yetmiyor mu? Açılım  girişimi  ile TC Avrupa birliğine girerse, NATO 
güçleri PKK ye karşı savaşacak güç olacak. Ilker Başğ« Türk Silahlı Kuvvetleri, 
bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken,(...)  
uluslararası  alanlarda  da  devlet  tarafından  gerekli tedbirlerin  alınmasının 
önemli  olduğuna  inanmaktadır..»   derken  bunu  kastetmektedir.Bu  açıdan 
Kuzey  Kürdistan’da   silahlı  mücadelenin  gelişmesi   tarihsel  olarak  başarı 
sağlaması,    karşıt  düsman   güçlerin,  NATO  askeri   birliklerini  kurtuluş 
hareketine  karşı   kullanacakları  açık  ve  seçiktir.  Düşman  birlikleri  siyasi 
partileri,  içte karşılıklı olarak birbirlerini dıştalayabililer. Ama son tahlilde,onlar 
Kürdistandaki  silahlı  mücadeleye   karşı  birleşirler.  Karşımızda   bir  yandan 
temele oturmayan çeliskili AKP politikası ve aynı zamanda  bu politika da  rol 
oynayan    üçlü  çetenin  psikolojik,  askeri  ,  siyasi  ve  ekonomik  savaşı  var. 
Bilindiği gibi,”savaşta saldırı ve savunma, ilerleme ve çekilme, yengi ve yenilgi, 
hepsi birer çelişik olgudur. Biri olmadan, öbürü olamaz. Bu iki yön birbirlerine 
karşı savaşım verdiği gibi birbirleriyle birlik halindedir ve savaşın bütünlüğünü 
meydana getirirler, gelişmesini sağlar ve savaş sorununu çözüme ulaştırırlar.”
295 http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news_57067.htm
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TC   GENEL  KURMAY  BAŞKANI  VE  KÜRD İSTANLI  ÇOCUKLARA 
KARŞI  SAVAŞI

Kürdistan’daki  emperyalist  işgalin  temsilcisi,  köylerin   ve  kentlerin 
yıkımcısı,TC Genel Kurmay Başkanı,Ilker Başbuğ, hangi hakla Diyarbakır’da 
Kûrt  çocuklarının yüzlerine dokunuyor? 100 yıllık jenosidden ve Otuz yıllık 
savaştan  15  milyon  Kuzey  Kürdistanlıyı  topraklarından  kovan,  Kürdistan 
topraklarının %31 sular altında bıraktıran  bu yenik  ordular komutanı hiç bir 
zafer  kazanmamış  olan   Ilker  Başbuğ, utanmadan  ne tür yalanlar söylüyor? 
Kürdistan halkının ulusal demokratik istemlerini  jenosidle bastiran bu tür ordu 
ve polis mensuplarından siyasal çözüm beklenir mi? Eğer beklenmiyorsa, neden 
Kuzey Kürdistanlılar bu sömürgecilerden hala umut bekliyorlar ve  Emperyalist 
sömürgeci TC  polis yöntemlerini ile yüzyüze  kalıyorlar?

Emperyalist  TC,  Kürdistan sorununu,    yïllardır  halkımıza  baskı  ve işkence 
yapan  Içişleri Bakanlığına işkencesi  Polis ekiplerine bıraktı .Osmanlı’dan bu 
yana emperyalist gelenek, Talat’la Ermenilerin, Greklerin, Assuri keldanilerin 
jenosidlerine  dek,  Mustafa  Kemal’den  ,  Ismet   Inonu ve  Şükrü  Kaya   ‘ya 
Koçgiri  Dersim jenosidine   kadar   TC  bugün  yeniden   haysiyetsizliklerine 
dőnűştűrümdű/. Dersim jenosid yasasının fermanını veren  Mustafa kemal ile 
Fevzi çakmak emirleriyle     Meclise sunan Polis Bakanı Sükrü Kaya’dır . Şimdi 
Polis Bakani ,   Beşir  Atalay  ve polis ekiperiyle yeni   bir  Kürd jenosidinin 
planlıyorlar. Ilkin, "Kürt Meselesinin Çözümü: “ değil, Kürdistan sorununun bir 
çözümdür. Bunun yeri Polis Bakanligi değildir. Eğer Türkiye’nin  modeli varsa, 
Kürdistan’ın  da  bir  modeli  olmalı.  Emperyalist  Türkiye’   sömürgesini 
kaybetmemek için yeni sömürgeci yöntemlerle soruna yaklaşıyor. Bunu yapan 
da  Polis  örgütüdür.  Yüzbinlerin  katili,cinayetlerin sorumlusu  bir  ekip.  Oysa 
sorunun Kürdistan’ın  kendi  Parlemento’da referandum’la   açması  gerekirdi. 
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Kuzey  Kürdistan’ın  TC egemenligi altında kalıp kalmayacağı sorununda karara 
sahibi  sömürgeci  TC parlementosu   değil,  Kürdistan  ulusunun iradesi  karar 
verecektir. Zira biz türk ulusundan degiliz. Türkiye ise bizim vatanımız değildir. 
Burada Kürdistan ulusunun  kendi  kaderini  tayin etme  hakkina  sömûrgeci 
esaretçiler  değïl  Kürdistan ulusu karar verecektir Öcalan yakalandıktan TC’ye 
teslim olduktan sonra Kürdistan devriminin kazanımlarından biri olan Kürdistan 
Parlementosunu  feshetti.” Özerk  Bölgenin  Diyarbakır’da  bir  Parlamentosu 
olacak  mıdır?  Bu  parlamentonun  kendi  kuruluş  kanununu,  iç  tüzük  ve 
yönetmenliklerini  inşa  ederek  hayata  geçiren  bir  hukuku  ve  statüsü  olacak 
mıdır? Seçimleri  yapıp parlamento oluşturduktan sonra, bu hukukun bölgede 
bağlayıcılığı  olacak mıdır?  Özerk  bölge Başkan’ını  seçebilecek  midir,  vergi  
toplayıp,  kendi  gümrük  kapılarını  kuracak  mıdır?  Askeri-Polis  gücü  olacak 
mıdır?  Merkezi  Hükümetle  dış  politika,  Ekonomi  ve  savunma  konularında 
işbirli ği yapacak mıdır ? Yer altı ve yer üstü kaynaklarını kimlerle nasıl ve ne 
şekilde  işletecektir,  projeleri  globalizme dahil  olacak  mıdır ?  diye  soruyor 
Sürgünde Kürdistan Parlementosuna  başkanlık eden Sn Yaşar Kaya.  Güney 
Kürdistan’da iken ” 9 temmuz 2007 de. Dilbixwin Dara’ya verdiği demeçte Eger 
ez  bikaribim  dengê  xwe  bidim,  ezê  dengê  xwe  bidim  AKP.  Eğer  oyumu 
kullanma  imkanım  olsaydı;  OYUMU  AKP'ye  verirdim. ”  demişti.Son 
yazısında Kaya”  Bizim Kürt sürgünlerinin bu sürece yardımcı olmak gibi bir 
görevimiz var.  Türkiye’de uzun yıllar,  en karanlık günlerden bu güne kadar  
emek  vermiş,  yazmış  çizmiş,  politika  yapmış  bir  kuşak  bugün  yurt  dışında  
sürgünde yasamaktadır. Bunlarla görüşmek gerekli, ben de kapısı görüşmeye 
açık  o  kuşaktan biriyim.”296 diye  yazdı  Kemal  Burkay  ise,  «Hükümetin  bu 
tutumunu da cesur buluyorum, bu kadarı bile önemlidir. Sorunu kabul etmek, 
sorunun  eski  yöntemlerle  çözülemeyeceğini  görmek  ve  çözüm için  de  tüm 
taraflarla bir diyalog ortamı aramak; bunlar olumlu. Bence AKP hükümetinin bu 
adımı cesur bir adım ve buna yardımcı olmak gerekir.297  .

 Oysa her iki politikacı biliyor ki ,TC ordusu,bűtűn, hava ,kara ve deniz 
kuvvetleriyle, ABD, AB et NATO teknolojisi ile 25 yïldan beri  Kürdistan’daki 
savaşta  öldürmediği  çocuk  bırakmadı.  4000  den  fazla  köy  yokedildi, 
topraklarının  %  31  toprakları  suları  kalan  9000000  Kürdistanlı  topraklarını 
terketti, TC ordusunun sürdürdü savaştan 6000 000 ülkesinden kovuldu. Imha ve 
inkâr politikası jenosidlerin bir  parçası  olarak TC devletinin askeri  ve siyasi 
politikası  budur..Hedefi,  planlı   devlet  politikası Kürdistanı  bir  bütün olarak 
ortadan  kaldırmaktır.  Bu  anlamda  TC  ordusundan,  devletinden  barış  ya  da 
siyasal  çözüm  beklenebilinir mi? TC ile birlikte Iran Irak, Suriye devletleri 
işgal ettikleri  Kürdistan topraklarından çekilebilirler mi? TC devlet   Başkanı 
Abdullah Gül, General Charles de Gaulle ‘ün Cezayir’in bağımsızlığını  tanıdığı 
gibi Kürdistan’ın bağımsızlığını tanıya bilecek mi? Kürdistan’daki emperyalist 

296  Yaşar Kaya, http://www.kurdistan-post.com/Niviskar-op-viewarticle-artid-1901.html
297 Kemal Burkay, http://kurdistan.nu/dk-yazilar/burkay_soylesi_cihan.htm

183



sömürgeci   işgale devam ettikleri  sürece,   sonlarının  ABD emperyalizminin 
Wietnam’daki  yenilgilerinden farklı  olmıyacağını   kim inkâr  edebilir?  Nedir 
çözüm? Nedir  model  ?  çözüm modele bağlıysa,  model  Kürdistanidir.  Yoksa 
Norveç ya da çek ,slovak , Tükiye  modellerini ileri sürenlerin tezleri  aslında 
pratikte Kürdistandaki emperyalist sömürgeci  güçlerin işgalini savunuyor  ve 
ilhakları meşru göstemek; Kürdsitan Ulusal  sorununu polisiye yöntemlerinie 
indirgemekten  baska  bir  anlama  gelmiyor.  Kürdistan  ulusunun  kendi  siyasi 
birligin devletini  kurmasını redenlerin model  aramalarına  gerek yok..   Eğer 
model  arıyorlarsa, gerçek model Kürdistan modelidir. Bu model en başta, bütün 
emperyalist  sömürgeci   güçlerin   Kürdistan’dan  kayıtsız  şartsız  çıkmalarını 
öngörür. Ancak o zaman, Kürdistan halkı  emperyalist sömürgeci  devletlerle 
değil, komşu halklarla barış masasına oturabilir.

Bu çözümün önündeki ilk engel, emperyalist sömürgeci  işgalçi  ordususu 
devleti ve hükumeti pôlisidir.

 Otuz yıllık  savaşta en çok zarar  gören çocuklar  ve bayanlar  ve yaşlı 
kişilerdir. Genel Kurmay Başkanının  Diyarbakır’daki resmi,  gőrünürde,  sanki 
bir şevkat,ama özünde, resim, TC askeri  Kürdistan halkına  saldırı politikasının 
bir  parçasıdır.  Aynı  imgede  'İki  zıt  anlam'la  ilişkideki  çelişkidir.  Pratikte 
diyalektik  çelişki  bir  şeyin  başka  bir  şeyle  değil,kendi  boşluğu ile  kurduğu 
ili şkidir dediğimizde  imgede  bu iki   'karşıtlı'  anlam ortaya çıkıyor.  Birinci 
anlamda,  Ilker   Başbuğ’un  çocuğun  yűzűne  bakarken,'karşıtlık'  iki  anlamı 
varsayıyor   sömürge  Kürdistan’da   kalmak  için  bu  çocuklari  mutlaka 
öldürmeliyim.  O  Kara  Kuvvetleri  Komutanı,  iken   çocukların  uluslararası 
hukukla  güvence  altına  alınan  "anadilde  eğitim hakkı"nın  devletçe  güvence 
altına  alınmasının  "ulus  devlete"  karşı  olduğunu  iddia  etmisti.. Birincisi, ,” 
güvenlik  güçlerine  “taş  attıkları”  gerekçesiyle   sadece  bir  kentte,  12-18 
yaşlarındaki   3000  civarında  kürd  çocuk  terör  örgütüne üye  oldukları 
suçlamasıyla  aylardır  tutuklu  bulunuyorlar,  yargılanıyorlar  ve  haklarında 
yaşlarının  iki  katına  varan  hapis  cezaları  isteniyor.  Ikincisi,  Genel  Kurmay 
Başkanı  Ilker  Başbuğ’un  resmi  ve  söylemi   TC  ordusunun    birer   utanç 
sayfasıdır, yeni bir vahşet ve vicdansızlık örneğidir.   « Kuvvet Komutanlarımız 
ve  Jandarma  Genel  Komutanımız  ile  birlikte  bölücü  terör  örgütüyle 
mücadelenin  veya  bizim  ifademizle  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  icra  etmekte  
olduğu İç Güvenlik  Harekâtının yürütülmekte olduğu en önemli  bölgedeyiz.» 
diyordu.   Dünya  kamu  oyunu  aldatmak  için  göstermelik  resimler,en  ince 
psikolojik  savaş  yőntemidir.  Hapisteki  çocuklar  mï  terrorist,  yoksa TC ordu 
mensuplari ya da Ilker Basbuğ mu?

Gerçek şu ki, Kürdistan’da  emperyalist sömürgeci  türk burjuvazi ile Kürdistan 
halkı  ve  proletarya arasında çok derin çelişkiler vardır.  Savaş  bu çeliskileri 
derinleştiriyor. Kûrt ticaret burjuvazisi ve toprak ağalarının bir kısmı osmanlıdan 
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bu  yana  dinci  ve  işbirlikçi  politikalarını  sömürgeci  devletten  yana 
sürdürüyorlar. 

Bunlar  hem  ABD  emperyalizminin  hem de  emperyalist  türk  burjuvazisinin 
işbirlikçileridir. Kürdistan Kurtuluş Mûcadelesinin amansız düsmanlarıdır. ABD 
emperyalizmi ve TC emperyalist  burjuvazisi, işbirlikçi Kûrt ticaret burjuvazisi 
ve  toprak  ağaları,  batılı  emperyalist  ülkeler  ve   Nato  Kürdistan’daki  silahlı 
mücadeleyi   tasviyeden  yanadırlar.  Güneş  tenli  beyaz  emperyalist  beyinli 
Obama, PKK ile El  Qaida yı  özdeslestirirken Nicolas Sarkozy,  ETA ile A l 
Qaida yı aynilestirdi. Oysa Al Qaida ABD emperyalizmin terrorist  politikasının 
ürünüdür. PKK ile ETA ulusal Kurtuluş hareketleridi

Türkiye  Cumhuriyeti  devleti  Osmanlı  İmparatorluğunun  mirasçısı  olarak 
emperyalist  ve  sömürgeci  bir  devlet  ezilen  Kûrd  ulusunun bütün  haklarinin 
inkari üzerine kuruldu Kurdistan ‘ı askeri siyasi ve ekonomik isgali altinda tutan 
TC, Uluslararası hukukun öngördüğű haklardan ezilen Kürd ulusunu  yoksun 
bıraktı.  Kürdistan  ulusu en  azgın  jenosidçi  uygulamları  yaşadı:  Kûrdistan’ın 
diğer parçalarını  sömürgeleştirmeyi  temel amaç olarak  pratige  indirgeyen TC 
devleti ,  başta  Güney Kürdistan’ın petrolü olmak üzere zenginlik kaynaklarına 
el koyma sevdasında.  Eğemen  sömürgeci  tek devletin  tek ulus, tek dil tek ülke 
ideolojisi  Kemalizm jenosid, katliamlar ve inkarın temelidir;Kürtlerle, Türklerin 
Türk üniter ulus devleti içinde birlikte yaşamalarının olanaklı değildir.

Bu çelişkiler öyle çelişkilerdir ki, barıştırılmaları olanaksızdır. Çünkü bu 
iki  sınıf  arasındaki  çıkarlar  birbirine  tamamen  zıttırlar.  Burjuvazi  üretim 
araçlarının  mülkiyetine  ve  tüm  zenginliklere  sahiptir.  Emperyalist  Türk 
Burjuvazisi  ise,  hiç  bir  siyasal  hakka  sahip  olmayan  Kürdistan  ulusunun 
topraklarini  yeniden  paylaşma  savaşındadır.  Kürdistan  ulusu   bütün  maddi 
değerleri yarattığı halde,  ülkesinde  yarattığı değerlerden payına düşene sahip 
olma hakkından yoksundur. Sonuç olarak, Emeprayslist sömürgeci TC devleti, 
Iran  Irak  ve  Suriye   sömürgeci  egemenliklerini  Kürdistan’da   sonsuza  dek 
sürdürmek isterken,  Kürdistan halki ve proletarya da bu sömürüden kurtulmak 
ister. Aralarındaki bu karşıtlık ve sürtüşme çetin sınıf savaşlarına  yeniden yol 
açacaktir.. Kürdistan’da yeralti ve yerüstü zenginliklerine el koyan emperyalist 
sömürgeci devletler   sömürgedeki isbirlikçilerine güvenirler. Fakat Emepyalist 
türk burjuvazisine  karsu mücadele  kürd ticaret burjuvazisi ve toprak agalarina 
karsi  mücadele  bir  sinif  mücadelesi;  Kürdistan  proletaryasinin  uzlasmaz 
çeliskiler  mücadelesidir.

Uzlaşmaz  çelişkiler,  her  zaman  çatışmalara  ve  çarpışmalara  yol  açar. 
Çıkarları  farklı  sınıflar  arasındaki  uzlaşmaz  çelişkiler  ancak  DEVRİMLE 
çözümlenir.  Kürdistan’da uzlaşmaz çelişkiler emperyalist s¨mürgecilik devam 
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ettiği sürece varolacaktır. Kürdistan’nin kurtulusu ise  sömürgeci sistemin  son 
bulmasiyla   Kürdistan ticaret  burjuvazi  ve toprak agalarina  karsi  mücadele 
uzlaşmaz  çelişkiler  temelinde  ortadan  kalmayacaktir.  Çelişkiler  her  zaman 
varolacaktır.”298

Emperyalist  sömüregeci  TC  ordusnuna  karşı  mücadelemiz  Kürdistan 
isbirlikci ticaret burjuvazi  ve toprak ağalarına  karşı  mücadeleden  ayrılmaz. 
Bunlari  yedeğine  alan,  koruculaştıran,    Ilker  Başbuğ   sorunun  çözümünde 
Chaim KAUFMANN' da arıyor.

«Chaim KAUFMANN'ın da belirttiği  gibi,  etnik  çatışma ortamlarında 
etnik  grupların  güvenlik  kaygıları,  onları  göç  yoluyla  homojen  yaşama 
alanlarına yönlendirmektedir. Balkanlarda, Kafkaslarda, Irak'ta ve Lübnan'da 
yaşananlar bu durumun birer örneğidir. Türkiye'de ise tam tersi bir durum söz 
konusudur. Ülkemizde farklı  etnik kökenli  vatandaşlarımız arasında ayrık ve 
homojen yaşam alanları oluşmamıştır. Kürt kökenli vatandaşlarımızın bir kısmı  
ülkemizin  batı  illerine  göç  etmiştir.  Bu  durum,  ülkede  sorunun  nasıl  
algılandığını göstermektedir.  Eğer etnik bir çatışma olsaydı, ne Kürt  kökenli  
vatandaşlarımız batı illerine göç edebilirdi ne de göç alan bölgelerdeki halk bu  
göçü kolayca kabullenirdi. »  diyor Ilker Başbuğ.. 

Oysa, Kürdistan  sorunu bir azınlık, ya da alt kimlik sorunu değil, ulusal 
ve sömürgeler  sorundur, çözümü de Kürdistan’in özgürlügu ve bağımsızlığıs 
orunudur. Zira   Kürtler, daha Türkler bu bölgeye gelmeden binlerce yıl önce bu 
topraklarda  yaşayan   halklar  vardi.  Ortadoğu’daki  tarihleri  Perslerden  ve 
Araplardan  da  eskidir.  Emperyalistler  ve  sömürgeciler  dörde  parçalanmıştır. 
Bugün Kürdistan’daki ve söz konusu dört devletin sınırları içindeki nüfusları 40 
milyonu bulmaktadır. Dünyamızda, ülkesi ve nufusuyla böylesine büyük, ama 
hala özgür olmayan, ağır baskı altında olan başka ezilen bir ulus ve  halk yoktur. 
Kürtleri Türkiye’de Türk ulusunun, Irak ve Suriye’de Arap ulusunun, İran’da ise 
başka bir ulusun parçası saymak aşırı zorlama, iradi bir tavırdır. Bir ulusu yok 
saymak  gibi,  onu  başkasına  yamamaya  çalışmak  da  saçmadır.   Kürdistan 
ulusunun da her  ulus gibi  kendi kaderini  tayin etme hakkı  vardır.  Kürdistan 
ulusunun   ayrılıp  bağımsız  bir  devlet  kurma  hakki  vardir/  bağımsız  bir 
Kürdistan  Halk  Cumhuriyetini   onunla  birlikte  Koçgi ri  Dersim;  Batı 
Ermenistan iç federe devletrini, kurmak bizim hakkımız ve görevimizdir. 
Biz hiç bir  koşul atinda Türk,  fars araba sömürgeciliğini kabul etmeyiz. 
Sömürgecilerden “  adil ve demokratik koşullarının yaratılması “ni beklemek 
yanlıştır. Bu açidan bazı Kürdistani partiler, TC sömûrgeciliğine dokunmandan, 
o  sistemin  ülkemizden  defolup  gitmesini  esas  ölçüt  olarak  almadıkları  için, 
onların taleplerinin varacağı son asama yeni sömürgeci sisteminden baska bir 
sey  olmayacaktir.  Örnegin  Fransa  ve  Ilgiltere’nin  bugün  pek  çok  yeni 

298  Dr Ali KILIC; age.
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sömürgecis  var.  Fransa  nin  Afrika  da  uzak  dogudaki  adalardaki  yönetimi, 
emperyalist  ve   yeni  sömürgeci  sistemdir.  Emepryalistlerin  bu  haklara 
kazandiracaklari bir sey yoktur.

           Ikinci yalan “      Örneğin, Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan zorunlu 
iskân politikaları  bazıları  tarafından yanlış  değerlendirilmektedir.  Eğer devlet 
asimilasyon politikası uygulamış  olsaydı, 1928 yılında, Meclisin çıkardığı  bir 
yasa ile batıya göç ettirilen birçok kişinin, ki aralarında isyancı liderler de vardı, 
geri  dönmelerine  izin  verilmesini  nasıl  izah  edebilirsiniz?  Bu  uygulamalar, 
sistematik asimilasyon amacı  güden göç politikaları değildir.  Tam tersine bu 
uygulamalar  isyancı  liderleri  kapsayan,  dar  kapsamlı,  kanun  ile  hukuki 
meşruiyeti  sağlamış  ve  göç ettirilenleri  ekonomik  olarak  mağdur  etmeksizin 
yerine getirilmiştir. ». Peki jenosidi gerçeklestiren ordunuz ve mensupları hangi 
hakla Kürdistan ulusnun topraklari üzerine zorla askeri isgalini sürdürüyorlar. 
Bu ebediyen böyle gidecek mi? Degilse, amaçlar yeni jenosidler mi?

« Kuvvet Komutanlarımız ve Jandarma Genel Komutanımız ile birlikte 
bölücü  terör  örgütüyle  mücadelenin  veya  bizim  ifademizle  Türk  Silahlı 
Kuvvetlerinin icra etmekte olduğu İç Güvenlik Harekâtının yürütülmekte olduğu 
en  önemli  bölgedeyiz.»  diyordu.  MHP’li  faşist   Bahçeli   TC  ordusunun 
emperyalist sömürgeci  şiddet politikasını kutsadı. Emperyalist devletin başkanı 
Abdullah Gül ise,  “Kürdistan  sorununun  emperyalist sömürgeci TC işgalininin 
Kürdistan’da devamına, indirgedi, her konuda olduğu gibi , bu konuda  iki yüzlü 
sömürgeci politikanın devamı olduğu apaçik ortaya koydu.

Aradan  bir   yıl  geçmesine  rağmen,  Istanbul’daki  Ikinci  Ittifak 
Konferansına  katılan  ABD  Başkanı   Barack  Hüseyin  Obama  ‘nın  Kuzey 
Kürdistan  halkını temsilen  Sayîn Ahmet  Türk’le görüşmesi General Başbuğ’u 
hem çileden çikarttı, hem de  ona yol gösterdi. Çileden çıkarttı, zira  Diyarbakîr 
yerine   Başbakan  Erdogan  ve  Genel  Kurmay  Başkanın  paylarına  fospetik 
çukurları   düştü.  Yol  gösterdi,  zira  Hüseyin  Barack  Obama,  PKK  ile   Al 
Qaida’yï  özdeşleştirirken, emperyalist TC devletine, PKK nin sosyal tabanına 
saldırmayı  hedef  gösterdi.  Bu  saldırı  CIA   nin   Istanbul’da   düzenlediğî, 
uygarlîklara  karşı  saldırı  ittifakının  bir  parçasıydı.  Oysa  Al  Qaida,  ABD 
emperyalizminin  askeri dış politikasının bir ürünüydü.Çoğunluğu CIA nin eski 
ajanlartindan oluşuyor. CIA Irak’ta , Turkiye’de  ve Ortadogu’da, Afganistan’da 
ona yakın alt birim oluşturdu. OBAMA nın elini tuttuğu Abdullah Gül’  Islam 
Bankası  Yöneticisi  iken  Al  Qaida  ‘yı  fiannse  etmişti,  Talip  Erdogan  ise 
Talibanları  evinde barındırmıştı.  TC askeri ve siyasi  yöneticileri  ,  ABD yeni 
stratejinin birer uygulayicilaridir. OBAMA, ABD ye döner donmez , Kongreden 
83 milyar  dollar   yeni  bir  yardım çıkartması,  hem bu yeni  kurulan on gizli 
kuruluşu  hem de  2004 de Istanbul’daki Nato toplantısında alınan karara bağlı 
olarak 2008 General Başbuğ  ‘un«   Türkiye, 1984 yılından beri, 24 yıldır bu 
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bölücü  kanlı  terör  örgütüne  karşı  mücadelesine  devam  ediyor.  
Hatırlayacaksınız,  geçen  hafta  ve  daha  önce  yaptığım  konuşmalarımda 
defalarca  ifade  ettiğim  gibi,  terörle  mücadele  ile  bölücü  terör  örgütüyle  
mücadele,  kavram olarak iç  içe olmakla beraber,  birbirinden oldukça farklı  
anlamlar  taşıyor.  Terörle  mücadele  yalnız  devletin  bütün  kurum  ve 
kuruluşlarının değil, sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere bütün halkımızın 
mücadele alanını da kapsamaktadır. »  biçmindeki  söylemidir.  General Ilker 
Başbuğ’un   faşist askeri saldırısı ABD emperyalizminin Ortadoğu politikasının 
bir parçasıdır. DPT ‘ye yapılan saldırı General Başbuğ  ‘un faşist ve emperyalist 
askeri  saldırısıdır.  General  Başbuğ    bunu  şöyle   dile  getiriyor.«  Terörle 
mücadelenin güvenlik, ekonomi, eğitim ve sağlık dahil sosyokültürel, psikolojik  
harekât ve uluslararası ilişkiler boyutları mevcut. Güvenlik alanı bildiğiniz gibi  
güvenlik  kuvvetlerine ait  bir  alan.  Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  Jandarma Genel  
Komutanlığımızın  birlikleri,  Emniyet  Teşkilatı  yani  Polislerimiz  devletimizin 
güvenlik alanında görev ve sorumluluğu olan kurum ve kuruluşları. ».

General  Ilkler Başbuğ ABD’den   Nato’dan  CIA den  direktif aldığını 
kendisi bunu net  olarak dilegetiriyor.« Terörle mücadelenin sürecini kısaltmak 
istiyorsanız,  terörle mücadelenin bütün alanlarında; yani  güvenlik,  ekonomi, 
sosyokültürel,  psikolojik  harekât  ve  uluslararası  ilişkiler  alanlarındaki  
faaliyetlerin  eş  zamanlı  ve  koordineli  olarak  yapılması  zorunludur. Bunu 
sağlayamazsanız terörle mücadelenin sürecini kısaltamazsınız. Yine daha önce 
ifade ettiğim gibi, önemli olan güvenlik alanında mücadele devam ederken diğer  
alanlarda  da  koordineli  ve  eş  zamanlı  olarak  artan  bir  yoğunlukla  bütün 
milletimizin, ülkemizin, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının bu alandaki  
faaliyetlerini  yoğunlaştırması  da  fevkalade  önemlidir.  Özellikle  ekonomi,  
sosyokültürel ve diğer alanlardaki terörle mücadelede sivil toplum örgütlerinin 
de çok önemli rolü olduğuna inanıyoruz.». Bu General  Ilkler Başbuğ’un linç 
terorisidir.  DPT  ‘ye  yönelik  tutuklanmalar,  kurumlara  saldırı  bunun  bir 
parçasıdır.

Nitekim CIA nin  Kasim 2007 de raporunda  alınan kararlara  candan 
bağlı olan  General  Ilker Başbuğ “Özellikle 2007 yılı Aralık ayından itibaren, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede 
ayrı bir sayfa açılmıştır. Irak’ın kuzeyinde barınan bölücü terör örgütüne karşı  
2007 yılı Aralık ayından itibaren yürütülen hava harekâtlarını hepiniz yakından 
izlediniz. Bunların neticeleri Genelkurmay Başkanlığımız tarafından kamuoyuna 
iletildi. 

      Ben burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Aralık ayından bugüne 
kadar Hava Kuvvetlerimizin bölücü terör örgütü ile yapmış olduğu mücadele 
iftihar edilecek bir noktadadır. Bugün, biz Hava Kuvvetlerimizin bu başarısı ile  
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iftihar ediyoruz. Şunu da bilin ki diğer ülkelerin hava kuvvetleri de dâhil olmak 
üzere bugün Türk Hava Kuvvetlerinin bu başarısına gıpta ile bakılıyor. 

      Biliyorsunuz, burada bölücü terörle mücadelede çok önemli rolü olan 2’nci  
Hava Kuvvet Komutanlığına bağlı 8’nci Ana Jet Üs Komutanlığımız var. Dün  
akşam  bu  harekâtlara  bilfiil  katılan  üsteğmenlerimiz,  yüzbaşılarımız, 
pilotlarımız ile birlikteydik. Uzun süre konuştuk. Onların bu konulara ilişkin 
görüş  ve  düşüncelerini  aldık.  Onların  moral  düzeylerinin  yüksek olduğunu 
gördüm.  Gözlerindeki  parıltıyı  gördüm.  Hepsi  görev  aşkıyla  kendilerine. 
verilecek görevleri  bekliyor.  Başarıya inanmışlar,  moralleri  fevkalade üstün. 
Hepsinin görevlerine yüzde yüz bağlı olduğunu görmekten büyük bir mutluluk 
duyduğumu burada ifade etmek istiyorum. Biz bu pilotlarımızla ve komutanlarla 
gerçekten  iftihar  ediyor,  gurur  duyuyoruz.  Bunu  da  sizinle  paylaşmak 
istedim»299»300

Emperyalist sömürgeci TC  Ordsunun  Güney ve Kuzey  Kürdistan dışında 
askeri ve siyasi faaliyetleri nelerdir?

     a.  Afganistan’da halen Sürekli  Özgürlük Harekâtı  (SÖH) ve Uluslararası  
Güvenlik  Yardım  Kuvveti  (UGYK/ISAF)  Harekâtı  olmak  üzere  birbirinden 
bağımsız iki ayrı harekât icra edilmektedir.

     b.  Sürekli  Özgürlük  Harekâtı,  11  Eylül  2001 saldırılarını  müteakip,  BM 
Güvenlik  Konseyi  (BMGK)’nin  12  Eylül  2001  gün  ve  1368  sayılı  kararı  
gereğince,  07  Ekim  2001  tarihinden  beri  ABD  liderliğinde  oluşturulan 
Koalisyon Kuvvetleri  tarafından icra edilmektedir.  Bu harekâtın maksadı, El  
Kaide, Taliban ve diğer muhalif unsurlara karşı terörle mücadele harekatı icra  
etmektir.

     Emperyalist sömürgeci TC  Ordsunun   TBMM ile iliskileri nelerdir?

        (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, 10 Ekim 2001 tarihinde Anayasamızın 92  
nci  maddesi  uyarınca aldığı  722 sayılı  Karar ile,  Türk Silahlı  Kuvvetlerinin  
Afganistan’da  görev  alması  konusunda  Hükümete  izin  vermiştir.  Hükümet  
tarafından,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisinin  bu  kararı  doğrultusunda,  Türk  
Silahlı  Kuvvetlerinin  Afganistan’da  görev  almasına  ili şkin  Bakanlar  Kurulu 
Kararı çıkarılmıştır.

        (2)  Türkiye,  İngiltere’nin liderliğindeki  UGYK-I  dönemine (16 Şubat-20 
Haziran 2002) yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak etmiş, 20 Haziran 2002-
10 Şubat 2003 tarihleri arasındaki UGYK-II döneminde ise, lider ülke olarak 

299 TC Genel Kurmay Başkanı,Ilker Başbuğ öe geçmisi bakin ilgili sayfada

300 TC Genel Kurmay Bsk Sitesi 
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görev yapmıştır. Bu kapsamda, bir tabur görev kuvveti görevlendirmiş, Kabil  
Uluslararası  Havaalanı'nın  işletilmesine  öncülük  etmiş  ve  bir  Türk 
tümgeneralin komutasındaki Çokuluslu Karargah, 22 ülkeye mensup yaklaşık 
4800 kişilik UGYK’ya komuta etmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin katkısı yaklaşık 
1300 personeldir.  (3) Şubat 2003-Ağustos 2004 döneminde (UGYK-III, IV ve V 
dönemi) UGYK Harekâtına yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak edilmiş ve 
Ağustos 2004 tarihinden itibaren UGYK VI ve VII dönemleri için sıhhi tahliye 
ve keşif gibi maksatlarla kullanılmak üzere 3 (Üç) adet genel maksat helikopteri  
de 

     b. Türkiye, UGYK bünyesinde faaliyet gösteren, Kabil  Bölge Komutanlığı  
liderliğini 06 Aralık 2007 tarihinde İtalya’ya devretmiştir. Türkiye halen UGYK 
harekatına yaklaşık 780 personel ile katkıda bulunmaktadır.

     c.  Türk  Birliği  içerisinde birer  Arnavutluk  ve  Azerbaycan Takımı  da yer  
almaktadır.

.

            Emperyalist TC Ordusu NATO ve ABD politikasına bağlıdır. 
Kürdistan Ulusal  Kurtulu ş mücadelesine  düşmandır. NATO nun 
emrindedir. Çözümden yana degildir.  Ramussen 2 ağustos 2009 da yaptığı 
açıklamada AfganIstan’da NATO güçlerinin 400.000 ‘e çıkarmasını istedi.

Askeri  ve  stratejik  açidan «   Bu  kapsamda NATO lojistikçileri  tarafından 
çokuluslu harekatların lojistik desteğinin sağlanmasında lojistik sorunları imkan 
ve kabiliyetleri nispeten gelişmiş ülkelerin daha fazla sorumluluk almaları, diğer 
ülkelerin  de imkanları  ölçüsünde bu çabalara katkı  sağlamaları  felsefesinden 
hareket ederek bazı yöntemler geliştirmişlerdir. Halen geliştirme çabaları devam 
eden bu yöntemler lider ülke ve rol belirlenmiş ülke kavramlarıdır.

      Bu kavramlardan Lider Ülke (Lead Nation) kavramını çok kısa olarak ifade 
edecek olursak; bir harekatta belli bir alandaki lojistik faaliyetlerin bir ülkenin 
liderliğinde ve bu ülkenin koordinesiyle  gerçekleştirilmesidir.   »   Bu açidan 
ileride  daha yoğun bir savaşı başlatacaktîr. Bu konuda Ilker Basbug ABD’ye 
CIA ye toplantilarina gitti.  Düzenledigi  Konferansta “   Toplantıya gelmeden 
önce  güvenlik  boyutlarıyla  ilgili  birkaç  dokümana  baktım.  Ordu  ile  basın 
arasındaki ilişkilerle ilgili 2006 yılında basılmış bir kitap1 da yeni elime geçti. 
Nedir  bu  dokumanlar?  TC   Genel  Kurmay  Başkani    Başbuğ   ABD  deki 
terrorist  uzmanlık  stajınıda  dInledigi   Konferanslardan  basliklar  vererek 
kendisnie  aakdemik bir hava vermektedir.şőyle dile getiriyor.

“ Ayrıca Vaşington'da, çok önemli bir Müşterek Komutanlık Araştırma Merkezi  
olan,  Pentagon'a bağlı  El  Yapımı Patlayıcılarla  Mücadele Merkezini  ziyaret  
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etme fırsatım oldu.  Çünkü biliyorsunuz terörle mücadele eden  birliklerin  ve  
ülkelerin bugün karşılaştıkları en büyük tehdit maalesef en fazla can kaybına 
neden olan tehdit, bu el yapımı patlayıcılar. Dolayısıyla el yapımı patlayıcılarla 
mücadele terörle mücadelede birinci öncelik verilen konuların başında geliyor.  
Bu zor bir alan, çok iyi eğitim istiyor, çok iyi gelişmiş malzeme, alet ve teknik  
konular  istiyor.  Tabii  istihbarat  da  önemli  ama  maalesef  bu  el  yapımı  
patlayıcılar  tehdit  olma özelliğini,  niteliğini  kaybetmiyor.  Verilen bilgilerden 
şunu anladık ki, Nisan 2009'da, yani bundan 1-2 ay evvelki rakamları söylemek 
gerekirse, Irak'ta can kaybına neden olan el yapımı patlayıcı olaylarının sayısı  
50  civarında;  Afganistan'da  Nisan  ayında  40.  Bunların  hepsi  bir  noktada 
zayiata neden olan olaylar.

BAŞBUĞ ile EMPERYALIZMIN POLITILOG-IEDOLOGLARI

   Başbuğ , kendi akıl hocaları Samuel HUNTINGTON,301 Morris JANOWITZ 
ve  Eliot  COHEN  gibi  klasik  “  CIA  ajanlarindan  bahsederlen,  “askerî 
profesyonellik,  Weberian  bürokratik  yapılanma  “  dan bahetmekten  kendini 
alammiyor.  Bu  CIA  ajanlarının  faaliyetlerini   Istanbul’da  düzenlenen 
Urgarliklara karsi ittifak 302  yazimizda dile getirmistik.

CIA askeri kuramcilarin  kötü ögrencisi  Ilker Başbuğ, hiç utanmadan “Silahlı 
Kuvvetlerde etik/ahlaki değerler çok önemlidir. Etik/ahlaki değerlerin içerisinde 
askerin ve üniformasının şerefi ve onuru her şeyin üzerindedir.  “ demektedir. 
Ermeni,  grek,  Assyro  Khalden  ve  Kurd  jenosidlerinin mimari  emperyalist 
sömürgeci  TC  Ordusu  hiç  bir  etik  kurali  tanimiyor.  Milyonlarca  insani 
jenosidden geçiren, ama buna ragmen hiç bir  ulusalrararasi Mahkeemde jenosid 
suçlarindan yargilanmayan Ilker Basbug  1993 den bu yaan yakila barsi isteyen 
ve çalmadigi kapiyi birakmayan PKK için  sunlari söylüyor.

301 Harvard Üniversitesi Politik Bilimler Akademisi Profesörü olan Samuel Huntington, aynı üniversitede Uluslar arası İlişkiler 
Direktörü,  Harvard  Uluslararası  ve  Alan  Çalışmaları  Başkanı,  1986-1987  yıllarında  Amerikan  Politik  Bilimler  Birliği'nin 
başkanlığını,  1977-78 yıllarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi  ve Güvenlik Planlama bölümünün koordinatörlüğü 
görevlerini üstlendi. Dış Politika dergisinin kurucusu olan Huntington'un;   Asker ve Devlet (The Soldier and The State) Asker-
Sivil İlişkileri Politikaları ve Teorileri (The Theory and Politics of Civil-Military Relations)Ortak Savunma: Ulusal Politikalarda 
Stratejik  Programlar Değişen  toplumlarda  politik  sistem  (Political  Order  in  Changing  Societies)  Amerikan  Politikaları: 
Uyumsuzluk sözü (American Politics: The Promise of Disharmony) Üçüncü Dalga: 20.  Yüzyılın Sonlarında Demokratikleşme 
( The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century) Medeniyetler Çatışması ve Yeni Dünya Düzeni (The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order)  Biz kimiz? Amerika'nın Ulusal Kimlik Arayışı (Who are we? The Challenges to 
America's National Identity) 

302
  Dr Ali KILIC Mais le professeur Samuel Huntington doit faire face à unbien pénible scandale. On révèle qu’il est appointé par la CIA 

pour publier des articles dans des revues universitaires justifiant le recours à l’action secrète pour maintenir l’ordre dans les pays où 
des dictateurs amis décèdent soudainement.  Cet épisode oublié,  Frank Carlucci  le nomme à la Commission conjointe du Conseil de 
sécurité nationale et du département de la Défense pour la stratégie intégrée à long terme .Son rapport servira de justification au programme 
de « guerre des étoiles ». Quant à Frank Carlucci est un homme politique et homme d'affaires américain. Avant d'entreprendre des études à 
l'université  de Princeton  où  il  fait  la  connaissance  de  Donald  Rumsfeld.  Rejoint  le  département  d'État  en 1956,  puis vice-consul  à 
Johannesburg en 1958 et second secrétaire de l'ambassade des États-Unis à Léopoldville dans ce qui était encore le Congo belge.  Il y est 
soupçonné d'avoir  facilité  l'accession au pouvoir  du général  Mobutu  et  d'être  impliqué  dans l'assassinat  de  son rival  Patrice 
Lumumba.. Il est également en poste en Tanzanie et au Brésil avant de rejoindre les services de la Maison Blanche. Ambassadeur à 
Lisbonne pendant la Révolution des oeillets en 1974, il est finalement nommé directeur adjoint de la CIA par Jimmy Carter  en 
1978.En 1982 il quitte le monde politique pour celui des affaires, en particulier dans les domaines de l'armement et de la sécurité. Il est  
nommé conseiller à la Sécurité nationale par Ronald Reagan en 1987 qui le nommera Secrétaire à la Défense des États-Unis de fin 1987 à 
1989. À l'issue de ce mandat, il sera recruté par la firme Carlyle dont il devient le directeur. www.pen-kurde.org
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    «  Türkiye, 1970'lerin başından itibaren değişik ideoloji ve amaçlara sahip 
terör  örgütleri  ile  mücadele  etmektedir.  Şüphesiz  ki;  bu  terör  örgütleri  
içerisinde  ülkemize  en  fazla  zararı  veren  PKK  Bölücü  Terör  Örgütüdür. 
Yaklaşık 30 yıldır, Bölücü Terör Örgütü halkımızı hedef alarak, ulus-devlet ve  
üniter-devlet yapımızı ve demokrasimizi tehdit etmektedir. Bölücü Terör Örgütü, 
nihai amacını gerçekleştirmek için terörü, etnik bir çatışmaya dönüştürmeye ve 
etnik  çatışmaymış  gibi  takdim  etmeye  çabalamaktadır.  Ancak,  bunu 
başaramamıştır. 

      Bölücü  Terör  Örgütü  bugün,  faaliyetlerini  etnik  bir  temel  üzerinde 
yürütmeye çalışmaktadır.  Etnik çatışma ile bir  terör örgütünün faaliyetlerini  
etnik bir temel üzerinde yürütmeye çalışması aynı şey değildir. 

      Peki, bugün yaşananlar, Bölücü Terör Örgütü ve destekçilerinin iddia ettiği  
gibi "etnik çatışma" olarak tanımlanabilir  mi? Terör ve terörle mücadelenin 
karmaşıklığının ana nedenlerinden biri de işte bu kavram karmaşasıdır. 

      Bir  yandan,  sorunun  karmaşıklığı  ve  kavramların  henüz  yeterince 
oturmamış olması, öte yandan da konunun kasıtlı olarak saptırılması, kavram 
karmaşasına neden olmaktadır. Bunu önlemek için güncel kavramlar olan; etnik  
çatışma,  asimilasyon,  entegrasyon,  millet,  ulus-devlet,  kültürel  kimlikler  ve 
kültürel özgürlükler kavramlarına açıklık getirmeye çalışacağım. 

      Bölücü Terör Örgütünün kuruluşunda, Örgüte hâkim olan ideoloji, öncelikli  
olarak  sınıf  temelli  ve  ikincil  olarak  etnik  referanslı,  Marksist-Leninst  bir  
ideolojiydi.  Örgüt,  1994'ten  sonra,  Marksist-Leninst  ideolojiyi  gittikçe  geri  
plana iterken, etnik kimliği ön plana çıkarmıştır. Örgütü bu değişime zorlayan,  
Soğuk Savaş sonrası döneminin konjonktürel gelişmeleri olmuştur. Soğuk Savaş  
sonrasında  Bölücü  Terör  Örgütünün  benimsediği  ideoloji/birincil  kimlik  
geçerliliğini  yitirince  Örgüt,  bütün vurgusunu etnik  kimlik  üzerine  yapmaya 
başladı.  Böylece,  terör  ve  şiddeti  kullanarak  bir  yandan  Kürt  kökenli  
vatandaşlarımız üzerinde sosyal kontrol sağlamayı, bir yandan da yeknesak bir  
etnik kimlik inşası gerçekleştirmeyi amaçladı. “ O halde, gerçek su ki 30 yildan 
beri 1150.000 askeri bütün Nato ABD ve AB dfestegine ragmen PKK nin verdigi  
silahli mücadele yenilmedi, yenilmeyecek. Ama emperyalist kafali Ilker Basbug, 
zorla  sigal  ettigi  Kurdistan topraklari  üzerine kayitsiz  sartsiz  bir  egemenlik  
yürütebilir  mi? Nerdir bu Ergenekoncu generalin plani? Martin L Cook ‘un  
kitabında  sözedilen  iki durumu çarpitan General Basbug, bir  halki toptan 
yoketmeyi  amaçlayan  Erhenekoncu  mantigi,  hic  bir  askeri  seref”  toplumun 
yaşam ve güvenliği için hayati sorumluluğa sahip “ degildir. Martin L Cook,«  
yeni savaslarda en en yeni savas teknolojisini kullanan  askeri yoneticiler etnik  
sorunlarin guçluklerinin » üstünden gelemiyorlar.  Martin L Cook ‘un kitabi  
aslina askeri etik üzerine yazilmis  bazi makaleleri  kapsiyor. Savas  etiginin 
ilkeleri  hakli savas kuramini vermek istiyor.( Jus ad bellum)
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          Ikinci bolumde ise,  savasta adalet’i içeriyor. ( Jus in bello); Erhgenekon  
davasinda  ortaya  çikan   TC   Genel  Kurmayinin  pislikleri,  etik  degerlere  
siginmakla suçluluklarini ordatan kaldiramiyor. Carl Von  Clausewitz bile  bu  
konuda  son  derece  klasik  kaldi.  Ona  Gore,  “  Başlangıçta  "savaş  sanatı” 
deyiminden  sadece  silahlı  kuvvetlerin  savaşa  hazırlanması  anlaşılırdı 
Eskiden,  "savaş  sanatı”  ya  da  "savaş  bilimi”  deyince  akla  sadece  maddi  
şeylerle ilgili bilgi ve yetenekler gelirdi. Silahların yerleştirilmesi, hazırlanması  
ve  kullanılması,  istihkâm  ve  tahkimatların  inşası,  ordunun  örgütlenmesi  ve  
hareketlerinin mekanizması,  bütün bunlar  bu bilgi  ve yeteneklerin  konusunu 
oluştururdu, ve hepsinin ortak amacı savaşa hazır bir ordu meydana getirmekti.  
Söz konusu olan sadece somut bir şey, tek yönlü bir faaliyetti. Olsa (sayfa 135)  
olsa bu faaliyetin bir zenaat olmaktan çıkıp,  giderek daha ince bir mekanik 
sanata  dönüştüğü söylenebilirdi.  Oysa,  bütün bunların  gerçek  muharebe ile 
ili şkisi, silahçı ile eskrim sanatı arasındaki ilişkiden öteye gitmiyordu. Henüz bu 
silahların tehlike anında ve karşılıklı etkiler ilişkisi içinde kullanılması, ya da  
düşünce ve cesaretin önceden saptanmış  doğrultudaki girişimleri  söz konusu 
değildi. Savaş yönetiminin taslağı ilk kez kuşatmada meydana çıkmıştır. Ancak,  
savaşı yöneten fikir hareketlerinin bir kısmını yansıtan kuşatma, çok geçmeden, 
yarma  hareketleri,  siperler,  püskürtme hareketleri, bataryalar,  vb.  gibi  yeni  
maddi biçimlere dönüşmüştür. Bu maddi olaylar arasında henüz bir bağlantı  
kurulamamıştı. Bu tür savaşta, düşünce ancak bu buluşlarla ifade edilebiliyor,  
bu da ihtiyaçları karşılamaya yetiyordu. Daha sonra taktik, bu kombinezonların 
mekanizmasına,  aracın  özelliklerine  dayanan,  genel  olarak  geçerli  bir  
düzenleme  niteliği  vermeye  çalıştı.  Bu  artık  bizi  muharebe  alanına 
götürmektedir;  fakat burada da zihnin serbest bir  faaliyetine tanık olmaktan 
çok, tertibi ve savaş düzeni bakımından bir otomat haline getirilmiş bir ordu ile  
karşılaşıyoruz. Komutanın bir sözü ile, bir saat zembereği gibi harekete geçmesi  
beklenilen  bir  ordu.  “
     Böylece savaşın sevk ve idaresine ilişkin ilkeler, kurallar, hatta sistemler  
meydana getirmek için çaba harcandı. Fakat bu salt olumlu (müspet) bir amaç 
gütmek ve savaşın sevk ve idaresinin bu bakımdan gösterdiği sayısız güçlükleri  
hiç  hesaba  katmamaktı.  Yukarda  gösterdiğimiz  gibi,  savaş  idaresinin,  ne 
tarafından bakarsak bakalım, belirli  sınırları  yoktur;  oysa, her sistemin,  her 
teorik yapının sınırlayıcı bir sentez niteliği vardır, ve bu itibarla böyle bir teori  
ile pratik arasındaki çelişkiden kurtuluşun yolu yoktur. “(Carl Von  Clausewitz)  
Onun için TC ordusu ne kadar NATo destegi BD egitim merkezlerinde egitimde 
gôre gerilla savasi karsisinda yenilgiye mahkumdur.

        TC Genel Kurmay Başkanı.

 «Bölücü terör örgütü ile olan mücadeleye baktığımız zaman, bugün neredeyiz? 
Ben bütün konuşmalarımda şu ifadeyi kullandım; şu anda bölücü terör örgütü  
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içinde bulunulan şartlarla bir kırılma noktasına doğru yol alıyor. Ben kırılma 
noktasında  demedim  ama  bir  kırılma  noktasına  doğru  gidiyor  dedim.  O 
cümlenin akabinde de şunu söyledik: "Şimdi önemli  olan artık bundan nasıl  
istifade  edeceğimiz?  Eğer  bu  konudan iyi  istifade  edebilirsek  hakikaten  bir  
kırılma  noktasına  götürebiliriz.  Şimdi  1984'ten  2008'e  24  yıl  geçti.  Örgüt  
kırılma noktalarına daha önce de çok geldi. Bu kırılma noktalarından biz tam 
istifade edebildik mi şimdiye kadar? Diyoruz ki bu sefer bu işin üzerinde daha 
iyi  duralım.  Böylece  örgütü  bir  kırılma  noktasına  götürebiliriz.  Kırılma 
noktası demek örgütün parçalanması, emir komutasının iyice çökmesi demek.  
Şu anda örgüt çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Terörle mücadelede iddialı  
konuşmak çok tehlikelidir, dikkatli konuşmak lazım. Terörle mücadelede bazı  
önemli dönemler oldu.  1984'te ilk eylem oldu hatırlarsanız ve 1985'te örgüt 
bitiyor şeklinde yanlış  bir  değerlendirme yaptık. Yani öyle dönemler  var ki  
örgütün silahlı gücü, dağ kadrosu duruyor ama eylem sayıları çok düştüğü için  
herkes zannediyor ki örgüt bitti. 1987'de sıkıyönetimden OHAL'e geçtik. Sonra 
1988'de bir  Hâlepçe olayı  var.  Bütün bu dengeleri  bozan 1991'deki,  1'nci  
Körfez  Savaşı.  200  kişilik  terörist  örgüt  bir  bakıyorsunuz  1990'larda  12 
binlere çıkıyor. Detayına çok girmeyeceğim. Bazı alanlarda da bazı şeylerin 
yapılması lazım. O zaman bu örgütü kırılma noktasına götürebiliriz. Bir gerçek 
var:  Bu  örgütün  teröristlerinin  büyük  bölümü  Irak'ın  kuzeyinde.  Irak'ın 
kuzeyinde şu anda nedir durumumuz? 17 Ekim'de, tezkere çıktı  ve Bakanlar  
Kurulunun  direktifiyle  Aralık  ayında  ilk  büyük  hava harekâtıyla  Irak'ın  
kuzeyinde ilk faaliyetimiz başladı. Şubat'ta kara harekâtı var ve ihtiyaç olduğu 
zaman icra edilen hava harekâtları var. Bunlar devam ediyor. Burada bizim 
Amerika  Birleşik  Devletleri  ile  olan  durumumuz  ne?  Önemli  olan  özellikle  
Irak'ın  kuzeyinde bu harekatla ilgili  istihbarat akışı.  İşte ben bu işbirli ğine:  
"Mükemmel" diyorum. Aramızda en ufak bir farklılık yok ve ilişkilerimiz en iyi  
şekilde devam ediyor. İmkanlarından yararlanmamızı sağlıyorlar. Bugün Irak'ın  
kuzeyi terör örgütü açısından artık rahat değil. Bir teröristin yaşadığı şartları  
düşünün. Zaten tabiat şartları fevkalade zor, bir de o teröristin her an kafasına  
bir  bomba  gelme  tehdidi  altında  yaşadığını  düşünün.  Bu,  dengelerini  çok 
bozuyor. Bu şartlar  altında ne sağlıklı  düşünebilirler,  ne de sağlıklı  hareket  
edebilirler. Bu arada bir de topçuyla gerektiği zaman yapılan müdâhâleler var.  
Dolayısıyla bugün itibarıyla hakikaten terör örgütünün dengesi  bozulmuştur.  
Dün  Amerikan  Genelkurmay  Başkanı  da  özellikle  altını  çizdi,  bize  gıpta 
ediyorlar. Öyle hava harekâtı icra ediliyor ki profesyonel gözle birisi baktığı  
zaman  hakikaten  çok  müthiş,  ama  en  önemli  olan  nokta  orada  yaşayan 
insanlara,  teröristler  dışında  kimseye  bugüne  kadar  zarar  verilmemesi.  Bu 
konuda  çok  dikkatliyiz.  Son  dönemlerde  Afganistan'da  ve  son  olarak 
Pakistan'daki  olaylara  bakarsanız  Türk  Silahlı  Kuvvetlerinin  bu  konudaki  
tecrübesi,  ehliyeti  dünyaya  örnek  olacak  durumdadır.  Bunu  da  açıkça 
söyleyeyim, ikinci bir örneği yok ve bu da çok büyük bir takdirle karşılanıyor. 
Şimdi  burada önemli  bir  konu daha var:  Medyamızın  savunma ve  güvenlik  

194



konularına,  biraz  daha  derinliğine  girebilmesi  ve  kamuoyunu  daha  iyi  
bilgilendirebilmesi. »

TC Ordusnun kayiplari

Türk Silahlı Kuvvetleri bu vazife ve sorumluluğunu 1984 yılından beri, azimle,  
kararlılıkla ve başarı ile sürdürmektedir. Bu uğurda bugüne kadar Türk Silahlı  
Kuvvetlerinin vermiş  olduğu şehit  sayısı;  4970'tir.  Kararlılıkla ve başarı  ile 
sürdürülen  bu  mücadele  neticesinde,  Örgüt  stratejik savunma  aşamasında 
kalmış, bugüne kadar hiçbir zaman yurt içindeki bir bölgede sürekli denetimi  
sağlayamamış, dağ kadrosunu denge aşamasına geçirebilecek nitelik ve sayıya 
ulaştıramamış ve bugüne kadar da 40.000'e yakın personelini kaybetmiştir. 

      Özellikle;  1994  yılında  stratejik  savunma  safhasından  daha  ileriye 
geçemeyeceğini  anlayan  Örgüt;  terör  eylemlerine  devam  ederken, asıl  
mücadeleyi siyasal alanda yürütme kararını almıştır. Terör Örgütünü strateji  
değişikliğine  zorlayan  temel  neden  güvenlik  güçlerinin  amansız  mücadelesi  
sonucunda  teröristlerin  azim  ve  iradesinin  törpülenmesidir.  Böylece  Örgüt,  
başlangıçta öngördüğü üç aşamalı stratejisini terk etmek zorunda kalmıştır. 

      1993 yılında toplam iç güvenlik olayı 5717, verilen şehit sayısı 538, hayatını  
kaybeden vatandaş  sayısı  1479 iken;  2008 yılında toplam iç  güvenlik  olayı  
1602'ye  -  ki  bunun  990  adedi  güvenlik  kuvvetlerinin inisiyatifinde 
gerçekleşmiştir - verilen şehit sayısı 138'e - elbette bir şehidin bile bizim için  
önemi  çok  büyüktür  -  hayatını  kaybeden  vatandaş  sayısı  ise  51'e  inmiştir.  
Ayrıca,  1990'lı  yıllarda  bölgede  ulaşım  güvenliği,  akşam  hava  karardıktan 
sonra dışarılarda yaşam güvenliği  yokken,  bugün bölgede bu tip sorunların 
kalmadığını,  unutmamak  gerekir.  Ayrıca  bütün  bu  sorunların  ortadan 
kaldırılması için verilen bu mücadelelerde, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak 
canlarını  ortaya  koyanları  ve  bu  uğurda  şehit  olanları  da  hiçbir  zaman 
unutamayız,  unutmamalıyız.  Milletçe  onların  hatıralarını  sonsuza  kadar 
yaşatmak ve geride bıraktıklarına da sahip çıkmak bizler için bir görevdir. 

        Emperyalist sömürgeci Ordunun komutani Ilker Basbug sonuçta:

   25  Ağustos  da  yaptığı  açiklamada  Ilker  Basbug,   "Türk  milletinin  burada 
kazandığı  zafer  kadar kesin neticeli  ve bütün tarihe,  yalnız  bizim tarihimize 
değil, dünya tarihine yön vermekte kesin tesirli böyle bir meydan muharebesi 
hatırlamıyorum.  Hiç  şüphe  etmemelidir  ki  yeni  Türk  devletinin,  genç  Türk 
Cumhuriyeti'nin  temeli  burada  sağlamlaştırıldı.  Ebedi  hayatı  burada 
taçlandırıldı." 303

303  TC Genel Kurmay sitesi
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Tarihsel  gerçek bu değil.  Dünya  tarihine değil  yön vermek,  TC Devleti  ve 
ordusu  insanlığa karşı, halklara karşı, jenosidleri gerçeklestiren  ordudur. Ilker 
Başbuğ’a hatırlatmak gerekir ki,   29 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal  fransız 
ve  ingiliz  empryalistlerinden  Yunan  halkına  karşı  kullanmak  için   15 
maitralyözlü   uçak;  45000  top,  200:000  ingiliz  mavzerini  alarak  savaştı.  “ 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün yoksul bir halktan hem bir ordu hem de bir millet 
yaratarak  gerçekleştirdiği  bu  inanılmaz  devrim  »  iddası  kendi  başına  bir 
safsatadır. Emperyalist Osmanli ordusu vardi, bu ordu son iki asirda  ingiliz; 
faransiz  eve  alman  emeryalist  ordulari   yüksek  rutbeli  subaylari  tarfindan 
yaratilmis  bir  ordudur.  Mustaaf  Kemal  Goltz  ve  Littzmann’in  ögrencisidir. 
Ingilizlerin izni ile Anadolu’ya geçen Kemal Osmanlı emperyalist  ordusunun 
mensubudur  ve  Sultan’ın  yaveridir.  Amacı,  Anadolu  halklarını  ortadan 
kaldirma,Cumhuriyeti değil, hilafeti kurmakdır. « Yoksul bir halktan hem bir 
ordu hem de bir  millet  » yaratması  iddiasina gelince, bunu, ellerini,  öptüğű, 
önlerinde secdeye durduğu  Kürd Ağa ve beyleri ile , kendi soydaşlarina  karşı 
kullandığı  gibi  Ermeni ve  Yunan halklarını  ortadan kaldirma’da kullandığı 
çerkez güçlerinde aramak gerekir:

BAŞBUĞ’ UN PSIKOLOJIK SAVA Ş AKIL HOCALARI

          Bu bağlantı da  Virginia Üniversitesi  Prof Vamık David Volkan’ın 
söyledilerini neyin  bilgisidir?  Kimin  için bu bilimsel  bilgi? Ne için kimlere 
karşı? Hangi amaçlar içindir bilimsel uygulama ve çözümlemeler?  Sömürceiler 
için  çalışan  yüzler  kimyasal  biolojik  silah  üeten   Laboratuvarlara  şimdi 
psikolojik  savaş  merkezleri,  üniversiteler   harekete  geçiliyor?Niçin  bu 
Akademisyen Ankara DAL ‘da işkencele katılan bazı türk doktorları gibi TC 
İçişleri Bakanlığı Koridorlarında, Polis Akademisinde dolaşıyor?  Vietnam’da 
20 milyonluk bir kuşağı ortadan kaldıran CİA’in planları ile Prof. Vamık David 
Volkan  Türkiye’de mi uygulamak istiyor? Prof. Vamık David Volkan’a verilen 
ortak  özel   görevleri  nelerdir?  Başka  bir  değîşle,  Kürdistan  coğrafyasında 
psikolojik  savaşta  bu  planların  nasıl  uygulayacak?Türkiye  de  yetiştiği 
öğrencilerinin   ve Kürdistan Ulusal  Kurtuluş mücadelesine karşı MİT ve Genel 
Kurmay Özel Hap Dairesinin nasıl  çalıştıkları bilgimiz dahilindedir.  Bu aynı 
zamanda  devletin  polikasında  eğemen   çelişkilerin  de  sonucudur.:  «  Kürt 
açılımı»denilen girişim  bunların   bilim adına  hazırladığı proje üzerine, TC 
Genel  Kuymay  Başkanının  açıklaması  gibi  faşist  MHP   ortak  nokta  da 
birleşiyor. Bu emperyalist sömürgeci güçlerin  kendi iç çeliskisini ifade ediyor.

          

PSIKOLOJIK SAVA Ş

Psikolojik savaş; bir kişinin veya bir insan gurubunun davranış, düşünce 
ve duygularını kontrol etmek, değiştirmek veya yönlendirmek, onları yılgınlığa 
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ve umutsuzluğa sürüklemek için örtülü bir şekilde hedef kişi  veya topluluğa, 
onların farkına varamayacağı bir şekilde (üstü kapalı olarak) tatbik edilen tüm 
yöntemlere  verilen  addır.  Burada  "yılgınlığa  ve  umutsuzluğa  sürüklemek 
maksadıyla"  ve  "hedefin  farkına  varamayacağı  şekilde"  olması,  üzerinde 
durulması gereken iki önemli noktadır. Tanımda da söylediğimiz gibi; psikolojik 
savaş,  normal  savaştan   farklı  olarak  örtülü  bir  şekilde yani  başka  kılıflara 
sokulmuş biçimde yapılır. Psikolojik savaşın örtülü olmasının nedeni, insanların 
bilinçaltını (alt beyin) hedefliyor olmasındandır. Psikolojik harp teknikleri üst 
bilinci  değil,  alt  bilincihedeflediklerinden, siz farkında olmadan bilinçaltınız, 
verilmek istenen asıl örtülü mesajı algılar ve bu örtülü mesajlar uzun vadede 
davranışlarınızı,  fikirlerinizi,  duygularınızı  etkiler  ve  yönlendirir.  Bu  sayede 
psikolojik savaş tekniğini uygulayanlar da amacına ulaşmış olurlar.TC, Genel 
Kurmay  Özel  Savaş  yönetmleri  yetmiyormuş  gibi  şimdi  Prof.  Vamık  David 
Volkan  sahnede.

İlkin Psikoloji savaşa karşı   Dr Bahoz  arkadaşın söyledileri nettir.  Bu 
açık duruş Paris’in bazı kemik yalayıcılarına da yanıttır. «Bu konuyla ilgili şunu 
söylemek istiyorum. İlk olarak dağa çıkmak, gerillaya katılmak, sadece silah 
taşımak anlamını taşımıyor. Dağa çıkmak sistemden kopmaktır, düzen yaşamını  
reddetmektir,  sömürgeci  sisteme  başkaldırıdır.  Bu  anlamı  ile  dağa  çıkmak 
gerillaya katılmak bilinçli bir eylemdir, cahiller bu eylemi gerçekleştirmezler.  
Cahiller  sömürgeci  sistemin,  devletin  zor  gücü  kullanarak  rahatlıkla 
bastırdıkları ezdikleri kimseler ve çıkarı temelin de yürüttüğü kimseler oluyor.

İkinci olarak; büyük felsefe bilinci, ulusal demokratik bilinç, tarih bilinci,  
güçlü  bir  irade  olmazsa  hiç  kimse  bu  dağlarda  24  saat  bile  kalamaz,  
yaşayamaz.  Bu  zor  koşullar  ve  düşmanın  yoğun  yönelimi  karşısında,  böyle  
mütevazi  imkanlarla  savaşmaya  ve  direnmeye  ikna  etmek  bir  yana  dağda 
tutamazsınız bile. Güçlü bir felsefe ve bakış açısına sahip olanlar, yurt bilinci,  
sevgisi, tarih bilinci, toplumsal bir kişili ğe sahip olanlar bu dağlara çıkabilir,  
gerillaya  katılabilir,  zorluklara  göğüs  gererek  bu  efsanevi  direnişe  katılım 
göstere bilir.

Üçüncü olarak; gerilla sadece silah alıp savaşmak alanı değildir. Ondan önce 
gerilla bir yaşam alanıdır. Yeni yaşam inşa etme, yeni yaşam yaratma alanıdır,  
bilinçlenme ve kendini tanıma alanıdır onun için gerillanın temel bir faaliyeti  
eğitimdir. Felsefeden kuantuma kadar, kuantum fiziği bakış açısı, bilimler, bilim 
tarihi, dünya tarihi, toplumlar tarihi, Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan tarihine 
kadar her  alanda ve her  konu üzerinde kendini  geliştirendir.  Aynı  zamanda 
kültür ve sosyolojiyi kapsayan geniş eğitim programı var. Ondan sonra pratik 
ve askeri  eğitimler  görüyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz,  iki  yıllık  bir  
gerilla, bir Türk subayından bile daha iyi Türk tarihin bilebiliyor. Buna birçok  
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kez  operasyonlarda küçük  cihazlarda  Türk  subayları  ve  gerillalar  arasında 
yaşanan tartışmalarda tanık olmuşuzdur.  Dağ,  Kürt  gençliği  için şunu ifade 
ediyor, Müslümanlar için cami neyse, Hırıstiyanlar için kilise ne ise, bilim için 
üniversite ne ise, Kürt gençleri için de dağ odur, hepsidir. Dağ cahillerin değil  
bilinçlenmiş, örgütlenmiş, güçlü bir iradeye kavuşmuş, kendini güçlü savunma 
gücü haline getirenlerin  ve destanları  yaratan kahramanların  yeridir.  Cahil  
olan  bu  gerçekleri  anlamayandır,  anlam  vermeyendir, anlamaya 
yanaşmayanlardır. Tam tersine Türk devletinin eğitim sistemi, Kürt gençliğinde, 
hatta genel toplumda, bilimi değil, cehaleti çarpık şekillenmeyi, yalanı dayatan 
bir eğitim sistemidir. Bir Kürt çocuğuna her gün sen Türksün diyorsan, bunu 
dayatıyorsan bu yalandır, yalan bir eğitim sistemidir. Bilimselliği  bilimciliğe 
indirgeyen,  en geri  doğmaları  yaratan, her  şeyin inkarı  üzerine kurulan bir  
eğitim sistemi inkar sisteminin yağdanlığı olur ve bir aydınlanma yaratamaz. 
Her gün yalan söyleyen bir genç topluma faydalı bir birey olamaz, bunu kabul  
eden benimseyen yalancı bir kişilik, kişiliksizlik ortaya çıkar. Bu vesile ile Kürt  
çocuklarının  bu  sloganı  reddetmeleri  gerekiyor,  çünkü  zorla  bir  yalanı 
söylettirmeye ve gerçeği  çarpıtmaya yönelik bir dayatma, uygulamadır. Türk 
devletinin eğitim sistemi ve programı büyük bir dil ve kültür kırımını uygulamak 
üzerine kuruludur. Her Kürt gencinin, ailesinin buna hayır demesi, artık yeter  
demesi gerekir.»304 Bu açıdan  Prof. Vamık David Volkan’ın ve Türkiye’deki 
uzantılarının  söyledileri projeleri gerçersizdir. 

  Dünya kamu oyu biliyor ki,Kürt  halkı   Kuzey  Kürdistan’da 1984’de 
Kürdistan’ın  özgürlük  ve  bağımsızlık  mücadelesini  sürdürüyor  ve    25. 
yıldönümü kutluyor..Öte  yandan,  yıllardır  dağlarımızı,  köylerimizi  kent  sivil 
hedeflerimizi  bombalayan  TC ordusuna sesini çıkarmayan AB,NATO, ABD, 
CİA’ye bağlı çalışan İnstitüler, kuruluşlar, savaş psykologları   PKK’ye silah 
bırakmalarını dayatıyorlar  ve PKK’nın muhatap olarak alınmamasını istiyorlar. 
ABD Virgina Üniversitesi yahudi kökenli Prof. Vamık David Volkan’ın Polis 
Akademisi  toplantısına  katılıp  psykolojik  şavaşta  taraf   tutması  bunun 
göstergesidir: Bu tutum  uluslararası hukuka ve  bilimsel ve akademik bilimler 
etiği  ilkerine  tamamen  aykırı  bir  davranış  biçimidir.Yahudi  kökenli  olan 
Hitler’in  neden  600000  yahudiyi  diri  yaktığını  açıklıyamayan,   aynı  şekide 
yahudi kökenli  olan Mustafa Kemal’in sadece Ermeni  Puntus Grek.  Assyro 
Keldani  ahlklarını  değil,  fakat  aynı  zamanda,   Kürdistan  halkını  neden 
jenosiderden geçirdiğine ilişkin bir etk düşüncesi olmayam Prof. Vamık David 
Volkan,  Mustafa Kemal’ neden yahudilerin dillerini yasakladığını onları nasıl 
göçe zorladığı başta Cavid Bey olmak üzdere diğer yahudi aydınlarını  nasıl 
astığını   asla  yazmıyor.  Kısacası  Prof.  Vamık  David  Volkan’ın   bilimi 
Kürdistan  halkına  karşı  polisiye  danışmanlığıdır.Kuşkusuz  bu  dayatmanın 
arkasında yatan  Kürdistan ulusunun kendi geelceğini tayin hakkı ayrılıp kendi 

304 Dr Bahoz Erdal, Gençlik, Gerillanın Kutsal Özgürlük Mekânı HPG Saflarına, : 29. Kasım 2008, 
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bağımsız devletini kurma hakkını  inkar  ve   Kürdistan ’da  devrimi  gerilla 
mücadelesini tasviye etme politikası yatmaktadır:

          Nisan 2009 ‘da  ayında  yazdığım305 Celal Talabani nin ticari umudu ve 
emperyalist   TC Ordusunun stratejik hedefleri başlıklı yazım da  neden   Sayın 
Başkan Celal Talabani’in  Loost Lagendik’in , Michael Rubin, NATO Genel 
Sekreteri,  PKK  ‘ye  kayıtsız  şartsız  silah  bırakmasını  dayattıklarını,  fakat 
asla,1150  000  kişilik   TC  Ordusu  35000  subayının   7000  general  ve 
Amirallerlinin  .  65000  paralı   askerelerinin  güç  indirimimde  bulunmalarını 
istemiyorlar  ?  Niçin   bugün  CİA  ye  yakınlığı  bilinen  Prof.  Vamık  David 
Volkan«Amerikalı   eşi  gibi  bir  Yahudi.  ABD-Virginià daki  Virginia 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Zihin ve İnsan Etkileşimi  Araştırmaları Merkezìnin 
(Center for the  Study of Mind and Human  Interaction-CSMHI) kurucusu TC 
emperyalist sömürgeciliğine  Hitler’in ordusundaki 150 000 yahudi asker gibi 
TC ye konuk oluyor?. Bu merkezin başta CIA olmak üzere Amerikan istihbarat 
birimleri ile  başta MİT olmak ortak ilişkileri vardır.Başka bir değişle, TC Polis 
Akademisi ile çok sıkı  ilişkilerinin  olduğu açık ve seçiktir. Neden   Virginia 
Üniverstesi   Profesörü  Vamık David Volkan  306  şu dayatmayı getiriyor?« 
Abdullah Öcalan’ın başlattığı  süreç ölümlerle  dolu...  O,  o sürecin sembolü. 
Öyle bir dönemin sembolünü barışçıl bir sürece sokarsanız millet allak bullak 
olur. O zaman konuşma durur. Benim için çok basit bir yanıtı var: Kesinlikle 
Abdullah Öcalan bu sürecin içine girmemeli. Bu konularda çalışmış bir insan  
olarak ben böyle düşünüyorum ama başka türlü. düşünenler de olabilir tabii  
ki.»307 Niçin  bu CİA ajanları. Ermenilerin Greklerin ve Kürtlerin  jenosidlerinin 
toptan yoketmelerden tutun da  TC ordusunun yakıp yıktiğı  4000 köyünden 
zorla  topraklarında  sürülen 6  milyon  Kürde uygulanan   devlet  terröründen 
bahsetmiyorlar?   Bunlar  ölümler  öldürmeler   değil  mi?  Başka  bir  değişle, 
Neden  TC devlet  terröründen ülkesini  terkedem milyonlarca  Kürdistanlının 
sorunlarına  destek  olmuyorlar? O Halde soralım. Prof. Vamık David Volkan 
kimdir? Kurumu ile CİA,ile  MİT arasında en bağlantıları var? Uluslaraarası 
psykolohjik  savaşta  ve  Kürdistan  halkına  karşı  savaşta  kendisine  verilen 
görevler nelerdir? Bunlar nasıl boşa çıkartılır?

              Bu konuda Prof. Uluğ Nutku’nun düsüncesi bizim için   önemli bir  yer 
tuituyor:«  Milli  çıkarlar  adı  altında  sınıf  ayrımından  yoksun  gerekçeler  

305 Dr Ali KILIÇ, l’espoir commercial de Celal Talabani et la strategie de l’armee et   de l’etat  imperialiste Turc  in www.pen-kurd.org 
fansızı  6 04 2009
306

 Vamık Volkan, M. D. Professor Emeritus of Psychiatry, University of Virginia, Charlottesville, VA, and Senior Erik Erikson Scholar, the 
Austen Riggs Center, Stockbridge, MA, USA

307
 Prof. Volkan: Öcalan sürece dahil edilmemeli Politik psikoloji kavramının geliştiricisi, ABD’de en prestijli ödüllerinden birini sahibi; 

geçtiğimiz günlerde Kürt açılımıyla ilgili İçişleri Bakanı ile bir araya gelenPolitik psikolojinin duayenlerinden Prof. Dr. Vamık Volkan, 
Kürt açılımı (Demokratik açılım) ile ilgili NTV’nin sorularını yanıtladı. Profesör Volkan, politik psikoloji kavramını geliştiren, 
Amerika'nın en prestijli ödülü olan 'En iyi doktor' unvanına layık görülen tek Türk isim.Tüm dünyada etnik çatışmaların, savaşların 
olduğu bölgelerde çalışmalar yürüten, dünya liderlerine sorunları çözmeleri yolunda gayri resmi diplomasiyi kullanarak danışmanlık 
yapan Volkan, ilk kez 2008'de Cumhurbaşkanı Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye gelmişti
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siyasetlerde  yönlendirici  etken  olarak  sürdükçe,  dünya  barışı  için  çözüm 
bulunamaz.  Karşılıklı  çıkarlar,  dengeler  gibi  kavramlar  da çözüm getirmez. 
Toplumsal  gerçekliğin  üstünü  kavram terörüyle,  icabında  da  silahlı  terörle  
örtbas eden, halkların sağlıklı bilincini çarpıtan bu zorba bilincin içeriği teşhir  
edilmelidir.  Bu  çarpıtmaların  başında,  stratejik  ölçüp  biçmelerin  halklar 
arasına  düşmanlık  sokması  gelir.  Bunun  yok  edilmesine  ilk  adım,  silah 
sanayisinin  tüm  ülkelerde  yaşatıcı  bilim  uğruna  dönüştürülmesidir.  Milli  
savunma diye bir kavram belleklerden silinmelidir; yerine halklar dayanışması 
geçer.»308

O halde, Prof. Vamık David Volkan    kimdir?309 Ne 
yapmak  istiyor?  Türkiey’deki  suç  ortakları  kimlerdi r? 
Kürdistan  sorununa  çözüm  mü,  çözümsüzlül  mü 
dayatıyor?

1980 ve 1986 yılları  arasında, gayri  resmi Mısır-İsrail  diyalog dizisine 
APA’nın bir üyesi olarak katıldı. (Bu diyalogların son 3 yılına Filistinliler de 
dahil  oldu.  Bu  yillarda  ben  bu  komitenin  baskani  oldu)  Bu  diyaloglara 
katılmakla,  odak  noktamı  bireyin  iç  dünyasını  anlamaktan,  büyük  grup 
psikolojisi,  kitle  hareketlerinin  manipülasyonu  ve  gayri  resmi  diplomasiye 
çevirmeye  »başlamaktı.  (Volkan,  1987)   Arap-İsrail  diyaloglarına  dahil 
olmamdan  6  yıl  sonra  1987  yılında,  Virginia  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi 
himayesinde, “Akıl ve İnsan Etkileşimleri Çalışmaları Merkezi”’ni {Center for 
the Study of Mind and Human Interaction (CSMHI)}  kurdu ve 2002 yılının 
sonunda, emekliliğe ayrıldı. kadar bu merkezi yönettim. Toplu ve ayrı olarak, 
CSMHI fakültesi etnik, ırksal, dini veya diğer büyük grup gerilimleri ve şiddetin 
varolduğu veya yeni ortaya çıkmaya başladığı dünyanın birçok alanında çalıştı. 
(Merkez ve zihin İnsan Etkileşimi  (CSMHI)  misyonu sorunlu  toplumlarda 
istikrar ve güvenliği teşvik  eder. Amacı ağ tabanlı araştırma, sosyal-psikolojik 
dinamikleri  bu  üretmek  veya  toplumsal  regresyon  korumak  ve  bu  esneklik 
katkıda teşhis halinde yürütmektedir. CSMHI stratejileri toplumsal ilerleme ve 

308 Prof. Uluğ Nutku,  “Baykuş” – Felsefe Yazıları Dergisi, sayı 4: Felsefe ve Devrim, Haziran 2009, s. 13-18.

309Volkan, V. D. (1997) Bloodlines: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. New York: 
Volkan, V. D. (2000) Traumatized societies and psychological care: Expanding the concept of preventive medicine. Mind 
and Human Interaction, 11: 177-194. 
Volkan, V. D. (2004) Blind Trust: Large Groups and Their Leaders in Times of Crises and Terror. Charlottesville, VA; 
Pitchstone Publishing (Körü Körüne İnanç. İstanbul:  OkuyanUs Yayınları, 2005) 
Volkan, V. D. (2005) Mustafa’yı Atatürk Yapan Psikolojik Süreçler. Ankara: Ankara  Üniversitesi. 
Volkan, V. D. (2006) Killing in the Name of Identity: A Study of Bloody Conflicts.  Charlottesville, VA: Pitchstone 
Publishing. 
Volkan, V. D. and Ast, G. (1994). Spektrum des Narzißmus. Göttingen: Vandenhoeck &  Ruprecht. 
Volkan, V. D. ve Itzkowitz, N. (1984) The Immortal Ataturk: A Psychobiography.  Chicago: University of Chicago Press. 
(Ölümsüz Atatürk. İstanbul: Bağlam Yayıncılık,  1988, 2005). 
Volkan, V. D. ve Kayatekin, M. S. (2006) Extreme religious fundementalism: Some psychoanalytic and psychopolitical 
thoughts. Psyche & Geloof, 17: 71-91 
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modeller  için  geçerli  teşvik  amaçlı  geliştirmek  için  ciddi   sorunları  olan 
toplumları  inceler.  CSMHI  araştırma  ağı  ruh  sağlığı  akademisyenler  ve 
uygulayıcılar sağlık hastalıktan hareketi anlamak için uyarlanabilir değiştirmek 
araştırma  tarafından  eğitilmi ş  tarafından  yönetiliyor.  Akademisyenler  ve 
uygulayıcılar  sosyal,  tarih,  siyaset  bilimi,  diplomasi,  antropoloji,  çevre 
planlaması  ve  sosyoloji  konularında  uzman  ekibi  için  becerilerini  gereken 
eklenir.  Vamık uluslararası planda  CİA ile .MİT gibi polis kuruluşlarına  akıl 
hocalığı aypan kişidir. Kendı  kurumu «  Bir Ortak Araştırma / Eylem Projesi 
Kuzey Kafkasya gençlik ve istihdam aşırı gruplar tarafından, devamı ve şiddet 
terör faaliyetlerinin geniş bir potansiyel genişleme için bir temel sağlar Kuzey 
Kafkasya değil sadece başka bir yerde. CSMHI ve Enstitü Kaynak ve Güvenlik 
Çalışmaları  işbirlikli  araştırma  geliştirmeye  devam  ediyoruz  /  eylem  proje 
Kuzey Kafkasya ve yetişkinlik de içine ergen geçiş  anlayışı  geliştirmek için 
hedefler  ve  toplumların  vurguladı  destekleyen  sağlıklı  ergen  geliştirme 
programları  geliştirmek.  Biz,  yerli  psikososyal  sağlayıcıları  ile  ilişkiler 
geliştirdik » Vamık bununla kalmıyor.

Diplomatık ilişkilerde kullandığı yöntemler CİA ile  MİT gibi kuruluşların 
psykolojik savaşına hizmet eder. lCSMHI grup süreçleri anlamak ve paylaşılan 
duyguları diplomatik ve psychoanalytic teknikleri ve bilgileri bir sentez kullanır 
ve motivasyonlarının ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki sorunların algılamaları 
etkiler.  Orta  CSMHI's  metodolojisi  etnik  gerginliği  azaltmak  ve  demokratik 
çoğulculuğu teşvik bu gerçek anlayış ve yapıcı etkileşimi teşvik için tarihi ve 
katı  pozisyonlar  sırayla  birçok  müzakerelerin  normal  bir  değişim yöntemleri 
muhalif  gruplar  arasında bir  diyalog olduğunu. CSMHI metodolojisi  birlikte 
etkili  karar  getiren  içerir  yapıcılar  (yani  milletvekilleri,  büyükelçiler, 
akademisyenler ve diğer her zaman resmi olmayan bir sıfatla) bir süreç yıllık bir 
süre  içinde  birden  fazla  toplantıları  ilgili.  CSMHI geleneksel  siyasi  ve 
diplomatik  işlemler  için  bir  yerine,  daha  ziyade  onlar  için  bir  katalizör  ve 
tamamlayıcı olarak faaliyetlerini görmek değildir.

TÜRK İYE’DE PSİKOLOJ İK SAVAŞ VE ÜNİVERSİTELER

Türkiye’de  onunla  birlikte  faaliyet  gösterenlerin  başında   Mardinli 
öğrencisi Prof. Dr.Abdülkadir Çevik gelir. Mardin doğumlu Çevik. 1974 yılında 
Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1974’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçerek 
Prof.  Dr.  Abdülkadir  Özbek,  Doç.  Dr.  Celal  Odağ  ve  Prof.  Dr.  Vamık 
Volkan’dan bireysel ve grup psikoterapileri ile psikoanalitik psikoterapi eğitimi 
aldı.1978 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 1980’de ABD’ne giderek iki yıl süre 
ile  Virginia  Üniversitesi  Psikiyatri  Kliniği,  Çocuk  ve  Aile  Psikiyatrisi  ve 
Psikanaliz bölümlerinde çalıştı. Bu sırada Prof. Volkan tarafından yeni kurulmuş 
olan  Uluslar  arası  Politik  Psikoloji  Derneği’ne  üye  olarak  Prof.  Dr.  Vamık 
Volkan;’dan  bu  konuda  eğitim  aldı.  1992’de  tekrar  ABD’ne  giderek  Prof 
Volkan ile üç ay boyunca politik psikoloji ile ilgili çalışmalar yaparak Virginia 
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Üniversitesi’nde  “Sovyetler’in  çöküşünden  sonra  Türkiye:  Psikopolitik  bir 
değerlendirme”  konulu  konferans  verdi.”Avrupada  ırkçılığın  psikolojisi”  ile 
ilgili çalışma grubunda aktif görev alarak bu konuda hazırlanan monografa katkı 
sağladı.»310

Sanki Türkiye dünya’in en büyük ırkçı devlerinden biri değilmiş gibi
”  Avrupada  ırkçılığın  psikolojisi”ni  inceleyenler;  Türkiye’de  jenosidlerin 
psikolojisini incelemediler. Sözde  bilim adamlarının politikası Genel Kurmay 
politikasıdır. Genel Kurmay” iki kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından sonra 
Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde ortaya çıkan güç 
boşluğu,  küresel  belirsizliği  artırmış  ve  bu  bölgelerde  jeopolitik  boşluk 
alanlarının oluşmasına neden olmuştur. 

      Bu jeopolitik boşluk alanlarında yaşanan çatışma ve krizler ile 11 Eylül 2001 
tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan terör eylemlerinin ardından, 
asimetrik tehditler dünya gündemine taşınmıştır. Kuzey Osetya’da yaşanan okul 
baskını, asimetrik tehdidin en belirgin şekli olan “terorizm”in boyutlarının 
nerelere varabileceğini dünya kamuoyuna göstermiştir.”

      Jeostratejik  konumu  itibariyle  Dünyanın  en  istikrarsız  bölgeleri  olan 
Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu’nun ortasında yer alan Türkiye’nin Savunma 
Politikası; ülkenin ulusal bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 
hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına dayanmaktadır.”311

           Abdülkadir Çevik  göre,Psikoloji çok geniş uygulama alanı olan bir bilim 
dalıdır.  Gelişim psikolojisi, davranış psikolojisi, analitik yönelimli psikoloji gibi 
uygulama  alanları  bulunmaktadır.  Politik  psikolojinin  sorunlara  yaklaşım 

310 1985’te Doçent ve 1992 yılında Profesör oldu. 1992-1997 yılları arasında Başbakanlık danışmanlığı ve Milli 
Güvenlik Kurulu’nda görev yaptı. Aynı süre içinde Başbakanlığa bağlı olarak Türk Politik Psikoloji Merkezi’ni kurarak bu 
kurumun başkanlığını yürüttü. Bu merkezde büyük grupların psikolojisi, terör ve terörizm psikolojisi ile ilgili çalışmaları 
oldu.

1987’den bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Psikosomatik ve Psikonevroz 
Ünitesi’nin başkanlığı yanı sıra 2003 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı 
görevini sürdürmektedir. 

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in Psikiyatri ile ilgili kitap makale ve araştırmaları dışında Politik Psikoloji alanında 
Politik  Psikoloji   Monografisi,  Politik  Psikoloji  ile  ilgili  çeviri  kitabı,  Sovyetler’de  Yeni  Etnik  Gelişim ve Yeni  Etnik 
Yapılanma monografisi ve İngilterede basılan Violence or Dialogue kitabının içinde “Globalization and identity” isimli bir 
bölümü bulunmaktadır.  Bunun yanı  sıra Türk  Yurdu, Avrasya  Dosyası,  Hukuki  Perspektifler  Dergisi,Polis  Dergisi  gibi 
dergilerde makaleleri  yayınlanmış,   çok sayıda röportaj  vermiş  ve çeşitli  televizyon programlarına katılmıştır.  Prof.  Dr. 
Abdülkadir  Çevik  değişik  üniversitelerde  güvenlik,  terör,  küreselleşme,göç,  kimlik  ve  toplumsal  analizler  konularında 
konferanslar vermektedir. 

2006  yılında  kurulan  Politik  Psikoloji  Derneği’nin  kurucusu  ve  başkanıdır.  Aynı  zamanda  Türkiye  Grup 
Psikoterapileri  Derneği’nin başkanlığını  da yürütmektedir.  2002 yılından bu yana Kara Harp Okulun Savunma Bilimleri 
Enstitüsü’nde Politik Psikoloji yüksek lisans dersleri vermektedir. Bunun yanı sıra Dışişleri Akademisi ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda da dersler vermektedir.Başbakanlık Türk Politik Psikoloji Merkezi: 1992-1997, 
2006 ve Politik Psikoloji Derneği mensubun olan Abdülkadir Çelik Politik Psikoloji büyük grupların, kitlelerin ve ulusların  
birbirleriyle  olan ilişkilerini  ele alarak bu ilişkilerde rol oynayan psikolojik etmenleri değerlendirmektedir. Politik psikoloji 
bunun  yanı  sıra  büyük  gruplar  ve  uluslarla  ,bunların  liderleri  ve  liderler  arasındaki  ilişkilerin  psikolojik  boyutlarını 
incelemektedir.

311 http://www.tsk.tr /
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yöntemi  eklektik  ve  entegratif  anlayışla  derinlik  (analitik)  psikolojisinin  
temeline  dayanmaktadır.  Bu  nedenle  uluslar  ve  uluslar  arası  ilişkilerde 
davranışların yüzeysel değerlendirme ve görünür  psikolojik sorunlardan daha 
çok  altta  yatan,  derinlemesine  incelemeyle  anlaşılan  motivasyonlar  politik 
psikolojinin çalışma alanıdır. Politik psikolojinin  araştırma alanlarından biri de 
terörizm  ve  teröristlerin  psikolojisiyle,  ulusal  ve  etnik  kimliklerin 
psikolojisidir.Bunun yanı  sıra  terörle  mücadele  eden grupların  psikolojisi  de 
politik psikolojinin araştırma  alanıdır.

             Türkiye’de yukarıda politik psikolojinin ilgilendiği  alanlarda derinlik 
psikolojisini  temel  alan  herhangi  bir  araştırma  yapılmamıştır.  Bu  eksikliği 
gidermek  amacıyla  Türkiye  de  Politik  Psikoloji  Merkezi  1992’de  Başbakan 
Süleyman Demirel’in onayıyla Başbakanlığa bağlı olarak kurularak, çalışmaya 
başlamış  ancak 1997 den sonra pasif konuma geçmiştir. Aktif olarak çalıştığı 
süre  içinde  “Etnik  Terörizmin  Psikolojisi”,  “Politik  Psikoloji”  ve 
“Sovyetler’deki  Politik  Değişim  ve  Yeni  Etnik  Yapılanma”  konulu  kitaplar 
Başbakanlık  Basımevi  tarafından  yayınlanmıştır.  1992-1997  yılları  arasında 
Milli  Güvenlik  Kurulu  Genel  Sekreterliği  bünyesinde  konuşlanan  Merkez 
dönemin  Genel  Sekreteri  Org.  Doğan  Beyazıt  ile  birlikte  çalışmalarını 
sürdürmüştür.

              Türkiye Politik Psikoloji Merkezi ve Politik Psikoloji Derneği’nin 
kurucusu  olan  Prof.  Dr.  Abdülkadir  Çevik  1992’den  beri  Dışişleri 
Akademisi’nde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Eğitim 
Şube Müdürlüğü’nde, Milli İstihbarat Teşkilatı Eğitim Merkezi’nde (MİTEM) 
ve Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü’nün kuruluşundan bu yana Politik 
Psikoloji  yükseklisans  dersleri  veren  bir  JİTEM  elemanıdır.  Ona  göre, 
toplumların ve büyük grubların kimliklerinin oluşumunda onların tarihsel süreç 
içinde  başka toplumlarla yaşadıkları olayların önemli bir yeri vardır. Bu olaylar 
o  toplumun diğer  toplumlardan  farklılığının  da belirleyicileri  olabilmektedir. 
Politik psikoloji toplumların yaşadığı bu olaylara psikolojik pencereden bakarak 
farklı bir boyutu ortaya  koymaktadır. Fakat, emeperyalist TC devletinin ezilen 
ululsarı ve halklara jenosid politikasını uygulaması ile ilgili  bunu kınayan hiç 
bir bilimsel davranış ve tavrı yoktur.

Bu alanda, Politik Psikoloji Derneği disiplinler arası uzman bir ekip tarafından 
2006  yılında  kurulmuş  ve  bu  tarihten  itibaren  çeşitli  eğitim  seminerleri, 
konferanslar,  toplantılar,  sertifika  programları  ve paneller  düzenleyen 
Derkurucuları  Kurucu arasında Prof.  Dr.  Abdülkadir  Çevik,  Prof.  Dr.  Hasan 
Ünal, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi  Özcan Erdoğan, Em. Tümg. Ünal Tamgaç, 
Em.  Alb.Öner  Yaktuğ,  Em.  Büyükelçi  Gündüz  Aktan,.  Selçuk  Börekçi, 
Av.Melih Eryaman gibi geniş bir çevreden s bir ekip bulunmaktadır. Onursal 
Başkanları  ünlü psikiyatrist, 2005-2006-2007-2008  Nobel Barış Ödülü adayı 
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ve “Ölümsüz Atatürk”  isimli  kitabın yazarı  Prof.  Dr.  Vamık  David  Volkan 
Psikolojik  savaş çalışmalarına  destek vermektedir.

Prof. Dr. Vamık  David Volkan   ve Savaş Psikolojisi

      Vamık David Volkan   göre . « hastanın iç çatışmalarına ve adaptasyonlarına 
yalnız  kıymet  biçer,  ne  yorum yapacağına  ve  nasıl  reaksiyon  gösereceğine 
yalnız  karar  verir.  Fakat  bir  durumun  patronu  olma  bir  psikoanalist  olarak 
narsistçe memnun edici bir deneyim de olabilir. İyi söhrete sahip bir kurumda 
iyi  bir  eğitim,  analistin  kişisel  ve  profesyonel  dürüstlüğü ile  kendi  bilgisini 
somutlaştırarak,  o  kontrol  pozisyonunun  potansiyel  yalnış  kullanımına  karşı 
aşılar.  Fakat  uluslararsı  etnik-arası  ve  diğer  büyük  grup  süreçlerine  dahil 
olduğum andan itibaren önümdeki duruma dair artık kontrolüm yoktu. Komplike 
çatışmalar  denizinde  genellikle  kapatılmamış  olayları  basitçe  sınıflandırmak, 
paylaşılan  saklı  psikolojik  süreçlere  neyin  bağlı  olduğunu  anlamakta  yalnız 
bırakılmak oldukça zordu. Daha da ötesi, dünya liderleri  ve diğer easas halk 
figürleriyle- Mihail Gorbacov, Jimmy Carter, Yaser Arafat ve Desmond Tutu 
gibi- dirsek çürüttüğüm zamanlardı . Benim için gerekli olan birleşen duygular 
ve  hisler  üzerinden  hatta  beni  kışkırtan  ünlülerle  çalışmaktı.  Nasıl  tarafsız 
kalabilirdim?  Kendi  önyargılarımı  nasıl  ehlileştirebilirdim?  Yeni  kariyerime 
adapte olmak için içsel çalışmaya dair çok uğraş verdim. Psikanaliz ve resmi 
diplomasi  arasındaki  işbirliğine  dair  çeşitli  önemli  engeller  yeni  kariyerimi 
etkiledi. Bu engellerden bazıları  politik bilimin ve diplomasinin kaynağından 
gelirken,  diğerleri  psikanalitik  disiplinin  kendinden  kaynaklanıyordu. » 
« Psikanalistler  ile  diplomatik  pratisyenler  ve  politika  uzmanları  arasındaki 
işbirliğini  karıştıran  diğer  zorluklar  psikanalizin  kendisinden  kaynaklanır. 
Uzmanlar  ve diğer  disiplin  pratisyenleriyle  işbirliği  çalışmalarına  daha fazla 
dahil  olmamla  bu  zorlukları  kendim  de  hissettim.  Psikanaliz  ve  diplomasi 
arasındaki  işbirliğine  engel  olan  psikanalitik  disiplin  içindeki  zorlukların 
birbiriyle ili şkili birçok kategoriye ayrılabileceğini vurguluyorum. Beklenildiği 
gibi, ilk başta bu engellerin farkına varmak ve bunları tanımlamak benim için 
zordu. Fakat yavaş  yavaş  kendimi  bazi kurulmuş  psikanalitik varsayımlardan 
ayırmayı başardım. 

Politika ve diplomasi  kaçınılmaz olarak  büyük grup psikolojisi,  lider-takipçi 
psikolojisi ve düşman grup ile liderleri arasındaki ilişki psikolojisi ile ilgilenir. 
Sigmund  Freud,  bu  başlıklarla  ilgilendi,  fakat,  aynı  zamanda  onları  devam 
ettirecek  takipçilerinin  cesaretini  kıracak  bir  miras  bıraktı.  Albert  Einstein’a 
mektubunda Freud (1932) insan doğası ve psikanalistlerin savaşları veya savaş 
benzeri durumları engellemekteki rolleri hakkında karamsardı. Her ne kadar da 
Jacob  Arlow (1973)  daha sonra  Freud’un  bu  konu  hakkındaki  bazı  yazıları 
üzerine iyimserlik belirtse de, Freud’un karamsarlığı, inanıyorum ki, politika ve 
diplomasi alanındaki sınırlı psikanalitik bağışlarda bir rol oynadı. »
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Prof  Vamık David Vokan, Freud hareket  noktası yapar.  Onadn hareket  edip 
psyanalist  çözümlemeelr yapar. « üzerine odaklanmış bir temayı yansıtır: grup 
üyeleri  öfkelerini  lidere doğru dönüştürürler  ve bir  oğulun Oedipal  babasına 
olumsuz  duygularını  yöneltmesiyle  benzeyen  bir  süreçte  bu  öfkeyi  sadakate 
dönüştürür.  Sırasıyla bir  büyük grubun üyeleri  lideri  idealize eder,  birbiriyle 
tanımlar ve lider etrafında yeniden kuvvetlenir. Freud’un teorisi erkek-merkezli 
bir psikolojik sürece dayanır. Daha da önemlisi Waelder’in (1971) işaret ettiği 
gibi, Freud sadece gerilim altındaki gruplardan bahsetti. Bu tür noksanlıklar göz 
önünde bulundurularak, büyük gruplar ve liderleri üzerinde çalışan psikanalistler 
son 10 yılda yaklaşımlarını  veya lider imajını  belirtmelerini,  birey tarafından 
tecrübe  edildiği  gibi  büyük  grubun  kendisinin  akli  temsiliyeti  üzerine 
odaklanmaya çevirdiler. Örneğin Didier Anzieu (1971, 1984) Janine Chassequet 
(1984)  ve  Otto  Kernberg  (1980,  1989)  büyük  grup  üyelerinin  paylaşılan 
faztazileri üzerinde yazdılar. Bunlar, büyük grupların bütün narsist yaraları tamir 
eden  ideal  anneyi  (göğüs anne)  temsil  ettiğini  öne  sürerlerdi.  Ben  (Volkan, 
2004) idealize edilmiş  fakat  entegre olmamış  kendi  imajlarının,  ait  oldukları 
büyük grubun üyelerinin deneyimlerindeki, idealize edilmiş anne imajına eşlik 
ettiğini de ekliyorum. Fakat yine bu teoriler öncelikli olarak bireyin hissedişleri 
üzerine odaklanırlar. Grup üyelerinin idealize edilmiş anne imajını tehdit eden 
dışssal  sürçlerin  politik  süreçleri  başlatabileceği  ve  uluslararası  meseleleri 
etkileyebileceği  varsayılır.  Yine  de  bireylerin  hisleri  üzerine  odaklanan  bir 
yaklaşım politik veya diplomatik süreci gözönünde bulundurarak belirleyicilik 
(specificity)  getirmez.  Bu  yüzden  politika  ve  diplomasi  pratisyenlerini 
heyecanlandırmaz veya politik bilimcilerden daha fazla ilgi görür. Psikanalitik 
gelenekte  eksikliklerinin,  kendiliğinden  hem büyük  grup  psikolojisi  hem de 
çeşitli kitlesel hareketlerin belli parçaları üzerinde çalışmak olduğunu anladım. 
Aynı zamanda gerçekte hepimiz için açık olması  gereken fakat olmayan, bir 
başka fenomeni de farkettim. Psikanalistlerin genelikle kendi kişisel analizleri 
üzerinden  yürüdükleri  ve bireyin  içsel  dünyasını  açıklayan psikanalitik  teori 
çalışıp okuduklarından, uluslararası ilişkiler ve politikada önyargısız olduklarına 
dair  genellikle  bir  sanrıları  vardır.  Gerçek  şudur  ki,  müstakbel  bir  analistin 
kişisel  analizi  genellikle  analiz  edilenin  etnik,  milli,  veya  dini  katılımlarını 
bütünüyle  araştırmayı  içermez.  Eğer  psikanalist  hastalıklı  önyargı  veya 
paranoyadan muzdrip edilmeze, büyük grup hassasiyetleri divana taşınmaz. Bir 
büyük  grup  içinde  insanın  “düşman  ve  müttefik”  ihtiyacı  (Volkan,  1988) 
tartışılmazdır.  Aynı  zamanda  biz  biliyoruz  ki,  analistler ve  analiz  edilenler 
genellikle hassas büyük grup konularına işaret etmekten kaçınırlar. Büyük grup 
tarihinin bazı yönleri “anksiyeteyi” kışkırtır. (Loewenberg 1991; Rangell, 2003) 
Örneğin, Nazi soykırımından kurtulan bir analist, diğer kurtarılanların veya Nazi 
soykırımından  etkilenen  Yahudilerin  çocuğu  olan  bir  analiz  edilende, 
nesillerarası  travma aktarımını  araştırmakta dirneç gösterebilir.  (Blum,  1985) 
Son 20 yılda, Alman hastalarının Nazi bağlantılı aile tarihlerini divana taşımakta 
direnç gösteren genç Alman psikanalistleri denetleme şansım çok oldu. (Volkan, 

205



Ast  ve  Greer,  2002)  Kısacası,  Ortadoğu  çatışması  üzerine  İsrailli  ve  Arap 
psikanalistlerin yazılarını okuduğumuzda (Varvin ve Volkan, 2003) etnik, milli, 
dini  veya  ideolojik  hassasiyetler  sözkonusu  olduğunda,  psikanalistlerin  de 
politikacılar, diplomatlar ve herhangi biri gibi önyargılar sergileyebileceğini ve 
politik  liderler  tarafından  yapılan  propaganda  ve  manipülasyona  cevap 
verebileceğini  görmezden  gelemeyiz.  Uluslararası  süreçleri  ve  lider-takipçi 
ilşkilerini  doğru  bir  şekilde  değerlendirmek,  uluslararası  alanda  deneyim ve 
büyük  grup  hassasiyetlerinin  fonksiyonları  ve  anlamları  üzerinde  zorlu  bir 
çalışma gerektirir.  Aksi  halde,  hisleri  değiştiren  önyargı  etkileriyle  bozulma 
yaşanacaktı »"312 Prof.  Dr.  Vamık   David Volkan ‘ın  Hitler,  Mustafa  Kemal 
üzerine  ve Abdullah  Öcalan üzerine  yaptığı  analizler  türk basınında çıktı. 
Fakat,  biz  uzun  dönemden  beri  onun  CİA.Mossad.  MİT  tarafından 
görevlendirildiği  Öcalan’ın  yaaklanmasından  sonra  Türk  Yunan  ilişkilerinin 
düzenlenmesinde görev aldığı yıllardan beri Kafkaslarda ve Orta asyadaki TC 
politikasıan  Gürcistan ve  Ukrayna üzerine çalışmalar yaptığını bununla ilgili 
projeleri   gereçklestirdiğini  biliyoruz.  Önemli  olan  Mustafa  Kemal  üzerine 
söyledikleri değildir, ama Öcalan üzerine  söyledilerinde çok kasıtlı  pek çok 
eksiklik ev yanlışlıkların olduğudur.

 Prof. Dr. Vamık  David Volkan  ve  Mustafa Kemal analizi

 «Türkiye halkının çoğunluğunun Mustafa Kemal’i hem bir baba hem de bir ana 
olarak algıladıklarını  tahmin edebiliriz.  Ayrıca Mustafa Kemal’in  kendisinin, 
yıllarca  süren  uğraşılarından  sonra  Türklerin  sembolik  ebeveyni  olduğunu 
“resmi„ bir şekilde, yani özel bir yasa ile ifade etmesinin zamanının geldiğini 
düşündüğünü de  anlayabiliriz.  Psikoanaliz  literatüründe  karizmatik  liderlerin 
onları  takip  edenler  tarafından  hem baba hem de  anne olarak  algılandıkları 
hakkında uzun zamandan beri pek çok bilgi vardır (Abse ve Jessner, 1961; Abse 
ve  Ulman,  1977). »  “Mustafa’yı  Atatürk  yapan  Psikolojik  Süreçler„  başlıklı 
konuşmamda Atatürk’ün  travmalarla  dolu  çocukluğunu anlatmıştım (Volkan, 
2005). O kendinden büyük ve hiç görmediği üç kardeşinin ölümü nedeniyle yas 
tutan bir evde doğmuş, orada büyümüş ve ödipal devre sorunları ile karşılaştığı 
bir  sürede  de  babasını  ve  kendinden  sonra  doğan  bir   başka  kardeşini  de 
kaybetmişti.  Bu kayıpların aile içinde yarattığı faciayı, bilhassa Ahmet isimli 
kardeşinin ölümünden sonra gelişen bir  olay simgelemektedir.  Ahmet ailenin 
Olimpus  dağları  eteğinde,  o  zamanki  Yunan-Osmanlı  hududunda yaşadıkları 
dönemde, Mustafa’nın doğumundan önce ölmüştü. Ahmet’in cesedi bir kıyıya 
ya da bir dereye yakın bir yere gömülmüştü. Onun gömülmesini takip eden gece 
mezarı sel basmış ve ceset gömüldüğü yerden çıkmıştı. Cesedi yabani hayvanlar 
paramparça etmişlerdi.  Atatürk’ün yaşayan tek kardeşi  Makbule Hanım,  Tek 
Adam  isimli  üç  ciltlik  kitabın  yazarı  Şevket  Süreyya  Aydemir’le  (Aydemir, 

312 http://www.austenriggs.org/Senior_Erikson_Scholar/ ULUSLARARSI İLİŞKİLERDE PSİKANALİZ :
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1969)  yaptığı  konuşmalarda,  Mustafa  Kemal’in  küçüklüğünde  Ahmet’in 
cesedinin vahşi hayvanlar tarafından parçalanışının trajik öyküsünün aile içinde 
pek çok kez anlatıldığını söylemiştir (Volkan’ın Aydemir ile görüşmeleri, Kasım 
20  ve  Aralık  13,  1974). »  Küçük  Mustafa  ölen  kardeşlerinin  kaderini 
yaşamaktan ve kronik bir şekilde yas tutmakta olan bir anneye sahip olmaktan 
kendini korumak amacıyla kendi iç gücüne dönmüştü. Çocuk zeki ise kendi iç 
gücüne dönüş “erken olgunlaşma„ ile sonuçlanabilir (Modell, 1976, Volkan ve 
Ast, 1994). Princeton Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Norman Itzkowitz ile 
yaptığımız araştırmada (Volkan ve Itzkowitz, 1984), küçük Mustafa’nın erken 
olgunlaşma ile kendine güveninin arttığını ve bu güvenin de gelişmekte olan 
kişili ğinin  temelini  oluşturduğunu  anlattık.  Küçük  Mustafa  kendini  kronik 
olarak  yas  tutan  annesinin  kurtarıcısı  olarak  algılamış  ve  kurtarıcılık  ve 
onarıcılık,  yani  ebeveynlik,  onun  güven  dolu  kişilik  yapısının  en  önemli 
karakterleri olmuştu. Daha sonra ise kurtarma ve onarma dürtülerini Osmanlı 
devrinin sonlarına doğru halkın yaşamaya başladığı ıstırabı yok etmek ve yeni 
Türkiye’yi  onurlu  ve  bağımsız  bir  ülke  olarak  yaratmak  için  kullanmıştı. 
Böylece yeni Türkiye için sembolik olarak anne ve babalık yapmıştı. 24 Kasım 
1934’te aldığı soyadı ile yeni Türkiye için üstlendiği ebeveynlik rolünün “resmi„ 
bir şekilde kabul edilmesini bence bilinçli olarak Bir politik liderin düşüncelerini 
ve hareketlerini psikopolitik yönden incelerken, o liderin yaşamı sırasında içinde 
bulunduğu ortamı ve tarihi süreçleri göz önünde bulundurmalıyız. Onyıllar veya 
asırlar önce yaşayan bir liderin davranışları, o zamanın tarihi durumuna göre 
olumlu veya olumsuz olarak görülmelidir. Onyıllar veya asırlar öncesinde ortaya 
konan  düşünceler  veya  hareketler,  şimdiki  dünya  anlayışımıza  ve  dünya 
olaylarının gerektirdiği davranışlara uymayabilir. Atatürk’ün politik yaşamı bir 
imparatorluğun  çöküşü,  bir  bağımsızlık  savaşı,  binlerce  kişinin  ölümü,  akla 
hayale  gelmeyen  facialar  ve  tüm  bunlardan  sonraki  uyum  sürecine  denk 
gelmekteydi.  Türkiye  halkı  paylaşılmış  büyük  kederlerin  ve  değişikliklerin 
ardından “ şimdi biz kimiz? „ sorusu ile karşı karşıyaydı. arzu etmişti. » dıyor. 
Fakar Prof. Vamık David Volkan, Musataf Kemal’in bir yahudi olduğunu, kendi 
kimliğini  değiştirdiği  gibi  yahudilerın  dillerini  ve  ismlerinin  yasakladığını 
söylemiyor. « Mustafa Kemal’e “Atatürk„ ismini veren özel yasanın çıkışından 
iki ay kadar sonra, 17 Aralık 1934’te diğer bir yasa Atatürk ismi veya bundan 
türetilecek bir kelimenin başkası tarafindan kullanımını yasakladı.  Atatürk’ün 
kız kardeşi Makbule Hanım’a “Atatürk„ soyadı verilmedi. Ona “Atadan„ soyadı 
verildi. Daha sonra, 19 Mayıs’ın Atatürk’ün doğum günü olarak ilan edilmesi 
üzerinde duruldu. Böylece Atatürk’ün yaşamının amacının Türkiye’yi kurtarmak 
olduğu  bir  defa  daha  gösterilecekti.  Atatürk’ün  kendisi  de  bunu  istemişti. 
Atatürk  yabancı  bir  ansiklopedi  için  kendisi  hakkında  biyografik  bir  metin 
hazırlayan bir yazara doğum tarihini 19 Mayıs olarak vermişti (Afetinan, 1971). 
Atatürk  soyadı  ile  ismine  bir  ekleme  yaptığı  sıralarda  Kemal’i  de  Kamal’a 
çevirmeyi  düşündü.  Bunun  nedeni  onun  için  çok  açıktı.  Kemal  Arapça 
kökenliydi ve ismi saf Türkçe olmalıydı. Bir ara “Kamal„ ismiyle basılmış bir 
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kartı bile vardı  (Granda, 1973). Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi duvarındaki 
bir  kitabede  ismi  Kamal  olarak  verilmişti.  (Bu  kitabenin  hala  var  olup 
olmadığını bilmiyorum). En sonunda Kemal ismini değiştirmek pratikte uygun 
olmadı. Bunun yerine Atatürk imzasını Kemal Atatürk olarak atmaktan vazgeçti 
ve K. Atatürk olarak atmaya basladı. Yani Kemal ismi paltoya yerleşmiş  bir 
tozmuş gibi silkelenip atıldı ve “K. „ harfi tozun daha önce bıraktığı bir leke gibi 
kaldı.» Burara Prof. Vamık David Volkan “türk” sözcüğü üzerine  bilerek hiç bir 
şey  söylemediğidir.Zira,  Mustafa  Kemal  Meclis  konuşmasında  “türk” 
kelimesinin  Nuh peygamberin çocuklarınadn birinin adı olduğunu söyler. Nuh 
yahudidir.  Dolaysıyla  Ata-türk,  aynı  zamanda  Ata-yahudi  demektir.  Bir 
hatırlatma  yapmak  egrek.  Hunların  Kralı  Attila  fransız  yazarı  Corneille  bir 
trajedisinin konusudur.  Corneille  okura hitaben Attila  için« kafası  yerine  eli 
çalıyordu,düşmanlarını  lekeliyorş  hakaret  ediyor,  onlaro  bölüyor  savunmasız 
halklara terrör estiriyordu.» Atilla lakabı « kırbaçlayan tanrı» demektir.313 Prof. 
Vamık, Mustafa nın yetim anlama geldiğini söylüyor,  Mustafa aynı zamanda 
Musevi demektir. “Neden yeni Türkiye’nin kurucusu ve lideri böyle küçük ve 
belki de garip görünen semboller için kafa yormuştu? Çünkü bu semboller hem 
kendinin hem de yeni Türkiye’nin arındırma sürecinin bir parçasıydı. Arapça’yı 
isminden kaldırmak istemesi Araplar’a karsı duyduğu bir küçümsemeden ileri 
gelmiyordu.  Norman  Itzkowitz’le  beraber  yaptığımız  psikobiyografik 
araştırmada,  Atatürk için  Arapça’nın genel  olarak son yüzyıllardaki  Osmanlı 
düşüncesini  ve halkı  modernleşmekten geri  tutan zihniyeti  ve dini  yobazlığı 
simgelediğini  anlatmıştık  (Volkan  ve  Itzkowitz,  1984).  Mustafa  Kemal’in 
“resmi„  olarak  Atatürk  ismini  almasından  önce dindeki  bağnazlığın  ortadan 
kalkması ve yeni Türkiye’nin modernleşmesi için yaptığı şeyler sayısızdır ve 
bunların çoğunu biliyoruz. Bunları burada tekrarlamayacağım. “Resmi” olarak 
Türkiye’nin  sembolik  ebeveyni  olunca  modernleşmeyi  Kemal  ismini 
değiştirmekle  kristalize  etmek  istediğini  düşünebiliriz. »  diyor.  Atatürk 
cumhurbaşkanlığının ilk yıllarında, bence kendine en yakın kadın olan Fikriye 
Hanım’ın intiharının ve Latife Hanım’dan boşanmasının ardından, bir kaç kız 
çocuğunu  evlat  edindi.  Gerçekte  annesi  Zübeyde  Hanım’ın  hayatta  olduğu 
sıralarda bir  erkek çocuğu, Abdurrahim’i  de evlat  edinmiş  ve onu annesinin 
yanına vermişti. Bir de Afife isminde 6 yaşındaki bir kızı da Zübeyde Hanım’ın 
himayesine  vermiş  ve  bu  kız  evlenene  kadar  İstanbul’da  ailesinin  yanında 
yaşamıştı.  Cumhurbaşkanlığı  sırasında Sabiha,  Rukiye,  Afet,  Nebile,  Bülent, 
Sabriye ve Zehra isimli genç kızları evlat edinmişti. Bu konuşmamda Atatürk’ün 
evlat edindiği çocukların özel hayatlarını anlatmayacağım. Konuşmam açısından 
önemli  olan Atatürk’ün evlat  edinme isteğinin altında yatan ve yeni  Türkiye 
kimliğinin oluşumu ile ilgili olduğunu düşündüğüm psikolojik süreçtir. Geçen 
sene 10 Kasımda yaptığım konuşmada (Volkan, 2005) ve biraz önce yukarıda 
tekrar  fakat  kısaca anlattığım gibi,  yas  tutan annesini  ve sonra da yas  tutan 
milleti kurtama ve onarma  görevlerini kişili ğinin içinde tutan Mustafa Kemal, 

313 Corneille, Theatre comlet, Lausanne,1961Attila, Tragedie,p.262
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kendini yeni Türkiye’nin ebeveyni olarak algılayınca (hem bilinç dışında ve hem 
de bilinçli olarak) Türkiye halkı onun “çocukları” oldu. Bu nedenle evlatlıkların 
tüm Türkiye halkını simgelediğini  düşünebiliriz.  Yeni Türkiye’nin kimliğinin 
nasıl  olmasını  istediğini,  evlatlıklarında  geliştirmek  istediği  kimlikte  açıkça 
görebiliriz. » bütün bu analizler Mustafa Kemal ‘in ezilen halklara  Ermenilere. 
Greklere, Assyro Keladniler ve Kürtlere yönelik jenosidçı polikası karşısında hiç 
bir değer yargısı görmüyoruz.. Üstetlik Prof. Vamık Volkan, Mustafa Kemal’in 
soykırmının teemlinde olan  ırkçılık politikası türkleştirmeyi olumlu buluyor. Bu 
yaklaşım  dönme  yahudilerin  Türkiye  antısemitizmi  ve  Mustafa  Kemal’in 
antisemit politikasının baabsı olduğunu da unutuyor. «  İslam Türk kültürünün 
çekirdeğinin bir parçasıdır. Yeni Türk kimliği gelişirken yeni Türkiye’de İslam 
dini  ortadan  kaldırılmak  yerine  yeni  Türk  milliyetçili ğine  uygun  bir  şekilde 
benimsenmek, yani bir bakıma “Türkleştirilmek,” istenmişti. Bence bu toplum 
psikolojisinin  doğal  bir  sonucuydu.  Wilfred  Cantrel  Smith  (1957)  yaptığı 
araştırmada Atatürk  zamanındaki  Türkiye’de  “Türkleştirilecek”  İslam dininin 
İngiltere’de  onaltıncı  yüzyilda  ortaya  çıkan  “Anglikanism”  gibi 
algılanabileceğini  söyler.  Anglikanizm  Hristiyan  dini  olarak  kalmıştı;  fakat 
İtalyanlar’ın  veya  Ruslar’ın  Hristiyan  dini  değil,  İngilizler’in  benimsediği 
Hristiyan diniydi.  Yeni  Türk kimliğine uygun olan din de İslam dini  olarak 
kalacaktı; fakat Türk halkının benimsediği, açıkça anlayabildiği ve onlara ait bir 
İslam  dini  olacaktı. »  AKP  nin  onu  Polis  Akademisi   toplantısına   CİA 
danışmanı olarak çağırmasının temeli budur. Onun Öcalan’a karşı tavrı, CİA. İle 
MİT ‘in Kürdistan halkına  karşı tavrıdan farksızdır. Kürdistan sorunun çözümü 
değil,  çözümsüzlüğünü  esas  alır.  Zira,  dünya  bilim  adamları  biliyor  ki, 
Kürdistan’da 30 yıladn süren savaşın  tek sorumlusu Öcalan değildir. Bu savaşın 
başınad TC devleti  Genel  Kurmay  Nato,  ABD  ev  AB güçleri  gelir.  1995-
1996’da TC ordusuna yapılan askeri ayrdım 16 trilliondur. Kürdistan’ı yakan 
yıkan devlet terrörü bilim adamları taarfından incelenmemiştir. Aksine, CİA ve 
MİT  ve  Genel  Kurmay  ,  NATO ideologları,  uluslararası hukukun evrensel 
değerlerinin  bir  parçası  olan  Kürdistan  ulusunun kendi geleceğini  belirleme 
hakkını  ayrılıp kendi bağımsız devletini kuram hakkına karşı psikolojik asvaş 
yöntemlerini seçmeleri sorunu Öclan’ın kişili ğine indirgemeleri Orda Doğunun 
40-45 milyonluk nüfusunu içeren Kürdistan ulusu ile alay etme anlamına gelir.

  Bu konuya ilişkin olarak,  Sayın hocamız Dr İsma,il Beşikçi « İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay’ın, 1 Ağustos 2009 da, Ankara’da, Polis Akademisi’nde, 15  
gazeteciyle  ve üniversite  mensubu hocalarla  bir  toplantı  yapması  bu sürece  
hızlandırmıştır. Her gün, televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, Kürt sorunu 
üzerinde konuşmalar, tartışmalar yapılmaktadır.

Bu ortamın dikkati çeken en önemli özelliği devletin ve hükümetin hiç özeleştiri 
yapmaması, geçmişle yüzleşmemesidir. Devletin ve hükümetin bu konuya özen 
gösterdiği  kanısındayım.  Devlet  ve  hükümet  hiçbir  özeleştiri  yapmadan, 
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geçmişle  yüzleşmeden  bazı  küçük  düzenlemeler  yapmayı  planlamaktadır. 
Tartışmalara  katılanlar  da,  devletten  ve  hükümetten  özeleştiri  yapmasını, 
geçmişle  yüzleşmesini  talep etmemektedir.  Bu da,  bu ortamda dikkati  çeken 
başka bir özelliktir. Halbuki bu aşamada, devletin iki önemli kurumunun, yargı 
organlarının  ve  üniversitelerin  özeleştiri  yapmaları,  geçmiş  uygulamalarıyla 
yüzleşmeleri  gerekir.  Asimilasyona,  inkara,  imhaya  dayalı politikalar  ve 
uygulamalar bu iki temel kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilmi ştir. İnkar ve imha 
siyasetinin, asimilasyon siyasetinin, gerek üniversitede, gerek yargıda, memur 
zihniyetli bürokratlar yetiştirdiği açıktır. Üniversite, Kürtlerden, Kürtçe’den söz 
edenleri  bünyesinden  uzaklaştırıyordu.  Bu  konuda,  yargı,  üniversite,  idari 
organlar ve basın arasında yoğun bir işbirliği vardı. Üniversite idari cezalarla, 
tahkikat  komisyonu  kararlarıyla  ilgili  kişinin  görevine  son  veriyor,  yargı 
organları mahkemeler de bu kişilere çok ağır cezalar veriyordu. Bunlar geçmişte 
kaldı, bugüne bakalım, denemez. Kanımca bu iki kurum, resmi ideolojinin iki 
önemli icracısıdır. Hatta hakkımızda mahkumiyet hükmü vermiş bazı yargıçlar, 
aynı  dönemde  gördükleri  başka  davaların  sanıklarının  ailelerinden  rüşvet 
alırlarken  suçüstü  yakalanmış  ve  mahkum  olmuşlardır.  Buna  rağmen,  yüz 
kızartıcı suçlardan mahkum olan bu yargıçların hakkımızda verdiği mahkumiyet 
hükümleri  hala  geçerlidir.  Çünkü  yargıçlar,  sonuç  olarak  Kürtlere  veya 
Kürtlerden söz edenlere haddini bildirmiştir.  Devlet  açısından, resmi ideoloji 
açısından önemli olan budur. Bu cümleden olarak kitap yasakları, hukuksuzluk 
hala sürmektedir. Bugün üniversitede, bilim yöntemi anlayışına uygun hareket 
eden, Kürtlerin ve Kürtçe’nin varlığının inkar edilemeyeceğini bilen hocalar az 
da olsa olabilir. Yargı organlarında adalet duygusuna sahip savcılar ve yargıçlar 
az da olsa olabilir. Fakat bunlar, özeleştiri yapılmasının, geçmişle yüzleşmesinin 
gereklerini ortadan kaldırmaz. »314 Doğrudur.

BILIMSEL YAKLA ŞIM VE DEĞERLENDIRME

Evrenin  sonsuz  hareketini   açıklayan  yasaların  uçsuz  bucaksız  uzay  ile 
yeryüzün  bağlamtısallığında insanoğlunun 0  ile  1   arasındaki   matematiksel 
bilgisinin  ilerleme  bir sürecini  düşünmek ve değerlendirmek insan realitesinin 
gereğidir. Sorunu doğa yasaları açısından açılamak, 1965 yılında da Nobel Fizik 
Ödülü'ne layık görülen  Feynman'ın Fizik Yasaları Üzerine ya da özgün adıyla 
The Character of Physical Law kitabına g¨zaltmak gerek.«. Balkondaki çiçekler, 
çevredeki   ağaçların  dallarında esen rüzgarın  esintilerini duyuyorum. Sabahın 
erken  saatlerinde  öten  kara  kuşlar  bana  ülkemizdeki  horoz  seslerinini 
anımsatıyor.  Bunlar   bana   şafağı  müjdelendiğini  hatırlatsalar  da,  doğanın 
yasaları  ile  doğal   fenomenler  arasındaki  ilişkinin   zaman  ve  mekan’da 
kavramasını,  başka bir  değişle,  doğa -  toplum ilişkilerin  kavanması,bilmede 
hem  olanak sağlıyabiliyor hem  de toplum yasalarının gizemini ortaya çıkarmak 
bakımından  zorluklaar çıkarıyor.  Kavramak kolaydır,  dördüncü katta oturan 

314 Dr İsmail Beşikçi, 18 08 2009
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komşum kedisiyle birlikte indi garaja yaklaşırken kedisini usulca okşadı. Kedi 
her zamanki gibi mesafeli durdu. Komşum arabasına binip gitti. Kedisi ise kata 
çıktı. Anlamak güçtür, çünkü, bir zamanlar bir kedisi  bile olmayan bir  kürt 
şairini  tanıyordum.   Şimdi  AKP  nin  Kürt   manevrası  süreci  üzerine  ne 
düşünüyor? Bilemiyorum.

Bildiğim  tek   şey,  Güney  Kürdistan  devriminin  yeni  süreci  Kuzeyin 
ayakta kalması için tek güvenilir güç olduğu ve olacağı yerde, emperyalist karşı 
devrimin hedefi olduğudur.. Tıpkı, Newton hareket yasaları Maxwell’in elektrik 
ve  magnetizma  denklemlerine  uymadığını  gören  Einstein’ın  ,nedenselliği 
zorlıyarak Özel Görelilik Kuramı nı ortaya koyması gibidir. Fizik yasaları bütün 
eylemsiz konuşlanma sistemlerinde aynıdır diyordu Einstein. Zira Özel Görelilik 
Kuramı, fizik yasalarını (Newton hareket yasaları, Maxwell elektromagnetizm 
yasaları)  birbirlerine  göre  eylemsiz  hareket  eden  iki  cisim  için  bütünüyle 
çözmüştü.  Başka  bir  deyişle,  Özel  Görelilik  Kuramı,  Newton  Fiziğinin  bir 
genellemesidir  ve  bütün  eylemsiz  hareketleri  kapsamıştır.  Eylemsiz  hareket 
demek, düzgün doğrusal hareket demektir. Eylemsiz hareket ivmesizdir. İvmesiz 
hareket eden cisim, bir referans noktasına göre, ya bir doğru boyunca sabit bir 
hızla  hareket  eder  ya  da  hareketsiz  durur.  Öte  yandan,  doğada hareketlerin 
çoğunluğu eylemlidir, yani ivmeli  hareketlerdir. Hızı ya da yönü değişen her 
hareket  eylemli  (ivmeli)  dir.  Örneğin,  üzerinde  yaşadığımız  dünya  eylemli 
hareket  halindedir.  Özel  Görelilik  Kuramı,  fizik  yasalarının  eylemsiz 
konuşlanma  sistemlerinde  aynı  olduğunu  söyler  söylemez  akla  takılan  soru 
şudur:  Fizik yasaları birbirlerine göre eylemli (ivmeli) hareket eden iki cisim 
için geçerli  değil  midir? Kuzey ve Güney devrimlerinin diyalektik ilişkisinde 
fizik yasaları her iki devrimde geçerli midir?

Kuşkusuz, Fiziğin hedefi en genel doğa yasalarını bulmaktır. Öyleyse, yalnızca 
eylemsiz  konuşlanma  sistemleriyle  yetinilemez.  Doğa  yasaları  eylemli 
konuşlanma  sistemleri  için  de  geçerli  olmalıdır.  Böyle  olması  fiziğe  norm 
getirir, onu daha evrensel kılar. Özel Görelilik bu yönde değerli bir başlangıçtı 
ve mükemmel sonuçlar sunuyordu. Ama eylemsiz sistemlere kısıtlıydı.
Einstein, bu kısıtın kalkması gerektiğini sezinlemişti.  Ona göre, fizik yasaları 
her yerde her koşul altında aynı olmalıydı. Sezgisel olarak ulaştığı bu sonucu 
matematik diliyle ifade etmesi gerektiğini de biliyordu. Olağanüstü zor olan bu 
iş onun tam on yılını aldı. 1915 yılında, ortaya koyduğu Genel Görelilik Kuramı 
fizik yasalarını önceden sezinlediği genel biçime koymuş oldu:  Fizik yasaları 
birbirlerine göre eylemli (ivmeli) hareket eden iki cisim için de geçerlidir.  Peki  
toplum yasaları   ne  için  gerşerlidir ?  Kürdistan  sorunun  çözümsüzlüğünün 
çözümsüzlüğü üzerine   ne  der  fizik  ve  toplumsal  yasalar?  Kuşkusuz “İnsan 
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bilgisinin hareketindeki sıraya göre, tek bir şeyin bilgisinden genellikle şeylerin 
bilgisine doğru, daima derece derece bir genişleme vardır. İnsan genellemelere 
doğru gider ve farklı şeylere özgü nitelikleri öğrendikten sonra, şeylerdeki ortak 
nitelikleri  bilir.  Bu  gibi  ortak  nitelikleri  öğrenince  bilgisini  kılavuz  olarak 
kullanır ve henüz incelenmeyen ya da iyice incelenmeyen çeşitli somut şeyleri 
incelemeye girişir ve böylece bunların özel niteliklerini bularak ortak nitelikler 
hakkındaki  bilgisini  genişletir  ve  bu  gibi  bilgilerin  oldukları  yerde  donup 
kalmalarına engel olur. İşte bu, iki bilme sürecidir: birisi özelden genele, öteki 
genelden özele doğrudur. İnsan bilgisi, daima devri olarak ilerler ve her devresi 
ile (eğer bilimsel yönteme tam uygun ise) insan bilgisi gelişir ve giderek daha 
fazla derinleşir.” 315

    Gerçi, fizik yasalarının eylemli ve eylemsiz sistemlerde aynı olduğu gerçeği 
kanıtlanmış oluyor. Ama,bu olay, fiziğe bakış açımızı bütünüyle değiştirmiştir. 
Özetlersek,  Özel  Görelilik  Kuramı,  fizik  yasalarının  eylemsiz  konuşlanma 
sistemlerinde  aynı  olduğunu  söyler.  Genel  Görelilik  Kuramı  ise,  bunu 
genelleştirir  ve fizik  yasalarının  her  sistemde (eylemli  ya da eylemsiz)  aynı 
olduğunu söyler.  Einstein,  göre  “damdan düşen bir  adamın kendi  ağırlığını 
hissetmeyeceğini”  düşündüğü anı, hayatının en mutlu anı olarak niteler. Çünkü o 
anda, Einstein, Genel Görelilik Kuramına giden yolu görmüştür. Peki Einstein 
fiziği   Kürdistan’daki  gerilla  savaşı  arasında  Kürdistan sorunun çözümü ve 
çözümsüzlüğü  nasıl  bilimsel  bir  bağlantı   kurabilirdi?   TC  Genel  Kurmay 
Başkanının  açiklamasına  NATO  Genel  Sekreteri316 bir  yandan  PKK  nin 
koşulsuz silah bırakmasına diğer yandan  Atina ve Ankara ‘ya Afganistan’a 
yeteri  kadar  asker  göndermediğine  ne  derdi?  Bir  bilgin,  bilim adamı  olarak 
NATO  için  Atom  üreteblir  miydi?»317Bundan  on  yıl  önce  özgür  Politika 
gaezetesinde çikan yazımı esas olarak almak istiyorum.

“  K.  Marx  ekonomik  Doktrinler  Tarihi  adli  yapitinda “  bir  filozof 
dusuncelri uretir, bir sair misralari, bir pastor yeminleri, bir  hukuk professoru 
desr kitaplarini , bir suçlu suçlari uretir”. Marx’a gore  daha yakindan uretim 
dali ile toplum arasinda iliskinin  butunselligini ele alirsak, bazi on yargilara 
gelip  takilacagiz/.Suçlu  sadece,suçlari  uretmez,  fakat  ayni  zamanda,  ceza 
hukukunu,hukuk  falkultesinde  ders  verecek  professorleri,  ceza  hukuku  el  
kitaplarinin zorunlu gerçekligini de uretir.  Dolaysiyla yazarin duyacagi hazi  
hesaba katmadan,ulusal zenginlikte  bir yukselis vardir. Baska bir deyisle suçlu,  
adaletin polis orgutunu, ajanlari, yargçilari,cellatlari, yeminli sahitleri, kendi 
yeni istemlerine yanit verecek yeni durumlar uretecek. Suçlu ister moral, ister 
trajik  halin   estetik  moral  ve  duygusal  hareketinin hizmetine  bir  izlenim 

315 Mao, çelişki üzerine 1937
316 AFP 25/08/2009  Nato Genel Sekreteri ;Anders Fogh Rasmussen
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uretir.Ceza hukuku el kitaplari disinda,ceza kanunu,yasamacilari, urettigi gibi,  
sanati, edebiyati, romanlari hatta trajedileri de yaratir.”.

Biz  sorunu,  iki  boyutta  ele  alacagiz.Birincisi  bilimsel,  ve  teknolojik 
planda,  ikincisi  siyasal  ve askeri  planda. Bilimsel alanda, bir  nukleer fizikçi 
sadece  atomu uretmez,  ayni  zamanda  onun hem bariscil,  hem de savasçil 
kullanimi  sa  uretir.  Eger  nukileer  fizikçi  kürtse,  TC  nükleer  merkezlerinde 
atomu  üretiyorsa,  bu  nükleer  üretim,  ayni  zamanda  nükleer   tüketimin  de 
üretimidir.  O  halde  fizikçinin  faaliyeti,  devletin  askeri  politikasindan  ayri 
düsünülemez. Bu, ozgurluk için savaşan Kürt halkina karsi atomun üretilmesi ve 
kullanilmasi anlamina da geliyor. Fizikçinin milliyetinin degismesi onun eylemi 
ve  boyutlarini  asla  degistirmez.  Peki,  hangi  bilimsel  ilke,  boyle  bir  kürt 
fizikçisinin,  Kurt  halkina  karsi  kitle  yokedim  silahlarini  fasist  bir  devletin 
emrine  girerek  üretme  hakkini  verebilir?(  Benim  on  yil  önceki  bu  yaımda 
nükleer fizikçi olarak bahsettigim kişi ise , Abdullah öcalan’ı kastediyordum) 
TC ile ARGK gerillari arasindaki  savasta nükleer merkezlerde üretilen kimyasal 
silahlar, kürt halkinin mucadelesini veren gerillara karsi kullaniliyor.( nitekim 
kullanildi)  Bu anlamda,  fizik  terorisini  ve pratigini   üreten,  askeri  fabrikada 
askeri üretime katilan, devlet ve ordu düzeyinde onun planlamasini yapan, TC 
ordusuna  maddi manevi  teknik, stratejik ve lojistik destek veren kim olursa 
olsun, bunu destekleyenler hu haksiz kirli savasta, devlet taraftaridir, resmi ordu 
polis, kontrgerilla,ozel harp dairesi, korucular, ABD usleri ve NATO bu devletin 
isledigi savas suçlarinin, insanliga karsi islenmis olan suçlarin ortaklaridir.Bu 
savasta,  TC Ordulari,   türk hakim siniflarinin devletinin ordusudur.  Polisyle 
Kontre  gerillasiyla,  Natosuyla,  Israil  ve  ABD  sozlesmeleriyle,  yerli 
koruyuculariyla, emperyalis ulkelerin ve devletlerin desteginde surdurulen savas 
haksiz  bir  savastir.  Imrali’daki  Ocalan  savunmasinda  gerçekligin  bu  yani 
yoktur”,demistim.

Diyalektik  çeliskinin olumsuzlanmasi olarak türk devletinin izdüsümü ise 
proje  olarak  “demokratik  cumhuriyet”tir.Demokratik  Cumhuriyete  “evet” 
demek,  fasizme  “hayir”  demek,  demokratik  cumhuriyetin  olumlanmasidir. 
Burada  sorulacak  soru,  DGM nin  verecegi  idam kararina,  TC  hukumetinin 
Mecliste  onayi”  Demokratik  Cumhuriyet”in  inkari,  Kurdistan  Devriminin 
olumlanmasi  anlamina gelecektir.Var olmak ya da yok olmak.

Bu açidan Ocalan’in taktigi, TC devletinin Kurdistan devrimin nezdindeki 
tum  olumsuzluklarinin  olumlanmasi,  diyalektik  çeliskiden  hareketle  taktik 
savunmadan  stratejik   savunmaya  geçis   saglanmis  olacaktir.”  diye 
düsünüyordum.

“ Stratejik savunmada, devlet erkinin  butun ilkelerinin  olumsuzlanmasi, yargiyi 
temel  çeliskiye  indirgemedir.Inkarin  inkari  ilkesinin  devlet  erkine  uygulama 
devletin  mevcut  yapisindan  “  Demokratik  Cumhuriyet  Projesine”ne  geçisi 
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zorlamaktir.(..)  Dolaysiyla,  stratejik  savunmanin  sonunda,”  Demokratik 
Cumhuriyet  Projesiyle  “doğrulanan  Kurdistan  devrimi  olacaktir  .Devrimin 
asgari  hareket  noktasi,  devrimimizin  ilkelerinin  dusman  tarafindan  kabul 
edilmesidir. TC devleti baris ve kardeslik projesini redederse, TC yargi organlari 
baris ve kardeslik planlarini uygulamadan kaçarlarsa, savasi yeniden  baslatan 
onlar olacaktir. Kurdistan devrimi ve savasimini ulusal ve ulslararasi bioyutta 
surekli  kilmasi  kaçinilmaz  olacak.  .(..)  TC egemen siniflari  savasi   siniflari 
savasi kaybedecek, Kurdistan devriminin zaferi ayni zamanda Turkiye emekçi 
siniflarinin ve tum Ortadogu halklarinin zaferi olacaktir”318

                      AKP KÜRT  AÇILIMININ KU ŞKULARI.
              Talat’dan, Şükrü Kaya , Beşir Atalay’a  kadar

Böyle  bir  görevin  İçişleri  Bakanlığına   verildiği  zaman  akla    Talat 
Paşa’yı,  Dersim  Koçgiri  jenosidlerinin  sorumlusu  Mustafa  Kemal   İçişleri 
Bakanı Şükrü Kaya ile Fevzi Çakmak ‘ı anımsatıyor.

318 Bakiniz  Dr Ali KILIC,21. Yuzyilin devrimi, Ozgur Politika,8.06.1999,s.10).
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Birincisi.  Talat  ‘ın   bu  telgrafı   Ermenilerin  jenosidinin  devletçe 
düzenlenmiş  bır  ulusu  ırk  olrak  ortadan  kadırmanın  esasıdır.  Panturancı 
panislamist  temelde  Mustafa Kemal ile Enver. Talat Cemal arasındaki ilişkiler, 
siyasi ekonomik ve askeridir. Enver’le sürekli ilşkiler içindedir.  19 Şubat 1921 
de yazdığı   mektup’da askeri  malzemenin  Alman Genel  Kurmay aracılğıyla 
ulaştırılması için Fevzi Çakmak’ı görevlendirdiğini Moskova ile ilişkilerim ise 
Ali Fuad Cebesoy tarfından yapıldığını iletir. Enver’in yakınları Halil Paşa Nuri 
Paşa  Kafkasyadırlar.  Dağistan’da    Kuzey  Kafkasya  İslam  Ordusunu 
örgütlüyorlar.Kemal’e bolşeviklerin altını  ve askeri malzemelerini taşırlar.Öte 
yandan  emperyalistlerle   pazarlığa  oturan  Mustafa  Kemal   anti  sovyetik 
ayaklanma planlarını  pratiğe geçiriyor.  Bunu Lenıne  4 Aralık  1920 yazdığı 
emktubun hemen arkasında 6 aralıkta düzenledığı ayaklanmayı biliyoruz.Talat’a 
yazdığı  29 şubat 1920 tarihli   uzun bir  raport  örgütsel ilişkilerinin devamını 
ortaya koyar319. «  Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemişyeti namı altında 
vücuda getirilen milli  birlik,  Erzurum ve Sivas Kongrelerinde  tespit  edilen  
esaslaras  göre  Türk  ve  Kürt  milli  sınırlarıyla  sınırlanan Türkiye’yi  taksim 
olmaktan kurtarmak  ve Osmanlı devlet ve milletlerimizin  bağımsızlığını temin 
etmek  gayesini  hedefledi.... Halil Paşa ile  Sivas’ta enine boyuna  görüştükten 
sonra kendisini Azerabycan’ gönderdik. Esaretten kutulan  Nuri Paşa’nın  da  
Kafkasya ‘da  faaliyete egçmesi için  tedbirler alındı. Fransızlar İtalyan daima 
ingilizler zaamn zaman  Kuvayi Milliye  ile anlaşmak için Sivas’a kadar büyük  
ve  selahieyt  ashibi  siyasi  memurlarını  seyahat  ettiirmişlerdir....Ermeni  
meselelri   hakkında   en  zıyade  alehimizde  bulunan  Amerikalılardır.::Cavid  
Beyin  mesaisini her zaman  semere verici bulurum. Sizin de takdir  ettığiniz 
gibi,her  zaman münasebetlerimizin   bilhassa   dahilden  gizli  tutyulması  pek 
mühimdir....Parasızlıktan   bahsdiyorsunuz,  ne  yazık ki  ben  de   ondan 
bahsedeceğim.  Bugün   içind   bulunduğm  vaziyete  girerken  beş  param 
olmadığını  kolayca  tahmin  edebileceğinizden  eminim...  Dolaysıyla   sizden 
şimdilik  hiç olmazsa elli bin  liranın  Asım Bey’le  gönderilmesini beklerim. 
Şimdilik  münasebet   ve  irtibatların  yalnız  benimle  ve  yalnız  Asım  Bey 
vasıtasıyla  olmasını lüzumlu görürüm.» . Daha sonra  Talat Paşa’ya yazdığı 7 
Kasım 1920 tarihli mektupta Macaristan ve Romanya ‘da bankalarında Teşkilat ı 
Mahsusaya ait    dokuz milyon levasının    İtalya üzerinden  Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilemsini ister.320 Cemal Paşa çok ilişkilidir. Daha çok 
kürt kökenli İsmet’i aracı olarak kullanır. Çünkü Cemal Paşa İsmet  gibi kürt 
kökenlidir.  İsmet onun emriyle Tacikistan. Kazakistan Tataristan Afganistan’ 
seyahatler  yapar.  Mirza  Küçük han hem Bolşeviklerle  ilişkileri  sürüp Lenin 
tarafından  ingiliz silahlarıyla  donatılmış 6500 Bakulü kendisine  gönderilmesi 
bir yana İran İmratorlu adına Mustaaf Kemal ile Osmanlı İmpaartorluğu adına 

319  Mustafa Kemal,Bütün Eserleri,Cilt VI,1919-1920
320  Belgenın aslı Cumhurbaşkanlı Arşivinde Vesıka No.4148
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gizli  bir  antlaşma  imzalar.   Bunun için  Mustafa Kemal  Ermeni  jenosidinin 
Teşkilatı Mahususanın  kurucu üyesi ve 35 ajan olarak sorumludur.

Öcalan”  Şeyh  Said’i  kullandılar.  Şeyh  Said’i  kullanarak  Musul  ve 
Kerkük’ü  aldılar,  bu  şekilde  Mustafa  Kemal’e  de  Kürtlere  yönelme  yolunu 
açtılar.  İngiltere  bu  şekilde  Şeyh  Sait  üzerinden  politika  geliştirdi.  Benim 
üzerimden de politika geliştirmeye çalıştılar ama ben kendimi kullandırtmadım, 
kendimi  kullandırmayacağım,  benim üzerimden  politika  geliştirmelerine  izin 
vermedim.  Türkiye’de  bu  oyunlar  1923  ile  1944  yılları  arasında  İngiltere 
tarafından oynanıyordu. 1944 yılından sonra Amerika devreye girdi, bu oyunları 
sürdürdü. 1920 ile 23 yılları arasında Mustafa Kemal bu oyunlara direnmeye 
çalıştı,  ama başarılı  olamadı,  güç getiremedi,  onların denetimine girdi.  Hatta 
suikaste maruz kaldı. Mustafa Kemal bu oyunları anlamıştı, çözmüştü, suikasti 
kimin yaptığını, generallerin yaptığını anlamıştı. Suikasti Kazım Karabekir’den 
biliyordu ve onu idam etmeyi  düşünüyordu.  Mahkeme günü generaller  sivil 
kıyafetlerini  giyerek hepsi bir tarafta yer aldılar,  tavırlarını bu şekilde ortaya 
koydular.  Mustafa  Kemal  bunu  görünce  onların  gücünü anlayıp  olayı 
geçiştirerek üstünü kapattı. Hatta Kazım Karabekir, Mustafa Kemal’e ben daha 
çok şey yaptım. İktidar benim hakkımdır diyordu. Ben Erzurum Kongresi’nde 
isteseydim seni tutuklardım. O yüzden iktidar benim hakkım diyordu. Mustafa 
Kemal buna karşı Kazım Karabekir’e “bir omuz üzerinde iki baş olmaz” diyerek 
kendi tavrını da gösterdi. İttihat Terakki ile etrafını sararak, Mustafa Kemal’i 
kendi denetimlerine aldılar.”

 Bu sorumluluğu Koçgiri jenosidinde açıkça görüyoruz.
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Üçüncüsü Dersim1937 YILINDA YAPILAN TUNCELİ TENKİL 
HAREKATINA DA İR BAKANLAR KURULU KARARI 

Gayet Gizlidir

KARAR
4 Mayıs 1937
Başvekalet Kararlar Müdürlüğü
Sayı: 

Son günlerde Tunceli'de vukua gelen hadiselere dair raporlar 4.5.1937 tarihinde 
Atatürk'ün ve Mareşal'ın huzurları ile tetkik ve mütalaa edilerek aşağıdaki 
sonuca varılmıştır: 
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1. Toplanan kuvvetlerle Nazımiye,Keçizeken(Aşağı Bor),Sin,Karaoğlan hattına 
kadar,şedit ve müessir bir taarruz hareketi ile varılacaktır. 

2. Bu defa isyan etmiş mıntıkadaki halk toplanıp başka yere nakil olunacaktır.Ve 
bu toplama ameliyesi de köylere baskın edilerek hem silah toplanacak,hem bu 
suretle elde edilenler nakledilecektir.Şimdilik(2000)kişinin nakli tertibatı 
hükümetçe ele alınmıştır. 

Mülahaza: 
Sadece taarruz hareketiyle ilerlemekle iktifa ettikçe isyan ocakları daimi olarak 
yerinde bırakılmış olur.Bunun içindirki,silah kullanmış olanları ve kullananları 
yerinde ve sonuna kadar zarar vermeyecek hale getirmek,köyleri kamilen tahrip 
etmek ve aileleri uzaklaştırmak lüzumlu görülmüştür. 

Not: Malatya'dan ve Ankara'dan gönderilen kuvvetlerin cepheye vasıl olmaları 
ve cephedeki kuvvetlerin ufak tefek talimleri ve istirahatları ve bundan başka 
Diyarbakır'dan gelecek taburun tavzifi,bütün bunlar düşünülerek bir hafta sonra 
yani 12 mayısta ileri harekete başlanabileceği anlaşılmaktadır. 

Not: Paraya acımaksızın içlerinden çok adam kazanıp kullanmaya çalışmak 
lazımdır. 

Aslı gibidir

Burada  sorulacak  soru  PKK   Kürdistan’ın  sorunu  uluslararasu  hukuk 
çerçevesinde çözüm mü arıyor yoksa TC nin imtiyazlar politikasına dört elle 
sarılmak mı  ? PKK nin daha doğrusu  A Öcalan’ın bu konuda  istemi nedir, ne 
tür     çözüm öneriyor?    Öcalan tarafından  önerilen program TC ve  ABD 
programlarından  bir  farkı  var  mı?   Yoksa  tarih  ve  insanlık   karşısında 
uluslararası   hukuku   görmeyen  sorunu   yanlış  koymanın  bedelini  nasıl 
ödiyecektir? Kürdistan da gerilla savaşını sürdürenlerin  bu politika karşısında 
tavırları nelerdir? 

Öcalan

1- Demokratik  ulus,  ulus-devletin  yarattığı  bireye  dayanmaz.  Ulus  devletin  
yarattığı birey köledir, tek tanrılı dinlerin yarattığı fertlerden daha tehlikelidir. 
Devletin  birey  yaratması,  vatandaş  yaratması  bütün kilitlenmenin  sebebidir.  
Demokratik ulus, topluluk ve bireylerin kendi yerel gerçeklikleri doğrultusunda 
sorunlarını  tartıştığı,  çözüm  ürettiği  modeldir.  Birilerinin  çıkıp  halk  adına 
konuşması doğru değildir. Bu benim için de geçerli. Bu tarz doğru değil. Önemli  
olan  halkın  kendisinin  çözüm  gücü  olabilmesidir.  Ulu-  devlet  tam  engel 
konumunda.  Bizim hedefimiz devlet değil,  demokrasiyi kurmaktır.  Orta sınıfa 
dayalı  Avrupa tipi  demokrasiden bahsetmiyorum.  Devlet  olmayan demokrasi 
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kurma, coğrafi sınırları esas almaz. Devlet olmayan demokrasi olunca, coğrafi 
sınırlara ve başka devletleri yıkmaya gerek yok.”

2- Türkiye Cumhuriyeti’ni Kürtler ile Türkler birlikte kurmuştur. O dönemde 
Kürdistan,  Kürt  ulusu,  Kürt  halkı  gibi  kavramları  kullanmak gayet  doğaldı.  
(  tabii  en fazla Mustaaf  Kemal  kullanıyordu)1920’li ve 30’lu yıllarda bütün 
dünyada  yükselen  Nasyonal  dalgadan  etkilenen  kesimler,  Kürt  halkının 
çıkarlarını arka plana itmiş, inkar ve imha sürecine geçmiştir. Avrupa’da bu 
süreç  çoktan  aşılmıştır.  İspanya  Hükümeti  ile  ETA,  Bask,  Katalan  ve 
İngiltere’deki İskoç, Galler, İrlanda ve yine Belçika’nın benzer sorunları nasıl  
çözdüğünü uzun uzun anlatmayacağım, biliyorsunuz. Daha bir çok örnek var.  
Ben  demiyorum  birebir  aynısı  olsun,  Türkiye’nin  koşullarına  uyarlanabilir.  
Geçen hafta da söylemiştim, Zapatero’nun deyimiyle “Çoklu İspanya” modeli  
Türkiye’de hayata geçirilebilir. Ben bunu “Çoklu Türkiye Demokrasisi” olarak 
Türkiye’ye uygulanabileceğini söylemiştim. Bunu konuşun, bunu işleyin. 

3-   "Bir kez daha tekrarlıyorum yeter ki demokratik yaşama katılın desinler,  
maddi  çıkar  beklemeden  ben  demokrasiye,  ülkeye  hizmet  ederim.  Halkları  
birleştiririz"  dedi.  Ortadoğu'da  tek  çıkış  yolunun  halkların  demokratik  
konfederalizmi olduğunu söyleyen Öcalan, "Halklar için ben çizgi sahibiyim. Bu 
çizgi dalga dalga gelişecek" 321

3-Devletin  bazı  beklentileri  var.  Devlet  Kürt  sorununda  bir  açmazla  karşı  
karşıya,  ilkel  milliyetçilik  moda  oldu.  Milliyetçilik  modern  bir  hal  alıyor.  
Türkiye burjuvazisi son 50 yıldır böyle hazırlandı, ABD'nin el atmasıyla. Daha 
önce söylemiştim Kürtler AB'ye bakıyor. Oysa İngilizleri örnek vermiştim ben,  
ne  yaptıkları  ortada.  Lozan'daki  'bugün size  veriyoruz  sonra  alacağız'  sözü 
meşhurdur. Bugün bir Mustafa Kemal de yok. Mustafa Kemal başta bir şeyler  
yapmak  istedi.  Fakat  Musul-Kerkûk  meselesinden  sonra  bozuldu.  O  zaman 
Kürtleri  kullanıp  bıraktılar.  Şimdi  bırakmayacaklar.  Devletçilik  yapıp 
bırakacaklar. Beni de koz olarak kullanmak istediler. 

4-« Anlayış düzeyinde değişimler olacak. Ben de eskiden devlet kurarsak 
her şey hallolunur diye düşünüyordum. Sonra devletin çözüm değil,  sorunun 
kaynağı  olduğu  düşüncesine  vardım.  Hegel’in  ulus-devlet  için  söylediği  
‘tanrının  yeryüzüne  inmiş  hali’  sözü  önemlidir.  Doğrudur.  Devletin  varlığı  
sorunu çözmüyor, daha da derinleştiriyor sorunları. Bu nedenle ben çözümü 
devlette görmüyorum. Bana Güney’deki gibi bir federal devleti verseler de ben 
kabul  etmem.  Ama  ben  Kürt  sorunun  çözümünde  ‘devlet olmasın’  da 
demiyorum. Devlet olacak ama özgürlüklere saygılı bir devlet olacak. Şunlar 
olsun,  bunlar  olsun,  şu  olmazsa  bu  olmaz  gibi  şeyler  önemli  şeyler  değil.  
Kürtlerin  topyekün  yaşam tarzını  folklorunu  hatta  sporunu  içerecek.  Ya  da 
devlet bize şunu versin şu kadar versin gibi şeyler önemli şeyler değil. İçişleri  

321  Abdullah öcalan ,Yeniözgür Politika 26-02-2005
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Bakanı da ‘Türkiye modeli’nden bahsetti. Tabi bunu nasıl yapmayı düşünüyor, 
içini nasıl dolduracak bilemiyorum. Türkiye modeli önemlidir ancak öyle kolay 
değil ama samimi olunursa başarılabilir. Benim çözüm modelim şudur: Devlet  
olacak, diğer tarafta da demokratik Kürt ulusu olacak. Kürtler devletin varlığını  
tanıyacak,  kabul  edecek.  Devlet  de  Kürtlerin  demokratik  ulus  olma hakkını  
kabul edecek. Böylece orta bir  yerde buluşacak, uzlaşacaklar. Benim çözüm 
anlayışım kısaca budur. Geri kalan her konu daha sonra gelir. Bu şu demektir:  
Sivil  toplumun demokratikleşmesidir.  Yani demokratik  sivil  toplum oluşacak. 
Sonra devlet  isterse yine her  yerde bayrağı  olacak,  isterse her  yere  hizmet 
götürecek, isterse her yerde Türkçe öğretecek.»322

6-  Öcalan  şimdi  basında  Amasya  Protokolleri  tartışılıyor.  Amasya 
Protokolleri  20-23  Ekim  1919  tarihlidir.  Amasya  Tamimi  olarak  bilinenden 
farklı bir protokoldür. Amasya Protokollerinden üçü açık ikisi halen gizlidir. 22  
Ekim  1919  2  no’lu  protokolde  altında  Mustafa  Kemal’in  de  imzası  olan 
Kürtlerin  ırki  ve içtimai  haklarını  da içeriyor.  Açık  olanlar 1960’da ortaya  
çıkarılmış. Daha ötesi var. 10 Şubat 1922’de yapılan oturum var. Cezaevinden 
bir arkadaş bana yazmıştı. Meclis’in bir toplantısında 64 red’e karşı 273 kabul  
oyu var, Kürtlerin özerkliğiyle ilgili .»323

İlkin Amasya Tamimi 20-22 Ekim 1919 tarihli değildir. 21 /22 Haziran 
1919 tarihlidir.324« Vatanın bütünlüğü ve  mılletin bağısızlığı  tehlikededir» diye 
başlayan belgede de kürt  kelimesi yoktur.325 Nutuk daki 26 nolu belge ise 2 
hazıran 1919 tarihlidir. 326

 Aksine  Mustafa Kemal 23 Haziran 1919 Cevat Paşa’ya gönderdiği şifreli 
telgrafta  « gerek Diyarbakır ve gerekse  Mamuretelaziz’den  aldığım  önemli  
telgrafnameler  tamamiyle  gösteriyor  ki  Kürdistan’ın bağımsızlığı  ve  ingiliz  
himayesine  girerek  devletimizden  ayrılması  gibi  fikir  elhamdülülah  tahrip 
edilmiştir.  Kürdistan’ın  refah  ve  mutluluğuna  kefil  olacak  idare tarzının 
temini için  her vakit amadeyiz »327  demekte .Aslında   İngilizlerle işbiriği içinde 
olan  Mustaaf  Kemaldir.   11  Ocak  1920  de  gazetelere  verdiği  demeçte    « 
İngiltere hükumeti  Birinci Nazırı Mistır Lıoyd  George’un  ....Türk hükumetinin 
yeni  merkezinin   Anadolu’da  olacağına.  Sulh  Konferansı’ında   tekliflerde 
bulunacağını »328 yazan Mustafa Kemal’dir. Bu iki yüzlü makyavelist Kemal 
Eruh  Garzan  Aşiret  Reisi   Musa  ve  Zinya  Aşiter  Reisi  Resul’a   yazdığı 

322 Abdullah Öcalan, Yeniözgürpolitika,16 08 2009
323 Abdullah Öcalan, Yeniözgürpolitika,

324 Mustafa Kemal . Bütün Eserleri,ciltIII.s.107. Nutuk çilt II. Belege  no-26 s:17
325 . Mustafa Kemal Bütün  Eserleri,cilt III.s.107. Nutuk çilt II. Belege  no-26 s:17 Annexe –I-2

326Nutuk, Cilt III, s. 53
327 Mustafa Kemal. Bütün Eserler,cilt III.s.115. 
328 Mustafa Kemal. Bütün Eserler,cilt VI.s.131
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mektupta« Kürdistan’ın  Osmanlı Camiamımızın  ayrılmaz parçası »329olduğunu 
yazar.«  Garzan’da  Kürdistan Meşayini  İzamından Hazreti  Ziyaeddin Efendi 
Hazreleri ev Muhterem  Arkadaşlarına , Kürdişstan’ı  Osmanlı Camiasından 
ayırarak   düşmanların  kucağıona  atmaay  çalışanları   lanetleyen 
telgrafnamelerinı  büyük  bir  kıvanç  vr  sevinçle  öğrendik»330  der.  Çıkarcı 
Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile birlikte 1916’da Diyarbakır’da Cemil Paşazade 
Ekrem’in dinci amcası Mustafa Bey’in  evinde kaldi. Kürdün ekmeğini yiyen 
aşırı dindar geçinen yalancı ve iki yüzlü Mustafa Kemal Ocak 1917 400.000 
kürdü zorla göçe zorladı.Ekrem Cemil Paşa  «  Mustafa Kemal Kürtlere siyasi 
hukuklarını vereceğini, Kürt ve Türklerin kardeş olduğunu her fırsatta alenen 
söylüyordu.  Mustafa  Bey  ‘e  yazdığı  metubun  sonunda  ellerinizden  öperim 
efendim »331 Ekrem Cemil Paşa göre amcası  Mustafa Bey  « öyle iman etmişti  
ki  Mustafa Kemal  Allah tarafından  gönderilmiş hakiki  Mehdi’dir ». Mustafa 
Kemal  «  Devletin   parçalanması  söz  konusu  olduğu  bir  sırada   ingiliz  
propagandasıyla  başveren  Kürdistan  bağımsızlığı  gibi   dahi  habeleşerek 
taraflarını  getirme  ve hilafet ve saltanat etrafındaki  ortak gayemize davet ve  
tam  mutabakat  suretiyle  hamt  olsun   lehimize  dönmüş  ve  Kongreye  davet  
olunmuştur.»332  diye  yazan  Mustafa  Kemal  Cemil  Paşazade  Kasım Bey’e« 
Devletin  tam   bağımsızlığıyla  bekası  saltanat  ve  hilafetin  yokolmaktan 
korunması uğrunda katlanmaya  hazır olduğunuz  fedakarlık derecesıne ve bana 
karşı olan sevgi ve itimadınıza  emniyetim atmdır. Kürtlerin devletten  ayrılarak 
ingilizlerin  himayesinde  bağımsız Kürdistan Kurmaları teorisini tasvip etmem 
çünkü  bu  teori,  Muhakkak  Ermenistan  lehine   ingilizler  tarafından   tertip  
edilmiş  bir  plandır»333 diyor.Oysa  1906’da  Mustafa  Kemal  ingiliz 
emperyalizminin Mısır’daki panislamist politikasının uygulayıcısı ve ajanıdır ve 
1919 da ingiliz emperyalizmi ile yaptığı gizli antlaşma yapıp  45000 topu  alıp 
Karadeniz  yoksul   Pontus  Grek  halkına  karşı  kullanan   ve  200.000  ingiliz 
mavzerini   Eğede   Grek  ulusuna  karşı  kullanan  odur.   Sadece  Karadeniz 
bölgesinde değil Aynı zamanda  Karahisar’dan 28 ağustos 1922 de  Hariciye 
vekili  Rauf  aracılığıyla   Fransız  Miralay’ı   Mösyö  Mojen’e  «Elimizde  hap 
tayyarelerinin  bir kısmı Fransız sisetminde olup bazılarının  makineli  tüfekleri  
noksandır.  Spat  ön  üç  atyyaerelrine  mahsus   makineli  tüfeklerden  on  beş  
kaadrına ihtiyacım vardır. Suriye ya da en yakın yerden  bir kaç gün içinde 
eytiştirilmesine  yol göstermenizi rica ederim. Bir miktar hediye etmenizi  rica 
ederim. »334 kuşkusz fransız emperyalizminin sunduğu bu askeri yardım Koçgiri, 
Genç  ve   Dersim’de  olduğu  gibi  batıda  Grek  halkı  ve  ulusuna  karşı 
kullanılmıştır.

329 Mustafa Kemal. Bütün Eserler,cilt VI.s.148
330 Mustafa Kemal. Bütün Eserler,cilt VI.s.149
331  Ekrem Cemil Paşa. Muhtasar Hayatım , Beybun Yayınları1992- Belçıka, s:36
332 Mustafa Kemal. Bütün Eserleri, cilt III 21 06 1919.s.103. 

333Mustafa Kemal. Bütün Eserleri,  cilt II.1915-1919 s.388
334 Mustafa Kemal. Bütün Eserleri,  cilt XV.1922,s.223
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Öcalan’ın önerisine  dönelim.« Amasya Protokollerinden üçü açık ikisi  
halen gizlidir. 22 Ekim 1919 2 no’lu protokolde altında Mustafa Kemal’in de 
imzası olan Kürtlerin ırki ve içtimai haklarını da içeriyor » 

İlkin Amasya Protokolleri 20-22 Ekim 1919 tarihleri  aarsındadır. Amasya 
Mülakatı  diye bilinen görüşme, İstanbul hükümeti adına  Bahriye Nazırı  Salh 
Paşa  ile Heyeti Temsiliye adına  Mustaaf Kemal . Bekir Samiş, Hüseyin Rauf 
arasında  20-22  Ekim   taihleri  arasında  Amasya’da  yapılmıştır.  Gizli  olan 
dördüncü  protokol   imzalanmammıştır.  2.  Protokolün  aslını  Başbakanlık 
Osmanlı Arşivinden  alınmıştır.335 Mustafa Kemal Hüseyin Rauf ve Bekir Sami 
tarafından imzalanmıştır. Asıllarını sunuyorum.

2. Protokolün  birinci Paragrafı aynen.

Bu protokol  geçmişte   tampon devlet  olarak TC projesi  bugün Güney 
Kürdistanı  sömürgeleştirmak  için  atılan  adımşarından  biridir.  Kürdistan 
zenginliklerinin bölüşümü Kürdistan ın yeniden parçalama siyasetidir.

335 TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel  Müdürlüğü Osmanlı  Arşivi Daire Başkanlığı  A.VRK,HRM,3’te

223



« Ikinci protokolün ikinci sayfası
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O halde nedir sorun? Nasıl bir çözüm ? Kim kiminle ne adına uzlaşacak?
 Emperyalist TC ordusu yöneticileri   savaş  politikası kapitalist bunalimin bir 
parçasi degil mi? Sömürgeci  AKP 75 kûrdü  ile Kürdistan pazarlarını hangi 
zeminde sömürüyor?  Bunlar TC emperlaist sömûrgecilinin dogrudan dogruya 
isbirlikcileri  değl  mi?.Kürdistan topraklarını  askeri  ve  siyasi  işgaline ve  TC 
emperaylist  sömürgeci  politikasına  son  vermeden,  onları  Kürdistan 
topraklarından kovmadan  TC ordusundan, devletinden, Hükumetinden aranacak 
çözüm, empeyalist TC yeni sömürciligi ile uzlaşmaktan başka bir şey değildir. 
Buna ragmen,  Abdullah Öcalan , “Sayın Gül’ün açıklamaları önemlidir.” diyor, 
Özellikle  Türk-Kürt  ilişkilerinin  tarihine  baktığımız  zaman  tarihi  rol  
oynayabilecek sonuçlar doğurabilir. Daha önce Türk-Kürt ilişkilerinde önemli  
rolü olan Alparslan’ın 1071 yılında Malazgirt’te yapılan savaşta  Kürtlerden 
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yardım aldığı biliniyor. Bilindiği üzere 1071’in Nisan-Mayıs ayında Silvan’da 
Mervani  Kürt  Hükümetiyle  anlaştı.  Malazgirt’te  yarı  yarıya  Türk  ve  Kürt  
savaşçı sayısı söz konusudur. Bu şekilde zafer kazanılmıştır. Yine Çaldıran’da 
Yavuz Sultan Selim İdris-i Bitlisi ve 23 Kürt beyliğiyle ittifak ederek başarılı  
olmuştur.  Kurtuluş  Savaşı’nda  da  Mustafa  Kemal,  Erzurum  ve  Sivas 
Kongreleri’nde Kürtlerle birlikte hareket ederek başarı elde edebilmiştir. Bu 
süreçte de Gül’ün bu söylemleri demokratik çözüm temelinde hayata geçerse  
Türkiye  Ortadoğu’ya  demokratik  bir  model  olabilir.  Yine  daha  önce  gelen 
yetkililere de söylemiştim. Kitaplarımda da dile getirmiştim. Kurtuluş  Savaşı  
dönemindeki  siyasal sınırlar  Misak-ı  Milli  sınırlarıdır.  Bilindiği  gibi  Misak-ı  
Milli  denilen  şey,  Kürtleri  bir  bütün  olarak  ele  alıyor;  Suriye,  Kerkük  ve 
Musul’un  dâhil  olduğu  Irak  Kürtleri  ve  Türkmenlerle  beraber  Türkiye’deki  
Kürtleri de kapsıyordu. Ancak o dönemki İngiliz politikaları sonucunda Suriye 
ve  Irak  Kürtleri  Misak-ı  Milli’den  koparılıyor.  Bizim  çözümümüz,  mevcut  
siyasal sınırlara dokunmadan, sınırları sorun yapmayan demokratik bir çözüm 
öneriyor.  Demokratik  Konfederalizm dediğimiz sistem bunu amaçlıyor.  Bilge 
Adamlar  Stratejik  Araştırma  Merkezi’nin  yayınladığı  Kürt  raporu  da 
önemlidir.”336 

  Kendal  Nezan  ise  ”  Sorunun  çözümünde  Öcalan  ve  PKK’nin  muhatap 
alınması “  gerekiyor.  Nezan,’a  göre”  Osmanlı  da,  Yavuz  Sultan  Selim 
döneminden beri Kürtlere mîr ve beylikler düzeyinde geniş yetkiler verildiğini,  
bu nedenle de o dönemler bile, Kürt sorunu diye bir sorunun olmadığını ileri  
sürdü.Açıklamasında  Cumhuriyet  dönemine  de  değinen  Nezan,  Atatürk’ün 
Cumhuriyetin  ilk  yıllarında  Kürtlere  geniş  bir  otonomi  vaad ettiğini,  ancak 
bunun zamanla bir  şekilde hayata geçirilemediğini  öne sürdü.AKP hükümeti  
döneminde  yapılan  reformların  ya  da  demokratik  adımların,  80  yıllık  
Cumhuriyet tarihi boyunca atılan adımlarla eşdeğer olduğunu belirten Kendal  
Nezan,  Anayasada Kürtlerin  eşit  vatandaş  olarak tanınması,  genel  bir  affın 
çıkması, kültürel ve siyasi yasakların kalkmasının sorunun çözümü için gerekli  
birtakım  adımlar  olduğunu  ileri  sürdü.Kendal  Nezan  son  olarak,  Kürt  
sorununun çözümü için avrupadan, yada uzak bir yerlerden çözüm modelleri  
ithal etmek yerine, ‘Osmanlı Modeli’ bile esas alınırsa Kürt sorununun büyük  
ölçüde  çözüleceğini  öne»  sürüyor.  Geçmişte  Osmanlı  emperyalist  islâmcı 
ordularında   savaşan  Hamidiye  artıkları  bugün  AKP  içinde  ve  TC 
Parlementosunda yer alıyorlar. Ilginç bir durum. Kur’an-î Kerimi kurmancî’ye 
çeviren Abdullah Memet Varlî, kitaba önemli bir not düşmüş.

«  Ez Abdullah Memé kuré Mehmet (Koko) me.Ewa ji  kuré Mele Ibraîm e ji  
binamala Xanyan e. Di jîna Mele Ibrahîm da binamala me dî Gelyêzîlan da dî 
gundé binav Bûnizli da di jîtin. Mele Ibrahim dî hûnandîn( Hemidiyé alayları)  

336 Abdulah öcalan, Yeniözgürpolitika , 11-04-2009
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leşkeré  Hemîd^ye   da  di  Alaya  21  bölük  yek  Yüzbaşıbûye.Biştî  ku  mirîye 
malavan ji Erciş é çûye Patnosé li bal Kor Huseyin paşa mane»337

Mele  Abdullah,   dedesi  Mele  Ibrahim’in  Hamidiye  Alaylarının  Osmanlî 
Emperyalist Ordusunun Ermeni ulusuna karşı işlediği  cinayetlerin suçlusudur. 
Kör  Hüseyin  Pasa   denetiminde  Haydaranli  aşiret  mensuplarından  oluşan 
20,21,22  nolu  Alaylar  Erzurum  Beyazid  sancağı,  dIyadin  kazasında  görev 
yapanların Kur’an î Kerim’de yer verilmesi dini cinayetler açısından  şaşırtıcı 
ama  tasadüfi  değildir.  Bu  işbirlikçi  Idris  î  Bitlisî’nin  Osmanlî  emperyalist 
ordularına islam adına işlediği  cinayetlerin   bir  parçası  olarak  öven göklere 
çıkaran   Şakir  Epözdemir  için   Kürt-Osmanlı  ittifakını   “Sultan  Selim,  bu 
savaşta Kürdistan kuvvetlerinin yararlıklarını görmüş,  Büyük Kürt Diplomatı  
İdris-i  Bitlisli’yi  bir Heyetin başında Tebrizlilere nasihat etmek ve bu şehrin  
kazasız belasız teslim almak için görevlendirilmiştir.    Mevlana İdris 1469’dan 
1501 e kadar Tebriz de 32 sene yaşamış ve 20 yıldan fazla Akkoyunlu Devletinin 
Saray Kâtipliği  görevinde bulunmuştur. Tebriz de hem tahsilini tamamlayan,  
hem de Sarayda prenslere müdderislik yapan İdris, bu önemli şehri herkesten 
daha iyi tanıyan ve ikna kabiliyeti güçlü olan bir kişiliktir.    Mevlana İdris O 
etkili nasihatleriyle Başkent Şehrini öylesine hazırlamış ki Tebrizliler Osmanlı  
Sultanını büyük  bir  coşkuyla  karşılamışlardır.  Bu  yüzden  Sultan  Selim 
Tebriz’den  ayrılırken  bu  Başkenti  Mevlana  İdris’e  teslim etmiş  ve  kışlağını  
geçirmek üzere Amasya’ya dönmüşlerdir.  Osmanlılar bundan önce Kürtlerle iyi  
veya kötü bir ilişkiye girmediler. Molla Göreni veya Hoca Sadettin Efendi gibi  
Kürt  âlim  ve  ulamalarıyla  münasebetleri  oldu.  Osmanlılar  Kürdistanlı 
bilginlerinden çok istifade ettiler,  Bu bilginlerden birisi  de Mevlana İdris’tir 
“ 338 

Bu yaklaşımın  günümüzdeki  Kurdistan sorunu ile ilgisi nedir? Tarihsel olanla 
güncel  olan  arasındaki  bağlantıda  din  ideolojisi   cinayetlerinin   pratikte 
savunulması AKP’deki dinci sunni Kûrtlerin bilinçlerinde dışa vuran gerçeklik 
mi?  Öyle  ise,   Şakir  Epözdemir’in  söyledikleri  ile   Idrisi  Bitlis’nin 
KIZILBASLAR  için  söylediklerindeki  ortak  ırkçı  dinci  söyleminin  temelinde 
islamî  din  ideolojisinin  cinayetlerinin  doğrulanması  anlamına  geliyor  mu? 
1514’de Idrisi Bitlsi Ordularınının Yavuz Sultan Selim ile birlikte  çaldiran’da 
katlettiklerinin  çoğu  KIZILBASLAR  degil,  MYTHRA  kökenli  ZERDUSTI  
Kürdlerdi.

337 Abdullah Memet VARLI, Quran a Pîroz û Arşa wêye Bilind; Kurmancî, Istanbul, 1994
338 Şakir Epözdemir ile Ropörtaj: Kürt Sorununun Çözüm Arayışları ve Kürt-Osmanlı  1514 Amasya İttifakı
Cemal Yılmaz http://www.rizgari.com/
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               Birincisi, hükm ü şerif339 dir “Kanunî Sultan Süleyman” Babası 
Yavuz  Sultan  Selim  zamanında  Kızılbaşlara  karşı  cephe  olarak  müsbet  ve 
hayırlı hizmetlerde bulunan ve şimdi de Devlete doğrulukla hizmetler ifa eden,  
bilhassa (serasker-i Sultan İbrahim Paşanın) bu defaki İran seferine katılarak 
Kızılbaşların yenilmesinde yararlılıklar gösteren Kürt beylerine, gerek Devlete 
karşı  gösterdikleri  özkulluk  ve  dilaverlikleri  karşılığı  olarak  ve  gerek 
kendilerinin vaki müracat ve istirhamlari göz önüne alınarak, her birinin öteden 
beri ellerinde ve tasarruflarında bulunan eyâlet ve kaleler geçmiş  zamandan 
beri yurtları ve ocakları olduğu gibi ayrı ayrı beratlarda ihsan edilen yerleride 
kendilerine verilip mutasarruf oldukları eyaletleri, kaleleri, şehirleri köyleri ve 
mezraları bütün mahsulleriyle, oğuldan oğula intikal etmek şartiyle kendilerine 
temlik  ve  ihsan  edilmiştir.  Bu  münasebetle  aralarında  asla  anlaşmazlık  ve  
geçimsizlik çıkmamalı, dışarıdan müdahale ve taaruz edilmemelidir. Bu emr-i  
celile riayet edilecek, hiçbir suretle üzerinde kalem oynatılmayacak, hiçbir yeri  
değiştirilmeyecektir.  Bey  öldüğünde  eyaleti  kaldırılmayıp  bütün  hududu  ile 
mülknâme-i Humayun uyarınca oğlu bir ise ona kalacak, eğer oğlu bir ise ona  
kalacak,  eğer  müteaddid  ise  istekleri  üzerine  kale  ve  yerleri  aralarında 
paylaşacaklardır. Uzlaşamazlarsa Kürdistan beyleri nasıl münasip görürlerse 
öyle  yapacak  ve  mülkiyet  yolu  ile  bunlara  ebediyete kadar  ilâebeddevrân 
mutasarrıf olacaklardır. Eğer bey, varissiz, akrabasız ölmüşse o zaman eyâleti  
hariçten  ve  yabancılardan  hiç  kimseye  verilmeyecek, Kürdistan  beyleriyle 
görüşülüp ve ettifak edilip onlar bölgenin beylerinden veya beyzâdelerinden her 
kimi uygun görürlerse ona tevcih edilecektir.  Cenab-ı  Hakkın birliği  üzerine 
yemin  ederek  bu  muahede-i  Humayunumu  emr-i  Celilimi tekrar  eder  ve 
mühürlerim. Ulu Peygamberimizin nübüvvet ve risâleti hakkı için mademki Kürt  
beyleri  doğruluk  üzere  dostuma  dost  düşmanıma  düşman  olmaktadırlar,  
Devletime sadık  kaldıkları  müddetçe ferman-ı  şerifime riayet  etmelidirler”340 

Ikincisi ; Idrisî Bîtlisi Yavuz Sultan Selim’e gönderdi arzname  341‘dir.Düşman 
ordusunu  yok  etmek  için  şu  planı  hazırladım:  Ordunun  kalbine  özel  saray 
muhafızlarını  ve  genç,  cesur  yeniçerileri  orduya  kuvvet  kazandırmak  için 
yerleştirdik. Ordunun sağ kanadına karaman Emirleri ve Anadolu askerleri ve 

339 hükm ü şerif” ,Topkapı sarayı müzesi arşîvî E. 11969)

340 . Bu emrime karşı gelenlerin, Allahın izniyle hesap gününde suçlu ve günâhkâr ve zalimlerden olmalarını niyaz eylerim 
amma asıl isteğim doğruluk yolundan ayrı düşülmemesidir. Bu yolda üzerlerine din ve devletime ait işler düştüğü zaman  
Diyarbakır ve Bağdat beylerbeyi ve etrafta bulunan Kürt beyleri birlik ve beraberlik içinde olmalı, cümle askerleri ve savaş  
araçları ile düşman üzerine saldırmak için dakika kaybetmemelidirler. Şeriat ve kanun dairesinden ayrılmayıp emirlerindeki 
reayaya  zulüm ve her  türlü  fenalıklardan kesinlikle sakınmalıdırlar.  Her  zaman Devletimize  itaatı,  hayatın  sermayesi,  
saadetin süsü bilip doğruluktan ve bağlılıktan kaçınılmamalıdır. Cenab-ı Hakkın lütuf ve keremiyle, benden sonra, her kim  
hilafet ve saltanat tahtına geçerse can ve gönülden doğrulukla ona tabi olmalı, tahta geçmeyip hariçte kalan oğullarımı  
düşmanım bilip yardım isteyecek olurlarsa kabul etmemeli, onlara asla uyulmamalıdır. Müzaheret eyleyeler ve şöyle bileler:  
Dünyayı süsleyen ve cihan fetheden alâmet-i şerifi görenler mübarek özünü gerçek bileler”

341Şakir Epözdemir ile Ropörtaj: Kürt Sorununun Çözüm Arayışları ve Kürt-Osmanlı  1514 Amasya İttifakı
Cemal Yılmaz http://www.rizgari.com/ 
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soluna da Kürdistan Emîr ve mülûkları yerleştiler. Bendeniz de tereddüt etme 
huyûna sahip olan Kürtleri devamlı şekilde ittifak içinde idare etmek maksadı  
ile aralarında bulundum(...)  Savaş  sırasında sol  cenah Kızılbaşların kuvvetli  
hücumu karşısında  zayıf  düştü,  fakat  ordunun kalbini  yenememekten  dolayı 
meyus  olan  Kızılbaşlar  ikiye  bölünerek  zikzak  hareketlerle  Karahan  ve 
Diyarbekir Emîrleri  ile birlikte sağ cenaha hücum ettiler ve karamanlılar ve 
Hüsref Paşayı büyük bir yenilgiye uğrattılar, fakat Allahın inayeti ile bu sırada  
Kızılbaş kumandanı Karahan katledildiÇok kritik bir anda bendeniz fırsattan 
istifade ederek,  Şeref  beyi,  Davut  bey ve Atâki  Ahmed beyi  düşman üzerine 
yürümeye teşvik ettim ve öyle bir kritik durum hasıl olmuştu ki, eğer onların 
hücumu bir an gecikse idi ordumuz tamamen yenilecekti. Fakat öylesine bu üç 
cengâver  kahramanca  savaştılar  ki,  Kızılbaşları  yenilgiye  mahkum  ettiler.. 
Diyarbekir’de hazin bir yenilgiye uğrayan Kızılbaş  ordusu düşmanlarımızın en 
seçkin ve en gözde ordusu idi; ve bundan sonra düşmanın tamamen ortadan 
kaldırılması daha kolaylaşacaktır.342

Bu anlayış Osmanlı emeperyalist devletinin  katliamlarını gözardı eden, 
kemalist  faşist  diktatörlüğűnün jenositçi  politikasını  bir  anlamda  inkâr  eden 
Kuzey Kûrdistan’da kayıtsız şartsız  TC sömürgeciliğnin eğemenliğini savunan 
anlayıştır. Tarihi Osmanlı işgalciliğini dinsel işbirlikçi  temelde imparatorluğun 
pan islamist ve pantürkist ideolojisini panturanist kemalist saldırganlığı aklayan 
öcalan’nın  TC  devletinin  çıkarlarını   esas  alan  anlayışının  Kendal  Nezan 
tarafından savunulması  da tesadüf değildir.  Bunlara göre”  Malazgirt’te yarı 
yarıya Türk ve Kürt savaşçı sayısı söz konusudur. Bu şekilde zafer kazanılmıştır.  
Yine Çaldıran’da Yavuz Sultan Selim İdris-i Bitlisi ve 23 Kürt beyliğiyle ittifak 
ederek  başarılı  olmuştur.”  Oysa  bu  700.000  müslûman  olmayan  Kûrdün 
katliamı ve  Kürdistan sömürgeci  Osmanlı egemenligine terkedilmesi  ve batı 
Ermenistan develetinin yıkılmasıyla sonuçlanmistir..  Öcalan Mustafa Kemal’i 
savunmakla hem kendisini  hem de  Kûrdistan devrimini inkâra götürüyor. Imha 
ve inkârin  devamına göz kırpıyor. “ .İngilizler, Mustafa Kemal’i,  Türkiye’yi 
kendi  çizgisine  getirmek” istedigi   iddiası,  yanlıştır.Zira  Mustaaf  Kemal’i 
Anadoluya  geçiren,  ingilizlerin  kendi  siyasetiydi,  Mustafa  Kemal’e  ödenek 
veren Damat Ferit  Paşa ve Vahdettin’dir.Ekibine geçis vizası veren Pontuslu 
grekleri  katedilmesi  için  50000  topu  veren  ingilizlerin  bizzat  kendileridir. 
Öcalan Mustafa Kemal’in  Sultan , Damat Ferid tarafindan ingilizlerin hesabina 
Mısir’da  Panislamist  politika  için  1906  da  görevlendirildigini  bilmiyor, 
Kendal’da  1916  Italyanlarla,  Ingilizler,  Avusturyalilar,  Iranlilarla  gizli 
antlaşmalar  yaptıklarını  bilmemezlikten  geliyor..  Sahte  Kommunist  Partisini 
kuran, Ankara ‘da  International Kommunist’in burosunu açan, Mustafa Kemal 
4 kasim 1920 Lenin’e ve Stalin’e yoldaslar diye methiyeler yağdıran Kemal  iki 
gün sonra  Kafkasya’da anti  bolşevik ayaklanmaya gitti,  Nuri  Pasa ile Halil 

342 Şakir Epözdemir ile Ropörtaj: Kürt Sorununun Çözüm Arayışları ve Kürt-Osmanlı  1514 Amasya İttifakı
Cemal Yılmaz http://www.rizgari.com/
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Pasa’yi  Moskova’dan Batum’a  koştururken, hem Miza Küçük  Han  hemde 
Afganistan’la  antlaşmalar yapiyordu. Öte yandan  Yesil Ordunun Kuwwa yi 
Yeni  Seyyareyi  resmi  organ  yapmak  isteyen,Mustafa  Suphileri  denizde 
boğduran  .  Diyarbakîr’da  en  dinci  kesimleri  Mustafa   Bey’i,  bütün  Kürd 
aşiretlerini   Ruslara karşı   kullan O’dur.Sonra kendisine hizmet sunan bütün 
Kûrd aşiretlerini  yokeden yine Mustafa Kemal’dir.  Bu konuda Ekrem Cemil 
Pasa,  Mustafa Kemal’in kendi dedesini Ismet Inonü ile birlikte  nasil kullandigi 
sonra ocak 1917’de 400.000 Kürdü nasil sürg£un ettigini açikça yaziyor Şeyh 
Sait   ayaklanmasinda  350  ton  bombayi  yağdırtan  ,  Koçgiri  ve  Dersimde 
Jenosidleri örgütleyen  bizzat Mustafa Kemal’in kendisidir. 

Öcalan.“ Devlet  bir  şeyler yapmıyor değil,  yapıyor,  yapmaya çalışıyor 
gibi  görünüyor.  Cumhurbaşkanı  ‘herkes  üzerine  düşeni  yapmalı’  diyorsa, 
bunları boşuna söylemiyor. Herkes bunları iyi anlamalı. Yol haritası bunun için  
önemli.  DTP  hemen  bir  çözüm  paketi  hazırlayıp  Cumhurbaşkanı’na 
sunabilmeliydi.  Değişik  çevrelerin  herkesin  görüşlerini  de  alarak 
Cumhurbaşkanı’na bu görüşlerini sunabilmeliydi. Cumhurbaşkanı’na ancak bu 
şekilde  yardımcı  olunabilir.  Cumhurbaşkanı  bu  kadar  yoğun işin  içinde  tek 
başına  sorunu  çözemez.  Cumhurbaşkanı’nın  yetkileri  sınırlıdır.  Kendisine 
yardımcı  olunmalıdır.  Burada asıl  görev Başbakan’ındır.  Kürt  tarafı  olarak 
çözümüm budur, diye sunulacak ki, onlar da değerlendirsinler.”

Abdullah  Öcalan   Mustafa  Kemal  için  gözyasi  döküyor“  Anti 
Komünizmi, anti İslamcılığı, anti Kürtlüğü geliştirdiler. Şeyh Sait olayında Fethi 
Okyar  Başbakan’dı.  “Ben  Kürtlerin  üzerine  yürümem”  dediği  için  hemen 
erbaşbakanlıktan düşürdüler, yerine İnönü’yü getirdiler.(...) Mustafa Kemal’in 
etrafını iyice kuşatarak onu Çankaya’ya hapsettiler.  Mustafa Kemal, onların 
gücünü gördükten sonra onlarla uzlaştı. Mustafa Kemal’in iki önemli denemesi  
var. İkisinde de başarılı  olamadı.  İlkinde Kürtlere muhtariyet vermek istedi,  
diğerinde bir parti denemesi yaptı. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı Fethi Okyar’a 
kurdurttu, içinde Mustafa Kemal’in kız kardeşi de bulunuyordu.”  

Öcalan  Mustafa Kemal’in anti kürd, islamcı ve anti kommünist yanını 
Türkiye’da  soykırıma uğratılan ermeni,grek halkların trajedisinde onun rolünü 
gizlemeye çaba gösteriyor. Oysa Seyh Said direnişinde ve diğer soykırımlarda 
Mustafa  Kemal’in  rolünü,  suçluluğunu  gizliyor.”  Mustafa  Kemal  1923  de 
“Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakkı yoktur” 343 diyordu. Yine “Pontus 
cereyanlarının öldürücü¨....saray hizmetçilerinin kabul ettikleri bir anlaşma ile 
Ermenistan’a bahşediyorlardı”344 derken kendisnin  saray hizmetçisi olduğunu, 
Sultan Vahdet’inin yaveri olarak ingiliz emperyalizminin izni ile Anadaolu’da 
soyıkırımları gerçekleştirdiğini unutuyor

343  Mustafa Kemal, Bütun Esserleri, Cilt XV, 1923, 16-03-1923, s.271-218
344 ,Mustafa Kemal,age, s.301, 2104-1*23
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 . İlkinde Kürtlere muhtariyet verme” istemesi, bugün AKP açılımındaki 
kandırma  politikasıdır.  Teşkilat  î  Mahsusa’nın  kurucusu  ve  yönlendircisi 
Mustafa  Kemal,  Kürdistan  Féodal  Beyleri  ile  Politikası  Abdülhamid 
politikasıdır,dincidir, hilafetçidir,islamcıdır.

Emperyalist  TC politikasının işbirliçilerin  biri  de  Orhan Miroğlu’dur. 
Taraf  gazetesinde  Bir  âkil  adam  başlığıyla  yayınlanan  makalesinde  “Kürd 
sorunu” nun toprakla alakalı bir sorun olmadığını ileri sürerek, “Kürtler toprak 
da istemiyor, ayrı bir devlet de” iddiasında bulundu. Bu tezler  her bakımdan 
gerici, ilhakçi emperyalist politikayı meşru gösteren emperyalist sömüreci işgali 
meşru  gösteren bir tezlerdir. İşte Mustafa Kemal’in  gerçeği.

 

 Öcalan,  görüşlerini  şu  şekilde  sürdürüyordu:  “Marks  için  de 
uzatmayacağım. Reel sosyalizm, kapitalizmin son halidir. Marks da Lenin de,  
Mao  da  hepsi  İngiliz  oyunlarına  geldiler.  İngilizler  bana  da  Stalin,  Lenin,  
Marks,  Mao benzetmesi yaptılar. Sovyetçi mi Çinci mi dediler. Ama ben hiç  
birisine benzemiyorum, ben bunları  aştım.  Ulus-devlet  tehlikesini  fark ettim, 
buna karşı çıktım. Mustafa Kemal de 1920’lerde İngiliz oyunlarını fark etmişti.  
Mustafa  Kemal  başta  Kürtlere  özerklik-muhtariyet  öneriyordu.  İngilizlerin 
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isyanları desteklemesi nedeniyle bunu askıya aldı. Mustafa Kemal o dönemde 
ulus-devlet değil, cumhuriyet ve Kürtlere muhtariyet diyordu. İngiliz oyunlarıyla 
Cumhuriyet,  ulus-devlete evirilmiş  ve bugüne kadar da bu anlayış  nedeniyle 
savaş devam etmektedir.”

Öclan’ın söyledileri gerçekleri yansıtmıyor.

 Öcalan ise,  .  Türkiye’de çok sayıda sorun var,  işsizlik sorunu var.  Bugüne 
kadar  savaşa 300  milyar  dolar  gittiği  söyleniyor.  Şuan büyük  bir  kriz  var.  
Kapitalizm her tarafı tutmuş, her kesimi yutuyor. Bu kapitalizm bu kadar vahşi  
bir  şekilde  uygulanırken  hiçbir  sorun  çözülmez.  Ben  kapitalizmi  ortadan 
kaldırabiliriz demiyorum, ancak kapitalizmi sınırlandırabiliriz. Bunun için çok 
doğru ve derin bir şekilde sorunlara yaklaşmak gerekir.” 

“Bu sorunun demokratik çözümü için bir müzakereye ihtiyaç vardır. Bu sorunu 
nasıl müzakere edeceksin, nasıl çözeceksin? Ben burada defalarca söyledim, bu 
kanı durdurmak istiyorum. Bu çatışmaları durdurmak istiyorum. Benim tarihi  
bir sorumluluğum var. Bugüne kadar bu tarihi sorumluluğu yerine getirmeye 
çalıştım. Çatışmanın ölümlerin olmaması için büyük dikkat gösterdim. Eğer ben 
burada elimi  çekersem korkunç şeyler  de olabilir.  Bölgede muazzam politik 
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kültür oluşmuş, beş on bin silahlı kişi var dağlarda, Kürtlerin her türlü gücü de  
var. Hiç kimse durduramaz. Eğer burada bu ölümleri, çatışmaları durdurmam 
isteniyorsa, benim rol almam isteniyorsa o zaman şartlarımın da düzeltilmesi  
gerekir. Ben burada bu şartlarda hiçbir şey yapacak durumda değilim. istesem 
de bunu yapamam.  Bir  kere sağlık  sorunlarım el  vermiyor  buna.  Bu  sağlık 
sorunlarıyla bu şartlarda bu sorumluluğu yürütmem mümkün de değil. Yani bu  
şartlarla  bu  sorumluluğu  üstlenip,  bu  rolü  oynamam  mümkün 
görünmemektedir.” “Ben de savaşı çok tırmandırabilirdim ama benim kişili ğim 
buna engeldir.  Ben savaşı  istemedim. Halen de ölümleri  önlemek istiyorum, 
kimsenin ölmesini istemiyorum.”(Ocalan)

           Hüseyin Kaytan’a göre ise,«  Öcalan bir isyanı başlatmış, ama onu 
sonuca götürmekte her zaman ikircikli davranmıştır. Bu ikircikliğin temelinde 
onun kişisel özelliklerinin yanısıra, gençliğinde Türk şoven ve faşistleriyle, ve 
bir gazetecinin iddiasına bakılırsa, Türk MİT’iyle kurmuş olduğu ilişkiler yatar.  
(Faşist  hakim Baki  Tuğ,  zamanında Öcalan’ı  MİT’ten gelen bir yazı sonucu 
serbest  bıraktığını  açıklamıştır.)  Bu  bağlantıları  tamamen  terketme  eğilimi  
Öcalan’ın kafasında hiçbir zaman kesinleşmemiştir. İşin ahlaki tarafı bir yana 
bırakıldığında,  Öcalan’ın  en  azından  zaman  zaman  gerçekten  Kürt  kartına 
oynamak istediği düşünülebilir; onun sürekli acı çeken ve buna karşılık olarak 
da başta Kürt gençleri olmak üzere çok fazla insana acı ve ölüm yaşatan ruh 
hali,  bunu  ele  veriyordu:  elbette  bu  bir  trajedidir.  Kürt  insanındaki  
düşürülmüşlüğü,  Kemalizm  celladına  Kürtlerin  boyunlarını  uzatışlarını  
çözümlerken,  Öcalan  herkesten  önce  kendini  çözümledi;  bu  çözümlemenin 
çarpıcı  olmadığını  kimse  söyleyemez;  ama  çözümleme  dili  en  azından 
nevrotiktir. Bu nevroz, ya da adı her neyse ruhsal bozukluk, adım gibi eminim 
ki, Türk sömürgeci baskısının Kürt insanında yarattığı bir sonuçtur. Ama bunun 
böyle olması, hiçbirimizi halkımıza karşı  işlediğimiz, işleyeceğimiz suçlardan 
aklayamayacağı  gibi,  Öcalan’ı  da aklamaz. (Öte yandan, gerçekte, geçmişte  
benim gibi birçok Kürt genci nezdinde de onu çekici kılan şey, büyük oranda  
onun  deliliğiydi.  Sanırım  95  yılında  Şam’da,  kendi  kişili ği  konusundaki  
sorularımı  cevaplarken,  merakımın  fazlalığı  ilgisini  çekmiş,  ve  şu  soruyu 
sormuştu: “Bir gün deli olduğumu anlarsan, yine bana bağlı kalacak mısın?” 
Soru  onun  açısından  çok  gerçekçiydi.  Ama  siyasette  beş  para  etmez  bir  
deneyimim  bile  olmadığı  için,  ona  yuvarlak  bir  cevap  vermiştim.  Ağzımda 
gevelediğim  kelimeler  aşağı  yukarı  şunlardı:  “Başkanım,  Önderlik  zaten 
delidir.”)  PKK den ayrildiktan sonra Guney Kürdistan’da pesmerge ordusuna 
katilan Hüseyin Kaytan  ise “ Türk devleti geçmişte nasıl Kürt başkaldırısını 
denetime almak için PKK’yi finanse etti ve yönlendirdiyse, bugün de bu yeni  
uyanışı bastırmak için PKK’yi iki  yönlü olarak kullanmaya kararlı olduğunu 
gösteriyor. Bugün yine bir Kürt özgürleşme ivmesi vardır, ve yine 75’te olduğu 
gibi,  Güney Kürdistan’da Kürtlerin  kazandıkları  düzeyle,  uzak ya  da yakın,  
ili şkilidir. Olayları dikkatli okuyanlar, eğer sağduyulu iseler, ne olup bittiğini  
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çözmekte gecikmeyeceklerdir. Türk devleti, Kuzey’de sahte bir savaş oyununu 
dayatmakta, ama savaşın yoğunluk düzeyini kesinlikle kendisi belirlemektedir.  
Birkaç  askerin  vurulmasına  müsaade  edilmektedir  ve  karşılığında  Kürt  
gerillaları vurulmaktadır. Devlet burada iki yönlü karlıdır. Onun da tohumuna 
para  saymadığı  birkaç  Türk  askerinin  vurulması,  Türk  ırkçılığının  diri  
tutulmasina ve ordunun büyük rantlar elde etmesine hizmet etmektedir.  Yine 
öldürülen  Kürt  gerillalarının  şahsında,  hem  Kürt  halkı  PKK’yi  anlama 
konusunda  oyalanmakta,  hem  de  Kürtlerden  intikam  alınmaktadır.  Fakat  
sürecin en önemli özelliği, halk nezdinde PKK’nin devlete hizmet eden yüzünün 
maskelenmesi,  yani  gizlenmesidir.  İşin  en  çarpıcı  tarafı  da,  sözde  savaş  
oyununun yoğunluk düzeyinin devletçe dakikası dakikasına kontrol edilmesidir.  
Bir-iki asker ya da polisin ya da güvenlik görevlisinin vurulmasını amaçlayan 
eylemler  gerçekleşirken,  metropolleri  ya  da  devlet  kurumlarını  hedefleyen 
eylemler,  tam gerçekleşecekleri  anda  istisnasız  olarak  durdurulmakta;  PKK 
dogmatizminin yanılttığı en seçkin Kürt gençleri, bu eylemlerin sonucunda daha 
ne olduğunu anlamalarına fırsat verilmeksizin öldürülmektedir.  »345

Pesmerge Hüseyin Kaytan  böyle konusurken, Ali haydar Kaytan” Apocu 
hareket bu boyutuyla Önder Apo’nun doğuşu bir bakıma çağdaş İbrahimi bir  
hareketin doğuşunu da ifade eder. Apocu hareket gerçekten de bu çerçevede 
çağdaş  İbrahimi  harekettir.  Önder  Apo  bu  boyutuyla  kutsala  davet  eden,  
halkımızı ve tüm insanlığı kutsalla yeniden bütünleşmeye çağıran bir Önderlik  
olarak çağdaş  bir  peygamberlik sıfatını  da hak eder.  4 Nisan özü itibarıyla  
aslında böylesi bir sürecin başlangıcını da ortaya koyar diyebilirim. Peygamber 
kendi  halkını  yaratır.  Önder  Apo  da  kendi  doğuşuyla  birlikte  kendi  halkını  
yaratan  bir  önderliktir.  Varlığı  bu  halkın  varlığıdır.  Doğuşu  bu  halkın 
doğuşudur. Gerçekleşmesi bu halkın gerçekleşmesidir. Hem de doğru temelde, 
özgür  temelde  bir  gerçekleşmedir  bu.  Emek  temelinde  en  soylu  değerlere  
bağlanma  temelinde  bir  gerçekleşmedir.  İnsanlığın  kaynağında  bulunan  en 
kutsal değerlerle bütünleşme temelinde bir gerçekleşmedir. Bu çerçevede Önder 
Apo’nun doğum tarihini kutlamak, bir yaşama doğuş, yaşamı özü ile yaşama,  
bitkisel ya da biyolojik yaşamdan kurtularak anlamlı bir yaşamın yoluna girme 
biçiminde değerlendirmek, bu tarzda ele almak, algılamak ve bu başlangıçtan 
sonuna kadar  bağlı  kalarak özgür yaşamdan asla  taviz  vermemek en temel  
ilkemiz olmak durumundadır. Aslında bu doğuşla birlikte başlayan süreç yaşam 
olacaksa  özgür  olacak  biçiminde  bir  kararlılıkla  yaşanmaya  başlangıç 
sürecidir.  Böylelikle  bu  tarihten  sonra  Kürt  halkı  şöyle  bir  ilkeyle  karşı  
karşıyadır.  Yaşam  olacaksa  mutlak  anlamda  özgür  olacaktır  ya  da  asla  
olmayacaktır.  Kuşkusuz hepimiz halk ve PKK hareketi  militanları  olarak bu 
ilkeye bağlıyız.  Halkımız  bu ilkeye bağlılığını  görkemlice ortaya koyuyor  ve 
kanıtlıyor.  Kölece yaşamayı  asla kabul  etmeyeceğini  ortaya koyuyor.  O her  

345  Huseyin Kaytan, 2005-07-06 http://www.welatparez.com 
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halktan daha fazla bir özgürlük temelinde bir doğuş gerçekleşmesidir. Hiçbir  
halkın doğuşunda bu denli  özgürlüğe bağlılık yoktur. Ve bu açıdan da Kürt  
halkı gerçektende böyle bir doğuşla özgürlüğe en bağlı halk olma gerçekliğini  
kanıtlamıştır. Buda bize gurur, mutluluk, heyecan ve haz veriyor. »346

Peşmerge Hüseyin’le Ali haydar’ın dile getirdiği düşünceler Prof. Vamık 
David Volkan ve TC Psıkolojik savaş kuramcılarının hedef aldığı düşüncelerdir.

GERİLLA SAVA ŞI VE TÜRK ORDUSUNUN OPERASYONLARI

   Bir yazımda dört yıl önce belirtmiştm. Türk halkının anlamadığı, TC ordusu 
olmadan da Türk Halkının bayrağı ve vatanı olurdu.Bu bayrak sadece egemen 
ulusun sömürgeci imtiyazlarını hakim ulusun hakim sınıflarının ezilen Kürdistan 
ulusu  ve  ezilen  halkları  üzerinde  milli  baskı  politikasının  bayrağı  olduğu 
sürece,  Türkiye  ve  Kürdistan  ezilen  halklarının  kani  üzerine  kurulmuş 
sömürgeci sistemin bayrağıdır, vatanıdır. Bundan 11 yıl önce 1996’daki Akrep 
Operasyonundaki konumunu Gerilla komutanı Harun arkadaş kendi günlüğünde 
1996 TC ordusuna karşı çatışmalarını şöyle değerlendiriyordu.

Türkler,  sabahın  ilk  saatlerinde  bu  kez  havadan  helikopterle  indirme 
yaparak daha da hızlandırmışlardı yığınağı. Yaklaşık iki saat süren sabah 
indirmesi  ile  birlikte  20.000  cıvarındaki  dev  bir  askeri  güç  çevreye 
yerleştirilmi ş  bulunuyordu.  Bu  ise  operasyona  çıkan  askerlerin  üçte 
ikisinin oraya birikmiş olduğu anlamına geliyordu.. Demek ki "harekâtın 
imha aşaması" olarak düşünüyordu Türk savaş  kurmayları  bu aşamayı. 
Satrancın  bu  hamlesinde  güç  dengesizliği  korkunçtu.  Türk  savaş 
kurmaylarının "mertçe mücadele" edecekleri iyi bir denge vardı doğrusu.. 
20.000 asker, 100 civarında helikopter destekli ve ağır silahlarla donanmış 
olan  ”Kahraman  Mehmetçik”,  320  kişilik  kalaşnikoflu  Kürt  militan 
gurubu  ile  hesaplaşmaya  başlayacaktı.»  «Televizyonda  Türk  basın 
mensuplarına;  "Yakında  tümünün  cesetlerini  göstereceğiz  size"  diyen 
Türk  Generalleri  çok  emin  görünüyorlardı  kendilerinden.(  Harun  ‘un 
güncesi, aktaran .M.S.B.,s.70)  

yine devamla

Koordinatları"  alan  helikopter  pilotu  büyük  bir  maharetle  eskiden 
bulundukları yere roket yağdırmaya başladı. Ortalığı toz dumana katıp, taş 
üstünde  taş  bırakmamacasına  bombaladıktan  sonra  geldiği  gibi  gitti. 
Helikopter  gittikten  sonra  Sakine  ve  arkadaşları  tekrar  eski  yerlerine 
döndüler.  Ordan  muhabereye  devam ettiler.  Aynı  anda alt  taraflarında 
mevzilenmiş olan Leydan’ın komuta ettiği  gurup askerlerle sıcak temas 

346 Ali Haydar Kaytan 4 nisan 2006’da A ;Ocalan’nin yasgunu için yaptigi konusmada
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sağladı. Yeri çok kötü olan bu gurup eğer bulunduğu tepeyi kaybederse, 
oraya yerleşecek olan askerler, Sakine’nin komuta ettiği gerillaları büyük 
bir  tehdit  altına  alacaktı.  Bunu  bilen  Leydan  insanüstü  bir  direniş 
sergiliyordu.  Düşmanlarının  kullandığı  yüksek  teknolojiye  ve  ateş 
üstünlüğüne rağmen, akşama kadar bir milim dahi gerilemediler. Aslında 
bu çatışma, o gün cereyan eden savaşın bir fotografıydı. Hem de düğüm 
noktası..  Düşmanları  bu ve bunun gibi  on düğümü çözemeyince  imha 
planları da kursaklarında kalmış oldu. Evet, bunun gibi on noktada direniş 
sergiliyordu  gerillalar.  Hiç  bir  cephede  gerilememecesine.  Çünkü 
gerilemek ölümdü.. Gidecek başka hiç bir yerleri yoktu ki!..»(ibid.s.157-
158)

1996 da TC ordusunun saldırısı yenilgiyle sonuçlandı. Kara Kuvvetleri 
komando birlikleri  yetmiyormuş  gibi  Deniz  Kuvvetleri  Komando birliklerini 
Gabar ve Cudi dağlarına süren TC  Genel Kurmayı orada vurulan hiç bir askerin 
cenazesini  bile  toplamadan  geri  dondu.TC  hiç  bir  gerillayı  vuramadı, 
Koruyuculara  gerilla  resimlerini  giydirip  yüzlerine  boya  sürüp  Mehmetçik 
basına öyle sundular.

Bu Kürdistan’da süren bir gerilla savaşıdır. Ancak Kürdistan’da gerilla 
savasi   tarihi  KARAYILAN'in  kitabi  disinda   yazılmadı.  Dünyada  Gerilla 
tarihinde bunun bir örneğine benzer kahramanlığı Che Guevara’nin güncesinde  
buluyoruz.

Yoldaş  «Camilo  Cienfuegos'un(,Direniş  Ordusunun  Kumandanı,  Küba 
Kurtuluş  Savaşının  en  tanınmış  ve  halk  tarafından  sevilen  komutanlarından 
biridir)  anısına»  sunduğu  kitabında  Guevara  yukarıda  Kürdistan  Kurtuluş 
Ordusu Gerillalarinin sergilediği kahramanlığı söyle dile getiriyor 

Camilo,  Fidel'in  silah  arkadaşı,  savaşın  zor  anlarında güvenilir  adamı, 
fedakar mücadeleci, fedakarlığından daima karakterini çelikleştirmek ve 
birliğininkini  işlemek  için  araç  olarak  yararlanan  bir  savaşçıydı,(..) 
Bununla  birlikte,  Camilo'yu  yalnız  dehasının  gücüyle  olağandışı  işler 
başaran bir efsane kahramanı olarak düşünmemek gerekir. Onu, halkın, 
zor  koşullar  ve  mücadele  içinde  kahramanlarını,  şehitlerini,  şeflerini 
muazzam bir seçimle oluşturduğu gibi kendi içinden çıkardığı bir unsur 
olarak  görmelidir.  Bütün  eylemlerinde,  gerillaya  gerekenleri,  yani 
durumun  hızlı  ve  kesin  analizini,  gelecekte  ortaya  çıkacak  sorunları 
önceden görebilme yeteneğini de ekleyerek, her zaman, bu sözü pratiğe 
uygulardı..Fidel  daha önce söylemişti:  Kültürü kitaplardan gelmiyordu; 
onu,  cesareti  katılığı,  zekası  ve  benzersiz  dikkat  ve  özeni  sayesinde, 
binlercesi  arasından,  eriştiği  ayrıcalıklı  mevkiye  seçen  halkın  doğal 
zekasına sahipti. 
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Onu kim öldürdü? Onu  öldüren  düşmandır,  çünkü  ölmesini  istiyordu; 
çünkü güvenilir uçak yoktur, çünkü pilotlar henüz gerekli tüm deneyimi 
kazanmış değillerdir.

                Kuskusuz, bilimsel  ve sosyolojik  olarak bakıldığında, Kürdistan’da 
Gerilla  savaşı,  halkın  kurtuluş  mücadelesinin  temeli  olarak,  her  zaman  aynı 
kurtuluş iradesinden kaynaklanmakla birlikte, bazı karakteristikler, çeşitli yönler 
gösterir.  Gerilla  savaşı  klâsik  savaşın  bir  aşamasıdır;  örneğin  Sehy  Said  
Ayaklanmasında TC hava kuvvetleri 730 ton bomba attılar ve 350 saat sürece  
direnişçileri  bombaladılar.  Ama  bugün Kürdistan’da  gerilla savaşı  farklı  bir 
boyuttadır. Her ülkenin coğrafi ve toplumsal koşulları, gerilla savaşının kendini 
uyduracağı  tarzları  ve  özel  biçimleri  belirler,  fakat  genel  yasalar  bu  tip 
mücadelelerin hepsi için geçerlidir. Gerilla savaşı taktiğini, daha derinlemesine 
incelediğimizde,  gerilla  savaşçısının  araziyi,  varış  ve  geri  çekilme  yollarını, 
hızla  manevra  yapma  olanaklarını,  saklanılacak  yerleri,  ve  tabii  ki  halkın 
desteğini eksiksiz bilmesi gerektiğini göreceğiz. Türk Fars ,Arap orduları nicelik 
üstünlüklerine rağmen Kürdistan’da kolay kolay zafer  kazanamıyorlar.

      Gerilla  terminolojisinde,  strateji,  topyekün  askeri  durumun  ışığında 
ulaşılacak  hedeflerin  ve  bu  hedeflere  ulaşmanın  değişik  yollarının  tahlilinin 
kavranışıdır. 

   Gerilla kolunun bakış açısından doğru bir stratejik değerlendirme için, temel 
olarak düşmanın hareket tarzının ne olacağını tahlil etmek zorunludur. Biz TC 
Genel  Kurmayının  NATO  üyesi  bir  ülkenin  olduğunu,  savaş  sanayi  ve 
teknolojisini  NATO  ülkelerinden  aldığı  güçle  donatıldığını,  Kürdistan’daki 
savaşta ileride karşımızda NATO ordularının da savaşa katılacağını ve savaş 
boyutunun daha genişleyeceğini biliyoruz. Hatırlatmak gerekirdi, Genel Kurmay 
sitesinde asılı bilgiye göre 

 1-Silâh  sistemlerinin  geliştirilmesinde  yeni  ve  ileri  teknolojilerin 
kullanılıyor olması, bir taraftan mevcut sistemlerin teknolojik ömürlerini 
kısaltırken diğer  taraftan  da maliyetleri  hızla  artıran  bir  etmen  olmuş, 
sonuç  olarak  az  sayıda  ancak  etkin  silâhların  geliştirilmesi  gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, NATO üyesi ülkelerin savunma alanında 
işbirliğini  artırma  gayretleri  ittifakın  kurulmasıyla  birlikte  başlamış  ve 
1966  yılında  NATO  üyesi  ülkeler  arasında  müşterek  silâhlanma  ve 
işbirliği  faaliyetlerini  koordine  etmek  amacıyla  Milli  Silâhlanma 
Direktörleri  Konferansı  (Conference of  National  Armaments Directors, 
CNAD) teşkil edilmiştir.

2.NATO ülkeleri arasında, savunma alanında yeni ana silâh ve malzeme 
sistemlerinin  geliştirilmesi  konusunda  iş  birliği  faaliyetleri  ,  Savunma 
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Planlama  Komitesi’ne  bağlı  28  komiteden  biri  olan  CNAD  teşkilatı 
tarafından yürütülmektedir.

3.CNAD  bünyesinde,  “Görev  İhtiyaç  Dokümanı”nın  hazırlanması  ile 
başlayan  çalışmalar,  “Proje  Yönetim  Sistemi”  ilke  ve  esasları 
çerçevesinde  uygulamaya  alınmaktadır.  Bu  uygulama  çerçevesinde, 
“Proje Tipi Örgütlenme” ve “Proje Kontrol Teknikleri”ne uygun olarak 
faaliyetler;  “Çalışma Grubu”,  “Proje  Grubu” ve “Konsorsiyum”  olmak 
üzere başlıca 3 düzeyde sürdürülmektedir. 

4.Çalışma Gruplarında; iş birliği olanaklarının yaratılması ve tanıtılması, 
Proje Gruplarında; fizibilite etütleri, Konsorsiyumlarda ise; seri üretim ve 
sistemlerin hizmete girmesi faaliyetleri yürütülmektedir. 

5.NATO Genel Sekreteri’nin savunma desteğinden sorumlu yardımcısı, 
CNAD  daimi  başkanı  olarak  görev  yapmaktadır.  Milli  Silahlanma 
Direktörlerinin (MSD) sekreterya ve karargâh hizmetleri  ise Brüksel’de 
NATO Karargâhında yürütülmektedir» ( Bakin www. tsk.tr)  

Bu açıdan, TC ordusu ve askeri ittifakları ne kadar güçlü olursa olsun, son 
hedef, her zaman, hasım gücün topyekün imhasıysa, düşman, bir iç savaşta bu 
standart görevle karşı karşıyadır: o, gerilla kolunun tüm üyelerini topyekün imha 
etmeye  girişmek  zorundadır.  Diğer  taraftan  gerilla  savaşçısı,  düşmanın  bu 
çözüme ulaşmak için hangi çarelere güvendiğini,  hangi araçlara dayandığını, 
insan,  hareketlilik,  halkın  desteği,  silahlanma  ve  kumandanın  niteliği 
durumlarını  tahlil  etmek  zorundadır.  Stratejimiz,  son  hedefimizin  düşmanı 
yenilgiye  uğratmak  olduğunu aklımızdan  çıkartmayarak  bu  sonuçlara  uygun 
olarak saptanmalıdır. Devrimin zeminini yaratır ve takatsız kalan kitleleri güç 
sahibi haline getirir. Gerilla ezilen, fakir, geri bırakılmış, örgütsüz ve inançsız 
halka moral vermek, onu örgütlendirmek ve düşman ile onun arasında bir güç 
dengesi yaratmak için kullanılan bir silahtır. Tarihte de örnekleri görüldüğü gibi 
birçok  halk  bu  şekilde  güç  olmuş  ve  başarı  kazanmıştır.  Şüphesiz  gerilla 
Kürdistan'da aynı rolü oynamıştır. 

            Bu strateji doğrultusunda yürütülen mücadele üç aşamadan oluşmaktadır. 
Birincisi  stratejik  savunma  aşaması  yani  gerilla  savaşıdır.  Bu  aşamanın 
gelişmesi  sonucunda  gerilla  biraz  büyüdüğünde halk  örgütlendirilip  bununla 
beraber dağlarda da kızıl alanlar oluştuğunda ikinci aşama olan denge aşamasına 
geçilir. İkinci aşamanın örgütlenme sistemi yarı  gerilladır. Bazen klasik ordu 
sistemine ya da yarı sistemde orduya geçiş yapılabilmektedir. Düşman ya bu 
araziye kolay kolay girmemeli ya da girdiğinde de gerilla düşmanın geldiği gibi 
çıkamamasını  sağlamalıdır.  Topraklarımıza  350.000  askerle  giren  işgal  TC 
ordusu,  her  yaptığı  seferle  yenilgi  ile  geri  dönmüştür.  İkinci  aşama  olarak 
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nitelenen bu denge aşamasında üçüncü aşama yani stratejik saldırı aşaması için 
hazırlıklar yapılır.

             Gerillanın stratejik saldırı aşamasına getirilebilmesi için sayı ve teknik 
bakımından  kendisini  büyütmesi  esastır.  Yani  elinde bulundurduğu  kızıl 
alanlarda koruyabileceği ağır silahlara sahip olması gereklidir. Bu ağır silahlara 
sahip olmak ve üçüncü aşamaya geçmek için de gerillanın dışardan stratejik 
müttefiklerden destek alması gerekmektedir. Şüphesiz siyasi alandaki destek bu 
noktada oldukça gereklidir.  Bunun yanında halkta şehirlerde hazırlanmalıdır. 
Üçüncü  aşamada  gerillanın  dağdan  saldırması  ve  halkın  da  şehirlerde 
başkaldırması  sonucunda  düşman  yenilecektir.  Devrimin  sonuca  ulaştığı  bu 
üçüncü aşamada stratejik saldırı aşaması olarak nitelenmektedir

            Gerilla  savaşında  taktik,  büyük  stratejik  hedefleri  izlemenin  pratik 
yöntemidir. Başka bir deyişle taktik, stratejinin tamamlayıcısı ve bazı yönlerden, 
uygulanmaya konuluşudur.  Son hedeflere göre çok daha değişken, çok daha 
esnek olan taktik yöntemler, savaşın bütün koşullarına uymak zorundadır. Savaş 
süresince, sabit ve değişen taktikler vardır. Her şeyden önce, gerilla eyleminin, 
düşmanınkine uydurmaya dikkat etmelidir. 

           Bir  gerilla  birliğinin  belirleyici  özelliği,  birkaç  dakika  içinde  eylem 
yerinden uzaklaşmasını, hatta gerekli ise, birkaç saat içinde harekât bölgesinden 
uzak  yerlere  gitmesini  sağlayan  hareketliliğidir.  Hareketlilik,  sürekli  olarak 
cephe değiştirmesini ve kuşatılmanın her türlüsünü önlemesini sağlar. Savaşın 
aşamalarına  göre,  gerilla,  kuşatmadan  kurtulmak  için  kendini  özellikle  geri 
çekilmeye  hasredebilir,  bu,  kuşatıcıları,  belki  de  kendileri  için  özellikle 
elverişsiz olacak bir savaşa sürüklemenin tek yoludur, kuşatmaya karşı savaşlara 
da  girişebilir:  küçük  bir  grup,  görünüşte  düşman  tarafından  sarılmış  gibi 
yaparken, düşman birden bire  kendini  sayıca daha üstün bir  grup tarafından 
çevrilmiş bulur, ya da bu küçük grup, ele geçirilmez bir mevzide sipere yatar, 
bunlar yem rolü oynar, bütün askeri birlikler ve bütün malzeme düzenli ordunun 
yardımına geldiğinde, çevrilir ve yok edilir. Bu savaş hareketine, bu adı taşıyan 
dansla alan benzerliğinden dolayı "menüet" denir: örneğin, gerillalar, her önemli 
noktada beş-altı adam olmak üzere bir yürüyüş kolunu çevirir, yalnız, kendileri 
sarılmamak  için  yeteri  kadar  uzakta  dururlar.  Gruplardan  biri  çarpışmayı 
başlatır; otomatikman yürüyüş kolu bütün gücünü bu grubun üzerine yöneltir. 
Bu anda, düşmanla teması kaybetmeksizin, gerillalar geri çekilir, aynı anda bu 
kez  diğer  bir  gruptan  gelen  saldırı  başlar.  Ordu,  daha  önceki  manevrasını 
tekrarlar,  gerillalar  yeniden  geri  çekilir.  Böylece büyük  bir  tehlikeyle  karşı 
karşıya gelinmeden, bir düşman kolunu hareketsiz bırakmak, büyük miktarda 
cephanesini boşu boşuna harcatmak ve moralini bozmak mümkündür. 

Nedir  TC  ordusunun  askeri  ve  stratejik  hedefi?  Ne  tür  yöntemlerle  
saldırıya  geçiyor?  Bölgedeki  emperyalist  sömürgeci politikası  nedir?  Hangi 
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noktalarda  Güney Kürdistan devrimine saldıracak? Ulusal  güçlerimizi  bölme 
karşısında askeri ve stratejik  tedbirlerimiz nelerdir? 

İlkin  TC  Genel  Kurmayı  ve  TSK  savunma  politikası  nedir,  Kürdistan’daki 
savaşla politika arasında ne gibi ilgileri vardır?

TC Genel Kurmayı 

“İki kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından sonra Balkanlar, Kafkasya, 
Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde ortaya çıkan güç boşluğu, küresel 
belirsizliği  artırmış  ve  bu  bölgelerde  jeopolitik  boşluk  alanlarının 
oluşmasına neden olmuştur. 

    Bu jeopolitik boşluk alanlarında yaşanan çatışma ve krizler ile 11 Eylül 
2001  tarihinde  Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  yaşanan  terör 
eylemlerinin ardından, asimetrik tehditler dünya gündemine taşınmıştır. 
Kuzey  Osetya’da  yaşanan okul  baskını,  asimetrik  tehdidin  en  belirgin 
şekli  olan  “terorizm”in  boyutlarının  nerelere  varabileceğini  dünya 
kamuoyuna göstermiştir.

    Bu  kapsamda,  Türkiye’nin  güvenlik  kaygıları  temel  olarak; 
Terorizm,Uzun  Menzilli  Füzeler  ve  Kitle  İmha  Silahlarının  yayılması, 
İrticai Faaliyetler ve Bölgesel Çatışmalardan kaynaklanmaktadır.

    Jeostratejik konumu itibariyle Dünyanın en istikrarsız bölgeleri  olan 
Balkanlar,  Kafkasya ve Orta  Doğu’nun ortasında yer  alan Türkiye’nin 
Savunma Politikası; ülkenin ulusal bağımsızlığını,  egemenliğini,  toprak 
bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına 
dayanmaktadır” tespitinde bulunmaktadır

Dolaysıyla Kürdistan’a yapılan bu çıkarma boşuna değildir. Bu ayni zamanda 
Güney Kürdistan devrimini boğmaya  da yöneliktir. 

Kurdistan  Başkanı  sayın  Mesut  Barzani  bir  gazetecinin  Kerkük’e  ili şkin 
sorduğu  sorunlara  verdiği  yanıtta  Musul  KDP  Bürosuna  yapılan  saldırının  
arkasında hangi güçlerin olduğunu açıkça dile getiriyor. Sayın Başkan Barzani 
"Terörist  saldırılar  sadece  Kerkük'te  değil  Irak'ın  tüm  bölgelerinde 
düzenleniyor.  Bu  saldırılar,  ülkedeki  demokrasiyi  hedef  alıyor  ve  birileri, 
Kerkük dahil, ülkede istikrasızlık ve kargaşa yaşanması için çabalıyor. Kerkük,  
Kürdistan ve Irak kimliğini taşıdığı için tüm yaşananlardan nasibini alıyor ve  
terörist  saldırılara  hedef  oluyor.  Kürdistan  bölge  yönetiminin  ve  Kürdistan 
hükümeti  güvenlik  güçlerinin  himayesi  altına  girmesi  halinde  Kerkük'te 
-bölgedeki diğer kentlerde yaptığımız gibi- güven ve istikrarı sağlayabiliriz ve 
bunu gerçekleştirmeye hazırız” diyordu.,  "Kerkük, Irak'ın bir kentidir ve Kürd 
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kimliğine sahiptir. Bu konudan da ne vazgeçeriz, ne de taviz veririz. Her zaman 
söylediğimiz  gibi,  Irak  anayasasının  140.  maddesi  bu  konuda yapılan 
tartışmalara bir  son verdi.  Tek çözüm yolu,  Kerkük'teki  durumu tam olarak  
normalleştirmek  ve  kenti,  göç  politikası  uygulanmadan  önceki haline  geri  
döndürmek. Kerkük'ün statüsünü belirlemek için demokratik bir referandumun 
yapılması gerekiyor. Biz, referandumu tek çözüm olarak kabul ediyoruz. Kerkük 
halkının  vereceği  kararı  saygıyla karşılayacağız.  Bizim tek isteğimiz  Kerkük 
halkının  kardeşçe yaşaması.  Kürdistan bölgesinin  kentlerini  ziyaret  edenler, 
Kerkük'teki tüm grupların, ayrım yapılmaksızın kardeşçe yaşadığını görecektir" 
diye cevap verdi.

       Sonuç olarak Musul katliamı ve yüz binlerce ordunun Kürdistan’a çıkartma 
yapmanın  hedefinde  olan,  Başkan  Mesud  Barzani’nin  ve  Güney  Kürdistan 
devriminin idealleri ortadan kaldırmaktır. TC ordularının askeri stratejik saldırı 
hedefinde,  gerillaya  saldırı  tali,  Güney  Kürdistan  Devriminin  kazanımlarını 
ortadan kaldırma esastır.  Kuzeyde askeri  stratejik saldırıda güç birikimi  alan 
kaplama esas olduğu halde, Güneye yönelik  askeri  stratejik  saldırıda terörist 
örgütleri  kullanma  uzun  surede  bunalım  derinleştirme,  yıpratma,  güçleri, 
dağıtma  strateji  içinde  taktiktir.  TC  orduları  Güney  Kürdistan  Devrimini 
parçalamadan Kuzeyde egemenlik sağlayamazlar.Onun ìçìn faşist sömürgeci TC 
ordularına  karşı  savaşta  Güney  ve  Kuzey  güçlerinin  birleşmeleri  temel 
zorunluluktur.347

IKI GER İLLA SAVA ŞCISININ YANITI

               Bu dayatmacı ve  tasviyeci anlayışa karşı, Cemil Bayık çok haklı bir 
değerlendirmede  bulunuyor.  PKK’nin  tasfiyesinin  Kürt  halkının  ve  direniş 
gücünün  tasfiyesi  anlamına  geldiğini  belirtırken:  “Herkesin  bu  gerçeği  iyi 
anlaması gerekir. Tehdit, şantaj, baskı, tecrit ile kimse bu hareketi teslim alamaz, 
iradesini kıramaz. Tasfiye, teslim alma çabaları karşısında bu hareket her zaman 
direnişi güçlendirmiştir. Senelerdir sonuç alamadılar bundan sonra da alamazlar. 
Bizi zorlayabilirler ama tasfiyeyi asla gerçekleştiremezler.”  PKK’nin tasfiyesi 
Kürt  halkının  tasfiyesidir,  Kürt  halkının  iradesinin  tasfiyesidir.  PKK  tasfiye 
olursa,  Kürt  halkının  direniş  gücü  ortadan  kalkmış  olur.  Bu  durumda  Kürt 
halkını  rahatlıkla köleleştirirler.  Kürt  halkını  bunu kabul  edemez.  Kürt  halkı 
iradesini,  şerefini  çiğnetemez.  Bundan  dolayı  direnişini  geliştirmeli.  PKK 
büyüktür,  bundan  dolayı  direnişimizde  büyük  olmalı.  PKK’nin  büyüklüğü 
karşısında  büyük  direniş  sahibi  olamazsak,  başarı  elde  edemeyiz.  Bir  daha 
kaybedersek, kolay kolay kendimizi toparlayamayız. Bundan dolayı herkes bu 
komploya  karşı  elinden geleni  yapmalıdır.  Bunu gerçekleştirirse,  kimse Kürt 
halkının  gücü  karşısında  duramaz.”   Yine  Dr  Bahoz  Derdan  bu  konuda  “
Türk devleti ve AKP Hükümeti yetkilileri ile bağlı Türk medyasının kapsamlı ve 

347 Dr Alı KILIÇ. Musl Katliamı ve Kürdistan’da gerılla asvaşı 13 05-2007,www.peyamaazadi.org
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yoğun bir kampanya yürüterek çatışmalı sürecin başlatılmasında suçlu tutmaya 
çalıştığı  açık.  Özellikle  güçlerimizin  gerçekleştirdiği  bazı  eylemleri  öne 
çıkararak -üstelik genel gelişmelerden kopuk bir biçimde- yürüttükleri kapsamlı 
imha ve tasfiye planın zeminine meşruiyet taşıyorlar. Bunu gayreti içerisindeler. 
Oysa gerçekten kimin savaş, kimin barış istediği, kimin barış için yoğun çaba 
içinde olduğu, kimin tasfiye planlarının peşinde olduğunu anlamak için tek tek 
olayları soyutlayarak değil, süreci bütünlük içinde ele almak ve değerlendirmek 
gerekiyor.  Olabildiğince  kısa  tutarak  anlatayım.
AKP  Hükümeti,  2002  yılında  iktidara  gelişiyle  birlikte  Kürt  sorununa 
yaklaşımını, Erdoğan’ın Rusya’da dile getirdiği  ‘’dü şünmezseniz Kürt sorunu 
yoktur”  zihniyetiyle  kodladı.  Bunun  için  de  alelacele  Pişmanlık  Yasası’na 
sarıldı.  Bu  dönemdeki  kapsamlı  iç  ve  dış  tasfiye  hamlelerini  yeniden 
anlatmayacağım.  Bunlara karşı  geliştirdiğimiz 1 Haziran hamlesinin ardından 
Ağustos 2005’te tek taraflı bir ateşkesi gündeme getirdik. Buna yanıt; Önderliğe 
tecrit cezalarını yoğunlaştırarak ve 6 tugaylık özel/profesyonel güç kararı alarak 
savaş kararını almak oldu.

Ekim 2006’da birçok gücün devreye girmesiyle bir daha ateşkes ilan etmemize 
rağmen Önderliğimize karşı  daha fazla  tecrit  ve zehirlemeye giriştiler;  buna 
paralel  olarak  2007’de  Botan  başta  olmak  üzere  bütün  Kuzey  Kürdistan 
alanlarına yönelik kapsamlı operasyonlar geliştirdiler.

 
2008’in  başında  ise  Medya  Savunma  Alanları’nı  hedefleyerek  Zap 
operasyonuyla  birlikte  sorunu  silahla  çözme  noktasında  ısrarcı  oldular.  
2009 yerel  seçimlerden  hemen sonra  13 Nisan’da,  demokratik  çözüme  şans 
vermek için bir kez daha tek taraflı eylemsizlik kararı ilan ettik. Ancak bundan 
hemen bir gün sonra ‘’KCK operasyonları” adı altında yüzlerce Kürt siyasetçi, 
seçilmiş  ve  aktivistleri  tutuklayarak  siyasi  soykırım  sürecini  başlattılar.  
2010 yılından 2011 seçimlerine kadar büyük bir fedakârlık örneğini göstererek, 
ateşkes  ilan  ettik.  Ancak  hükümetin  bunca  tek  taraflı  fedakârlıklara  verdiği 
karşılık, binlere varan tutuklamalar, halkın demokratik eylemliklerine yönelik 
polis terörü oldu. Ayrıca bu süreçte onlarca kadın, çocuk, sivil hedef alınarak 
şehit edildi.  Türk Hükümeti, özellikle 2011 yılına girişle birlikte Ortadoğu’da 
yaşanan karışıklıkları  da fırsat  bilerek hem askeri  hem de siyasi  saldırılarını 
yoğunlaştırdı.  Örneğin  gerilla  güçlerimiz  ateşkes  konumunda  olmalarına  ve 
hiçbir  askeri  aktiviteye  girmemelerine  rağmen,  Amanos’ta  7,  Pazarcıkta  3, 
Bingöl’de 6, Pülümür’de 7 ve Uludere sınırında 10 arkadaşımız imha amaçlı 
nokta operasyonlarla şehit düşürüldü.

 
Yine  halkımız  tüm  engellemelere  ve  baskılara  rağmen  demokratik  siyasal 
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yöntemde ısrar etmiş,  ancak AKP Hükümeti,  12 Haziran seçimleri  öncesi ve 
sonrası  halkımıza  yönelik  bir  baskı  ve  siyasi  soykırım  sürecini  tercih  edip 
uygulamya başladı.  Bu kısa anlatım/hatırlatma gösteriyor ki, geçen 9 yıl içinde 
Önderliğimiz  ve  Hareketimiz  yoğun  çaba  ve  fedakârlık  göstererek  sorunu 
siyasal yollarla çözmeye çalışmış ve AKP Hükümeti’ne büyük şanslar vermiştir. 
Fakat  yanıt;  bu  iyi  niyet  yaklaşımımızı  siyasi  soykırım  yürüterek  ve  askeri 
operasyonları yoğunlaştırarak tasfiye sürecine dönüştürme çabası oldu... Sonuç 
olarak Farqin  eylemiyle  başlayan süreç,  halkımızın ve gerillalarımızın  bunca 
fedakârlık  ve  sabrına  rağmen,  tahammülün  kalmadığı,  dayatılan  ‘’ya  teslim 
alırım ya tasfiye ederim” politikasına karşı halkımız ve onun savunma güçleri 
için haklı, meşru ve yerinde bir direniş sürecidir.  Görmemek için ısrar edenler 
dışında herkes de farkındadır  ki  Erdoğan’ın  izlediği  politika;  dil  ve yöntem 
olarak çözüme yönelik değil. Erdoğan ve Ergenekon arasında Kürtlere ve Kürt 
sorununa yaklaşımda  hiçbir  fark  kalmadı.  Hatta  Kürt  düşmanlığı  konusunda 
Ergenekon’u  da  geçti.  Bu  katliamcı,  Ergenekoncu  politika  sürdükçe, 
direnişimizi  büyük  bir  karalılıkla  sürdüreceğimiz  tarihsel  bir  zorunluluktur.

 
Bir  imha  konseptinin  devreye  sokulduğu  açıktır,  zaten  bunu  kendileri  de 
saklama gereği  duymuyor.  Bu konseptin  diplomatik  ve  siyasi  boyutları  var; 
halka  yönelik  katliam  ve  sindirme  boyutu  var.  
Ordu  yönetimini  yeniden  dizayn  etmek,  orduyu  reorganize  etmek;  50  bin 
askerlik  özel  ordu,  özel  hareket  polislerinin  sayısı  artırılıp  ağır  silahlarla 
donatılması, silahlı kuvvetlerin milyarlarca dolarlık dünyanın en gelişkin savaş 
tekniği  ile  donatılması,  bu  konseptin  askeri  boyutunu  oluşturuyor.  
Bu  konsepti  yılın  başından  itibaren  adım  adım  dozajını  artırarak  devreye 
koymak istediler.  Demokratik siyaset alanı bastırılarak teslim alınacak, halka 
yönelik  sindirme  ve  irade  kırma  operasyonları  sürdürülecek,  Kuzey 
Kürdistan’daki  gerilla  güçlerimize  yönelik  imha  operasyonlarına  devam 
edilecek,  yönetimimize  yönelik  suikast  girişimlerinde  bulunulacak, 
Önderliğimize her türlü baskı ve psikolojik işkenceyi uygulayarak avukatları ve 
ailesiyle görüşmeleri kesilecek, Medya Savunma Alanları’na yönelik kapsamlı 
saldırı  yapılacak.  Bunlarla  birlikte  kamuoyuna  yönelik  yoğun  bir 
dezenformasyon ve psikolojik savaş dalgası da yürütülecek. Bunları hepsi farklı 
derecelerde  yapıldı  ve  yapılıyor.  Sorunuzdaki  ‘işgal  girişimi’  yani  Güney 
sahasını karadan dahil kapsamlı saldırıya kamuoyu hazırlanmaya çalışılıyor. İşte 
Sri  Lanka  modelinden  bahsedilmesi  de  bunun  için.  Türk  ordusunu  Medya 
Savunma Alanları’na sürerler mi sürmezler mi kendileri bilir. Biz barışa hazır 
olduğumuz kadar çok kapsamlı, çok şiddetli bir savaşa da her zamankinden daha 
fazla hazırız. Kuzey’de olduğu kadar Güney’de de hazırız. Daha önce defalarca 
Güney Kürdistan’a saldırarak sonuç almayı hedeflemişler, ancak her seferinde 
ağır darbeler alarak başarısızlığa mahkûm olmuşlardır. Zap operasyonu bunun 
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en  son  örneğidir.  Ancak  yenilen  pehlivan  güreşe  doymazmış  misali  tekrar 
deneyebilirler, kendileri bilir.

 
Türk ordusunun insan, teknik donanım ve deneyim kapasitesi düşünüldüğünde 
Kürdistan gerillasının hazırlık düzeyi nedir?

Güçlerimiz,  28 yıllık bir  savaş  ve gerilla  tecrübesine sahiptir.  Kendisini  çok 
geniş  ve  sağlam bir  mevzilenmeye  kavuşturmuş  durumda.  Teknik  donanım, 
ideolojik-askeri eğitim düzeyi güçlüdür. Pratikte de görüldüğü gibi güçlerimizin 
fedakârlık, cesaret, moral ve motivasyonu tamdır. Güçlerimiz her türlü saldırıyı 
karşılayabilecek esnekliğe ve hareket kabiliyetine sahiptir. AKP yardakçıları Sri 
Lanka  modelini  tartışmaya  devam  etsinler,  biz  de  Vietnam  modelinde 
yoğunlaşıyoruz. Vietnam modeli de değil Kürdistan modelini yaratıyor gerilla 
güçlerimiz.  Süreç  içinde Kürdistan’ın  Sri  Lanka,  HPG gerillaların  da  Tamil 
Kaplanları olmadığını çok iyi bir biçimde görecekler.

Yeni savaş konseptini yürütme görevini bizzat Erdoğan üstlenmiştir. Son Askeri 
Şura  ile  birlikte  artık  savaşın  Genelkurmayı’nın  kendisi  olduğunu  ve  savaş 
sorumluluğunu  bizzat  kendisinin  üstleneceğini  gösterdi.  Medya  Savunma 
Alanları’na yapılan son hava saldırıları Erdoğan’ın bu anlamda ilk icraatıdır.  
Bizim kayıplarımızı  200 gibi  yüksek bir  rakam olarak göstermek;  yani  daha 
fazla  Kürt’ü/gerillayı  öldürmeyi  başarı  saymak,  başta  söylediğimiz  zihniyet 
koduyla, yani Kürt’e bakış ve gaspedilen haklarının iadesi konusundaki duruşla 
ilgilidir. 200 gerillamızı  katletmekle övünerek, öldürmekten başka bir  çözüm 
niyeti  ve  anlayışının  olmadığını  göstermektir.  Oysa  Kürdistan  Özgürlük 
Hareketi  ve  gerillası,  asker  ölümlerinin  fazlalığıyla  övünmüyor,  tam tersine 
ölümleri  durdurma;  insancıl,  onurlu  ve  özgür  bir  yaşam  yolunu  açmaya 
çalışıyor.  Türk  Genelkurmayı’nın  kayıplarımızı  abartması,  Kürtleri  yok  etme 
temelinde  bir  varoluş  gayretidir.  Halbuki  kayıplarımıza  ilişkin  verdikleri 
rakamların  düpedüz  bir  yalan  olduğunu  kendileri  de  biliyor.  
Halkımızdan ve kamuoyundan gizlediğimiz tek bir kaybımız bile yok. Kayıpları 
gizlemeyi  ahlaki  bulmuyoruz.  Şuana kadar açıklandığı  gibi 3 arkadaşımız ve 
Solin  bebekle  birlikte  7  sivil  insanımız  şahadete  ulaşmıştır.
Türk devleti herkesin gözü önünde güpegündüz bu katliamı gerçekleştirmesine 
rağmen  özür  dileme  erdemliğini  bile  göstermekten  uzaktır.  Bu  onların 
zihniyetine uygun bir erdemsizlikti

Türkiye’de medya, özel savaşın bir şubesi olarak işletilmektedir. Yazar, kendini 
aydın  hatta  en  değme demokrat  olarak  lanse  eden  kişiler,  psikolojik  savaşı 
yürütmede  adeta  yarış  içindeler.  En  değme demokrat  ve  liberalim  diyenler, 

244



sömürgeci zihniyet ve bakış açısının lağımında debeleniyor. Kürdistan halkını 
ve gerillasını tam bir sömürgeci anlayışla değerlendiriyorlar. Onlara göre devlet; 
operasyon  yapabilir,  gerillayı  grup  grup  imha  edebilir,  binlerce  kişiyi 
tutuklayabilir,  yaşlı  anaları  ve  çocukları  katledebilir.  Bunları  gayet normal 
görebiliyor.  Bu  zulüm düzenini  ve  sömergeci  çarkını devletin  zor  tekeliyle 
aklıyorlar.  Kimisinin  aklama  derdi  de  yok  ‘müstahaklar’  noktasındadırlar. 
Ancak  bu devlet  terörüne karşı  en  ufak  bir  direniş  ve  tepki  gösterildiğinde 
‘’teröristiler; barışı istemiyorlar, kandan besleniyorlar” ve buna benzer her türlü 
hakaret ve saldırıyı yapıyorlar. Bunu da demokratlığın ve liberalliğin görevlerini 
yerine getirmiş sayıyorlar.

Sonuç olarak Dr Bahoz,“ Kürdistan dağları bin yıllardır Kürtlere ve insanlığa 
bir çok şey kazandırmış ve varolma savaşında en temel rolü oynamıştır. Kürt  
Özgürlük  Hareketi’nin  gerillaları  tarafından  30  yılı  aşkın  bir  süredir  bir  
varlık savaşı verilmektedir. Onbinlerce şehidi olan bu hareket, Kürt halkının 
en temel savunma gücüdür. Sömürgeci Türk devleti, Kürt halkını ve Özgürlük  
Hareketimizi  istediği  kadar  birbirinden  soyutlayamaya  ve  uzaklaştırmaya 
çalışsın,  bunu  başaramayacaktır.  Bunu  halkımızın  her  zaman  alanlarda 
“PKK Halktır, Halk Burada” sloganları en iyi şekilde ifade etmektedir. Yine 
halkımıza,  hareketimize  ve  Önderliğimize  yönelik  gerçekleşen  her  türlü  
saldırıda  halkımız  “HPG  İntikam”  sloganını  haykırmaktadır.  Halkımız, 
Kürdistan Özgürlük Hareketi’ni ve HPG’yi en temel savunma gücü ve iradesi  
olarak tanımlıyor. Düşmanın topyekün savaşı dayattığı bir süreçte özgürlük  
mücadelesinin  neferi  olmak,  Kürt  halkının  kazanımlarını  korumak  ve 
geliştirmek, Kürdistan gençliğinin önünde kutsal bir görev olarak duruyor.  
Kürt  gençlerinin  özgürleşme  yolunda  en  büyük  adımı  atacaklarına 
inanıyoruz. Halkımızın da devletin her türlü saldırısına karşı öz savunmasını  
güçlendirerek Demoratik Özerk Kürdistan inşasında yurtseverlik görevlerini 
yerine getireceklerine ve mücadelelerini yükselteceklerine inanıyoruz.” 

       Bu görüş çok doğrudur. Zira TC emperyalist ordusunun  gücü 100.000 misli 
fazaldır.  Silah bırakacak olan TC orduları olmalıdır. Siyasal  çözümün temel 
ilkesı TC sömürgeci ordularının tasviyesi ve Kürdisatn çıkmalarıdır. Karşımızda 
operasyonları sürdüren TC güçleri şunlardır. «Kara Kuvvetleri komutqwmlığına bağlı.  
   4 Ordu    9 Kolordu     1 Piyade Tümeni ,   2 Mekanize Piyade Tümeni ,1 Zırhlı Tümen ,  1 
Eğitim Tümeni ,   11 Piyade / Motorlu Piyade Tugayı , 16 Mekanize Piyade Tugayı ,  9 Zırhlı  
Tugay ,   5 Komando Tugayı , 1 Kara Havacılık Tugayı ,   2 Topçu Tugayı , 5 Eğitim Tugayı ,
1 Türk Silahlı Kuvvetleri Yardım Tugayı

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nına bağlı  13 Denizaltı, ,18 Fırkateyn ,    6 Korvet , 20 Mayın 
Avlama / Tarama Gemisi , 24 Güdümlü Mermili Hücumbot ları

  Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı,  17 Muharip Filo ,1 Keşif Filosu ,   1 Tanker Filo ,    
5 Ulaştırma Filo ,3 Arama Kurtarma Filo , 10 Eğitim Filosundan” oluşan  bu emperyalist 
ordunun  silah bırakmasını ve bütün askeri  güçlerinnin feshini  değil,  ezilen 
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Küurdistan ulusunun haklı mücadelesi için silaha sarıaln gerilla hareketinin silah 
bırakımasını istiyorlar ?

 Bunların  dışında  TC  Genel  Kurmayı  bizzat  şu  güçleri  ekliyor.  «      Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı, 1 ve 2 nci Hava Kuvveti Komutanlıkları ile Hava Eğitim ve Hava  
Lojistik Komutanlıkları şeklinde teşkilatlanmıştır. 

      Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin mevcut kuvvet yapısına göre halihazırda sahip olduğu 
imkan ve kabiliyetler şu şekilde özetlenebilir;

Türk Silahlı Kuvvetleri, 40-50 bin kişilik bir Kolorduyu, çok kısa bir ikaz süresi içerisinde,  
müşterek  bir  harekat  için  görevlendirebilmekte,  5-6  Taburluk  bir  gücü,  gece  ve  gündüz  
havadan  hücum  indirmesiyle,  uzak  mesafelerdeki  hedeflere,  kısa  sürede  intikal  
ettirebilmektedir.  Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  aynı  anda  4  ayrı  yerde,  Tabur  seviyesindeki  
birlikler ile Barışı Destekleme Harekatı’na iştirak edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir.  
Deniz Kuvvetleri’ne ait bir denizaltı, refakatsiz olarak, 15.000 mil mesafeyi kat ederek, Ana 
Üssüne  dönebilmekte,  Donanmamız,  dünya  denizleri  ve limanlarında  bayrağımızı  
dalgalandırarak,  uluslararası  operasyonlar  ile  tatbikat  ve  ikili  faaliyetlerde 
bulunabilmektedir.

Hava  Kuvvetleri,  ABD’den  sonra  en  fazla  F-16  savaş  uçağına  sahip  olup,  uçaklarımız  
havada  yakıt  ikmal  kabiliyeti  ile  Orta  Avrupa’da  atışlı  bir  tatbikata  iştirak  edip  yurda  
dönebilmekte,  Atlantik’i  aşarak  ABD’ne  kadar  gidebilmektedir.  Ayrıca,  Kosova  Krizi  
sırasında icra edilen hava harekatı,  Türk Hava Kuvvetleri’nin,  NATO’da ABD’den sonra  
gece harekat icra edebilen tek Hava Kuvveti olduğunu ortaya koymuştur.»

Bu  kuvvet  dengesinde,  TC  ve  Nato  orduları   Kuzey  Kürdistan  bölgesini 
348terketmedileri  sürece  barışın  sağlanması  mümkün değildir.  TC orduları  da 
zafer kazanamaz. Zira Türk Genel Kurmayının  jeopolitik  boşlukları  doldurma 
politikası emperyalist bir politikadır. Biz kendı topraklarımız üzerinde  

348  TC Genel Kurmay  Sitesi
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ülkemizin  ejerji  kaynaklarına  el  koyan emperyalıst  sömürgeci  TC   faşist 
Ordusunun derhal  defolup gitmesini   istiyoruz ve bu konuda  türk halkı  ve 
emekçileri   kendi   emperyalist   ordularına  ve  devletlerine  karşı  el 
kaldırmalıdırlar.  Çünkü  bizim  özgürlğümüz  türk  halkı  ve  emekçilerinin  de 
özgürlüğüdür.  Kürdistan’ın  siyasal  ve  ekonomik  özgürlüğü  Türkiye 
emekçierinin  demokartik  haklarına  katkıdır.  Tc  emperyalistleri  ülkemizi 
teketmedileri sürece  silahlı mücadele sürecektir
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 KÜRDİSTAN IN ÖZGÜRLÜK VE BA ĞIMSIZLI ĞI   İÇİN  TC EMPERYAL İST 
SÖMÜRGECİL İĞİNE  KARŞI SİLAHLI GER İLLA SAVA ŞI ZAFER İN TEK 

GARANT İSİDİR

Bizim soruna dıplomatik  bakış açımız  ise  iki yönlüdür. Birincisi  
Kürdistan  ulullararsı sömürge bir ülkedir, Kuzey Kürdiştan  ve bölgeleri  
TC devletininin askerı siyasi ve ekonomik  baskısı altındadır. BU konuda  
TC  ile  gorüşmelerin  yapılması  için  ilkin  TC  uiuslararası  Hukuk 
normlarına saygı göstereerk Kuzey Kürdistan kayıtsız şartsız boşaltması 
gerekmektedir.  Birincisi  10  Aralık  1948  tarihinde  Birleşmiş  Milletler 
Genel Kurulunda ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edilmesiyle 
giderildi.Birleşmiş Milletler Teşkilatının başlıca kuruluş amaçlarından biri, 
antlaşmanın değişik maddelerinde de belirtildiği gibi, “insan haklarına ve 
temel  özgürlüklerine  karşı  saygıyı  sağlamak  ve  geliştirmek”ti.  İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi  bu yolda atılmış  ilk  adım sayılır.  Artık ikinci 
aşamada bir haklar ya da ilkeler dizisi değil, katılan devletlere uluslararası 
hukuki  yükümlülükler  yükleyen  bağlayıcı  nitelikte  bir  sözleşme  ya  da 
sözleşmelerin  hazırlanması  idi.  BM  lerin  “Kişisel  ve  Siyasal  Haklara 
İlişkin  Uluslararası  Sözleşme  (International  Covenant  on  Civil  and 
Political  Rights)  ve  “  Ekonomik,  Sosyal  ve  Kültürel Haklara  İlişkin 
Uluslararası Sözleşme” (International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights) adlarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 16 Aralık 
1966 tarihli toplantısında oylanarak kabul edildi Ancak ikiz sözleşmeleri 
imzalamamıştı.  Türkiye ile  sözleşmeyi  imzalamayan ülkeler  Antigua ve 
Barbuda, Bahamalar, Bahreyn, Bhutan, Birlesik Arap Emirlikleri, Brunei 
Sultanligi,  Endonezya,  Fiji,  Katar,  Kazakistan, Kiribati,  Komor Adalari, 
Küba, Marshall Adalari, Moritanya, Mikronezya, Myanmar, Niue, Oman, 
Pakistan,  Papua Yeni  Gine,  Saint  Kitts  ve  Nevis,  Saint  Lucia,  Samoa, 
Suudi  Arabistan,  Singapur,  Svaziland,  Tonga,  Tuvalu,  Vanuatu  gibi 
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çoğunluğunu pek de bilinmeyen devletlerin oluşturduğu ülkelerdir. Buna 
karşılık  Bulgaristan,  Irak,  İran,  Libya,  Moğolistan,  Peru,  Senegal,  Şili, 
Uruguay,  Ürdün  ve  Venezüela  gibi  devletler  de  ikiz  sözleşmeleri 
imzalamışlardır.  191  Birleşmiş  Milletler  Üyesi  Devletten  148’i 
sözleşmeleri  imzalamıştır.  Birleşmiş  Milletler  bünyesinde  oluşturulan  6 
temel insan hakları belgesi vardır. Bunlar “İşkence veya diğer Zalimane 
Gayriinsani  veya  Küçültücü  Muamele  veya  Cezaya  Karşı  Birleşmiş 
Milletler  Sözleşmesi”,  “Her  Türlü  Irk  Ayrımcılığının  Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, “Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ile 
birlikte  sözünü  ettiğimiz  İkiz  Sözleşmelerdir.  
Türkiye İkiz Sözleşmeleri 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalamıştır. Ancak 
TBMM  onayına  sunulmamıştır.  2001  yılı  Ulusal  Programı  ‘Siyasi 
Kriterler’  başlığı  altında,  İkiz  Sözleşmelere  taraf  olunması  ‘orta  vadeli’ 
hedefler  arasında yer  almaktadır.  Ayrıca  ‘Katılım Ortaklığı  Belgesi’  de 
sözleşmelere  taraf  olunması  beklentisini  ifade  etmekteydi.  Türkiye  bu 
sözleşmeleri  15  Ağustos  2000  tarihinde  imzalamıştır.  Fakat  TBMM’de 
kabul edilerek yürürlüğe konulmamıştır. İmzalandıktan sonra 3 yıla yakın 
bir süre geçtikten sonra AB uyum paketleri çerçevesinde 6. Uyum Paketi 
içinde gündeme geldi.  “Siyasi  ve Medeni Haklar  Sözleşmesi”  Abdullah 
Gül  başbakanlığında  kurulan  hükümet  döneminde  Aralık  2002  yılında 
meclise sevk edildi. “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” 
Nisan 2003 yılında Başbakan R.Tayyip Erdoğan döneminde meclise sevk 
edildi. Sözleşmeler 4 Haziran 2003 günü 4867 ve 4868 sayılı kanunlar ile 
TBMM’de kabul edildi. Kabul edilen sözleşmeler 17 Haziran 2003 günü 
Cumhurbaşkanı  Ahmet  Necdet  Sezer  tarafından  onaylandı.  Onaylanan 
sözleşmeler 18.06.2003 gün ve 25142 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe  girdi.  Türkiye  sözleşmeleri  ‘3  beyan”  ve  “1  çekince”  ile 
onaylamayı  uygun bulmuştur.  İkiz Sözleşmelerin her ikisinde de birinci 
maddede  yer  alan  “Self-Determination  İlkesi”  yani  “Halkların  Kendi 
geleceklerini  belirleme  hakkı”  en  çok  tartışılan  madde  oldu.  Bu 
tartışmalara geçmeden önce şunu belirtmek gerekir  ki  bu sözleşmelerde 
sadece ‘kendi kaderini tayin hakkı’  düzenlenmiyor. Sözleşme, temel hak 
ve özgürlüklerin serbest  bir  biçimde kullanılması  ve devletlerin  hukuka 
uygun  davranması  amacıyla  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesine  ve  ek 
protokollerine  benzer  hükümler  getirmiştir.  Bu  haklar:  Yaşama  Hakkı 
(md.6),  İşkence  Yasağı  (md.7),  Kölelik  Yasağı  (Md.8),  Özgürlük  ve 
Güvenlik  Hakkı  (md.9),  Tutulanların  Hakkı  (Md.10),  Borç  Nedeniyle 
Hapis Yasağı (md.11), Seyahat Özgürlüğü (Md.12), Yabancıların Sınırdışı 
Edilmesine  Karşı  Usuli  Güvenceler  (md.13)  ,  Adil  Yargılanma  Hakkı 
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(md.14), Kanunsuz ceza Olmaz İlkesi (Md.15), Kişi  Olarak Tanınma ve 
Özel  Hayatın  Gizliliği  Hakkı  (Md.16,17),  Düşünce,Vicdan  ve  Din 
Özgürlüğü  (Md.18),  İfade  Özgürlüğü  (Md.19),  Savaş  Propagandası  ve 
Düşmanlığı  Savunma  Yasağı  (Md.20),  Toplanma  ve  Örgütlenme 
özgürlükleri  (Md.21,22),  Ailenin  Korunması  /  Çocukların  Hakları 
(Md.23,24),  Siyasal  Haklar/Hukuk  Önünde  Eşitlik  (Md..  25.26) 
Azınlıkların Korunması  (Md.27.)Yine Kişisel  ve Siyasal  Haklara İlişkin 
Sözleşmenin  20.maddesine  göre  her  türlü  savaş  propagandası  hukuk 
tarafından yasaklanır. Ayrımcılığa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik eden 
her  hangi  bir  ulusal,  ırksal  veya dinsel  düşmanlığın savunulması  hukuk 
tarafından yasaklanır. Diğer sözleşme olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme de Sosyal Devlet İlkesinin ve başta 
sağlık,  eğitim  ve kültür  olmak  üzere  hizmetlerden  yararlanmada  eşitlik 
ilkelerinin  getirilmesini  somut  bir  biçimde  ele  alan  önemli  bir 
sözleşmedir“Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin 
ilk  maddesi  ile  ikiz  sözleşmelerin  ikincisi  olan  “Ekonomik,  Sosyal  ve 
Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin ilk maddesi ortaktır ve 
‘Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı’ başlığı ile şöyle düzenlenmiştir. 

“1. Bütün halklar  kendi  kaderlerini  tayin hakkına s ahiptir.  Bu 
hak  vasıtasıyla  halklar  kendi  siyasal  statülerini  serbestçe  tayin 
edebilir  ve  ekonomik,  sosyal  ve  siyasal  gelişmelerini  serbestçe 
sürdürebilirler. 

2.  Bütün  halklar  uluslararası  hukuka  ve  karşılıklı  menfaat 
ilkesine  dayanan  uluslararası  ekonomik  işbirli ği 
yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla, doğal kaynakları ve 
zenginlikleri  üzerinde  kendi  yararına  serbestçe  tasarrufta 
bulunabilir.  Bir halk sahip oldu ğu maddi kaynaklardan hiç bir 
koşulda yoksun bırakılamaz. 

3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet altındaki Ülkelerden sorumlu 
olan  Devletler  de  dahil  bu  Sözleşmeye  Taraf  bütün  Devletler, 
kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir 
ve  Birleşmiş  Milletler  şartının  hükümlerine  uygun  olarak  bu 
hakka saygı gösterir. “ 
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Birinci beyan: Türkiye bu ilk maddeyi  beyanda bulanarak kabul etmeyi 
uygun bulmuştur. Beyan:  “ Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini  BM yasası  (Charter)  (özellikle  1  ve 2. 
maddeler) çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun olarak yerine 
getireceğini  beyan  eder.  “  Sözleşmenin  bu  maddesi  ile  ilgili 
beyanda  bulunan  ülke  sayısı  ‘6’dır.  Ülkemiz  bu  konuda  yani 
“halkların kendi kaderini tayin hakkı” ile ilgili b eyanda bulunan 
yedinci  ülke  olmaktadır.  Diğer ülkeler  bu konuda bir  beyanda 
bulunmaya  gerek  duymamışlardır.  Türkiye’nin  atıf  yaptı ğı 
Birleşmiş  Milletler  Antla şmasının  1.  maddesi  “Birleşmiş 
Milletlerin Amaçları’ ba şlığı ile düzenlenmiştir. Maddenin birinci 
bendi  “Uluslararası  barış  ve güvenliği  korumak ve bu amaçla, 
barışı  bozmaya  yönelik  tehditleri  önlemek,  kaldırmak, 
saldırganlık ve öteki barış bozucu eylemleri bastırmak üzere etkin 
toplu  önlemler  almak,  barışçı  yollarla  adalet  ve  uluslararası 
hukuk  ilkelerine  uygun  olarak  barışın  bozulmasına  neden 
olabilecek uluslararası anlaşmazlık ya da durumların düzeltilmesi 
ve  çözümünü  sağlamak”  amacını  belirtmektedir.  Türkiye 
beyanda bulunurken toprak bütünlüğü ve ulusal güvenlik esasını 
korumak için hareket etmiştir. Ancak birinci madde ifade tarzı ile 
Türkiye’nin bu endi şesini gidermekten uzaktır. 

Ikincisi,Birleşmiş Milletlerin  Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve 
Halklara  Bağımsızlık  Verilmesine  İlişkin  Bildirisı  (Genel  Kurul’un 
1514(XV) sayılı  14 Aralık 1960 tarihli kararı) olduğu halde,  Bir yandan 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketine  kaytıtsız şartsız  silah bıraktırılması 
istendıği  halde  ,  diğer  taraftan   Kürdistan’ın  bağızlığı  için   siaha 
sarılanların  tezleri  devlet  tezlerinin  bir  tekrarı  oluyor.  Zira  hib  bir 
uluslararası garanti olmadan Birlesşmiş Milletlerin yasa ve sözleşmelerine 
uygun olmayan bir siyasal çözüm sömürgeci devletin polikasından başba 
bir şey değiidir. Onun için ilkin BM in bu konudaki deklarasyonunu esas 
olarak alalalım.

Genel Kurul, Dünya halklarının (milletlerinin) temel insan haklaına 
insanın vakar  ve değerine,  erkeklerin  ve kadınların ve büyük ve küçük 
(bütün) milletlerin eşit haklarına olan inançlarını yeniden teyid etmek ve 
daha  geniş  hürriyet  içinde  sosyal  gelişmeyi  ve  daha  iyi  hayat 
standartlarının iyileştirmek için Birleşmiş  Milletler Şartı’da ilan ettikleri 
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kararlılığı  akılda  tutarak,  İstikrar  ve  refahın  ve  bütün  halkların  eşit 
haklarına ve kendi kaderini kendi tayin etme
hakkına, ve ırk, cinsiyet, dil veya din ayırımı yapmadan, herkes için insan 
haklarına ve temel hürriyetlerine evrensel saygı ve riayet ilkelerine dayalı, 
barışçı  ve  dostane  ilişkilerin  şartlarını  yaratma  ihtiyacınının  bilincinde 
olarak,
Bütün  bağımlı  halkların  ihtiras  halindeki  hürriyet  isteğini  ve  onların 
bağımsızlıklarını  elde  etmedeki  belirleyici  rolünü  kabul  ederek,  Bu 
hakların  hürriyetlerinin  inkarından  veya  onun  önündeki  engellerden, 
gittikçe artan
ihtilafların ortaya çıktığını, bunun dünya barışı için ciddi bir tehlike teşkil 
ettiğinin farkında olarak, Birleşmiş Milleterin Vesayet altındaki ve Muhtar 
olmayan ülkelerde bağmsızlık hareketini kolaylaştırmadaki önemi rolünü 
göz  önünde  tutarak,  Dünya  halklarının  ateşli  bir  şekilde  bütün 
tezahürleriyle  sömürgeciliğin  Sona  ermesini  arzu  ettiğini  kabul  ederek, 
Sömürgeciliğin  devam  etmesinin  milletlerarası  ekonomik  işbirliğinin 
gelişmesini  önlediğine,  bağımlı  halkların  sosyal,  kültürel  ve  ekonomik 
gelişmesini engellediğine ve Birleşmiş
Milletler’in evrensel barış idealine aykırı olduğuna kani olarak,
Halkların doğal zenginliklerini ve kaynaklarını, karşılıklı yararlanma ilkesi 
ve milletlerarası hukuka istinat eden milletlerarası ekonomik işbirliğinden 
doğan herhangi bir yükümlülüklerine halel gelmeksizin, serbest bir şekilde 
kendi amaçları için tasarruf edebilecekleriniteyit ederek, Kurtuluş sürecinin 
karşı  konulmaz  olduğuna  ve  ciddî  buhranlardan  sakınmak  için 
sömürgeciliğe  ve  onunla  bağlantılı  bütün  ayırma  ve  ayırım  yapma 
uygulamalarına son verilmesi
gerektiğine inanarak, Son senelerde çok sayıda bağımlı ülkenin hürriyet ve 
bağımsızlığa  kavuşmalarını  alk  ışlayarak  ve  bağımsızlığı  henüz 
kazanmamış  olan bu ülkelerde gittikçe artan güçlü hürriyet  temayülünü 
kabul ederek;
Bütün halkların  devredilmez tam hürriyet,  egemenliklerini  kullanma,  ve 
millî  ülkelerinin  tamlığı  hakkına  sahip  olduklarına  kani  olarak, 
sömürgeciliği  bütün şekil  ve tezahürleriyle çabuk ve şartsız olarak sona 
erdirme zaruretini resmen ilân eder.
Ve o amaçla;
Aşağıdaki hususlan beyan eder;
1.  Halkların  yabancı  tahakkümüne,  hakimiyetine  ve  sömürüsüne  tabi 
bulunması temel hakların inkârıdır. Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırıdır ve 
dünya barış ve işbirliği için bir engeldir.
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2. Bütün halkların kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkı vardır; o 
hakka  binaen  serbest  bir  şekilde  siyasî  statülerini  tespit  ederler  ve 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini serbestçe takip ederler.
3. Siyasî ekonomik, sosyal veya eğitsel hazırlığın yetersiz olması hiçbir 
surette bağ ımsızlığı geciktirmenin bir mazereti olmamalıdır.
4.  Bağımlı  milletlerin  tam  bağımsızlık  haklarını  barışçı  bir  şekilde  ve 
serbestçe kullanmalar ına imkân vermek için, onların aleyhine yöneltilmiş 
olan bütün silahlı hareketler veya her çeşit baskıcı tedbirler sona erecektir; 
ve millî ülkelerin bütünlüğüne saygı gösterilecektir.
5. Vesayet altındaki ve Muhtar olmayan Ülkelerde veya bağımsızlıklarını 
henüz  elde  edememiş  olan  diğer  bütün  ülkelerde  tam  bağımsızlık  ve 
hürriyet  haklarını  kullanmalarına  imkân  vermek  için,  onların  serbestçe 
açıklanmış irade ve arzularına uygun şekilde herhangi bir ırk, itikad veya 
renk ayırımı yapmadan bütün yetkilerin bu ülkelerin halklarına şartsız ve 
kayıtsız bir şekilde devri için acil tedbirler alınacaktır.
6. Bir ülkenin millî birliğinin ve ülke bütünlüğünün kısmen veya tamamen 
bozulmasını amaçlayan herhangi bir teşebbüs Birleşmiş Milletler Şartı’nın 
amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz.
7.  Bütün Devletler,  Birleşmiş  Milletler  Şartı’na,  İnsan Hakları  Evrensel 
Bildirisi’ne ve bu Bildiri hükümlerine, bütün Devletlerin eşitli ğine ve iç 
işlerine  karışmama  ve  bütün  halkların  egemen  haklarına  ve  ülke 
bütünlüğüne saygı esasına göre sadakatle harfiyen riayet etmek esastır.»349

Siyasal gelisme sosyolojisi tarihsel  sürecinde somürgeci devletlerin ezilen 
uluslara  uyguladigi  politikalar  nasıl  ele  alıyor ?  Siyasal  bilimin  bu 
poltiklara getirecegi açıklamalar var mı ? Varsa nedir devletlerin ozellikle 
TC devletinin planlı ortadan kaldirma ve jenosid politikasının  özü Koçgiri 
ve Dersim pratiğinde  olduğu kadar  bu günde  tek tek kişlieri ve kitleleri 
toptan ortadan kaldırma  politikası  nasi açıklanabilinir ?  Bilim cevreleri 
Turkiye’deki  ortaçağ  zihniyeti  ile   bilimsel  ve  akademik  calışmaları 
yasaklama yannda resmi tarihin inkarcılığı nasıl bir askeri politika oluyor ? 
Devletin   Tek  tek  kişileri   oldugu  kadar   ezilen  ulus  halk  kitlelerinı 
yoketme  poltikasının  doğası  nedir   ve   bunun  yöntemlerine  karşı 
Kürdistan’da sömürgeci egemenlik ortaçağ yöntemlerini uyguluyor, Askeri 
ve  mali  sömürgeci  yöntem  ulusal  ev  uluslararası   gizli  servisleri  iç 
çelişlkileri  derinleştirme,  kürdü  kürde  krrdırma  politikasını 
gündemleştiriyor. Emperyalist sömürgeci  TC ye  karşı  Kuzey Kürdistan 
Koçgiri ve Dersim deki silahlı mücadele şiarı ilk bağımsızlık hareketimizin 
21 mart 1921 deki ifadesidir

349 BM Enformasyon Merkezi UNIC-AnkaraUNIC Turkey 2 Ankara , 12.03.2002
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