Yazar: Ramazan YILMAZ
Özgürlük Hareketleri ile Toplumlar, Yaratýlýþlarýndaki Varlýklarýný
Gösteriyorlar
Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn, Kur&rsquo;an&rsquo;da g&ouml;nderdiði
yazýlý ayetleri olduðu gibi K&acirc;inatta, g&ouml;klerde ve yerde de
ayetleri vardýr. Yaratýlan her þey, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
ayetlerindendir, buna insan da dahildir. Ýnsanlarýn ruhsal ve fiziksel
yaratýlýþlarýndaki m&uuml;kemmellikleri yanýnda onlarýn, deðiþik dil,
renk ve karakterlerde yaratmalarý da y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn
ayetlerindendir. &ldquo;G&ouml;klerin ve yerin yaratýlmasý, dillerinizin
ve renklerinizin muhtelif olmasý O&rsquo;nun ayetlerindendir; doðrusu
bunda bilenler i&ccedil;in ger&ccedil;ekten ayetler vardýr.&rdquo; (Rum,
22) Ýman edenler, her h&acirc;l&uuml;k&acirc;rda y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn Kur&rsquo;an&rsquo;da g&ouml;nderdiði ve
K&acirc;inatta var olan ayetlerine iman eder, saygý duyarlar. Y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn ayetlerine saygý g&ouml;stermek, O&rsquo;na olan
imanýn gereðidir. Y&uuml;ce Allah&rsquo;a ger&ccedil;ekten iman
eden M&uuml;sl&uuml;manlar, yaratýlan t&uuml;m canlýlara karþý
hayýrla muamele ettikleri gibi insanlarýn, deðiþik dil, renk ve
karakterlerine saygý g&ouml;sterir, onlar arasýnda herhangi bir ayýrým
g&ouml;zetmezler. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar bilirler ki, renk ve
dilleri farklý da olsa, t&uuml;m insanlar ayný nefisten gelme ve hepsi de
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn yarattýklarýdýr. &ldquo;Ey insanlar,
Rabb&rsquo;inizden korkun; O ki sizi, bir tek nefisten yarattý ve ondan
eþini yaratýp ikisinden bir&ccedil;ok erkekler ve kadýnlar t&uuml;retip
yaydý; Allah&rsquo;tan korkun ki, O&rsquo;nunla birbirinizden dilekte
bulunuyorsunuz ve yakýnlýk saðlýyorsunuz. Þ&uuml;phesiz Allah, sizin
&uuml;zerinizde g&ouml;zetleyicidir.&rdquo; (Nisa, 1) Ýnsanlar
arasýndaki dil ve renklerinin farklý olmasý bir &uuml;st&uuml;nl&uuml;k,
biri diðerini &ouml;tekileþtirmesi i&ccedil;in deðil, onlarýn birbirlerini
yakýndan tanýmalarý ve kaynaþmalarý i&ccedil;indir. Ýnsanlarýn dil ve
renklerinin farklý olmasý onlarýn, Rab&rsquo;leri yanýnda biri
diðerinden &uuml;st&uuml;n olduðu anlamýnda da deðildir. Y&uuml;ce
Allah (cc) yanýnda &uuml;st&uuml;nl&uuml;k ancak takva iledir, bunun
dýþýnda insanlarýn Rab&rsquo;leri yanýndaki konumlarý aynýdýr.
&ldquo;Ey insanlar, þ&uuml;phesiz Biz sizi, bir erkek ve kadýndan
yarattýk ve birbirinizi tanýmanýz i&ccedil;in sizi ýrklar ve kabileler
yaptýk; þ&uuml;phesiz Allah yanýnda en &uuml;st&uuml;n olanýnýz, en
&ccedil;ok korunanýnýzdýr; muhakkak ki Allah bilendir, haber
alandýr.&rdquo; (Hucurat, 13) Ayrý dil ve renklerde yaratýlan insanlar,
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karakterlerine uygun bir coðrafyaya yerleþtirildiler. Her toplum, vatan
edindiði b&ouml;lgede kendisini tanýmlayan sýfat ve ismi ile yerleþik
hayata ge&ccedil;ti. Ýnsanlar, birbirlerini, kimin ne olduðunu, nerede
ikamet ettiðini, yerleþik olduklarý yerlere atfen tanýmlamaya ve
tanýmaya baþladýlar. &ldquo;O ki sizi, bir tek nefisten inþa etti; sizin
i&ccedil;in bir kalýþ ve bir emanet yeri vardýr. Ger&ccedil;ekten biz,
anlayan bir toplum i&ccedil;in ayetleri ayrýntýlý olarak a&ccedil;ýklad
ýk.&rdquo; (En&rsquo;am, 98) Ayný nefsi taþýyan, ayný duygulara
sahip olan, ayný yaratýcýya kulluk yapmakla m&uuml;kellef tutulan
insanlar, zaman i&ccedil;erisinde Rab&rsquo;lerine olan iman ve kulluk
bilin&ccedil;lerini yitirmeleri sonucunda biri diðerini, inan&ccedil;, dil ya
da renkleri nedeniyle hakir g&ouml;rmeye, kendisini ve mensup olduðu
ýrký &uuml;st&uuml;n g&ouml;rmeye baþladý. &ldquo;Fakat onlar
aralarýnda iþlerini yazýlmýþ k&acirc;ðýtlar halinde parampar&ccedil;a
ettiler; her grup, kendi yanýndaki þeylerle
mutludur.&rdquo;(M&uuml;&rsquo;minun, 53) &ldquo;Onlar ki,
dinlerinde tefrikaya d&uuml;þt&uuml;ler ve fýrka fýrka oldular; her hizip
yanýnda olanla sevinmektedir.&rdquo; (Rum, 32) Ýnsanlarýn, biri
diðerini &ouml;tekileþtirip ayrýmcýlýða tabi tutmasý cehaletin,
ink&acirc;rýn ve haddi aþmanýn onlara kazandýrdýðý k&ouml;t&uuml;
bir duygu idi. Ayýrýmcýlýk ve &ouml;tekileþtirme cehaletin sonucudur
Rab&rsquo;lerine ger&ccedil;ekten iman etmiþ M&uuml;sl&uuml;manlar,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn deðiþik dil ve renklerde yarattýðý insanlar
arasýnda hi&ccedil;bir þekilde ayýrým yapmaz, onlarý dil ve renkleri
konusunda hakir g&ouml;rmez, kýnamazlar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
onlar, insanlarýn deðiþik dil ve renklere sahip olmalarýnýn y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn ayetlerinden olduðunu bilirler. Bu nedenle y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn ayetlerinden olan dil ve renklerinden dolayý insanlarý
dýþlamanýn, asýl itibarý ile y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bu ayetlerinden
hoþlanmamak &nbsp;ve ink&acirc;r etmek olduðunu bilirler. Baþka
insanlarý dil ve renkleri konusunda hakir g&ouml;ren, onlarý
k&uuml;&ccedil;&uuml;mseyenler, aslýnda Rab&rsquo;lerini ink&acirc;r
etmiþ kimselerdir. Bunlardan bazýlarý insanlarý dillerinden dolayý
dýþlayýp hakir ve d&uuml;þman g&ouml;r&uuml;rlerken bazýlarý da,
Rab&rsquo;lerini ink&acirc;r ettikleri i&ccedil;in Rab&rsquo;lerinin
yarattýðý insanlarý hakir g&ouml;r&uuml;p zulmettiler. Bu nedenle onlar,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn azabýný hak ettiler, ancak y&uuml;ce Allah
(cc) onlara, bu ink&acirc;r ve zul&uuml;mlerinden vazge&ccedil;meleri
i&ccedil;in fýrsatlar verdi. &ldquo;Ýnsanlar, bir &uuml;mmetten baþka
deðildi, ancak ihtilafa d&uuml;þt&uuml;ler; þayet Rabb&rsquo;inden
&ouml;nceden bir s&ouml;z olmasaydý, ihtilaf ettikleri þeylerde
aralarýnda mutlaka h&uuml;k&uuml;m verirdi.&rdquo; (Yunus, 19)
Ýnsanlarýn, yaratýlýþ mayalarý ayný olduðu gibi kulluk g&ouml;rev ve
sorumluluklarý da aynýydý, yaratýlýþ fýtratlarý, duygu,
d&uuml;þ&uuml;nce, istek ve arzularý da ayný olan insanlar arasýnda
hi&ccedil;bir fark yoktu ve tek bir &uuml;mmet idiler. Ancak kimileri,
kendilerine gelen vahyi esaslarý yanlýþ yorumlamalarý, bunun
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sonucunda kendilerini en doðru yolda, diðerlerinin sapýklýk
i&ccedil;erisinde olduklarýný d&uuml;þ&uuml;nmeleri, kimileri,
kýskan&ccedil;lýk ve &ccedil;ekememezlikleri y&uuml;z&uuml;nden
ayrýlýða d&uuml;þt&uuml;ler. &ldquo;Ýnsanlar, bir tek &uuml;mmet idi;
b&ouml;ylece Allah, nebilerini, m&uuml;jdeciler ve uyarýcýlar olarak
g&ouml;nderdi ve onlarla beraber, anlaþmazlýða d&uuml;þt&uuml;kleri
þeylerde, insanlar arasýnda h&uuml;kmetmek i&ccedil;in Kitab&rsquo;ý
Hak ile indirdi. O (kitap) verilen kimselerin ihtilaflarý baþka deðil
apa&ccedil;ýk deliller geldikten sonra aralarýndaki aþýrý
isteklerindendir. Bunun &uuml;zerine Allah, iman eden kimseleri, onda
ihtilaf ettikleri þeyde Kendi izniyle Hakka iletti. Allah, dileyen kimseye
hidayet eder, doðru yola iletir.&rdquo; (Bakara, 213) Tefrika
i&ccedil;erisine d&uuml;þen toplumlardan g&uuml;&ccedil;l&uuml;
olanlar, zayýf toplumlar &uuml;zerinde kendi hegemonyalarýný kurmak
i&ccedil;in baský ve zorbalýða baþvurdular, onlara ait haklarýný
ellerinden almaya baþladýlar. &Ouml;nceleri inan&ccedil;sal bir
hegemonya þeklinde baþlayan bu ayýrýmcý, baskýcý zorbalýklar,
giderek zayýf toplumlarýn dillerini ve siyasal kimliklerini ink&acirc;ra ve
onlara bu haklarýný kullanmalarýný yasaklamalara kadar gitti. Dil ve
siyasal kimliklerin ink&acirc;r edilmesi 20. y&uuml;zyýl baþlarýnda
emperyalizm, s&ouml;m&uuml;r&uuml; sýnýrlarýný geniþletme
&ccedil;abasý sonucunda kendi arzularýna uygun sýnýrlar belirlemeye
baþladý. Bunun sonucunda kimi yapay devlet&ccedil;ikler oluþturdu,
kimi halklarý da par&ccedil;alara ayýrarak baþka devletlerin
hegemonyasý altýna soktu. B&ouml;ylece karþýsýnda duracak,
kendisinin baþýný aðrýtacak toplumlarý b&ouml;l&uuml;p
par&ccedil;alayýp daðýttý. Emperyalizmin o g&uuml;nk&uuml;
g&uuml;&ccedil;l&uuml; devletleri olan Ýngiltere ve Fransa, kendilerini
temsilen atadýklarý iki þefin ortak kararý ile Ortadoðu sýnýrlarýný,
emperyalizmin &ccedil;ýkarlarýna uygun bir bi&ccedil;imde cetvelle
&ccedil;izerek halklarý bu sýnýrlarýn i&ccedil;erisine mahk&ucirc;m
ettiler. Ýngiltere&rsquo;yi temsil eden Mark Sykes (Saykes) ve
Fransa&rsquo;yý temsil eden Francois Georges-Picot'un (Javýrjýk Liko)
1916 yýlýnda uzlaþarak kimi yeni &uuml;lkeler oluþturdular ve cetvelle
sýnýrlar &ccedil;izdiler. Sýnýr &ccedil;izgilerinin &ccedil;oðunun
d&uuml;z olmasý bu ger&ccedil;eði ortaya koyuyor. Emperyalizmin iki
þefinin, Osmanlý topraklarýný par&ccedil;alayýp yeni &uuml;lkeler
oluþturmalarý sonucunda, - Irak, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde
&Uuml;rd&uuml;n'&uuml;n bulunduðu topraklar ve Filistin, Ýngiltere
y&ouml;netimine, -Suriye ve L&uuml;bnan da Fransýz etkisine girdi. Diðer taraftan Mýsýr, Ýngiltere, Cezayir (Maðrip) de Fransa&rsquo;nýn
kontrol&uuml;ne verildi. Emperyalizmi bu iki þefi Sykes-Picot, yalnýzca
sýnýrlarý belirlemekle kalmadý, ayný zamanda, Akdeniz'in doðu
sahillerinde sýnýrlarý kesin olmayan, coðraf&icirc;, tarih&icirc; ve
k&uuml;lt&uuml;rel bir adlandýrma olan Levant'ý mezhepler temelinde
b&ouml;lmeyi tasarladýlar; buna g&ouml;re: - L&uuml;bnan, baþta
Maruniler olmak &uuml;zere, Hristiyanlar ve D&uuml;rziler i&ccedil;in
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sýðýnacak bir liman olarak &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;. Filistin'de b&uuml;y&uuml;k oranda Yahudiler de yaþýyordu, onarýn
geleceði g&ouml;z&ouml;n&uuml;nde bulundurularak planlar
tasarladýlar. - L&uuml;bnan ve Filistin&rsquo;in sýnýr b&ouml;lgesindeki
Beka Vadisi Þii M&uuml;sl&uuml;manlara býrakýldý. - B&ouml;lgede en
b&uuml;y&uuml;k mezhepsel demografiye sahip Suriye'de S&uuml;nni
M&uuml;sl&uuml;manlar vardý. Bu planlar, bu coðrafya mezhep
temelindeki ayrýþmaya neden oldu. Emperyalistlerin asýl amacý,
s&ouml;m&uuml;r&uuml;lerini s&uuml;rd&uuml;rebilmek i&ccedil;in
Ortadoðu halklarýný b&ouml;l&uuml;p par&ccedil;alayarak karþýlarýnda
g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir devlet istemedikleri gibi ayný zamanda
kurulacak Ýsrail&rsquo;in karþýsýnda da g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir
Ýsl&acirc;mi birliðin oluþmasýný engellemekti ve ama&ccedil;larýna da
ulaþtýlar. L&uuml;bnan, Suriye topraklarý b&ouml;l&uuml;nerek
kurulurken, Irak, Osmanlý Devleti'nin
&ccedil;&ouml;k&uuml;þ&uuml;n&uuml;n ardýndan Ortadoðu'da
oluþturulan devletlerden biridir ve Musul, Baðdat ve Basra gibi Osmanlý
eyaletlerinin bir araya getirilmesiyle oluþturuldu. Tarih i&ccedil;inde
daha &ouml;nce yaþamýþ bir Irak devleti veya bir Irak halký
olmamýþtýr. Irak adý da Osmanlý Ýmparatorluðu d&ouml;neminde
merkeze olan uzaklýðýndan dolayý Irak kelimesiyle isimlendirilmesinden
gelmektedir. Emperyalizmin, Arap halklarýný Arabistan,
&Uuml;rd&uuml;n, L&uuml;bnan, Irak ve Suriye gibi devlet&ccedil;iklere
b&ouml;lmesi, aþiret mantýðýný s&uuml;rd&uuml;ren Araplar arasýnda
fazla bir sýkýntýya neden olmadý. Nihayetinde ayrý devletler de olsalar,
kendi dil, k&uuml;lt&uuml;r ve siyasal kimlikleri ile tanýnýyorlardýr. Bu
nedenle bu b&ouml;l&uuml;nme, &ccedil;ýkarcý ve menfaatperest
Araplarý memnun bile etti. Allah&rsquo;ýn yarattýðýný kimse bozamaz
Emperyalistlerin ve onlarýn ink&acirc;rcý yardýmcýlarýnýn t&uuml;m
baský ve zorbalýklarýna karþý elbette y&uuml;ce Allah (cc), kendi
ayetleri olarak yarattýðý her þeyi koruyacak ve onlarý yaratýlýþ
fýtratlarýna d&ouml;nd&uuml;recektir. Kimi toplumlarýn, baþka
toplumlarý baský ve zorbalýkla sindirmeleri onlara, ne
inan&ccedil;larýný terk ettirdi, ne siyasi kimliklerini býrakmalarýný
saðladý ve ne de onlara dillerini unutturdu. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z
d&uuml;nyasýnda ezilen toplumlarýn, kendi deðerlerine sahip
&ccedil;ýktýklarý &ouml;rnekleri ile doludur. Ancak ne ilgin&ccedil;tir ki,
kendi deðerlerine sahip &ccedil;ýkanlar, emperyalizm ve onun yerli
iþbirlik&ccedil;ileri tarafýndan ter&ouml;rist olarak damgalanýyor. Ýþte
bazý &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k hareketleri: K&uuml;rtler, Emperyalizmin
kurban ettiði kavim Emperyalizm en b&uuml;y&uuml;k darbeyi
K&uuml;rt halkýna vurdu ve onlarý, T&uuml;rkiye, Suriye, Irak ve Ýran
sýnýrlarý i&ccedil;erisinde b&ouml;lerek d&ouml;rt par&ccedil;aya
ayýrdý. Emperyalizmin, K&uuml;rt toplumunu par&ccedil;alara ayýrýp
daðýtmasýnýn elbette &ccedil;ok &ouml;nemli nedenleri vardýr. Bunlar:
- K&uuml;rtler, emperyalistlerin kendilerini Osmanlý Devletine karþý
isyan taleplerini ve onlarla iþbirliði yapmayý reddettiler, birinci
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d&uuml;nya savaþý sýrasýnda 1919&rsquo;daki Behdinan isyaný
sýrasýnda iki Ýngiliz subayýný &ouml;ld&uuml;rd&uuml;ler ve
Ýngilizlere karþý savaþtýlar, Ýngilizler, Araplarý, Lawrence vasýtasý ile
kandýrýp satýn aldýklarý ve Osmanlý Devletine karþý onlarý
kýþkýrttýklarý gibi K&uuml;rtlerin i&ccedil;erisine de ajanlarýný
g&ouml;ndererek onlarý da Osmanlý Devletine karþý isyan ettirmek
istediler. Ancak inan&ccedil; deðerlerine baðlý K&uuml;rt toplumu,
Ýngiliz ajanlarýnýn isteklerini kabul etmedi ve iki Ýngiliz subayýný
&ouml;ld&uuml;rd&uuml;ler. - K&uuml;rtlerin, Araplar gibi kendilerini
satarak Osmanlý Devletine karþý isyan etmemelerinin nedenleri; aK&uuml;rt toplumunun inan&ccedil;larýna baðlý olmalarý nedeniyle
M&uuml;sl&uuml;man g&ouml;rd&uuml;kleri Osmanlýya karþý
k&acirc;firlerle iþbirliði yapmamalarý, b- Osmanlý tebaasýný kardeþ
g&ouml;rmeleri, onlarla savaþmanýn haram olduðunu bilmeleri, cÝnan&ccedil;larýna olan baðlýlýklarý nedeniyle aralarýnda bir
b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k saðlayarak emperyalizme karþý savaþma
ihtimallerinin bulunmasý, d- M&uuml;sl&uuml;manlar arasýnda
ayýrýmcýlýk yapmak istememeleri, b&ouml;l&uuml;nmeye karþý
&ccedil;ýkmalarý. T&uuml;m bu ve daha baþka nedenlerle emperyalist
Ýngiltere ve Fransa, K&uuml;rt toplumunu d&ouml;rt devletin sýnýrlarý
i&ccedil;erisine sokarak par&ccedil;alara ayýrdý. Par&ccedil;alanan
K&uuml;rtlerin Dramlarý K&uuml;rt halkýnýn i&ccedil;erisinde bulunduðu
d&ouml;rt devlet, K&uuml;rt toplumundan adeta emperyalizme neden
uymadýklarý intikamýný almaya &ccedil;alýþtýlar. Bunlar: - Siyasal
kimliklerini ink&acirc;r edildi, K&uuml;rt olmak adeta su&ccedil; sayýldý,
- Dilleri yasaklandý, K&uuml;rt&ccedil;e konuþmalarý su&ccedil;
sayýldý, kendi dilleri ile deðil kitap, dergi, gazete yayýnlamak,
K&uuml;rt&ccedil;e konuþanlar, takibata uðradý, su&ccedil;lu
g&ouml;r&uuml;ld&uuml;. - Bulunduklarý devletlerde ikinci sýnýf
muamelesine tabi tutuldular, - K&uuml;rtlerin, sayýsal
&ccedil;oðunluðunun bulunmadýðý b&ouml;lgelere her t&uuml;rl&uuml;
yatýrýmlar yapýlýrken K&uuml;rtlerin sayýsal &ccedil;oðunluðunun
bulunduðu b&ouml;lgeler adeta unutuldu. -&nbsp; Suriye&rsquo;de
K&uuml;rtler, halk bile kabul edilmedi, onlara kimlik verilmedi,
Irak&rsquo;ta defaatle katliama uðratýldýlar, soykýrýma tabi tutuldular,
T&uuml;rkiye&rsquo;de kendi dilleri ile konuþmalarý yasaklandý, asimile
edilmeye &ccedil;alýþýldý. Ýran&rsquo;da K&uuml;rt varlýðý
s&uuml;rekli baský g&ouml;rd&uuml;, zulme uðradý Ýran&rsquo;da,
þah Pehlevi zorbalýðý d&ouml;neminde de Humeyni&rsquo;nin Devrimi
(1979) sonrasýnda da K&uuml;rt kimliði &uuml;zerine &ccedil;ok
sistematik baskýlar uygulandý, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de
K&uuml;rtlere karþý zul&uuml;m, b&uuml;t&uuml;n boyutlarý ile devam
etmekte, K&uuml;rtleri sindirme politikalarý izlenmektedir.
Suriye&rsquo;de, kendi k&uuml;llerinden &ccedil;ýkan bir toplum,
K&uuml;rtler Suriye&rsquo;de ýrk&ccedil;ý Baas Partisi ve Hafýz Esed
y&ouml;netimi, K&uuml;rt toplumunu insan olarak bile kabul etmeyip
vatandaþ olarak saymadý, bu zul&uuml;m, Suriye&rsquo;de halk
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ayaklanmasýna kadar s&uuml;rd&uuml;. Baskýcý Baas zulm&uuml;,
K&uuml;rtlere ne siyasi kimliklerini kaybettirdi ne de dil ve
k&uuml;lt&uuml;rlerini unutturdu, tam aksine sindirilip yok sayýlan
K&uuml;rtler, adeta topraðýn altýna atýlmýþ tohum gibi g&uuml;n&uuml;
geldiðinde ortaya &ccedil;ýktý ve ayaklanma ile beraber kendi siyasi
varlýklarýný ortaya koydular ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde gelinen
noktaya geldiler. &nbsp;Irak&rsquo;ta K&uuml;rtler, defalarca
soykýrýma uðradý Emperyalistler tarafýndan Irak sýnýrlarý
i&ccedil;erisine hapsedilen K&uuml;rtler, Irk&ccedil;ý Baas rejimi ve
Saddam diktat&ouml;r&uuml; tarafýndan defalarca katliama ve
soykýrýma tabi tutuldular. En son Halep&ccedil;e Katliamý, t&uuml;m
d&uuml;nyanýn g&ouml;zleri &ouml;n&uuml;nde yapýldý, bu olay
karþýsýnda emperyalistlerin kýlý bile kýpýrdamadý. Ýran-Irak Savaþý
&nbsp;sýrasýnda&nbsp;Saddam H&uuml;seyin'in, 1986-1988'de&nbsp;
Irak'ýn kuzeyinde&nbsp;K&uuml;rtlere karþý d&uuml;zenlettiði&nbsp;
El-Enfal Harek&acirc;tý operasyonu, tam anlamý ile K&uuml;rt
toplumunu, beþikteki bebekleriyle beraber yaþlý gen&ccedil;, kadýn
erkek ayýrýmý yapýlmadan katletti. Kanlý Cuma olarak da bilinen bu
zehirli gaz saldýrýsý (K&uuml;rt&ccedil;e: K&icirc;myabarana Helebce)
K&uuml;rt halkýna yapýlmýþ bir soykýrým olarak kabul edilir. Bu zehirli
gaz saldýrýsýnda 3.200 ile 5.000 arasýnda kiþi
&ouml;ld&uuml;r&uuml;ld&uuml;, 7.000 ile 10.000 arasý sivil yaralandý.
Saldýrýdan sonra komplikasyonlar, &ccedil;eþitli hastalýklar meydana
geldi, yapýlan doðumlar saðlýklý neticelenemedi. Bu saldýrý o
b&ouml;lgelerde K&uuml;rt halkýna, sivil n&uuml;fusa karþý yapýlmýþ
en b&uuml;y&uuml;k kimyasal saldýrý olarak bilinir.
T&uuml;rkiye&rsquo;de K&uuml;rtler Kemalist zorbalýðýn
zulm&uuml;ne maruz kaldý Kemalist zorbalýðýn Anadolu&rsquo;yu
&ccedil;eþitli entrikalar sonucu iþgal etmesinden sonra emperyalizmin
yerli iþbirlik&ccedil;isi tarafýndan &ouml;ncelikle
M&uuml;sl&uuml;manlara ve Ýsl&acirc;mi hassasiyetlerini muhafaza
eden K&uuml;rtlere karþý &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k zul&uuml;mler
yapýldý. Kemalist zorbalýk tarafýndan M&uuml;sl&uuml;manlarýn
inan&ccedil;larýný yaþamalarýna fýrsat verilmemiþ, bir&ccedil;ok
M&uuml;sl&uuml;man &acirc;lim, sebepsiz yere yalnýzca
M&uuml;sl&uuml;man olduklarý i&ccedil;in cezaevlerine dolduruldu ve
asýldý, Kur&rsquo;an kurslarý kapatýldý, Kur&rsquo;an&rsquo;ý
Mushaflarý toplatýlýp yakýldý. Kiralanan ve satýn alýnan hoca kýlýklý
Samiri bel&rsquo;amlar vasýtasýyla Tevhidi ger&ccedil;ekler gizlendi,
Kur&rsquo;ani kavramlar &ccedil;arpýtýldý, Hak, batýlla karýþtýrýlarak
ger&ccedil;ekler gizlendi. Kemalist zorbalýðýn onca zul&uuml;m, baský
ve saldýrýlarýna, bel&rsquo;amlarýn gayretlerine raðmen insanlar, ne
dinlerinden vazge&ccedil;tiler ne de iman ettikleri Kitaplarýný býraktýlar.
Onlar, t&uuml;m baský ve zul&uuml;mlere raðmen inan&ccedil;larýný,
tam Tevhidi anlamda olmasa bile, muhafaza ettiler. Kemalist zorbalýk,
K&uuml;rtlere karþý da en acýmasýz bir þekilde saldýrdý, bir taraftan
Þeyh Said ve S&uuml;nni K&uuml;rt toplumunu katlederken diðer
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taraftan Kemalist zorbalýða karþý isyan etmedikleri halde
Dersim&rsquo;de Seyid Rýza ve taraftarlarýna 1937-1938 yýllarýnda
d&uuml;nyada eþine az rastlanýr bir katliam yaptý. Kemalist zorbalýðýn
katliamýnda 13.160 kiþi katledilirken 12.000&rsquo;e yakýn insan,
zorunlu g&ouml;&ccedil;e tabi tutuldu. Þeyh Said ve Seyid Rýza
taraftarý kabul edilen binlerce kadýna tecav&uuml;z edildi, ýrzlarý
kirletildi, Kemalist zorbalýðýn askerlerinin tecav&uuml;z&uuml;ne
uðramamak i&ccedil;in bir&ccedil;ok kadýn, nehirlere atlayarak intiharý
etti. Kemalist zorbalýk, K&uuml;rtlerin dillerini konuþmalarýný
yasakladý, deðil basýn yayýn yoluyla K&uuml;rt&ccedil;e yazýp
okumak, askere giden ve cezaevlerinde bulunan evlatlarý ile hi&ccedil;
T&uuml;rk&ccedil;e bilmeyen annelerin konuþmalarý su&ccedil;
sayýldý, evlatlarý ya da eþleri ile konuþan kadýnlar, anne babalar
takibata uðradýlar, cezalandýrýldýlar. Par&ccedil;alandýklarý d&ouml;rt
&uuml;lkede de her t&uuml;rl&uuml; zulme maruz kalan K&uuml;rt
toplumu, bu baský ve zul&uuml;mlere tepki g&ouml;sterdi, isyan etti.
T&uuml;rkiye, Ýran ve Suriye&rsquo;de halkýn &ccedil;oðunluðu
tarafýndan kabul edilmediyse de, Marksist Leninist gruplar tarafýndan
baþlatýlan &ouml;rg&uuml;tl&uuml; isyanlar, Irak
K&uuml;rdistan&rsquo;ýnda halkýn da kabul ettiði ileri gelen din
&ouml;nderleri tarafýndan organize edildi. K&uuml;rtlerin, 110 yýllýk
talepleri ve &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k Arayýþlarý Emperyalistler
tarafýndan d&ouml;rt par&ccedil;aya ayrýlan ve suni oluþturulan Irak
sýnýrlarý i&ccedil;erisindeki K&uuml;rt toplumunun haklý talepleri 110
yýl &ouml;ncesine dayanmaktadýr. 1907 yýlý baharýnda Þeyh
Abdusselam, Brifkan k&ouml;y&uuml;ndeki Kadiri Tekesinin lideri Þeyh
Nur Muhammed Brifkani&rsquo;nin evinde ger&ccedil;ekleþtirilen
toplantýya K&uuml;rt aþiretlerinin liderlerinin &ouml;nemli bir kýsmý
katýldý. Bu toplantýda dile getirilen taleplerin Osmanlý Devleti
tarafýndan kabul edilmemesi &uuml;zerine 1909'da K&uuml;rtler isyan
etmiþtir. K&uuml;rt toplumunun talepleri þunlardý: 1-K&uuml;rt
b&ouml;lgelerinde K&uuml;rt&ccedil;enin resmi dil olarak kabul edilmesi.
2- Eðitimin K&uuml;rt&ccedil;e yapýlmasý. 3-Kaymakamlarýn, nahiye
m&uuml;d&uuml;rlerinin ve diðer memurlarýn K&uuml;rt&ccedil;eyi iyi
derecede bilenlerden tayin edilmeleri. 4-Devletin dini Ýslam olmasý
hesabýyla mahkemelerde verilen h&uuml;k&uuml;mlerin Ýslam
þeriatýna g&ouml;re verilmesi. 5-Vergiler (zorunlu hizmetlerin karþýlýðý
olarak) eskiden olduðu þekliyle alýnmasý, ancak bunlarýn K&uuml;rt
b&ouml;lgelerindeki yollarýn onarýmý, okullarýn a&ccedil;ýlmasý
i&ccedil;in kullanýlmasý. Bu haklý ve fýtri taleplere Osmanlý Devleti,
Daðýstanlý Mehmed Fazýl Paþa komutasýnda bir ordu
g&ouml;ndererek kanlý bir cevap verdi, ancak bu baský ve zul&uuml;m,
K&uuml;rtleri haklý taleplerinden caydýrmadý, talepler ve isyan devam
etti. Halký taleplerin elde edilmesi isyanýna diðer K&uuml;rt
aþiretlerinden Þeyh, Akra, Hemund, K&uuml;rd&icirc; ve Herki de
katýldý. Osmanlý Devleti, bu haklý talepleri karþýlamak yerine 21
Eyl&uuml;l 1909'da &quot;Barzan&icirc; Þeyh Abd&uuml;ssel&acirc;m
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ve avenesinin yerel halk &uuml;zerindeki zulm&uuml;n&uuml; ortadan
kaldýrmak&quot; gerek&ccedil;esiyle Barzan &uuml;zerine yeni bir
operasyon baþlattý. Operasyonda bir&ccedil;ok kiþiyi katledildi
Abdusselam ve yanýndakiler&nbsp; ka&ccedil;mak zorunda kaldýlar,
ancak isyan durmadý 1913 yýlýnda yeniden baþladý. Þeyh II.
Abd&uuml;ssel&acirc;m, isyaný sýrasýnda evine sýðýndýðý Safi
Abdullah adýndaki bir K&uuml;rt haini tarafýndan, Osmanlýnýn, Þeyhin
yakalanmasý i&ccedil;in koyduðu &ouml;d&uuml;l&uuml; almak
&uuml;zere, uyuyan Þeyhi yakalayýp Osmanlýya teslim etti, 1914 Aralýk
ayýnda þeyh ve adamlarý idam edildiler. Aðabeyinin idam edilmesinden
sonra hareketin baþýna 18 yaþýndaki Þeyh Ahmed ge&ccedil;ti. Þeyh
Ahmed, 1919 Behdinan Ýsyaný'nda iki Ýngiliz ajanýnýn
&ouml;ld&uuml;r&uuml;lmesine karýþmýþ, Þeyh Mahmud Berzemci,
Barzan ve Zibar aþiretleri ile birlikte Nesturi ve Ermenilerden oluþan
Ýngiliz ordusuna karþý savaþmýþtýr. Ýngilizler, 1922'de Barzan'a
saldýrdýlar, ka&ccedil;an Barzani Aþireti, daha sonra Alimed Barzani
&ouml;nderliðinde yeniden Ýngilizlerle savaþa baþladý, Ýngilizler
u&ccedil;aklarý ile Barzan k&ouml;y&uuml;n&uuml; ve 78
k&ouml;y&uuml; de bombalamýþ, ancak K&uuml;rt toplumunun
direncini bir t&uuml;rl&uuml; kýramamýþtýr. Sonunda Ýngilizlere baðlý
Irak g&uuml;&ccedil;leri ile Ýngiliz kuvvetlerinden ka&ccedil;an Ahmet
Barzan&icirc;, Molla Mustafa Barzan&icirc; ve 400 adamý 1932 yýlý
Haziranýnda T&uuml;rkiye&rsquo;ye sýðýnmýþlardý. 1932 yýlý
sonlarýnda yeniden Barzan&rsquo;a d&ouml;nen Barzan&icirc;
kardeþler, Irak h&uuml;k&uuml;metine karþý isyanlarýný 1936 yýlýna
kadar s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ler. Bir&ccedil;ok kez yakalanýp
hapsedilen, s&uuml;rg&uuml;ne g&ouml;nderilen Barzan&icirc;
kardeþler, m&uuml;cadelelerini býrakmadýlar. 1940 yýlýnda
Nasýriye&rsquo;den S&uuml;leymaniye&rsquo;ye nakledilen Molla
Mustafa, buradaki K&uuml;rt &ouml;rg&uuml;tleri ile iletiþim
i&ccedil;erisine girdi, ancak Ýngilizlerin baskýsýndan Ýran&rsquo;a
ka&ccedil;tý. Ýran K&uuml;rtleri, 22 Ocak 1946&rsquo;da, Mahabad
kentinin &Ccedil;ar&ccedil;ýra Meydaný&rsquo;nda Mahabad K&uuml;rt
Cumhuriyeti&rsquo;nin kuruluþunu ilan ettiler. Mahabad K&uuml;rt
Cumhuriyeti&rsquo;nin baþýna ge&ccedil;en Kadý Muhammed,
&ouml;nemli bir kýsmý Barzanilerden oluþan ordunun baþýna general
r&uuml;tbesiyle taltif ettiði Mustafa Barzani&rsquo;yi getirdi. Mele
Mustafa ayný zamanda bir&ccedil;ok aþiretin yeni Cumhuriyet&rsquo;e
desteðini saðlamada da &ouml;nemli bir baþarý elde etti.
&nbsp;Mustafa Barzan&icirc;, 16 Aðustos 1946&rsquo;da, Irak
K&uuml;rdistan Demokrat Partisi&rsquo;ni kurdu.&nbsp;Ýran Mahabad
K&uuml;rt Cumhuriyeti&rsquo;nin &ouml;mr&uuml; uzun s&uuml;rmedi
ve Kadý Muhammed, idam edildi. Ýran&rsquo;dan ayrýlmak zorunda
kalan Mustafa Barzan&icirc;, ABD&rsquo;ye sýðýnma baþvurusunda
bulundu, ancak ABD&rsquo;ye kabul edilmedi, bunun &uuml;zerine
1947 yýlýnda zorlu bir yolculuktan sonra Rusya&rsquo;ya gitti.
Rusya&rsquo;da Stalin tarafýndan baský ve zorbalýklarla karþýlaþan
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Barzan&icirc;&rsquo;nin Peþmergeleri daðýtýlýp ayrý yerlere
s&uuml;rg&uuml;ne g&ouml;nderilerek liderleri Barzani ile baðlantýlarý
kesildi. Ancak Stalin&rsquo;in &ouml;lmesi ile Kremlin ile baðlantý kuran
Mustafa Barzan&icirc;, Kruþ&ccedil;ev ile g&ouml;r&uuml;þmeyi
baþardý, yapýlan tahkikatlar sonucunda Barzan&icirc; ve Peþmergeler,
yeniden bir araya getirildiler. 1958 yýlýnýn Ekim ayýnda
Baðdat&rsquo;a geri d&ouml;nen Mustafa Barzani&rsquo;nin
Baðdat&rsquo;a d&ouml;n&uuml;þ&uuml; b&uuml;y&uuml;k bir
g&ouml;steriyle kutlandý; Araplar ve K&uuml;rtlerden oluþan on binler,
Barzani&rsquo;yi karþýladýlar. Araplarla Irak&rsquo;ta birlikte
yaþamayý kabul eden Barzan&icirc;, t&uuml;m iyi niyetlerine raðmen,
Abd&uuml;lkerim Kasým&rsquo;ýn, Mýsýr lideri Cemal
Abd&uuml;lnasýr&rsquo;ýn etkisiyle Arap milliyet&ccedil;iliðine
soyunmasý, K&uuml;rtleri toplumdan ve y&ouml;netimden izole etmeye
&ccedil;alýþmasý, K&uuml;rtler ile Baðdat&rsquo;ýn iliþkisinin
bozulmasýna neden oldu. Irak&rsquo;ta i&ccedil;inde K&uuml;rtlerinde
yer aldýðý Ulusal Birlik Cephesi fiilen daðýlmasý ve K&uuml;rtlerin
aleyhine baþlayan geliþmeler &uuml;zerine Barzaniler bir kez daha
ayaklanma kararý aldý. Bu yeni ve uzun ayaklanma kararý, 30 yýl
s&uuml;recek yeni bir savaþýn da baþlangýcý oldu. K&uuml;rtler, 1961
yýlýnda yeniden daðlarýna &ccedil;ekildiler, onbinlerce Peþmerge,
Molla Mustafa Barzani&rsquo;nin komutasýnda b&uuml;y&uuml;k bir
savaþ baþlattý. Savaþýn ilk yýllarýnda b&ouml;lgelerinin
b&uuml;y&uuml;k bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; kurtarmýþ, &ouml;zellikle
daðlýk Kuzey b&ouml;l&uuml;m&uuml; baþta olmak &uuml;zere
yerleþim yerlerinin &ouml;nemli bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;
K&uuml;rtlerin denetimine ge&ccedil;miþti. Irak h&uuml;k&uuml;metinin
genel saldýrýlar dýþýnda Irak K&uuml;rt B&ouml;lgesi&rsquo;nde
hi&ccedil; bir hakimiyeti yoktu. 1961 ayaklanmasýnýn cephe boyutu
1971 yýlýnýn ilk aylarýna kadar s&uuml;rd&uuml;, Irak&rsquo;ta direk
devlet baþkaný olmasa bile bir darbe ile y&ouml;netime gelen ve
y&ouml;netimde b&uuml;y&uuml;k bir aðýrlýk oluþturan Saddam
H&uuml;seyin, 11 Mart 1971&rsquo;de K&uuml;rtler adýna Mustafa
Barzani&rsquo;nin, Araplar adýna da kendisinin imzaladýðý bir otonomi
anlaþmasýna imza attý. K&uuml;rtler ile imzalanan anlaþma sonrasýnda
savaþ bir kez daha durdu. K&uuml;rtler daðlardan inerek, kendi
meclislerini kurdular ve i&ccedil;te tamamen baðýmsýz bir tutum
takýnarak, kendi &uuml;lkelerini kendi yasalarý ile y&ouml;nettiler. 1971
yýlýnda imzalanan Otonomi Anlaþmasýnýn sonu&ccedil;larý, ne yazýk
ki uzun s&uuml;rmedi. Irak ile Ýran arasýnda 1975 yýlýnda imzalanan
&ldquo;Þat-ul Arap-Cezayir&rdquo; Anlaþmasý&rsquo;ndan sonra
anlaþma, Saddam tarafýndan hukuken olmasa bile fiilen tek taraflý
olarak yok sayýldý. Gerek Ýran&rsquo;ýn gerekse ABD&rsquo;NÝN
desteðini alan Barzan&icirc;, Ýran ve Irak&rsquo;ýn, FAO adalarý
konusunda anlaþmasý ve ABD&rsquo;NÝN de desteðini &ccedil;ekmesi
ile adeta ortada kaldý ve Ýran&rsquo;a sýðýndý. Bunu kabul etmeyen
sol K&uuml;rt &ouml;rg&uuml;tleri, Celal Talabani&rsquo;nin liderliðinde
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birleþerek KYB&rsquo;yi (K&uuml;rdistan Yurtseverler Birliði) kurdu.
Mustafa Barzani, 1979 yýlýna hastalanarak ABD&rsquo;ye gitti, orada
tedavi g&ouml;rd&uuml;ð&uuml; sýrada 1 Mart 1979 tarihinde
hastanede yaþamýný yitirdi. KDP lideri Mustafa Barzani&rsquo;nin
&ouml;l&uuml;m&uuml;nden sonra yerine b&uuml;y&uuml;k oðlu Ýdris
Barzani getirildi. Bir m&uuml;ddet sonra Ýdris Barzani&rsquo;nin de
yaþamýný yitirmesiyle, KDP&rsquo;nin baþýna bu kez Mesud Barzani
getirildi. 1991'de Irak'ýn K&ouml;rfez Savaþý'nda yenilmesinin ardýndan
Mesud, Baðdat'taki rejime karþý K&uuml;rt ayaklanmasýný
baþlatmýþtýr. 1992 Mayýs'ýnda Kuzey Irak'ta yapýlan se&ccedil;imlerde
Barzani, K&uuml;rdistan Yurtseverler Birliði lideri Celal Talabani ile
birlikte lider se&ccedil;ilmiþtir. ABD&rsquo;NÝN Irak savaþý sonrasýnda
Saddam&rsquo;ýn d&uuml;þ&uuml;r&uuml;lmesinden sonra
Irak&rsquo;ta dengelerin deðiþmesi &uuml;zerine KDP ve KYB
arasýnda anlaþma saðlandý, Barzani Kurulan Federe K&uuml;rt
B&ouml;lgesi&rsquo;nin baþkanlýðýna getirildi. Bug&uuml;n gelinen
nokta Irak&rsquo;taki K&uuml;rtlerin artýk kendi devletlerine
kavuþmasýný gerekli kýldýðýný d&uuml;þ&uuml;nen Barzan&icirc;,
K&uuml;rdistan &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k referandumunu yapmýþ ve
%92 oyla baðýmsýzlýðýný kazanmýþ, 110 yýllýk s&uuml;ren
m&uuml;cadele b&ouml;ylece baþarý ile sonu&ccedil;lanmýþ,
K&uuml;rtlerin kendilerine ait bir devletleri olmuþtur.
&Ccedil;e&ccedil;enistan, &Ouml;zg&uuml;r insanlarýn 234 yýllýk
&Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k m&uuml;cadelesi
&Ccedil;e&ccedil;enistan&rsquo;da Þeyh Mansur ile Rus
emperyalistlere karþý baþlatýlan &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k hareketi,
&Ccedil;e&ccedil;enlerin zaman i&ccedil;erisinde b&uuml;y&uuml;k
soykýrým katliamlarýna uðramalarýna raðmen kesintisiz bir þekilde
g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar devam etti, ediyor.
&Ccedil;e&ccedil;enler, 1816 yýlýnda Ruslarýn kendilerine ve diðer
Kafkas halklarýna uyguladýðý b&uuml;y&uuml;k katliama raðmen
sinmediler, &ouml;nce Ýmam Gazi Muhammed, ardýndan Ýmam
Hamzat &ouml;nderliðinde m&uuml;cadelelerini
s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ler. Ýmam Hamzat&rsquo;ýn þehit
edilmesinden sonra Ýmam Þamil harekete &ouml;nderlik etti ve
&ouml;zg&uuml;rl&uuml;k m&uuml;cadelesini t&uuml;m
Kafkasya&rsquo;da yaydý. Ýmam Þamil&rsquo;in Ruslara esir
d&uuml;þmesi bile &Ccedil;e&ccedil;enlerin &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k
hareketini durduramadý, &Ccedil;e&ccedil;en ve Ýnguþlar
&ouml;zg&uuml;rl&uuml;k m&uuml;cadelesini devam ettirdiler.
Nihayetinde 1918 yýlýnda Þeyh Uzun Hacý &ouml;nderliðinde Kuzey
Kafkasya Emirliði, Ýsl&acirc;m Devletinin kuruluþunu ilan etti. Rus
kom&uuml;nist rejiminin 1920&rsquo;de Kafkasya&rsquo;yý iþgal
etmesi ile Kafkas halklarýna karþý insanlýk dýþý katliamlara
baþvuruldu; aydýnlar ve din adamlarý kurþuna dizildi, onbin
&Ccedil;e&ccedil;en Ýnguþ hapsedildi, kurþuna dizildi. 1929 yýlýnda
yeniden baþlayan &Ccedil;e&ccedil;en &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k
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hareketi, Ruslarla anlaþma yapýlmasýna neden oldu, ancak Ruslarýn
onursuzca hileleri sonucunda hareketin &ouml;nderi Þit Ýslambulov ve
arkadaþlarý kurþuna dizilerek þehit edildiler. Harekete Hasan
Ýslambulov &ouml;nderlik etti, Ruslara karþý halklar ayaklandý. Rusya
savaþý durdurmak i&ccedil;in &Ccedil;e&ccedil;en Ýnguþ
b&ouml;lgesine &Ccedil;e&ccedil;en Ýnguþ Sovyet Sosyalist
&Ouml;zerk Cumhuriyeti adýný verdi, Sovyet Sosyalist ifadesini kabul
etmeyen aydýnlarý ile birlikte onbin kiþiyi tutukladý ve bunlarý yok etti.
Hasan Ýslambulov hareketi 1940 yýlýnda Galanoj Ýnguþ inkýlap
h&uuml;k&uuml;metini kurdu; Ruslarýn t&uuml;m saldýrýlarý onlarý
yenemedi. Stalin, &Ccedil;e&ccedil;en, Kýrým, Kara&ccedil;ay, Balkar
ve Ahýska halklarýný Sibirya ve T&uuml;rkistan steplerine
s&uuml;rg&uuml;n etti. S&uuml;rg&uuml;ne g&ouml;nderilenler,
a&ccedil;lýk, salgýn hastalýk nedeniyle &ouml;ld&uuml; ve Ruslar
tarafýnda kurþunlanarak &ouml;ld&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Sovyetler,
1957&rsquo;den 1982 yýlýna kadar &Ccedil;e&ccedil;enlere
asimilasyona uyguladý, &Ccedil;e&ccedil;enler, bunu kabul etmedi,
1988&rsquo;de Hoca Ahmet Bisultanov liderliðinde &Ccedil;e&ccedil;en
Ýnguþ Halk Cephesi kuruldu. Sovyet Sosyalist zulm&uuml;n&uuml;n
yýkýlmasý sonucunda kurulan &Ccedil;e&ccedil;en Milli Komitesi, daha
sonra adý Milli Kongre olan teþkilatýn baþýna Cevher Dudayev getirildi.
Ekim 1991 yýlýnda Sovyet yanlýsý &Ccedil;e&ccedil;en
h&uuml;k&uuml;metini deviren Dudayev, devlet baþkaný oldu,
baðýmsýzlýðýný ilan etti. Ruslar, Kasým 1991 yýlýndan itibaren
&Ccedil;e&ccedil;enlere karþý baþlattýðý askeri m&uuml;dahalelerinin
t&uuml;m&uuml;nde baþarýsýz oldu. Sonunda Rus lider Boris Yeltsin,
Cevher dudayev ile m&uuml;zakere masasýna oturmaya karar verdi.
Fakat daha sonra Ruslar, anlaþmalarýný bozarak
&Ccedil;e&ccedil;enistan&rsquo;a en aðýr silahlarla saldýrmaya ve
Grozni&rsquo;yi adeta yerle bir etmeye baþladýlar. Bunda da baþarýlý
olmayan Ruslar, Grozni&rsquo;de &Ccedil;e&ccedil;enlerle barýþ
g&ouml;r&uuml;þmelerine oturdu. Her t&uuml;rl&uuml; hile ve
sahtek&acirc;rlýðý kendisine meþru g&ouml;ren Ruslar, 21 Nisan 1996
yýlýnda Cevher Dudayev&rsquo;i þehit etti, ancak &Ccedil;e&ccedil;en
&Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k hareketini durduramadý ve ne Rusya, ne de
&Ccedil;e&ccedil;enistan&rsquo;a oturttuðu kuklasý Kadirov
durduracaktýr. &Ccedil;e&ccedil;enler, Rab&rsquo;lerinin kendilerini
yarattýðý fýtrat &uuml;zere olacaklarý g&uuml;ne kadar bu
m&uuml;cadelelerini s&uuml;rd&uuml;receklerdir biiznillah! Doðu
T&uuml;rkistan&rsquo;daki Uygur T&uuml;rkleri Sincan Uygur
&Ouml;zerk B&ouml;lgesi, &Ccedil;in baskýcý y&ouml;netiminin
t&uuml;m baský ve katliamlarýna, doðumlara getirdiði sýnýrlamalara
raðmen 2015 yýlý verilerine g&ouml;re n&uuml;fusu 23.597.300 olan
Sincan Uygur &Ouml;zerk B&ouml;lgesi, &Ccedil;in&rsquo;in
esaretindedir. Ýnan&ccedil;larýný yaþamalarýna izin verilmeyen Doðu
T&uuml;rkistan Uygur T&uuml;rklerinin yaþadýðý topraklar,
1.664.897,17&nbsp;km&sup2; y&uuml;z&ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml;
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ile &Ccedil;in Halk Cumhuriyeti'nin en geniþ&nbsp;idari b&ouml;lgesidir.
Baþkenti&nbsp;Urum&ccedil;i, resm&icirc; dilleri&nbsp;Uygurca
&nbsp;ve&nbsp; &Ccedil;incedir. Kimi zaman &Ccedil;in ve Rus
iþgallerine uðrayan Uygur devleti, 19. y&uuml;zyýl ortalarýnda
1864&rsquo;te Doðu T&uuml;rkistan&rsquo;da &Ccedil;inli
M&uuml;sl&uuml;manlarýn (Huiler) ve&nbsp;Uygurlarýn
&nbsp;baþlattýðý geniþ &ccedil;aplý isyanlar b&ouml;lgede &Ccedil;in
egemenliðinin kalkmasýna neden olur, ancak onbir yýl sonra yeniden
&Ccedil;in&rsquo;in kontrol&uuml;ne girer. 1930&rsquo;larda patlak
veren isyanlar 1933&rsquo;de Kaþgar&rsquo;da Doðu T&uuml;rkistan
Ýsl&acirc;m Cumhuriyeti ilan edilir, ancak kýsa s&uuml;reli Doðu
T&uuml;rkistan Ýsl&acirc;m Cumhuriyeti,&nbsp;&Ccedil;inli
komutan&nbsp;Sheng Shicai,&nbsp;Doðu T&uuml;rkistan&rsquo;ýn
kontrol&uuml;n&uuml; ele ge&ccedil;irir. Sovyetler Birliði'nin
desteðiyle&nbsp; 1944-1949 yýllarýnda Sincan&rsquo;ýn kuzeyinde
bug&uuml;nk&uuml; Ýli Kazak &Ouml;zerk B&ouml;lgesi'nde Ýkinci
Doðu T&uuml;rkistan Cumhuriyeti kurulur, ancak
1949&rsquo;da&nbsp;&Ccedil;in Halk Ordusu&rsquo;nun
Sincan&rsquo;a girmesiyle birlikte sona erer. 1 Ekim 1955'te Sincan
Eyalet stat&uuml;s&uuml;nden &ccedil;ýkarýlarak &Ouml;zerk
B&ouml;lge olarak ilan edilen Sincan Uygur b&ouml;lgesi, k&acirc;ðýt
&uuml;zerinde &Ouml;zerk b&ouml;lge olarak ilan edilse de
b&uuml;t&uuml;n unsurlarý ile &Ccedil;in&rsquo;in esaretindedir.
&nbsp;Doðu T&uuml;rkistan&rsquo;daki Uygur T&uuml;rkleri elbette
ilelebet &Ccedil;in&rsquo;in esaretinde kalmayacak ve biiznillah kendi
asýl siyasi kimliðine d&ouml;necektir. Hangi ýrktan olursa olsun,
hi&ccedil;bir toplum, baþka bir toplumun egemenliðini kabul etmez; bu,
insanda bulunan fýtri bir duygudur. O fýtratý insana y&uuml;kleyen
y&uuml;ce Allah (cc), insanlarýn birbirlerine deðil yalnýzca Kendi Zatýna
kulluk edecekleri bi&ccedil;imde yaratmýþtýr. Ýnsanlar, yaratýlýþ
fýtratlarýndaki yaratýcýya kulluk bilin&ccedil;lerini ge&ccedil;ici bir
m&uuml;ddet unutsalar da, kendileri gibi yaratýlan olan baþkalarýna
itaat ve kulluðu kabul etmezler. Bu durum t&uuml;m toplumlar
i&ccedil;in de aynýdýr ve kendilerinden olmayan toplumlara itaati
z&uuml;l kabul ederler. Ýþte Batý&rsquo;dan iki &ouml;rnek: ÝRA,
kendi siyasi kimliðine sahip &ccedil;ýktý Ýngiltere&rsquo;ye karþý 1916
yýlýndan bu yana baðýmsýzlýk m&uuml;cadelesi veren ÝRA, Ýrlanda
meclisini tanýmayan emperyalist Ýngiltere&rsquo;yi sonunda dize
getirtip masaya oturtarak kendi varlýðýný ona kabul ettirdi. Bu,
Ýngiltere&rsquo;nin deðil, Kuzey Ýrlanda&rsquo;nýn kendi siyasi
kimliðine ve varlýðýna sahip &ccedil;ýkmasý ve kazanmasý zaferidir.
Ýsko&ccedil;ya&rsquo;dan sonra Kuzey Ýrlanda&rsquo;da emperyalist
Ýngiltere&rsquo;nin zulm&uuml;nden kurtulmuþtu.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar, Ýngiliz deðil Ýsko&ccedil; ve Ýrlandalý
idiler, yaratan y&uuml;ce Allah (cc) tarafýndan &ouml;yle
yaratýlmýþlardý ve &ouml;yle de kalmalýydýlar. ETA,
Katalonya&rsquo;nýn baðýmsýzlýðý m&uuml;cadelesi Bask Yurdu ve
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&Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k ya da diðer adýyla ETA (Euskadi Ta A
skatasuna) Ýspanya ve Fransýz sýnýrlarý i&ccedil;inde yaþayan&nbsp;
Bask&nbsp;k&ouml;kenli topluluða ait baðýmsýz bir devlet kurma
amacý g&uuml;den&nbsp;bir&nbsp;&ouml;rg&uuml;t oluþturan
b&ouml;lge insaný, Ýspanyollara karþý silahlý m&uuml;cadele
baþlatmýþ, uzun s&uuml;ren kanlý savaþlardan sonra&nbsp;20 Ekim
&nbsp;2011'de silahlý m&uuml;cadeleye son verdiðini
a&ccedil;ýklamýþtýr. 1959&nbsp;yýlýnda&nbsp;Franco
diktat&ouml;rl&uuml;ð&uuml;ne&nbsp;karþý kurulan &ouml;rg&uuml;t,
Ýspanya'nýn kuzeydoðusundaki ve Fransa'nýn g&uuml;ney batýsýndaki
Bask b&ouml;lgesinin baðýmsýzlýðý i&ccedil;in&nbsp;1968
&nbsp;yýlýndan bu yana faaliyetlerde bulundu ve 58 yýllýk
m&uuml;cadelesi sonunda varlýðýný Ýspanya&rsquo;ya kabul ettirdiði
gibi, referanduma giderek baðýmsýzlýðýný da ilan etti, bu
baðýmsýzlýðýný da sonunda Ýspanyol h&uuml;k&uuml;metine kabul
ettirecektir.
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