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* Konferans , Metin Gök yoldaşın öldürülmesini bir kez daha lanetledi. 
* Aşağıda dağıtılan bildiriyi yaymlıyorıız. 

Çıkarken 
Merhaba , 

Tüm okuytıculara merhaba. 
Kürdistan Bağımsızlık Mücadelesinde yer alan tüm 

savaşanlara merhaba 
Tarih çarkının ileriye dönmesinde. dün, ve bugün erne~ 

geçenlere ve geçeceldere merhaba, 

* Sevinçliyiz. Kürdistan Devriminde yeri doldurulamayan bir 
bO§luğu Ala Yekiti olarak delduracağız inancında oluğumuz için. tüm 
okurlarunız gibi sevinçliyiz. 

* Her dergi yeni çıkan sayısında amaçlan nı sıralar. Bunuda daha 
çok bir başyazı ile yapar. Bu gelenek anık basın dünyasında bir zorunlu
luk teşkil etmektedir. Bu gclcnk de sııf adet yerini bulsun diye yapıla
maz. Olumlu ve de zorunlu bir gelenektir. Ancak bir kaç sayı sonra. bu 
görevi yerine getinniş olsaydık, yada bu fırsatı kullanmış olsaydık , bizim 
için daha kolay ve rahatlatıcı olacaktı. Bu bizim için daha da olumlu 
olacaktı. Biz yine de birazdan irdeliyeceğiıniz özgün konumundan ötü
rü, bu görevi esas olarak daha sonralara bırakacağız. Bu noktada yazıla
cak zaten oldukça sorun söz konusu. tümünü bu yazımııda ardı ardına 
sıralıyacağımıza. zamanla adım adım işlerneyi daha uygun bulduk ... 
Ancak, bu sayımızda zorunlu bir iki açıklamayı da gerekli görüyoruz. 

* Ala Yekiti, Kürdistan Bagımsızlık Mücadelesinin yayın orgaru 
olacaktır. Bağımsız, Birleşik, Demokratik Kürdistan stratejik hedefi 

Devamı 2. sayfada 

ll 
ürdistan işçi sın ıfı ve geniş emekçi katmanların ideolojik 
ve politik önderliğine aday olan hareketimiz KA WA, 
Mart-Nisan 19RR'de "Birlik Konferansı"nı gerçek l eşt i r

miştir. Konferans haşarıyla toplanmış ve "YEKITIYA 
PROLETERYA Y~ KURD ISTAN " (Kürdistan Proletarya Birli
ği) nin kurulu~unu ilan etmi~tir. 

Konferans Kürdistan 'da bölgem iz Orta-Doğu'da ve 
dünyada önemli olayların vukubulduğu ve devrimci kurtuluş 
mücadelelerinin yoğunlaşıp yaygın l aştığı koşu llarda toplandı. 

Devrim ateşi nin özellikle ~on dönemtic dünyanın her bir 
yanında daha çok körüklcndiği, işçi sınıfı ve ezilen halkların 
özgürlük ve hagımsızlıkları için hüyük fedakarlık ve eziyetler 
pahasına ayağa kalk tıkları ve atılımda bulundukları, devrimle 
karşı-devrim arasında kanlı savaşırnların boyutlandığı bugün, 
"Birlik Konferansı"nın ve YPK 'nın kuruluşuna şahitlik ediyor. 

Kürdistan'da i~çi ~ın ıfı ve emekçi halk en çok ihtiyaç duy
dukları araca ; kentlilerine mücadelelerinde önderl ik etmek 
amacıyla alternatif olmaya, ülkemizdeki örgütsel ve siyasal 
boşluğu doldurmaya aday olan YPK'ye kavuşmuş bulunuyor. 
Kürdistan düzleminde bu kuruluş önem li bir olguyu oluştur
maktadır. Ne varki bu a~amaya öyle kolay gelinmem iştir. yakın 

geçmişten bugüne bütün bir dönem boyunca her yönüyle büyük 
zorluklar ve eziyetler yaşanarak, değerli fetlakarlıklartla hulu
nulanık bu sonuca ulaşılmıştır. Davaya olan bağlılı k mücadele 
azmi ve sorumlulukla pekişmiştir. 

Örgütsel krizin neden oldugu bölünme ve dagınıklıgı köklü 
olarak gidermek. hareketimizin birliğini yeni temeller üzerinde 
gerçekleştirip Marbist-Leninist bir devrimciler örgütü 
şek linde in~a etmek amacı yla toplanan konferans devrimci 
çözümleyici bir ro l oynayarak başanya ulaştı. Konferans'ın· 

başarısı kendisini ideolojik hattımız temel inde örgütsel ve teo
rik hirligin sağlanmasında sonıut l aşt ırdı. Bu, birligimizin ve 
konferansımızın doğru devrimci temeller üzerinde yükselmesi
nin gösterge~i oldu . Marksizm-Leniniznıin bilimsel ve çözüm
leyiei prensiplerine, Kürdistan işçi sınıfının temel ve nihayi 
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onun yayın politikasına yön verecektir. Bu amaç doğrultusunda yükse
len Ulusal Kurtuluş mücadelesinde bir yayın olarak üzerine düşeni en 
kararlı bir şekilde yerine getirmeye çalışacaktır. 

' Ala Yekiti, elbette sadece kendisini bu hedefle sırnrlanuyacaktır. 
Kürdistan Bağımsızlık Mücadelesinde proletaryarnn siyasetini üstlene
cektir. Kürdistan proletaryası adına Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin 
kulağı ve sesi olacaktır. Ulusal Kurtuluş Mücadeleınize yol gösterecek 
ona ışık saçacak proletarya önderliginin bir aracı olacaktır. 

Yani Ala Yekiti, Bağımsız Kürdistan ve Sosyalizmin yayın organı 
olacaktır. Bu iki hedefin çizdiği yayın politikası Kürdistan'da M-L'in 
öngördügü tek doğru yayıncılıknr. Ala Yekiti bu görevini M-L'in ışı

ğında yerine getirecektir. 
Biz Ala Yekiti olarak, bu görev soruınlulugunun ölçüsünün bilin

cindeyiz. Bunun hangi güç küijullar alunda yürütlülınesi gerektiğini şim
diden görüyoruz. Ayın şekilde bu görevin yüceliğini ölçülerinin de bilin
cindeyiz. Işte bize güç veren de bu olacaktır. Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Devriminin, Kürdistan halkının kendi özgücü ve dinamikleri üzerinde 
yükselen zaleri ... 

' Ala Y ekili, üzerine düşen görevleri omuzlarken, salt kendi 
başına yayıncılık çizgisi izlcnıiycceği inancıyla yolla çıkmaktadır. O, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin yükseltilınesine denk düştügü 
oranda görevini yerine getireceği inanayla hareket edecektir. Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin yükselen pratiğini varlığı için şart görür, onu 
temel alır ve onun yükselınesinin de aracı göreviniüslenir. 

' Ala Yekiti bazı yayınların yaptığı gibi, "demokratizm" modasına 
uyarak, 'çok geniş platformda herkesi kapsıyacak', henüz demade 
olmanuş günümüzün yaygın yayıncılığının hastalığına düşmeyecektir. 
Çok geniş çevreyi çekebitmek için, "çok geniş"(!) görünümüne ihtiyaç 
duymamaktadır. Bu Mktada siyasi çizgi ve hareketler arasında sınıriann 
silikleştiıilnıesine, prensipierin sulandınlnıasına gerek olmadığı kanaa
tindedir. Her siyasi gücün bir kimliği mevcuttur ve her güç bu kinıliğiyle 
politik arenaya çıkmaktadır ve çıkmalıdır da. Bu inançla, Ala Yekiti 
başından şunu açık ve net olarak vurgulamakla hem yarar, hemde 
zorunluluk görmektedir. Ala Yekiti, Kürdistan Devtiminde belli hata 
ve eksikliklerine rağınen, önemli tarihi kazanımlanyla Kürdistan prole
taryası ve halkına ınalolmuş KA WA hareketinin yayın organı olarak 
işlevini sürdürecektir. Kawa hareketinin Birlik Konferansının (Mart
Nisan 1988) almış oldugu karar çerçevesinde yayın hayatına başlıyacak 
ve devam ettirecektir... 

* Ala Yekiti, Kawa hareketinin yayın organı oldugunu, belirterek, 
"çok geniş görünümlü çıkışa" ihtiyaç duymadığını da vurgulayarak ; 
Bağımsız Kürdistan ve Sosyalizmin organı olma prensibinden hareketle 
Bağımsız Kürdistan ve Sosyalizm güçlerine sayfalannı açacaktır. Yani, 
Ala Yekiti sadece sosyalizm ve M-L'min güçlerine değil, sadece prole
taryanın temsilcilerine değil ; ama aynı zamanda Bağımsız Kürdistan 
hedefi doğrultusunda savaşan yurtsever güçlere de sayfalanrn açacaktır, 
onlannda yayını olma inancını paylaşmaktadır. Bu durum, bu yayıncılık 
politikası bazılanna çelişkili görünürse de (ki bu gerçekte sadece görü
nürde olandır) bizzat Kürdistan Devtiminin diyalektiğinden çıkan tek 
doğru sonuçtur. 

' Ala Yekiti, Birlik Konferansının kabul ettiği ittifaklar politika
sına uygun olarak, Kürdistan'da Ulusal Kurtuluş için savaşan tüm güçle
rin Ulusal Kurtuluş Cephesinde birleştirilmesi doğrultusunda üzerine 
düşen görevi yerine getirecektir. Bu perspektiften hareket ederek Kür
distan'lı tüm Ulusal Kurtuluşçu güçlere sayfalannı açacak, aniann bir 

alayekiti2 

tek savaı cephesinde örgütlendirmeleriiçin üzerine düşeni yapacaktır. 
Kürdistan'lı siyasi güçler arasında birliğin anlam ve adına layık bir 
şekilde hazırlanması ve oluşması sürecinde üzerine düşen çözüınleyici 
görevi yerine getirecektir. Kürdistan Bağımsızlık mücadelesinde önemli 
bir araç olan Ulusal Kurtuluş Cephesinin yerinde ve zamanında müca
dele seyıine müdahale ettiğinde gözden düşnıiyerek gerçek rolünü 
oynıyacağı ve bu anlamda devıinıimizde saygın bir yerinin olacağı inan
cıyla bu görevi omuzlıyacaknr. Bağımsız Kürdistan hedefi ve Ulusal 
Kurtuluş cephesi esprisi içinde, Ala Yekiti, Kürdistan'da gerçekten Ulu
sal Kurtuluş için savaşan komünist, devrimci, yurtsever güçler arasında 
ittilak ve birliği zorunlu görür ve bu doğrultuda doğru anlayışı egemen 
kılmayd çalışır. Bu anlayışı ışığında Kürdistan'ın tüm parçalannda 
mevcut tüm yurtsever siyasi güçlerle dostluk, ittifak ilişkiletini geliştirir. 
Bu temelde Kürdistan'ın tüm bölgelerinde sömürgeci düşmana karşı 
Ulusal Kurtuluş yönünde gelişen her yükselmeye sahip çıkacak, onun 
propagandasım yapacak, dahada yükselmesi yönünde savaştın vere
cektir. 

* Sonuç olarak uluslararası alanda da çizgiınizi belirleyeyen 
Bağımsız Kürdistan ve Sosyalizm hedefimiz ve bu noktadaki çizgimiz 
olacaknr. Bu demektirki, Ala Yekiti, bu iki temel hedefi doğrultusunda 
tavizsiz savaşırn verecektir. Ala Yekiti M-L'in savunucusu olarak, sosya
lizmin düşmanlaona karşı hem ülke içinde, hem de ülke dışında müca
deleyi yükseltecektir. Ala Yekiti bu anlamıyla M-L'in, yani komünizmin 
yayın organı olacaktır. Bütün bu durum bugün Kürdistan'da işçi snufırun 
üsttenınesi gereken görevler bütününden ortaya çıkmaktadır. 

* Ala Yekiti, Bağımsız KürdistansiZ sosyalizmi ; sosyalizmsiz 
komünizmsiz Bağımsız Kürdistan'ı düşürnnenin Kürdistan işçi sırufmın 
ve halkının çıkarlanyla gerçek anlamda bagdaşmayacağı inancındadır. 
Bundan ötürü Ala Yekiti, iki hedefi diyaletik bütünlük içinde yayın 
politikasının temeline oturtur. 



amaçlanna, ulusal ve sosyal kurtul u~ devrimimizin çıkarlarına 
yüksek bir bağlılıkla hareket eden konferans, tarihi sorumluluk 
ve misyonunun bilincinde olarak çalışmı~. siyasi olgunluk ve 
güvenle yapması gerekeni yaparak, teorik ve örgütsel kargaşa
lığa son vermiştir. Konferans, merkezi organları seçerek 
devrimci miras ve tecrübeleri de göz önüne alıp hareketimizin 
örgütsel iskeletini yeniden kurmuştur. 

Doğru Marksist-Leninist örgüt normlarına göre kuruluşu 
gerçekleşmeyen KA W A 'nın bir dizi teorik-örgutsel zaafları 
süreç içinde aşılarak çözüme kavuşturulamamıştı. Yoğun ideo
lojik, teorik, örgütsel ve siyasi krizin yaşandığı 1980 öncesi 
ülkemizd_e, hareketimiz de değişik düzeyde saflaşma ve bölün
meler ya§adı. 

Kendi sorunlarına çözüm bulamayan hareketimizin 12 
Eylül faşist darbe öncesi bölünmesi genel krizin ve örgütsel 
"çözümsüilük"ün bir sonucuydu. M-L örgüt ilkelerine uygun 
yeniden inşa fikri ve çalışmaları yeniden inşa fikri ve çalışmalan 
olmasına rağmen kalıcı başarı elde edilmedi. Bölündüğü andan 
itibaran yeniden birlik yollarını arayan hareketimizin her iki 
kanadı, ilk çalkantılı aşamadan sonra birlik görü~mclcrine 
girişti. Sonuç almaktan uzak olan bu görüşmeler uzun sürme
di ; cuntanın gelişi görüşmelerin kopmasına neden oldu. Uzun 
bir kopukluktan sonra yeninden başlayan birlik görüşmeleri 
başarı sağladı ve Ocak 1987'de yayınlanan bir bildiriyle 
kamuoyuna yapılan açıklamada birlik kararı alındığı duyurul
du. Hem birligimi2i yeniden saglama hem de Kürdistan ulusal 
kurtuluş devrimini doğru temeller üzerinde örgütleyecek olan 
devrimciler örgüntünün inşasına işlerlik kazandırmak amacıyla 
konferans kararı alınmıştı. Konferans, sayısız zorluklar ve ille
galite koşullarında hazırlıklarını tamamlayan Birliğin, değişik 
bölgelerden seçtiği delegelerin katılımıyla gerçekleşti. Hareke
timizin her iki kanadıyla örgütsel bağlarını kopannam ış, kadro
sal düzeyde yüklendiği sorumluluklar icabı onun sorunlarına 
çözüm bulma doğrultusunda ortak olmuş bütün kadroların ve 
düşman elinde tutuklu bulunan yoldaşların irade ve isteğine 
uygun olarak konferansımız toplanmıştır. Konferansımız tam 
bir irade ve temsil gücüne dayanarak yapılmıştır. 

Program sorununun çözülmemiş olması. sürece örgütlü 
siyasi müdahalenin cılız olması, yerine oturmuş Marksist-Leni
nist bir alternatiften yoksun oluş Kürdistan'da gelişen, yükse
len devrimci sürecin gerisinde kalma tehlikesini yaratmıştır. 
Buna karşılık hareketimiz önemli ölçüde toparlayıcı, birleştirici 
rolünü yerine getiremedi. Hareketimizin görevleri ve sorunlan 
ağır ama omuzlan henüz zayıflıktan kurtulamamıştır. Böylesi 
bir durumda konferansımızın özellikle kendisini aşma sorunla
rını tartışmaya ağırlık vermesi doğaldı. Eski tip örgütlenmeyle 
ne ihtiyaç duyulan parti kurulur ne de devrimimiz sınıf mücade
lesi kıstasları üzerinde yükselip örgütlcncbilirdi. Bu tespiti 
gözönüne alan konferansımız örgüt sorununu esas sorun olarak 
ele alıp geçmişi ulusal ve sosyal kurtuluş devrimi perspektifiyle 
analiz etmiştir. Bu anlamıyla o, devrimİCİ bir sentez olma özelli
ğini kazanmıştır. Diğer yanda, amaç, sadece hareketimizi tar
tışmak ve sorunu onunla .sınırlı tutmak olmamıştır. Bütün bir 
tarih boyunca üst üste yığılmış buluna~ ve çözüm bekleyen ulu
sal kurtuluş devrimi ve sosyalizm sorunlarına teorik ve pratik 
çözuroler bulmak amaçlanmıştır. 

Ulusal kurtuluş ve sınıf mücadelesi sorunlarının diyalektik 
bağını kurabilecek yetcnekte, doğru siyaset üretebilecek ve 
çelişkileri devrimci biçimde çözebilecek bir başka tip örgütlen
ıneyi tarih daha tanımamaktadır. Disiplin, irade ve eylem 
birliği olmayan bir başka örgüt bütün bu işleri başaramaz, 

devam ettiremez. Bu bileşkenleri olmayan ve sürekli devrimci 
tarzda yetkinleşmeyen bir örgüt kendisini aşmış sayılamaz. 
Kürdistan'a lazım olan, sıradan lanettayin bir örgüt değil sınıf 
örgütüdür. Esasen teorik ve pratik faaliyetinin merkezine işçi 
sınıfını ve sosyalizmin kuruluşu kaygısını alan bir hareket Leni
nist tipte örgütlenmeden edemez. Komünist bir partinin kuru
luşuna ancak buradan varılabilir. Kürdistan'da en büyük ek
sikliklerin başında böylesi bir partinin yokluğu gelmektedir. 

Konferans, Kürdistan'da sınıf mücadelesi sorunlannın 
oldukça bulanıklaştırıldığına dikkatleri çekmiş ve bu sorunda 
örgütümüzün teorik yazınsal faaliyetinin ivediligine işaret ede
rek, bulanıklık yaratan burjuva ve revizyonist küçük-burjuva 
milliyetçiligine karşı verilmesi gereken ideolojik mücadelenin 
önemine işaret etti. 

Konferans, Kürdistan'da sınıf hareketi ve çelişkilerinin en 
fazla yoğunlaştığı alaniann şehirler ve tarım işçilerinin biriktiği 
bölgeler oldugunu belirterek, bir yandan köylülügün hızlı ve 
yoğun farklılaşması ve şehirlere göçü, böylece Kürdistan 
şehirlerinin nüfusunun büyük bir hızla kısa dönemde bir kaç 
misline çıkması hem ~ehirleri hareketle ndirdiğine hem de diger 
yanda işçi konsantrasyonlarınlll meydana gelmesine yol açtı
ğına deginei-ek sorunu tartıştı. Kürdistan'da kapitalist tipte yeni 
iş alanlannın açılması süreci kendiliğinden hızlandırdığı ve bu 
gelişmeden doğru teorik sonuçların çıkarılmasının gerektiğini 
savunan konferans, şehirlerde siyasal ve örgütsel faaliyete 
ağırlık verilmesinin önemini belirtti. Bu tespitin, hala Kürdis
tan'da nüfusun çogunluğunun yaşadığı kırsal alanlarda çalış
mayı küçümsedigi anlamına gelmedigi fakat kır-şehir ilişkisi 
ve diyalektiğinin doğru kavramlması oldugu vurgulandı. 

Konferans, kitleler içinde siyasal ve örgütsel faaliyetin her 
dönemde temel olduğunu, kitlelerin 'bilincini geliştirmenin 
örgüt çalışmasının "başlıca içerigi" ni teşkil ettigini ve partizan 
savaşı olgusunu bunun karşısına· çıkarmayı yanlış gördüğünü, 
asıl sorun kitleler iŞndeki çok yönlü faaliyetle partizan savaşı 
arasındaki bağı görmek ve kurmak oldugunu derinlemesine tar
tışarak bu meselede görüşlerimizi daha çok netleştirdi. Kürdis
tan'da partizan savaşının teorik ve pratik sorunlarını detaylıca 
tartışan konferans, önemli sonuçlara ve kararlara vardı. Müca
dele anlayışı ve çizgimiz netleştirilerek bu sorunda da teorik 
taslağın basımına karar verdi. 

Konferans uluslararası koşulları tartışarak, mevcut olayla
rın ve gelişmelerin gösterdiği gibi günümüzde uluslararası duru
mun ciddiyetini muhafaza ettiğini ve dü_nya genelinde kapita
lizmin neden olduğu derin çelişkilerin uzla~maz niteliklerini 
koruduğuna işaret etti. Bu çelişkiler revizyonistterin iddia etti
kleri gibi yumuşamıyor aksine daha da keskinleşiyorlar. Yeni 
iktisadi, siyasi ve askeri kirizierin ortaya çıkmasına neden olan 
bu çelişkiler çağımıza damgasını vurmaktadırlar. Bir yandan 
kapitalist-revizyonist ülkelerde proletaryayla burjuvazi ara
sındaki çelişki, ezilen halklar ile emperyalizm arasındaki diğer 
çcli~ki, öte yandan emperyalist güçler ve devletlerin kendi ara
larındaki çelişkileri ve sosyalizmle kapitalizm arasındaki temel 
çelişkiler çağımızın ana özelliklerine niteliklerini vermekte
dirler. Konferansımız bu çelişkiterin bütün revizyonist tanım 
ve yorumlarını red etmiştir. Buna göre, bu çelişkilerin Leninist 
kavranışıyla ancak kapitalist emperyalist sistem ve Kürdistan'ın 
yeri ve konumu bilimsel bir şekilde analiz edilebilir. 

Emperyalist savaş hazırlıklannın bütün hızıyla devam 
ettiği günümüzde emperyalist, sosyal-emperyalist sistem yerel 
savaşları körükleyerek halkları biribirlerin e düşürüyor ve "ger
ginlik ocakları"'nı yanık tutmaya çalışıyor. Bu arada haklı 
savaşlara, ulusal ve sosyal kurtuluş devrimlerine sızınaktan geri 
kalınıyan emperyalist, sosyal emperyalist ve gerici güçler deği
~ik reform i st taktiklere de başvurmaktadırlar. Konferans 
dünyanın bir çok ülkesine yönelik olduğu gibi, Kürdistan ulusal 
kurtuluş devrimini reformize ugratmaya yönelik emperyalistle
rin ve sömurgecilerin gizli ya da açık siyasetlerini tartışarak bu 
soruna gerCkli dikkatleri çekti. Orta-Doğu'da Sovyet sosyal
emperyalizminin statükoyu savunmasına karşın ABD ve Batı 
emperyalizminin Filistin'e ve Kürdistan·a "özerklik" verilmesi 
siyasetlerini görüşen konferans her iki durumuda karşı

devrimci olarak niteledi. TC' nin politikasındaki ikili gelişmeye, 
Iran-Irak savaşının doğurduğu gelişmelere ve muhtemel so
nuçlara, işbirlikçi Kürt feodal-burjuva sınıfının tutum ve davra
nışındaki paralelliğe, burjuva demokrat Kürt aydın tabakasına 
emperyalistlerin ve sömürgecilerin yaklaşımına, otonomist 
hareketin gerici niteliği ve Kürdistan devriminde oynadığı 
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olumsuz role ilişkin belirlemeler yaptı. Kürdistan ulusal kurtu
lu§ mücadelesinin radikalleşmesini engelleme çabalarını 
TC'nin Güney-Kürdistan'ı işgal hazırlıklanyla olan ilişkisini 
gürüşen ve güçlü muhtemel gelişmeler karşısında hareketimizin 
taktigini ve siyasetini tartışan konferans, bütün Kürdistan'lı 
örgüt ve partilerin bir tek ulusal konseyde biraraya gelmeleri 
gerektiıli görüşüne olumlu yaklaşmıştır. Böylesi bir durumda 
hareketimizin soruna ilgisiz kalmayacagı belirtildi. 

Konferansımız genel olarak tartışılmadık bir tek sorun 
dahi bırakmadan yeni örgütlenmemize temel teşkil eden bütün 
teorik ve örgütsel sorunları tartışarak baglayıcı birlige vardı. 

Temel görüşlerimizin, tüzük ve teorik taslakları tartışarak 
geliştiriidi ve konferans belgeleri olarak basılmalan kararlaştı
rıldı. Özellikle profesyonel devrimciler örgütü şeklinde yeni
den kurulup inşa sorununa ve teorik görüşlecimize farklı bo
yutlarda tartışmalar sonucu yeni açılimlar kazandırıldı. Konfe
rans, partileşmeye doğru atılımın basamağı olma niteligini 
kazandı ve tam bir yoldaşlık havası içinde çalışarak tüm 
kararları oybirligiyle aldı. 

Birlik için yürütülen görüşmelere ve "Birlik Komitesi"nin 
faaliyetlerine ilişkin raporlar okundu ve tartışıldı. Birlik faa
liyetlerinde ve hareketimizin toplanmasında gecikmenin ana 
nedenlerini tartışan konferans bu gecikmeye neden olan etken
leri açıga çıkardı. Ülke ve değişik bölgelere ilişkin raporlar 
sunularak belli sonuçlara varıldı. 

Geçmişin değerlendirilmesi ve dogru sonuçların çıkarıl
ması sorunu üzerinde titizlikle duran konferans, bu soruna 
gerekli önemi verdi. Meseleye ilişkin hazırlanmış değişik yazı 
taslakları, geçmişin değerlendirilmesine ait incelerneyi ve öne
rileri tartışan konferans, tam bir birlik ve beraberlikle ~u 
sonucu çıkarm1ştır. Hareketimizin geçmi~inin degerlendirilme
sindc temel eğilim geçmi~i çok yönlü ve kapsamlı aşma olarak 
tespit edilidi. Kendini köklü ve kapsamlı eleştiri ve özeleştiri 
olmaksızın adına ve eylemine layık bir devrimciler örgütü yara
tllarnaz. Bu meselede açık ve net devrimci eleştiriye ve görüşe 
sahip olan konferans, geçmişe ilişkin mahkum edilmiş örgütlen
menin kolay bir tekrararını değil aksine ; parti kuruluşuna var
ctıracak profesyonel devrimciler örgütünün in~as1 gerektiğini 
tespit etmiştir. Birlik Konferansı tam bir güven ve cesaretle 
geçmişin hata ve zaaflarından, olumsuzluk ve çıkmazlarından, 
devrimci bir kopuşu gerçekleştirme sayesinde güç ve kuvvet 
almıştır. Yeni, ama daha yüksek seviyede çıkış yapmanın koşul
larından biri sayılmıştır bu. Ancak ; konferans geçmişin eleşti
risinde inkarcı davranmanın, mirasımııda er:ı temel nitdikler 
ve geleneklerin red edilmesinin yalnış olacağını belirterek söz 
konusu nitelikler ve geleneklerin ön plana çıkarılıp kurumlaştı
rılması gerektigi kararını aldı. 

Konferans, geçmi!n değerlendirilmesinde başka önemli 
şeyler yanısıra hareketimizin 1980 başlarındaki bölünmesi'nin 
nedenlerini de inceleyerek bölünmeye yol açan bir çok esas 
etkene işaret etti ve yazılı sonuçlannı konferans belgeleri ara
sında yayınlamayı kararlaştırdı. 

12 Eylül faşist darbe sonrası geniş tutuklamaların sebepleri 
üzerine durularak hareketimizil) kadrolannın siyasi polis 
soruşturmalarında, sömllrgeci mahkemelerde ve cezaevlerin
deki tutum ve tavırları degerlendirilerek süzgeçten geçirildi. 
Buna göre KA W A 'nın örgüt olarak komünist bir direniş sergi
leyemediği ama ihanette yaratmadıgı sonucu çıkarıldı. Siyasi 
polis te ciddi zaaflar olmasına ragmen mahkeme ve ceza evlerin
deki esas çizgi teslimiyet degil devrimci direniş olmuştur. Kon
ferans, işkencede direnmenin örgüt sorunu olduguna işaret etti, 
sadece gizliligin örgütü koruyamayacagı, işkencede direnme ve 
çözülmemenin ilke ve prensip sorunu oldugunu belirtti. Sorun 
bir anlamıyla tecrübeler birlikimi olarak alındı. (bu anlamıyla 
örgüt tecrübeler akümülasyonudur). Esas olan örgütün çok 
yönlü olarak kendisini güven 3ıtına alması ve alacağı tedbirler
dir. 

Geçmişin çok yönlü degerlendirlilmesinde, ideolojik 
saflaşmanın hareketsiz ve Kürdistan devrimi için olan önemi 
üzerinde d urul du. Bu saflaşmada ideolojik hattımız ve yöneli§i
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miz sığlıklar, yüzeysellikler ve dogmatik kavrayışlar taşlmasına 
rağmen doğru olduğu ama bu hat ve yönelişin ciddi bir seviyede 
örgütlenemediği belirtildi. Dolayısıyla ideolojik istikrarsız
lıklar ortamında kargaşlıklar ve belirzilikler hareketimizin 
saflarınıda etkilemiştir. Öte yandan hareketin gcçirdigi ideolo
jik evrimin, onun teorik kavrayış1m ve düşünce sistemini 
güçlendirerek kadroları egittigi vurgulandı. Bütün bunlar, yanı 
sıra, hareketimize niteligini veren. onun kimliginin belirginle~
mesinde esası teşkil eden şey M-L çizgi ve Kürdistan devrimine 
ilişkin önermeleridir. Asıl sorunun ideolojik ve siyasal varoluş 
sorunu oldugu, bu bağlamda burjuva milliyetçiliği ve revizyo
nist küçük-burjuva milliyetçiliginin etkilerinin oldukça güçlü 
olduğu Kürdistan'da, bağımsız ideolojik kimligi korumanın 
hayati önemine işaret edildi. Konferans, KAWA'nın yaratıp 
olwjturduğu değerlerin, ideolojik hattın savuncusu ve devam 
ettiricisi görevini üstlenmiştir. 

Konferans. profesyonel devrimciler örgütü sorununu ulu
sal kurtuluş devrimi ve Kürdistan'da sosyalizmin kuruluş soru
nuna bağlı olarak ele aldı. Buna uygun görüş ileri süren konfe
rans, Leninist tipte örgütlenmeyi tartişarak ülkemizin özgül 
şartlarının hesaba katılması sorununu görüştü. Leninist tipte 
örgütlenmenin dogmatik ve şematik olarak kavranmasına karşı 
çıktı. Kürdistan'da bu tipte bir örgütlenmenin varlıgının şart 
olduğunu vurgulayan konferans,. sınıf niteliği olmayan, hantal 
bloksal kitle partilerini devrimi gerçek anlamda örgütlerneye 
muktedir görmemektedir. Böyle bir parti ile sosyalizmin hiç bir 
sorununun çözülmeyeceğinin kanıtlandığı belirtildi. Ancak 
Leninist tipte bir devrimciler örgütü bu işlerin çözümünü garan
tileyehilir. 

Kuzey-Kürdistan çapında devrimci ulusal güçlerin yakın
laşmaları ve samimi ilişkilerini zorunlu gören Konferans, cephe 
sorununu tartıştı. Şimdiye kadar ciddi cephe ve birlik çalışmala
rının olmad1ğı, hareketimizin ise üzerine düşen görevden geri 
kaldıgı belirtildi ve sorunu ülkemizin devriminin sorununa bağlı 
olarak ele aldı. Cephe şartlarını henüz zayıf gören konferans, 
yakın dönemde cephe ye dönüşebilecek "birlik'"lerin kurulması 
gerektiıli kararını almı§tır. Böylesi birlikleri özeiiikle radikal 
devrimci örgütlerle kurmamn ilke sorunu olduguna işaret edildi 
ve bu sorunda hareketimizin üzerine düşeni yerine getirmesi 
kararlaştırıldı. 

Konferans, sendikalar sorununu da tartı~arak, Kürdistan 
işçi sınıfı ve kır proletaryasının ulusal ve sosyal kurtuluş müca
delesi sürecinde çok yönlü hazırlanmasında sendikaların rolleri 
üzerine durdu. Sendikal mücadeleye yaklaşım üç esasa dayan
dırılmıştır : Işçi sınıfı ve kır proletaryanınm sınıf mücadelesine 
hazırlanması için sınıfsal bilinç ve örgütlenmedeki rolü, ulusal 
devrimci bilinç ve ulusal kurtuluşla oynayacagı rol ve partizan 
savaşıyla olan bağları açısından sorun ele alınmıştır. 

Kürdistan'ın sömürge ve yan-feodal yapıSI göz önüne alı
narak kadm sorununa yakla~ıldı ve toplumumuZun en az yarı
sını kadın nüfusu oluşturmasma ragmen hareketimizin çözüm
leyici teorik ve pratik girişimlerinde büyük bir eksikligin olduğu 
belirtildi. Ulusal kurtulu§ hareketinde kadınların politikaya, 
devrimci faaliyete ve yönetim organlarına aktif katılımı olma
dıgı müddetçe başarı şansının zayıf kalmaya mahkum olacagı
nın altı çizildL Hareketimizin kadın kadrolar ve önderler yetiş
tirmeye özen göstermesi gerektigi vurgulandı. Özellikle bu 
sorunda zorunlu egitimin şart oldugu bilince çıkarıldı. 

Konferans Türkiye, Iran, Irak ve Suriye sol güçlerinin 
konumunu ele alarak tartıştı. Sosyal-şövenizmin etkileri ve söz 
konusu güçlere karşı tavnn ölçütleri üzerinde duruldu. Kürdis
tan sorununda yaklaşımları, pratik yetersizlikleri ve çözüm
süzlükleri ele alındı. Bu ülkelerde ne yazık ki henüz gerçek 
anlamda komünist partilerin olmadığı ve gelişmekte olan 
devrimci grupların ise ideolojik ve örgütsel krizlerini aşama
dıklanna değinildi. Olumlu gelişmeleri destekleme kararı alan 
konferans devrimci hareketlere milliyetçi ön yargılarla yaklaşıl
masına karşı çıktı. 



Birlik Konferansı Uluslararası Komünist Hareketin duru
munu görüşerek UKH çizgimizin dogruluğu ve savunulmasını
nın önemi üzerinde durdu. 1950'Jerden bu yana sürecin yeniden 
incelenmesi ve modern-revizyonizmin tarihsel köklerinin izahı
nın derinleştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. 

Ulusal kurtulu:j devrimi çizgimiz ile UKH arasında bir 
çelişkinin olmadığı, fakat örgütlenmiş bir merkezin olmayışının 
kargaşalıklara neden olduğu ve bunun Kürdistan'a yansimasın
daki olumsuzlukara değinildi. Uluslar arası Komünist Hareke
tin örgütsüz ve dagınıkhgını ortadan kaldırmaya yönelik her 
olumlu gelişmeyi ortak davamız uğruna enternasyolalist bir 
ruhla desteklemenin gerekliliği vurgulandı. Konferans Sovyet 
modern-revizyonozmine, Euro-komünizme, Troçkizme ve Çin 
revizyonizmine tavır alan ve Marksizm-Leninizm'in saflığmı 
koruyan UKH'nın bir parçası olarak kendisini tanımladı fakat 
UKH'e, sorunlarına ihtiyatlı ve eleştirici gözle yaklaşılasınının 
bağımsız şekillenmemiz açısından önemi vurgulandı. Marksist
Leninist partilerle ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi kararı 
alındı. 

faaliyetlerinde görüleceği gibi önemli karariann ahndıgı Birlik 
Konferans'ında hem hareketimiz hem Kürdistan devriminin 
sorunlarına yeni açılımlar kazandındığı inancmdayız. Hareke
timize, onun ideolojik hattına ve Kürdistan devrimi için yaptığı 
teorik önermete re güvenen ve inanan komünistleri ve devrimci 
yurtseverleri YPK'nin saflannda örgütlenmeye çağırıyoruz. 

Güçlerimizin sınırlı olanaklarımızın k1sıtlı olduğunun bilin
cinde olan konferansımız kendisine ve gelecegine tam bir 
güvenle çalışmalarını sonuçlandırdı. 

' Y AŞASIN BIRLIK KONFERANSI 
* YAŞASINMARKSIZM-LENİNİZM 
* YAŞASIN,YEKITİYAPROLETARYAYIOKURDISTAN 
* Y AŞASIN BAGIMSIZ BİRLEŞİK 

DEMOKRATIK KÜRDİST AN 

YEKITIYA PROLETARYA YIO KURDISTAN 
MERKEZ KOMİTESİ 

(Mayıs 1988) 

Konferansın yayınlanacak olan belgelerinde ve YPK'nin 
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DIYARBAKlR'DA 
DiRENiŞ 
TEKRAR 
BAŞABIYA ULAŞTI 

D 
iyarbakır cezaevi, sömürgeci 
faşist cuntanın karanlık yöneti
minden bu yana, siyasal dilde 
sürekli gündeme geldi. Yine 12 

Mayıs'ta Kürdistan'lı devrimci Ulusal 
Kurtuluşçularİn esir alındığı, Diyarba
kır zindanlarında, direniş başladı. 

Direniıe 4(KJ dolayında devrimci tu
tuklu katıldı. Yani hemen hemen 
cezaevinin tümü direnişte yer aldı. Bir 
haftalık oldukça ciddi ve sert mücade
leden sonra bağımsızlık savaşçıları 

taleplerini kabul ettirerek, amaçlanna 
ulaştılar direnişe ve son verdiler. 

Neden bu direnişe başlandı ? Acaba 
devrimciler "ölüm orucuna" git
mekten zevk mi alıyariardı ? Yoksa 
rejim yapmak için açlık grevine baş
vurmalarımı gerekiyordu? Yoksa, 
faşist Türk Devleti yöneticilerinin 
defalarca demagojik bir ıekilde faşist 
propagandalarına hizmet amacıyla 

söyedikleri gibi, siyasal amaçla, "siya
sal mesaj" vermek için mi gidildi dire
nişe ? Kuşkusuz bunların hiç biri 
neden değildir. Böyle olmadığı bugün 
artık Türkiye ve Kürdistan gerçekli
ğinden rahatlıkla çıkarılmaktadır. 

Özellikle de Diyarbakır zindanının 8 
yıllık işkence ve katliam tarihi bunu 

M. ZİLAN 

açık bir biçimde ortaya koyuyor. 
Sömürgeci Türk Devleti yöneticileri 
Kürdistan ve özeliklede Diyarbakır'da 
sürekli bir yok etme politikası hayata 
geçirmeye çalışmışlardır, ve çalı

şıyorlarda. Bu yoketme sıradan bir 
işkence ve katliamla açıklanacak tür
den degildir. Bugün artık her sagduyu 
sahibi kişi, Diyarbakır zindanında 

işkence ve katharnın sürekli yaşam 
olduğunu görmekte ve bilmektedir. 
Işkence ve zülmün dozu öyle bir 
düzeye vardırılınıştır ki, artık Diyar
bakır cezaevinde yaşayan koşullanJan 
degil ölüm koşullarından bahsetmek 
gerekecektir_ En agır işkence ve ölüm 
koşulları yaratılarak devrimciler adım 
adım katlettirilmek istenmektedir. Bir 
dönem bu ölüm koşullanndan geçmek 
zorunda kalan tutuklularında haklı 

olarak vurguladıkları gibi, Diyarbakır 
zindam Vietnam'da Saygon zindanla
rını bile geride bırakmış bulunmakta
dır. Tarafsız gözlemciler de aynı 

şekilde bu kanıdadırlar. Böyle olma
mış olsa, evlatlarını desteklemek ama
cıyla dışarıda dayanışma direnişle

rinde bulunan Kürdistan'lı analar, 
bütün dünyanın gözleri önünde bu 
barbarlığı, bu vahşeti protesto etmek 

için kendilerini yakmaya neden giriş
sinler ? Anaların bu ciddi ve anlamh ; 
ve o kadar da saygıdeğer ve önünde 
eğilinecek bu eylemlerinin anlamı 

baıka ne olabilir ? Bütün dünyaya 
ibret olacak bu eyleme neden başvu
ruyorlar ? Yine aynı şekilde, en başta 
Kürdistan'lı analar olmak üzere tutu
klu yakınları bütün haykırışlarıyla 

neden şunları aduyuruyorlar ? "Çocu
klarımızı hergün yeniden öldürüyorsu
nuz. Hergün yeniden İ§kencc çıglıkla
nnı duyuyoruz. Ana yüregi bunlara 
dayanamaz. Eğer çocularımızın -
tutukluların - isteklerini yerine getir
mezseniz. cezaevinde çocuklarımızı da 
ve kendimizi de toptan ateşe verece
ğiz. Hiç olmazsa çocuklarımız sizin -
Türk Devleti kastediliyor- ellerinizle 
ve işkence ile öldürülmüş olmazlar" 
Insanlarımızı bütün savunma araçla
rından yoksun bıraktıran sömürgeci 
canavarlıga karşı, hayatlarını da 
yoketme şeklindeki direnişe vardıran 
neden ·ne olabilir? Bütün· bunların 
cevabını, bizzat soruların içinden 
çıkarmak zor olmasa gerek. Kürdistan 
halkı kendisine dayatılan çagdışı, 

bağımsızlık ve özgürlüğün ayaklar 
altına alınmasına karşı, tamamıyla 

donanmasız bıraktınlsa dahi, en yüce 
direnişler sergiliyerek özgürlügü ve 
bağımsızhgı için direnmesini bile
cektir. 

Diyarbakır cezaevindeki bu çağdışı 
koşullara karşı 8 yıldır sürekli soylu 
direnişler yükseltildi. Direnişler 

zafere ulaştı, faşist sömürgeciler 
tekrar saldırıya geçerek, devrimcilerin 
elde ettigi kazanım ve hakları yoket
mekye kalkıştılar. Bunun üzerine 
tekrar direnişe geçildi ve tekrar zafere 
ulaşıldı. Bütün bunlar etbette can 
bedeli mücadeleler sonucu gerçek
Ieıti. Işte böyle bir direni§ en son 
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Şubat ayında gerçekleşmiş, tutuklular 
30 maddelik isteklerini kabulettir
mi~lerdi. Bu istekterin önemlileri 
şöyle sıralanıyordu : Ziyaretçilerle 
Kürtçe konuşmanın serbest olması, 
Kürtçe konuşma ve savunma üzerinde 
yasagın kaldırılması, politik tutuklu 
statüsünün tanınması, "Tek tip Elbise" 
nin kaldırılması, ceza ve yargılanma
nın uluslararası hukuk narıniarına 
uygun düzenlenmesi ve bir dizi başka 
ekonomik, demokratik haklar ... Bu 
taleplerin büyük bir kısmı 12 günlük 
direniş sonucu elde edilmişti. Bu dire
nişte M. Emin Yavuz adlı devrimeiyi 
kaybetmemize ve onlarca devrimci 
tutukineiddi hayati tehlikeler atiatma
larma ragmen ; elde edilen başarı 
devrimci demokratik kamuoyunda 
olumlu bir etki yaratmıştı. Ancak daha 
bu olayiann üzerinden 2 ay gibi kısa 
bir zaman geçmeden, hastalanıpta 
hastaneye kaldırılanların bir kesimi 
daha cezaevine dönmeden cezaevinin 
sivil yönetime devredilmesi maskesi 
altında faşist Türk Devleti tekrar saldı
rıya geçip_b(itün elde edilen hakları 
iptal ettiğini aÇ)klıyordu. Tek Tip Elbi
se'den başlam~k üzere bütün eski, 
işkenccci ko~ullan uygulamaya 
sokmak amacıyla saldırıya geçiyor. 
Bunun üzerine cezaevinde ciddi çatış
malar meydana geldi. Hatta degiıik 
kogu§ularda yataklardan barikatlar 
oluşturuldu. 12 Mayısta açlık grevine 
başladıklarını (Tutuklular KA W A ve 
PKK davasından yargılanan temsilci
leri aracılıgıyla) ziyaretçilerine basımı 
ve kamuoyuna duyuruyorlardı. 

14 Mayıs günü ise, 40'a yakm tu
tuklu annesi ve yakınlarıda Diyarbakır 
SHP il binasında dayanışma amacıyla 
açlık grevine başhyorlardı. Aynı gün
lerde dayanı~ma eylemleri Kürdistan, 
Türkiye ve Avrupa'ya yayıldı. Türk 
Devletinin bu iki yüzlü tutumunu pro
testo amacıyla çe§itli kurulu~ların pro
testo telgrafları çekmesi saglandı. 
Almanya'da dayam~ma amacıyla açlık 
grevi örgütlcndirildi. 17 Mayıs günü, 
Halepçe katlİarnı sorunuyla birlikte 
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·Diyarbakır'daki Açlık grevi "Yeşilci
ler" aracılığıyla Alman parlemento
sona getirildi. 

Diyarbakır'da dayanışmada bulu
nan Ana 'ların anlam h ve soylu eylemi 
kamuoyunda büyük yankılar uyandır
dı. Dayanışriıa amacıyla açlık grevinde 
bulunan annelcr, tutuklu yakınları ve 
devrimcilerden oluşan kalabalık bir 
kitle 16 Mayıs akşamı Belediye önüne 

dogru yürüyüşe geçtiler. Belediye 
önünde oldukça kalabalık bir kitlenin 
hazır bulundugu bir esnada KA WA 
davasından yargılanan Mahmut Şahin 
annesi Rahime Şahin Ana ile PKK 
davsından yargılanan Mehmet 
Şener'in annesi Şener Ana üzerlerine 
benzin dökerek kendilerini yakma 
eylemini ba§lattılar. "Insanlık onuru
muz i~kenceyi yenecektir" "Adalet 
istiyoruz", "Özgürlük istiyoruz" slo
ganlarıyla 

alevler içinde sloganlar haykıran Ana
ları çevrede bulunan kalabalık yan
maktan kurtardı. Faşist güvenlik 
kuvvetleri bunun üzerine toplanan 
kitle üZerine saldırdı. Iki Anayı göz 
altına alarak hastahaneye kaldırdı. 
Dışarda yükselen protesto sayesinde 
iki Ana'yı, polis daha sonra serbest 
bırakmak zorunda kaldı. Bütün bu 
direnişler karşısında, sorunun ıyi 
olmadıgını gören, Faşist Türk Devleti, 
tekrar devrimci tutukluların isteklerini 
kabul ettiğini açıkladı. 

Kürdistan'da en temel insan hakları 
ugruna dahi can bedeli bir direniş 
zorunlulugunu bir kez daha göste
riyordu. 

Bagımsızlık ve özgürlügüne düşkün 
Kürdistan halkı Ulusal Kurtuluş 
mücadelesinde "can bedeli direniş 
çizgisinin önemini ve bu öneminni 
içinden fışkıran zaferi bir kez daha 
görüyor ve dünyaya gösteriyordu. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücade
lesinin en degerli evlatlannın bir bölü
münü tutsak alan faşist-sömürgeci 
Türk Devleti Diyarbakır zindanında 
kelime ve cüm!elerin gücüyle ifade 
edilerniyecek en barbar, en aşagılık, 
en çagdışı, bütünüyle lanetli işkence 
ilc bezenmiş saldırılarını insanlık tari
hinin bütün ileri degerierine karşı, bu 
anlamıyla bütün insanlıga meydan 
okuyarak pervasızca harekete geçir
mektedir. Ancak son bir kaç yıllık tari
himiz de açıkça göstemektedir ki, 
Türk Devletini bu barbar saldırılarda 
dahil hiç bir yöntem, hiç bir güç Kür
distan Devriminin zaferi karşısındaki 
acı sondan kurtaramıyacaktır. Kürdis-



tan halkı ve onun kopmaz bir parçası 
olan, onun yüreği ve beyninin bir par
çası olan esir alınmı§ devrimciler hep 
yenen zafere giden taraf olacak ; Türk 
Devleti ise hep yenilen taraf olacaktır. 
Bu tarihi geli§memin zorunlu ve man
tiki sonucudur. Çünkü Türk Devleti 
çürüyen, yok olmaya mahkum olan, 
ve dünya çapında da bir dizi Ulusal 
Kurtuluş devrimleriyle büyük oranda 
yerle bir edilen barbar, çagdışı sömür
geciligi temsil ederler ; Kürdistan 
halkı ve Ulusal Kurtuluşçulanda 

yeniyi, gclişcni, haklıyı, dünya halkla
rının desteğini alan ve yüce bir davayı 
temsil etmektedirler. Türk Devleti 
Kürdistan halkına karşı haksız, gerici 
ve barbar bir savaş yürülüğünden 

yenitmek zorundadır. Bir diğer açıdan 
soruna bakıldığında ise Kürdistan 
halkına karşı bu dünya halklarının 

nefret ve lanetini kazanmış haksız 

savaşı yürüten Türk Devleti dünya 
tarihine ve insanlığa kar§ı suçlu 
konumdadır. Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Mücadelesini, halkının kurtuluşu 
ve mutluluğu için her an yükseltme 
sevdasında olan, bu uğurda en yüce 
duygutarla içinde ve dışında ölümü 
kucaklamaya hazır komünistler ve 
diğer devrimciler ise tamamen haklı 
bir kanumdadırlar. Onlar, haklı 

konumda olmanın ötesisinde, soylu ve 
yüce bir davanın, dünya halklarının ve 
binlerce yıllık tarihin desteğini alan, 
Kürdistan Bağımsızlık Mücadelesinin 
önderleri, yiğit neferleri olarak tarihe 
geçeceklerdir. Bundan ötürü, Türk 
Devleti bugün dünya halkları ve tarih 
karşısında sanık sandalyesinde otur
maktadır. Kürdistan'lı komünistler ve 
devrimciler bu gcrçekt_en ötürü cezae
vlerinde ve mahkemelerde Ulusal 
Kurtuluş ve Sosyalizm bayrağını 

yükselterek. esasında Türk Devletini 
yargılamaktadırlar. Türk Devletinin 
bütün barbarca saldırıları bu gerçeği 
çarpıtmaya yetmediği, onu acı sonu, 
ve yıkımdan da kurtaramıyacaktır. 
Zindanlarda, bu nedenden ötürü Kür
distan 'lı komünistler ve diğer Ulusal 
Kurtuluşçular haklı ve güçlü konum
dadırlar ve bütün dÜnya halklarının 
destegine sahiptirler. Kawa davasın
dan yargılanan komünistler ve devrim
ciler bu gerçeği en kararlı ve en bilinçli 
bir biçimde savunmalarında dile getir
diler. Yine, onlar, bu gerçekten güç 
alarak, Kürdistan proletaryasının ve 
Ulusal Kurtuluş Davasının zafere 
giden yolunun mutlaklığını gösterdi
ler. Bundan dolayı, onlar, halkların 
saygı ve destegini kazanırken ; Türk 
Devleti hergün daha fazla nefret 
kazanmakla, çıkınaza girmekte ve 
tecrite ugramaktadır. 

Dünya halklarının desteğini, sevgi 
ve saygısını herzaman kazanacak Kür
distan Ulusal Kurtuluş Davasının 

savunucuları olan Diyarbakır zinda
nındaki devrimciler kazanan taraf 
olmaya devam edecektir. Sömürgeci, 
ijgalci Türk Devleti Kürdistan'dan 
defol up gidince ye kadar bu gerçek hep 
böyle ijliyecektir. 

NOT: Yazı y<ıyına verildiği anda, Diyarbakır 
cezaevinden elimize ulaşan bilgilere 
göre. ce7.acvi yöneticilerinin verdikleri 
s.özde tekrar durmadıkları, tekrar s.aldı
rılara geçtikleri söylenmektedir. Kürdis
tan'lı komünistlcrin ve devrimcilerin 
Kürtçe savunma yapma ve bu doğrul
ıuda karar alma ve bunu hayata geçirme 
tavırlarının artık gündcmleştigi bir 
dönemde : ceza evi yönetiminin tanıdığı 
30 maddelik talepleri uygulama yerine 
çeşitli yöntemlerle haskılara ba~vurul
duğu bildirilmektedir. Polisin isıediği 
zaman içeri girerek istediği unsuru 
tekrar i~kcnceye alıp götürdüğü belirtil
mektedir. 

• 
AYDIN CEZAEVI 
iKiNCi . 
"DiYARBAIUR" 
YAPILJWAK 
ISTENIYOR 

B 
ir çok devrimci tutuklu 
Diyarbakır cezaevinden 
başta Aydın olmak üzere 
değişik cezaevlerine "si

villeştirme" adına yollanırlar. Sömür
geciler açısından tek bir amaç vardır. 
Her şart altında direnişi, mücadeleyi 
dagıtmak ve yok etmek. Fakat gelece
gi1 iyiyi, güzeli 1 doğruyu temsil eden 
devrimcilerin de görevi bu düzeni 
degiştirmektir. Kuşkusuz ki direnme
den mücadele etmeden, örgütlenme
den öylesine, kcndiliğindencilikle kur
tuluşumuz olmaz. Bugün Kürdistan ve 
Türkiye cezaevlerinde tüm baskı ve 
zulümlere rağmen yine direnişler 
oluyorsa, cezaevleri birer okul haline 
getiriliyorsa gelecek güzel günlerin 
bizim ellerimizde oldugunu da göste
rivor. 
'Aydın cezaevinde 400 den fazla 

tutukluya karşı faşist sömürgeciler bir 
provakasyon düzenleyerek saldırdılar. 
Yangın ve gaz bombalarının eşliginde 
gerçekleştirilen bu saldırılardan 
hemen hemen bir çok tutuklu yaralan
dı. Devrimci tutuklularda ellerine ne 
geçirdilerse, onlarla, kendilerini 
savunmaya çalıştılar, Direnişin 

önderlerini katıetmek isteyen faşist 

cellatlar yaralıların tedavi istemlerini 
redettikleri gibi onları sorgu ve işken
ceden tekrar geçiTttiler. 

Cezaevi yöneticileri, görüşü yasak
lamış durumdalar. Aynca mektupları 
da vermiyorlar. Böylelikle yaptıklarını 
gizlemek istiyorlar. }\ma boşuna 

toplum 12 Eylül 1980'nin ilk başlarını 
yaşamıyor artık. 

Kawa davasından yargılanıp idam 
cezası alan Ali Biçer ile Kawa dergisi 
sahibi Abdullah Soydan'da bu cezae
vinde bulunuyorlar. 

Ali Biçer yakalanıp işkenceden 

geçirildikten sonra televizyon kamera
larının karşısına çıkarılmış o da 
milyonlarca kişiye ; 

"Bir agayı vurdugum için 
mutluyum 
Fakat bir insanı 
öldürdüğüm için ise 
üzgün üm" demişti. 
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IJiwlarıuaat Komünist Hareketin geçmişten günü
milzll tarihini incelemek ve açıklamak için çeşltU 
yonnn,. belge ve tartJşma yaztlannı sayfalanmtzclan 
~- Bir başlangıç olması içinde Enterna
IIYOfiBIIer hakkında genel bir bilgiyi sunuyonız. 

Intrrnaayonallrr iırrtnr 
HerışK. 

--!.ENTERNASYONAL-----=======~ 
1834 de Alman mültecileri Paris'te 

illegal "Demokratik Cumhuriyetçi 
Birligi"ni kurdular. Iki yıl sonrada 
"Adiller Birligi" adlı ayrı bir dernek 
çogu proleter olan ki§ilerce kuruluyor
du. Demokratik Cumhuriyetçi 
Birlik'ten üyelerin çogu ayrılıp, "Adil
ler Birligi"ne katılırlar. "Adiller Birli
ği" Fransız işçi komünizminin bir 
Alman kolu idi. "E§itligin zorunlu bir 
sonucu olarak mal. ortaklıg1 isteniyor· 
du" dernekce. 

1836 dan 1852 ye kadar geçen 
sürede Alman işçilerinin diğer ülke
lere dagılmı§ olması nedeniyle uluslar
arası işçi hareketi, Alman hareketinin 
bir devamı olarak kabul edilirdi. 

1852 de Köln komünistlerinin 
hüküm giymeleri sonucunda Alman 
i§çi hareketi bir durgunluğa geçer. 

l§çi dernekleri Londra ve ısviçre'de 
de kurulur. Birçok unsuru içlerinde 
barındırırlar. Çalı§maların · agırlık 
merkezi Londra'ya kaydınldıktan 
sonra artık birlik yavaş yavaş "Alman 
olmaktan da Çikıyor uluslararası bir 
nitelik kazanıyordu. Üye kartlarının 
üzerinde "Bütün Ülkelerin Işçileri 
Kardeştir" yazılıydı. Devrim Avrupa 
çapında düşünüldügünden çalı§ma
larda bu düşüneeye uygun yapılıyor
du. 

1847 de Birliğin birinci kongresi 
Londra'da toplanır. Adı, Komünistler 
Birligi olarak deği§tirilir. Birlik 
k om ünler, yönetici çevreler, merkez 
komite ve kongre biçiminde örgütle
nir. "Burjuvazinin d6vrilmesi, prole
taryanın egemenligi, sınıf karşıtlıkları 
üzerine kurulu eski burjuva toplumu
nun ortadan kaldırılması ve sınıfsız 
yeni bir toplumun kurulması" amacı 
kabul edilir. 

Ikinci kongrede Komünist manifes
tonun yazılması için Marx ve Engels 
görevlendirilirler. Daha sonra mani
festo yazılır ve bir çok dilde yayınlamr. 
Artık slogan "Bütün Ülkelerin Prole
terleri Birleşiniz" dir. 

Zaman zaman degişik Batı Avrupa 
ülkelerinde de çe§itli i§çi dernekleri 
kuruluyordu. 1848 ve 1849 devrimci 

-mücadelelerinin yenilgiyle sonuçlan
masından sonra da proletarya gizli ola
rak örgütlenmeye devam eder. 

Birlik üyelerine 1852 de Köln de 
eczalar verilir ve birlik dagıtıhr. Bir 
anlamıyla "Alman işçi Hareketi" ola
rak adlandırılan bu dönem olgunlaşma 
dönemiydi. l§çilerin kendi sınıf 
konumlarını sermayeye karşıt tarihsel 
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ve ekonomik karşıtlıgı kavramaya 
yetenekli işçilerin taparlanması döne
miydi. 

Engels, bu dönemde 3-20 kişilik 
guruplar halinde örgütlenen proletar
yanın 1852 den sonra bu biçimde 
örgütlenmesinden yana degildir. 
Alman proletaryasının açık ve gizli 
örgüte gereksiniminin olmadığını, 

"aynı toplumsal sınıftan olan ve aynı 
fikirleri açıkça söyleyen i§çilerin basit 
ve dogal ili§kisi, yok tüzükmü§, yok 
yönetici komitelermiş, yok kararlar 
yada ele tutulur başka biçimler iste
meksizin, tüm Alman imparatorlu
ğunu sarmaya yetiyor." (Marks
Engels Seçme eserler c.3 s.228) diyor
du. Devamla gizli ve açık örgütlenme
leri Avrupa'da ve Amerika'da prole
tarya hareketinin güçlü olmasından 
dolayı bu tür örgütlenmelerin (açık 
gizli) artık engel durumuna geldiğini 
belirtir. Proletaryanın "ayrı bir sınıf 
durumunun kavranmasına dayanan 
basit dayanı§ma duygusu, her ülkeden 
ve her dilden emekçiler arasında, pro
letaryanın birtek ve aynı büyük parti
sini kurmaya ve sürdü rm eye yeter_" 
(age eser. s.229) diyordu. 

1. Enternasyonal 28 Eylül 1864 de 
Londra'da Saint-Marrtin's Hall'de 
toplanılarak kurulmu§tur. 
Avrupa'da devrim dalgalan hemen 
hemen 15 yıllık devrelerhalindekaba
nyordu. Enternasyonal'in kuruluşu 
tam da bu kabarına dönemine raslıyor. 

Kongrede çogunlugu Alman ve 
Ingiliz i§çiler olu§turuyordu. 

Açı lı§ konu§masını Marx yapmıştır. 
1866 da Cenevre'de 1867 de, 
Lozan'da, 1869 da Bale'de kongreler 
örgütlemişti. 

L Enternasyonal o dönemde var
olan ve i§çi sınıfı hareketi içinde 
değerlendirilen tüm yapılanmaları 
kucaklamı§tı. Bu yapılanmalar kendi 
bildikleri doğrultuda hareket 
ediyorlardı. 

Kuruluş, baskılı dönemin sonuna 
doğru uyanmakta olan Avrupa'daki 
işçi hareketinin iç polemiklerden 
kaçınınayı gerektirdiği II. impara
torluk dönemine rastlar. Proletarya
nın uluslararası birligi ön plana bu 
dönemde çıkar. 1864 de yani kuruluş 
yılında uluslararası birliğin anlamı 
henüz tam anlamıyla bilince çıkmış 
dcgildi. Çe§itli Batı Avrupa ülkele
rinde yıgınlar henüz harekete geçmi§ 
değilerdi. Başı çeken Alman komü
nizmi ise partileşmemişti. Prodoncu-

luk da henüz birçok yönleriyle geliş
memişti. Ingiliz sendikalarının enter
nasyonle katlimaları dahi mevcut 
durumunun ne olduğunu bize açıkla
maktadır. !§te bu çe§itli farklılıklara 
rağmen ilk başarıda enternasyonalin 
parçalanacagı açıktı. Engels, "bu ilk 
başarı, ruh bakımından kesinlikle 
Enternasyonalin çocuğu olan Paris 
komünü oldu. Her ne kadar Enter
nasyonal, Paris komününü tezgahlan
mak için serçe parmağını bile oynat
madıysa da ve gene de haklı olarak 
ondan sorumlu tutulduysada, bu böy
ledir. Komün ile birlikte Enternasyo
nal, Avrupa'da manevi bir güç duru
muna gelir gelmez kavga başladı." 
diyordu. (Gotha Programının Ele§ti
risi s. 127-129) 

Artık her görüş Paris Komününün 
örgütlenmesinden pay çıkarmaya 
çalıştığından artık parçanlama kaçınıl
maz oluyordu. Üstelik Belçikalı Pro
doncular, Bakuninle birlikte çalış
maya başlıyorlardı. 

La Ha ye kongresinde beklenen son 
gelmiştir_ Fakat üstyönetimin Ameri
ka'ya taşımasına karar verilir. Ameri
ka'da bir§eylerin yapılacagına inanılır. 
Fakat orada da prestij kaybedilir. Öyle 
ki Engels, "ve bundan sonra Enternas
yonal' e yeniden hayat verebilmek için 
herhangi bir çaba delilik ve israf olur" 
diyebiliyordu. (age, aynı yerde) 
» Enternasyonalin on yıllık süre 
içinde Avrupa i§çi hareketine önemli 
derecede etkide bulunduğu açıktır. Bu 
yönüyle geçmiş çalışmalarına gururla 
bakılabilineceğini açıklar Engels. 
"Ama eski biçimiyle, arnrunu 
gerektirdiginden fazla sürdürmüştür. 
Eski tarzda yeni bir En temasyonali, 
bütün ülkelerin proleter partilerinin 
ittifakını canlandırmak için, tıpkı 
1849'dan 1864'de kadar oldugu gibi, 
i§çi hareketinin genel olarak yıkıma 
uğraması gerekir. Oysa proleterya 
alemi pek büyümüştür, pek geni§le
miştir. Öyle sanıyorum ki, bundan, 
sonraki Enternasyonal-Marks'ın ya
pıtlarının bir kaç yıl etkisini gösterme
sinden sonra dogrudan doğruya 
komünist bir nitelik taşıyacak ve bizim 
ilkelerimize dayanacak." (Age, aynı 
yerde) diyordu. 

ı. Enternasyonal, yan-sosyalist ve 
sosyalist grupların yerini alacak etkili 
bir savaş aracı olarak düşünülmüş ve 
kurulmuştur. Tüzüğünde ve açılış 
konuşmasında bu belirtilmi§tir. l§çi 
hareketinin gelişmesi, bu guruplarıo 



veya Marks'ın, deyimince mezheple
rio gelişmesi ile ters orantılıdır. Işçi 

hareketinin görece zayıf olduğu 

dönemlerde bu mezhepterin varlığı 

meşru kabul edilebilinirdi. Ama işçi 

hareketinin belli bir olgunluğa varma
sıyla mezhcplerin meşruluğuda tabiki 
gerici bjr nitelik taşıyacaktı. 

Marks ve Engels, Avrupa çapında o 
dönemlerde bir devrimin olacağına 

inanıyorlardı. Bu nedenle oluşturulan 
Enternasyonal içinde mezhepterin 
kendi varlıklan m sürdürme ye çalışma
larını haklı bulmaz. Olu§turulan 
Genel Konseyde, mezhepler arasında 
kıyasıya mücadeleler olur. Kongreler
de, ve özelliklede Genel Konseyin 
içinde çeşitli mezheplerle tartışmalar 
derinleşir. 

I. Enternasyonal'in tarihinde ülke
ler arasında mezheplcrin etkinliğine 

göre egemenlikler belirir. 
Paris'te Prodoncular egemendiler. 
Derneğinde kurucuları olduklanndan 
ilk dönemlerde etkinlikleri normaldi. 
Fakat daha sonra aralarında kollekti
vist, pqzitivist v .s. gibi yeni gurup laş
malaroldu. 

Almanya'da Lassaile gurubu ege
mendi. Kendi gurupsal yapılarını 

dağıtmaktan yana değillerdi. 
1868 de Bakünin Enlemasyonale 

katılır. Amacı kendi önderliginde 
"Sosyalist demokrasi ittifakı" adıyla 

bir ikinci enternaSyonal kurmaktı. 

Eklektik bir programı vardı. "Sınıflar 
arasında eşitlik" "miras hakkının kal
dırılması" "dinsizlik" "siyasal hareke-

tin dışında kalma" gibi önermelerle 
hareket eder. Fakat bu görüşler 

yinede yankı bulur. ısviçre'nin Cenc
. vre Kantonunda, I talya ve lspanya'da, 
Belçika'da taraftar bulurlar. 

Genel Konsey, mezheplerin W eri 
karmaşık ve işlemez durma getirmesi 
sonucu La Haye kongresince Ameri
ka'ya taşmmca, Avrupa'da ki çalışma 
tarzı Amerika~da uygulanmaz. 
"Mezheplerin ve her türlü amatör 
guruplarıo işlerini bitirmek ve gere
kirse bunları ihraç etmek üzere yasal 
silahlar sunınaktan" bahseder Marks. 
Açıktırki siyasal iktidara gelmek için 
işçi sınıfının bir örgütünün olması 

gerektiğinden hareketle yola çıkıyor
du. 

Engels Encternasyonal'in " ... amacı 
Avrupa ve Amerika'nın bütün militan 
işçi smıfını tek bir dev ordu halinde 
birleştirmekti. Bu nedenle manifes
toda kullanılan ilkelerden yola çıka
mazdı. Ingiliz işçi sendikalarına, Fran
sız, Belçika'lı, !talyan ve Ispanya! 
proudhonculara, Alman Lassakılara 
kapılarını kapamayacak bir program 
zorunluydu" diyerek oluşturulan 

Enternasyonal, çalışmaz hale gelin
cede dağılıyordu. 

1848-1871, lı yıllar arasında 

Marksizm egemen bir öğreti değildi. 
Sosyalizmin birçok gurup veya eğilim
lerinden biri idi. Egemen olanlar 
çoğunlukla Rusya'daki Narodiklere 
denk düşen guruplardı. Paris Komü
nün yenilgisi bu döneminde kapandı
gını gösteriyordu. 

ll .. ENTERNASYONAL 
I. Enternasyonalin kapatılmasından 

sonra çeşitli Avrupa ülkelerinde yapı
lan işçi kongrelerindeki eğilim yeni bir 
enternasyonalin yaratılması biçimin
deydi. 

Bu yıllarda serbest rekabetçi dönem 
giderek yerini tekellere bırakıyordu. 

Paris Komününün yenilgisi hatıda 
bir anlamıyla burjuva devrimlerinin 
sonunu getirmemişti. 

"Batı, gelmekte olan değişimierin 
'barışcı' hazırlıgı evresine girdi. Sosya
list Partiler, özellikle proleter nitelikte 
olanlar, her tarafta kuruldu ve burjuva 
parlementarizmini kullanmayı ve 
kendi günlük basınını, eğitim kurum
larını, kendi sindikalarmı ve kendi 
kooperatİf birliklerini kurmayı öğren
diler. Marks'm öğretisi tam bir zafer 
kazandı ve yayılmaya başladı (aç. 
Lenin) Proletaryanın güçlerinin seçil
mesi ve toparılması ve geleceğin 

savaşları için hazırlanılması, yavaş 

ama sürekli bir gelişim gösteriyordu. 

(Lenin, Marks-Engels, Marksizm-s. 
94) 

"... Marksizm, daha o dönemde 
emekçi hareket içindeki öteki bütün 
ideolojiler üzerinde tartışmasız bir 
zafer kazanmıştı. 

Doksanlara doğru bu zafer anaçizgi
leriyle tamamlanmıştı. Proudoncu 
geleneklerin kendisine hepsinden çok 
zemin buldugu latin ülkelerinde bile 
işçi partileri programlarını ve taktikle
rini Marksist temeller üzerinde kurdu
lar. Emek hareketinin dönemsel 
uluslararası kongreler biçiminde yeni
den canlanan uluslararası örgütü ta 
başından beri ve hemen hemen hiç 
mücadele olmadan marksist görüşün 
bütün temellerini benimsemişti. "(Le
nin, Marks-Engels, Marksizm s.253-
254) 

Çeşitli ülkelerde toplantılar düzen
lenir. 1789 Fransız Burjuva devriminin 
100. yıldönümü kutlamaları sırasında 

1889'da Paris'te uluslararası Sosyalis
tler de toplanırlar. 
"Marksist görüşün bütün temellerini 
benimsemiş" (Lenin) bir örgütlenme 
olarak ortaya çıkar. 

Il. Entemasyanalin uluslararası 

sosyalist bürosu, kurulmasından 7 yıl 
sonra ancak 1896'da faaliyete giri
şiyordu. 

Il. Enternasyonalciler çoğunlukla 
sosyalist kongreler toplamada başan
lıydılar. 

1893 deki Zürih kongresinde Anar
şistler, burjuva ve sosyalist devletlerin 

,tümüne karşı olduklarını bir kez daha 
tekrarlıyorlardı. Onlar radikal eylem
Iere geçilmesinden yanaydılar. 

1910'da ki Kopenhag kongresinde 
ise bir savaş s1rasında Sosyalisterin 
tavrının ne olacağını tartışıyorlardı. 

1912'de ki Balkan savaşlan sıra

sında Basel'de yapılan toplantıda 

savaşa karşı iç savaş tartışılıyordu. 

I. Dünya savaşının patlak v~rmesi 
kar§ısında Il. Enternasyonalin bir çok 
partisi kendi hükümetlerinin yanında 
saf tutuyorlardı. Esasta II. Enterna
syonal içinde üç ana egitim vardı. 

Birinci eğilim ; lafta sosyalist, fiiliyafta 
şovenist olan sosyal şovenler oluştu
ruyordu. Bunlar vatan savunması adı 
altında kendi burjuvalannın yanında 
saf tutmuş/ardı. Işçi sınıfının düşmanı 
olan bu eğilimin sahipleri artık burju
vazisiyle birleşmişlerdi. 

Rusya'da Plehanov, Almanya'da 
Scheidemann, Fransa'da Renandel, 
Guesde, Sembat, ltalya,da Bissolati, 
Ingiltere'de Hyndamn, Fabyanlar, 
Laburistler, Isveçte Branting, Hollan
da'da Troelstra, Danimarka'da Sta
ning ve Amerika'da Victor Berger gibi 
(bk. Lenin Nisan Tezleri s.54) 

Ikinci egilim ; bunlara merkezci
lerde denir. Sosyal şövenistier/e ger
çek enternasyonalci/er arasında kalan
lara deniliyordu. 

Merkezciler, kendilerinin gerçek 
enternasyonalist, marksist oldukları
nı, söylüyorlardı. Barıştan yana poli
tika izlediklerini, hükümetleri barışa 
zorladıklarını. sosyal şovenlerle barış
tan yana olduklarını tekrarhyorlardı. 
Merkezciler kendi hükumetlerine 
karşı bir devrimin zorunluluguna inan
mış değillerdi. Onun içindirki dala
maçlı, kaçamak görüşler ileri 
sürüyorlardı. 

Merkezi oluşturan unsurlar legalitc
nin batağına batmış, devrimci gelenek 
ve görenekieri bozulmuş kişilerdi. 

Bunlar ayrı bir sınıfı temsil etmiyorlar
dı. Bunlar 1871-1914 yılları arasında 
yeniden oluşturulmak isteninten işçi 

mücadelesinin yavaş, metodlu, 
çalışma döneminin ; yerini, sosyal 
devrim çağının aldığı (1914 sonrası) 
evre arasındaki geçişi temsil etmektey
diler. (bkz. Lenin, Nisan Tezleri s.55) 
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.ı egilimin ba§lıca teırısilcisi Kaut· 
sky"di. En önde gelen liderken 1914 
sonrası anti-marksist bir konuma 
düşüyordu. Kautsky ile Haase, Lede
bour bu egilim temsilcileriydiler. Bun
lara Reichstag "Işçi Ligası" da denilir
di. Bu akımın Fransa'daki temsilcileri 
Longuet, Prcssemane idi. Bunlara 
"'azınlıkcılar" da denilirdi. Ingiltere'de 
Philip Snouder, Ramsay Mc Donald 
ile "Bagımsız l§çi Partisinin", "Büyük 
Britanya Sosyalist Paritisinin" liderle
ride buna dahildi. Amerika'da Moris 
Hilquitt, Italya'da Turati, Trcvcs, 
Modigliani, ısviçre'de Robert Grimm, 
Avusturya'da Victor Adler, Rusya'da 
Akselrod, Martov, Çheydzc, Tscrctlci 
v .s. başlıca önderleriydi. 

Sosyal şövenizminden, Merkezcile
re, veya tersi de olurdu, bazı unsurlar 
saf değiştiriyorlardı. Fakat bu durum 
hiçbir şekilde sınıfların da yer degi§tir
digi veya ortadan kalktıgını göstere-
m ez. 

Üçfıncü eğilim ; "Zimmervald solu" 
olarak filiyatta gerçek enternasyona· 
lizmi temsil eden/erdi. Bunlar, ilk iki 
egilimden tamamen ayn idiler. Kendi 
öz burjuva/arına karşi mücadeleyi 
temel almışlardı. Ilkeleri, "baş düş
man bizim kendi ülkemizdedir" 
diyorlardı. 

Almanya'da Spartaküs'cüler, ve 
önderleri Karl Liebkenecht ve Bre
men'de çıkan Arbeiter politik gazetesi 
çcvrcsidir. Fransa'da Loriot, Cenc· 
vre'de Dcrnain dergisini çıkaran Fran· 
sız Henri Guilbeaux, Ingiltere'de, The 
Trade-Unionİst gazetesi çevresi, Bri
tanya Sosyalist Partisinin bazı üyeleri, 
Amerika'da Sosyalist I§çi gazetesi, 
The International gazetesi çevresi, 

Hollanda 'da De Tibune gazetesi 
çevresi, Isveçte Lindhagen, Ture Ner· 
mann, Carlsson, Danimarka'da Trier 
ve arkaka§ları, Bulgaristan'da Tes
niyakiler, I talya'da Constantin Lazari, 
Polanya'da Radek, Hanecki, R. 
Luxembourg, ısviçrede Zurich kon· 
gresinde ·savaşa karşı savaş bildirisi 
sunan sollar, Avusturya'da F.Adler 
önemli isimler olarak sayılabilinirler. 
Bu kişilerin şahsında somutlaşan 
nüans ayrılıkiarım Lenin önemli gör· 
mcz. (bkz. Nisan Tezleri s.55) Empe
ryalist savaş şartları içinde, "Sosyal 
Demokratlar arasındaki, genellikle 
sosyalistler arasındaki reformistlerle 
ile devrimciler arasındaki ayrılık, 
emperyalist savaş şartları içinde 
zorunlu olarak dcğişiklige uğramalı· 
dır" diyor, Lenin. (Age. s.56) Ve 
devamla burjuvaziden tam kopma 
olmadan onlardan reform talebinde 
bulunmanın boş olacağını vurgular. 

Gerçek Enternasyonalciler II. 
Enternasyonalden kaparlar. Esasta 
19.14 bu enternasyonalizmin dağılma 
tarihidir de. 

Ikinci Enternasyonal bir çok ülkede 
hareketin, genişlemesinin, yıgınlaş
masının hazırlandığı bir dönemi 
belirlemiştir. 

"Burjuva demokrasisi gününü dol· 
durmuştur, tıpkı ll. Enternasyonal 
hareketin görevi i§çi yığınlarını bur
juva demokrasisi çerçevesinde eğit· 
rnek olduğu zamanlarda tarihsel ola
rak gerekli ve yararlı işler yapmış 
olduk-
ları halde, gününü doldurmuş olması 
gibi" (Lenin, Marks' Engels, 
Marksizm s.459) 

lll. ENTERNASYONAL 
II. Enternasyonal merkezcilerin ve 

sosyal sovenlerin eline geçince, savaşı 
içsavaşa çevirmek isteyenler ayrılırlar. 
Sayıları az olan bu sosyalistlerin işçi 
sınıfının gerçek temsilcileri olmadığını 
getirmez. 

Lenin, savaşın devam ettiği yıllarda 
merkezcilere ve sosyal :şovenlere karşı 
amansızca mücadele yürütür. 
Merkezcilerin çeşitli uluslararası kon· 
greler ve konferansiara sığınıp barışı 
beklemeleri karşısında onları hayal· 
!ere kapılmakla eleştirir. 

Savaşın devam ettiği yıllarda 
1917'de Sovyet Cumhuriyeti kurulur. 
Artık kapitalist dünyanın saldırıları, 
tecrit politikası bu en özgür ülkeye 
karşı uygulanır. 

Avusturya-Macaristan ve Alma· 
nya'da 2 milyon işçi sovyetlerin alman· 
lar'a yenildiği ve ağır bir fatura ödediği 
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Brest · Li tovsk antlaşmasını kınaya
rak, genel greve gidiyordu. 

Ocak 1918'de Finlandiya'da ki pro
leter ayaklanmayı Almanlar bastı
rıyordu. Keza, Çekoslavakya'da, 
Lehistan'da, Batı Ukrayna'da Roma
nya'daki işçi hareketleri Sovyet devri
mini bastıİrnak isteyen tüm emperya
listleri zor durumda bİrakıyordu. 3 
Kasım 1918 de Kuzey Almanya'nın 
liman kenti Kiel'de ki donanınada 
isyan patlak veriyordu. Bunu 9 Kasım 
1918'de de Spartakist'lerin Berlin'deki 
ayaklanması izliyordu. 

Ingiliz işçileride 1919'sla "Sovyet 
Rusya'dan ellerinizi çekin" sloganını 
haykırıyorlardı. Fransız askerlerinden 
bir ktsmı Sovyet işçileriyle ilişkiye geç
tiler. Donanmaianna kızıl bayraklar 
çektiler. 

Arjantin'de, Brezilya'da, Meksika, 

Peru. Uruguay, Şili'de işçiler Sovye
tler'e dayanışma gösterilerinde bulu
nuyourlardı. Çin'li komünistler 4 
Mayıs'da ayaklanıyorlardı. Kore'de, 
Endonezya'da, Suriye, Lübnan, 
Mısır, Irak, Libya, Lübnandaki anti
emperyalist mücadeleler Sovyetlerin 
güç taparlamsına neden oluyordu. 

Işte bütün bu abluka ve karmaşalık 
içinde üçüncü Enternasyonalin topla· 
nılmasına çalışıhyordu. Işçi sınıfının 
gerçek temsilcileri olarak bir dünya 
partisinin yaratılmasına çalışıltyordu. 
S.B.K.P. MK'nin aldığı bir kararla 2-7 
Mart 1919'da Moskova'da örgütün 
temelleri atılıyourdu. Daha önce Ocak 
1918'de Petrograd'da ön bir toplantı 
yapılmıştı. 

Sol Sosyalist Devrimciler, Isvcç, 
Norveç, Ingiltere ve ABD sol Sosyal 
Demokratları, Polonya, Romanya, 
Çekoslavakya, Hırvatistan sosyalis
tleri toplantıya katılmışlardı. Savaşa 
karşı iç savaş ve Sovyetlerin desteklen· 
mesi kurulacak olan yeni Enternasyo
nalin en çok tartışılan konularıydı. Ilk 
iki Enternasyonalde bagımsız, özerk 
guruplarıo varlıgı kabul edilirken 
üçüncu Entcrnasyonalde bu görül· 
mez. 

Ilkönce 39 Sol Sosyal Democrat 
parti adına bir dekalarasyon yayınla
nıyordu. 

Lenin, Eberlein (Almanya), Platten 
(!sviçre) Başkanlık kuruluna seçi
lirler. Ilk Konferansa 21 ülkeden 35 
örgüt 52 delegeyle katılıyordu. 19 
örgütün oy hakkı vardı. 16 örgütün ise 
oy hakkı yoktu. Komintern ikinci 
kogresine 37 ülkeden 67 örgütü temsi
len 217 delege katılmıştı. Kongre 19 
Temmuz 1920'de Petersburg'da başla
mış daha sonra Moskova'da devam 
etmiştir. Bu Kogrede 21 şartlı bir pro
gram partiler sunuluyordu. 21 madde· 
nin içeriginde şunlar vardı : 
1) II. Enternasyonal oportünistleri 

tüm parti, sendika ve pati emento
Iardan atılmalı. 

2) Legal faaliyetlerin yanısıra illegal 
olarakda çalışmak. 

3) Ordu içinde çalışmak. 
4) Köylülügün ittifakının sa gl anılma

sına çah§mak. 
5) Komintern'e giren her parti sosyal 

vatanservcerlige, sosyal· pasifizme 
karşı olkuğunu belirtmeli, uluslara· 
rası "milletler cemiyeti" gibi 
kurumlardan demokratik bir geli§· 
mcnin beklenemiyecegi. 

6) Reformcu ve ll. Enternasyonal 
partilerinden kesinlikle kopmak 
gerekir. 

7) Kapitalist-Empryalist ülkelerdeki 
partiler kendi ülkelerinin sömürge 
siyasetine karşı çıkmalı ve savaşım 
vermlidirler. 

8) Korointerne katılacak partiler işçi
ler arasında hücreler kurmalı, 



ayrıca II. Enternasyonalı teşhir 

etmelidirler. 
9) San sendikalarla ve Amsterdam 

Enternasyonaline karşı mücadele 
etmelidirler. 

10) Parlementodaki parti gurubunun 
faaliyetini ihtilalcı progaganda ve 
ajitasyona dönüşturmeli. 

ll) Demir bir disiplin çerçevesinde 
merkezci olmalılar. 

12) Sistematik olarak parti bünyesin
deki" küçük-burjuvalar ayıklan
malı 

13) S.B.K.P.'sini desteklemelidirler. 
14) Komuntern üyesi eski partiler bir 

komünist program taslagı hazırla
malı ve III. Ensternasyonale sun
malı ve Komuntern yürütme 
kurulunca tasdik edildikten sonra 
yürürlüge girmeli 

15) Komunterne katılacak partiler 
adlarını değiştirmeli, "Sosyalist" 
ve "Sosyal Demokrat" partiler
den kendilerini ayırt ctmelidirler. 

16) Her ülkenin komünist partisi, 
Komintern'in önemli dökümanla
rını basmalıdırlar. 

17) ll. Kongreden sonra 4 ay içinde 
kongrelerini toplamalıdırlar. 

Ayrıca partiler komintern 
kararlarını kendi örgütlerine 
duyurmalıdır lar. 

18) Komünist enternasyonale girmek 
istcyipte, girmeyen ve henüz 
taktiklerni değiştirmemiş partile
rin, ikinci kongreden önce 
Komünist Entcrnasyonale 
katılma arzularını açıkca belir
tmeleri gerekir. 

19) Korninterin üyeleri bu koşulları 

kabul etmedikleri taktirde ihraç 
edileceklerdir. 

Üçüncu Entrnasyonalin kuruldugu 
aşamada Avrupada işçi hareketlerinde 
bir kabarına olur. "Bu koşullar, ger
çektende uluslararası bir güce erişmiş 
olan çalışan halk arasındaki Sovvet 
hareketi ile ortaya çıkmıştır." (Lenin) 
Komintern, savaş sırasında bir çok 
ülkede komünist partilerin oluştuğu 
bir ortamda ortaya çıkıyordu. 

"Ve bu Enternasyonalin en belirli 
özelligi, marksizmin emretigi şeylciin 
yerine getirilmesi, yerleştirilmesi ve 
Sosyalizmin ve işçi sınıfı hareketinin 
yıllar boyu süren ülkülerininin gerçe
kleştirilmesi tarihsel görevi - işte bu 
görev üçüncü "Uluslararası işçi birliği
ni"nin bir ölçüde S.S.C.B. nin bir birli
ğine dönüşmeye başlamış olması 

olgusu içinde kendini hemen ortaya 
koymuştur." (Lenin, Marks-Engels, 
Marksizm s.455) 

Lenin, Il. Enternasyonal'den kalan 
ne kadar olumlu miras varsa ona sahip 
çıktı. "Ve proletaryanın diktatörlü
ğünü gerçekleştinneye başladı" (aynı 

yerde) diyordu. Sovyet Devletinin 
ortaya çıkması bu uluslararası ittifakın 

sağlam temeller üzerinde oturduğunu 
da gösteriyordu. Daha önceki Enter
nasyonallerde iktidar olan herhangi 
bir parti yoktu. Şimdi ise iktidar olan 
bir partinin varlığı böylesi bir ittifaka 
dahada güç veriyordu. 

Kuşkusuz ki üçüncü Enternasyona
lin kurulması, Marsizmin bir çok 
bakımdan çarpıtılmasına karı bir pan
zehir olmuıtur. Birçok ülkede işçi sını
fının öncüllerini gerçek işçi sınıfı parti
lerinde toplammasında ayrıca empe
ryalizme ve faşizme karşı birleşme

sinde önmeli bir lol oynamıştı. 
II. Dünya savaşından önce, tek tek 

ülkelerdeki iç ve dı§ durumların kar
maşıklıgı neticesinde, tck tek ülkeler
deki işçi sınıfının mücadelesinin her
hangi bir uluslararsı bir merkez tara
fından çözüme kavuşturulma çabaları 
önemli zorluklarla kar§ılaşıyordu. Her 
ülkenin tarihi gelişim ve mevcut 
durumlarının farklılığı, sosyal ve siya
sal gelişmelerinin düzeyindeki farklı
lık ve yanısıra işçilerin bilinç düzeyi ve 
örgütlük durumundaki farklılıklar her 
ülkenin işçi sınıfının öünde değişik 

görevlerin bulunması karşısında bir 
dünya partisi olarak örgütlenen 
Komüntern işlerin üstesinden gele
miyordu. 

1935'deki 7. Kongrede seksiyon
larda hareketlilik ve bağımsızlık 

doğrultusunda geliımeler olur. 
Komünist partilerin örgütsel içişlerin-e 
doğrudan müdahelenin yanlışlığı üze
rine karar alınır. ABD Komünist Par
tisi 1940'da ayrılma yönünde karar 
alır, bu durum onaylanır. 

Komünist Enternasyonalin kapa
tılma gerekçeleri açıklanırken önceli
kle I. Enternasyonalin dağıtılmasının 
nedenleri göz önünde bulundurlur. 
"Gününü doldurmuş örgütsel biçimle
rin ayakta tutulmasında yana olmadı
lar ; işçi hareketinin örgüt biçimlerini 
ve bu örgütlerin çalışma yöntemlerini 
her zaman, bütün işçi hareketinin 
temel siyasi çıkarlarına, sommutta 
varolan tarihi durumun özelliklerine 
ve doğrudan dogruya bu durumun 
doğurduğu görevlere tabi kaldılar". 

(III. Enternasyonal. Belgeler s. 284) 
I) Dünya Komünist hareketinin yay

gınlaşmış olması savaş içinde 
bulunlmasından dolayı hareketlili
gin zorunlu oması. tek bir 
merkezden yönetilmesinin engel 
teşkil etmesi, 

2) Komünist Partilerin I 9 I 9'dan bu 
yana yetkinleşmeleri ve kendi ülke
lerinde merkezi kararlar olmadan 
da kendilerini yönetebilmeleri 

3) Şavaşta olunması, sosyal demokra
tlarla cephe kurutınada burjuvazi
nin "Komünistler Moskova'dan 
idare ediliyor" propagandasını 
boşa çıkarmak için dağıtılına 

yön u nde karar alınıyor. 

Komünist Enternasyonal Yürütme 
Komitesi Prezidyumu üyeleri olan, 
Dimitrov, Ercoli (Tozliatti) Florin, 
Gottwald, Kolarov, Koplcning, Kuu
sinen, Manuilski, Marty, Pieck, Jda
now, Thorez seksiyonların önerisini 
dikkate alarak dağılmasını karar altına 
baglıyorlardı. 

ProJetariyanın uluslararası örgü
tlenmesi çeşitli denemlerdeki ihtiya
çlara göre, değişik biçimler alabilir. 
Bütün dönemler için tek bir örgflenme 
biçiminin geçerli olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Önemli olan tek, 
tck ülkelerdeki proletaryanın mücade
lesinin uluslararası niteliğini kavra
mak, onun bir parçasını teşkil 

etmektir. 
Örgütlenme biçimleri mCadele 

biçimlerine göre şekillenir. "Yalmz 
birtek gerçek enternasyonaliZm var
dır : kendi memleketinde devrimci 
hareketin ve devrimci mücadelenin 
gelişmesine feragatla çalışmak, istis
nasız bütün ülkelerde (propagandayla, 
sempatiyle, maddi bir yardımla) bu 
aynı mücadeleyi, hu aynı çizgiyi ve yal
nız bunu desteklemek. 

Bunun gerisi yalan ve manilovizm
den ba~ka bir şey degildir." (Lenin, 
Nisan Tezleri s.57) 

15 Mayıs 1943 te Komüntcrn kapa
tılmıştır ama ardından bir dizi tartış
malar bırakarak. 
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• • 
ŞEYH SAID BAREliETI 

1924-1925 
Eylü/1924 de Kürdistan Bağımsızlık Komitesi Merkez 

Komite üyesi ve gene/ başkanı Cibranlı Al bay Halıt Bey'in 
tutuklanmasından sonra ; Kürdistan Bağımsızlık Komitesi 

bir toplantı düzenledi. Toplantıda gene/ başkanlığa Şex Said 
e Piran (Şeyh Said) seçildi. Kürdistan Bağımsızlık Komitesi 

genel ayaklanma tarihi olarak Haziran 1925 i 
kararlaştırmıştı. Genel ayaklanma öncesi Şeyh Said bir 

devrim açıklamasında bulundu. Devrim açıklamasının bazı 
bölümlerini aşağıya aktarıyoruz. 

"Türkler ve Osmanhlar, islam ve halife adına, 400 yıldan 
bu yana bizleri maalesef adım adım uşaklaştırdılar. Onlar 
bizleri ce~alet ve karanlıga sürüklediler. .. Türkler ilkin göç
menler olarak bize geldiler, daha sonraları hileyle ve düzen
bazhklarla buraya yerleştiler, onlar ülkemizi işgal edip yıkıma 
ugrattılar ... Kürdistan §imdi oldugu kadar hiçbir zaman harabe 
olmadı. .. Hiçbir Kürt ve hiçbir mürnin bu durum kar§ısında 
sabredemez ... Bu mutsuz ve acıklı durumdan kurtulmak hepi
mizin görevidir. Bundan dolayı biz hak ve doğruluk yolundan 
sapmamahyız. Bizler ölümden korkmamalıyız. Haklarımızı bir 
daha ele geçirme uğruna yenilmemize müsade etmemeliyiz. 
Kadınlarımıza, kızianınıza ve de çoculanmıza acımasızca kötü 
muamele eden Türk askerlerine, özelliklede subay ve komu· 
taniarına karşı isyan cL Onlar din adına bizleri bir daha öldü
rüyorlar. Silahsız, güçsüz ve savunmasıziarı ·koruyun, esir ve 
yarahiara karıı dikkatli olun. Bize karşı savaşmayan, bize 
teslim olan Türk askerlerine karşı iyi ve kardeşçe davranmak 
zorundayız ... " 

"Ey Kürt Halkı 1 

Iyi ve kötü bizim kendi elimizdedir. Yalnızca kendi çaba
mızia kurtulabiliriz ... " 
"400 yıldan günümüze kadar ; Türkler bizlere karşılıklı nefret, 
tembellik, miskinlik ve çapulculuk öğretmeye çah~ıyorlar. 
Onlar hiçbir zaman bizlere kibarlığı, karşılıklı sevgi ve toleran· 
sı, bilim ve sanattı öğretmediler. Onlar sürekli bize göçebeliğin 
yolunu göster,diler. Daha ne kadar biribirimize düşmüş, sessiz 
bir vaziyette duracağız ? ... " 

"Ey Kürtler ! 
Memo ü Zin destanından bu yana yaşamıniızı bir düzene 

kavuşturamadık, atalarımızın ruhunu mutlu kılamadık, 

Ahmede Hani'nin.dileğini yerine getiremedik. Bundan dolayı
dır ki bu sefaleti yaşıyor ve düşmanlarımızı sevindiriyoruz !" 

"Ey Kürt Halkı 1 

Sizlerde çok iyi biliyorsunuz ki ; Türkler kötü günlerinde, 
sürekli Kürtler'den imdat istediler, fakat iyi günlerinde Kür
tler'i tanımadılar. Onlar hiçbir zaman Kürtler' e hakkı olanı ver
mediler. Onlar yalnızca sözlerinde durmamakla yetinmediler. 
Onlar aynı zamanda (ellerinden geldiği oranda) kendi kılıçla
rını Kürtlerin göğsüne sapladılar. Onlar bu türden şerefsiz 
tavırlarla Kürtler'i ödüllendirdiler ! Ey basiretli insanlar bun
dan bir ders çıkarın.". 

(Kürtlerin Savunması, A.S. Barzani, Sahife 165, Cilt 1) 
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ROHATY. 

ŞEYHSAiD 
HAREKETİNEYDİ? 

• • 
NIÇIN BAŞLADI ? 

1925 Yılında ülkemizin Kuzey-Batı kesminde toplu bir 
ayaklanmada ifadesini bulan Şeyh Said Hareketi ; Türk sömür
gecileri ve emperyalist güçlere karşı, gelişen ulusal devrimci bir 
hareketli. Türk sosyal şövenlerinin ve dış dünya ile ilişkisi kesik 
bazı yazarların iddiası genellikle şu yöndeydi : "Şeyh Said !sya
nı : a) Memleket içinde, ağalığın sermayedarlığa taarruzu 
olduğu için irticai idi. b) Dünya içinde, emperyalizmden med el 
umduğu için yine irticai idi. Şu halde Şeyh Said is yanı gerek 
milli, gerek milletler arası mikyasda irticai idi."O) Tabii ki 
dahada ileri gidip Şeyh Said Hareketini sömürgecilerle bera
ber, Ingiliz emperyalizminin kışkırtması, onun kuklası olarak 
değerlendiren TKP,nin tavrı biraz daha farklıydı. Günümüzde 
tüm yönleriyle Şeyh Said Isyanının Kürdistan halkının öz eseri 
olduğu net bir şekilde açığa çıkmıştır. Şeyh Said Hareketi halkı
mızın yüz yıllık Milli Kurtuluş Savaşının önemli bir kesiti dir. O, 
son nefeslerine kadar halkına bağlı kalmayı beceren emsalsiz 
ulusal kahramanların Önderİik ettiği bir hareketti. Harekettİn 
tck amacı Bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaktı. Yoksa 
sömürgecilerin ve sosyal §Ôvcnlerin iddia ettikleri gibi dini geri· 
ciliği, hilaleti geri getirmek değildi. 9 Haziran 1925 tarihli Vakit 
Gazetesi isyana ilişkin ; "gerçek amaç bağımsızlıktı, buna 
kavuşabilmek için bazıları digi motivlerle, bazıları politik ola
rak çalışmışlardı ama gerçe~ gaye değişmeksizin aynı kalıyor
du" derken tarnda bu noktaya dikkati çekmcktcdirJZl 

Kürdistan'ın Kuzey-Batıkesminde 1920-1940 yılları ara
sında cereyan eden Milli Kurtuluş Savaşlarını bütünüyle, net 
çizgilerle biribirinden aynı etmek mümkün değildir. Çünkü biri 
diğerinin uzantısı ve tamamlayıcı bir halkası konumundadır. 
Kısmen modern anlamda planlanan bu Milli Kurtuluş isyanları
nın başlangıç noktası olarak 1918 sonbaharında gerçekleştirilen 
Kürdistan Teali Cemiyeti'nin kongresini almak mümkün. 
Şüphesiz 1900 öncesi Kürdistan'da gelişen milli hareketlerin; 
Kürdistan Teali Cemiyeti'nin oluşmasındanki rolünü gözardı 
etmemek gerekir. 1918 Yılında gerçekleşen Kürdistan Teali 
Cemiyeti'nin kongresinde esas olarak iki farklı görüş sarpış-



mıştı. Birincisi ; bagımsız bir Küı'distan'ı kurmak için teşkila
tlanmak, Kürdistan 'ın tüm yerleşim merkezlerinde şubeler açıp 
ör-
gütlenmekti. Ikincisi ; müslüman Osmanlı Devleti zor günle
rini yaşadığından, zayıf oldugu bir dönemde ona karşı bayrak 
açmamaktı. O dönem Kürdistan Teali Cemiyeti'nin başkanh
ğında dönemin _devlet §Urası ba§kanı Seyit Tala'nın oğlu 

Abdulkadir bulunuyordu. Uzun ve hararetli tartışmalar netice
sinde birinci görüş, yani bagımsız bir Kürdistan'ı kurma yanlısı 
görüş kongrede galip geldi. Kürdistan Teali Cemiycti'nin 
başkanı ikinci, yani bagımsızlıkçl olmayan görüşten yanaydı. 

Kongrenin bu karanndan sonra, Kürdistan Teali Cemiye
li'nin seçkin üyelerinden Molla Hıdır Dersim'e, Seyit Kasım 
Erzincan'a, Veteriner Nuri Dersimi Koçgiri bölgesine, Alişan 
ve Alişer Beyler Koçgiri ve Dersim bölgelerine gittiler. Kısa 
sürede Imranh, Beypmar, Zmara1 Celalh Sincan, Hamo ve 
Domruca nahiyelerinde birer Kürdistan Teali Cemiyeti şubesi 
açıldı. Bunların dışmda Dersim'in tüm yerleşim merkezlerinde, 
Elazıg'da ve Kürdistan'ın diger birçok kentinde Kürdistan 
Teali Cemiyetine bağlı şubeler açıldı. Büyük genel bir ayaklan
manın hazırhgı içerisine girilmişti. Bu hazırlığın dışında, Kür
distan'ın diğer bölgelerinde birçok komite ve teşkilatın genel 
ayaklanma hazırlıkları sürüp gidiyordu. Özellikle Güney Kür
distan'daki Şeyh Mahmut hareketini anımsamaktayarar var. 

Şeyh Sait 

1920 başlarında Kürdistan Teali Cemiyeti Kangal ilçesinin 
Yellice nahiyesinde bir toplantı düzenledi. Toplantıya yöre 
halkının hemen hemen tümü katılmı§tı. Toplantıda bagımsızlık 
andı içildi. Bagımsız bir Kürdistan 'ın teşekkülü için yalnızca 
Koçgiri-Dersim ınıntıkasında 45 bin kişilik bir Kürt Milis 
ordusu oluşturuldu. Kürdistan Milli Kurtuluş savaşının bir an 
önce başlatılmasi için heyecan had safaya varmıştı. Yapılan 
planlara göre Milli Kurtuluş savaşı 1921'in ilkbaharında 

başlıyacaktı. Türk devletinin durumdan haberdar olması ve 
Ankara Hükümetinin bir an önce durumu kontrol altına almak 
isteyişinden dolayı, sömürgeci Türk ordularınca Koçgiri mintı
kasına çeşitli saldınlar düzenlendi. Sömürgecilerin provakatif 
saidıniarı tarnda hedefine ulaşarak, Kürt M ilis güçlerini zaman
sız harekete geçirdi. Kürdistan Teali Cemiyeti'ne bağlı güçler 
genel bir ayaklanma emrini beklemeden harekete geçtiler. 
Böylelikle Koçgiri bölgesinde yerel çatışmalar şiddetlencrek 
ba§lamış oldu. 6 Mart I 921 de Kürt Milis Kuvetleri lmranlı 

kasabasının merkezini basıp ele geçirdiler. lmranlı'ya Kürdis
tan bayrağı ~ekildi. Bunu diğer kasaba ve nahiyelerin kurtanl
ması izledi. Kısa sürede Koçgiri ınıntıkası Kürdistan Teali 
Cemiyeti'ne haglı birliklerin eline geçti. Bunun üzerine sömür· 
geci Ankara Hükümeti elindeki ordunun ezici çoğuuluğunu 
Koçgiri istikametinde harekete geçirdi. Koçgiri sömürgeci 
ordular tarafından ablukaya alındı, Böylelikle Koçgiri'nin 
çevre bölgelerle irtibatı kesilmiş oldu. 

Bu durum karıısında Koçgiri'deki Kürdistan Teali 
Cemiyeti'ne bağlı birlikler, Kürdistan'ın diğer bölgelerinden 
yardım istediler. Her tarafın karlarla kaplı oluşu, bölgenin 
sömürgeci ordular tarafından sarılmış olması ; Koçigiri'ye yar
dımların yetişmesini engelliyordu. Tüm zor şartlara ragmen, 
Kürdistan Teali Cemiyeti'nin Dersim bölgesindeki elemanlan 
Ovacık'da 2500 kişilik bir milis ordusu oluşturarak Koçgiri 
yönünde harekete geçirdiler. 2500 kişilik Kürt Milis kuvveti 
yoğun kış şartlarına rağmen, ayaklarında-hedik ve lekan deni
len kal_burlar oldugu halde karlı dağlan aşarak, çatı§a çatışa 
Koçgırı bolgesıne vardılar. 

Kuşatmaya rağmen kesin bir ba§arı elde edemiyen Ankara 
Hükümeti seferberlik ilan etti, elindeki diğer önemli tümen ve 
alaylarıda Koçgiri'ye saldırttı. .. Türk devleti Koçgiri'yi toptan 
imha kararı almıştı. Esas olarak cephe savaşıyla Kürt milis 
güçleriyle baş edemiyeceğini bilen Türk devleti, Kürtleri içten 
çökertme politikası güttü. Bunun için bir yandan 72 ler (M. 
Kemal'in kandırarak yanına' aldıgı ve Kürdistan adına hareket 
ettirdiği Kürt kökenli miletvekilleri, daha sonraları Kemalistler 
·tarafından adım adım imha edildiler, Bunlar Kürdistan tari
hinde ihanetçi 72 ler olarak anılır.) içindeki bazı Kürt milletve
killerini harekete geçirdi, diğer yandan bölgedeki Ittihat ve 
Teraki'nin bazı mensuplarını aktif faaliyetiilik ..içerisine soktu. 
Bunlardan Kangal'ın Agası, Kürdistan Teali Cemiyeti ile 
birlikte hareket eden Murat Paşa ile görüştüler. Murat Paşa'yı 
bagımsız bir Kürdistan'ı kurma fikrinden caydınp ikna etti. 
Böylelikle Murat Paıa halkının bagımsızlık davasına ihanet 
ederek sömürgecilerin safianna geçti. Henüz bunun farkında 
olmayan Kürdistan Teali Cemiyeti'nin mensuplan ; Murat 
Paşa'nın bir davetine kandılar. Murat Paşa cephane ve erzak 
terlariki bahanesi ile Celallı ınıntıkasında bulunan Kürt Milis 
güçlerinin cephe kumandanlarından Seyit Aziz'i, Zalim ve kar
deşi Hüseyin Çavuşlan evine davet edip ; yanındaki 40 ki§ilik 
bir kafadar grubuna tutuk la ttı. Bu arada Veteriner Nuri Dersi
mi'nin Murat Paşa'yı ikna edip yeniden kazanma konusundaki 
tüm çaba ve gayretleri boşa gitti. Murat Pa§a Kürt cephe 
kumandanlarını Kangal merkezine götürüp Türk birliklerine 
teslim etti. Sömürgecilerin orada kurdukan "Divan-ı Harp" de, 
Kürt cephe komutanları derhal asıldılar. Asılan Kürt cephe 
komutanları "Yaşasın Kürdistan Teali Cemiyeti 1 Kahrolsun 
Nurettin Paşa '" sloganlarını hay kırdılar. !pe giderken Kürdis
tan lstikal Marşı'nı söylediler. 

Nurettin Paşa komutasındaki Türk sömürgeci birlikleri 
saldırdıkları yerleri yakıp yıkıyorlardı. Köylerde silahsız kadın, 
çocuk ve erkekler samaniıkiara doldurup diri diri yakılıyordu. 
Bu arada melun Topal Osman çetesinin yaptıklan barbarhgı 
unutmamak gerekir. Bir dönem M. Kemal'in tüm hasım ve 
rakiplerine karşı bir maşa olarak kullandığı Topa! Osman, o 
dönem sömürgeci resmi ordunun yanında sivil çetesiyle beraber 
Koçgiri köylerine saldırıyar, savunmasız insanlan hunharca 
katlcdiyordu. 

Imranlı bölgesinde Kürt Milis Kuvetlerinin başında bulu
nan Azarnet Bey'un çatışmalarda şehit düşmesinden sonra, 
Kürt birlikleri en önemli komutanlarını yitirmi§ oldular. Büyük 
oranda komutansız kalan Kürdistan Teali Cemiyeti birlikleri 
çatışarak dogu istikametine geri çekilme kararı aldılar. Ve nite
kim büyük kayıplara rağmen geri çekilme sağlandı. Koçgiri 
yeniden sömürgeci Türk birliklerinin eline geçti. Koçgiri'de 
katliam, sürgünvetalan başladı. Bu durum daha sonraki yıllara 
kadar aralıksız sürdü. Ha~an Hayri ve Hüseyin Avni (Bunlar 
da 72 !ere dahildi) gibi milletvekillerinin katlİarnı durdurma 
yönündeki tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. 

ala yekiti 13 



Koçgiıi'de alınan yenilgiden sonra planlandıgı gibi ilkba
harda genel bir ayaklanma başlatıldı. Çünkü Kürdistan Teali 
Cemiyeti'nin ve Kürt Milis güçlerinin aldıgı yaralar odukça 
büyüktü. Koçgiri yenilgisinin yaşandıgı dönemde günümüzdeki 
"Suriye Kürdistan'!'' Antep ve Maraş dotayları Fransızların 
eline geçmişti. Güney Kürdistan ("Irak Kürdistan'ı") Ingiliz 
emperyalistlerinin işgaline ugramıştı. M. Kemal Kürdis
tan'daki ayaklanmalan kast ederek, "bakınız bu bölgelerde 
halk galeyan halindedir" demiş ve emperyalisHere seslenmişti. 
Yani emperyalistleri şu noktada uyarmak istiyordu ; "eğer 
benimle anlaşmazsanız bu bölgeler hem bizim hemde sizin 
kontrolünüzden çıkar". Bu düşünceden hareketle Fransız 
emperyalistleri adım adım M. Kemal ile anlaştılar. Ve Kürdis
tan'daki halk hareketini bastırmak için işbirliğine gittiler. Bunu 
Ingiliz emperyalistleri ile yakınlaşma ve uzlaşma izledi. 

Koçgiri isyanı'na esas olarak Kürt aydınları önderlik etti. 
Bu arada feodal Kürt aga ve seyitlerinin isyandaki rollerinide 
unutmamak ·gerekir. Isyanın tüm savaşan gücü köylülükten 
oluşmaktaydı. Isyan Türk sömürgecilerinin cephe savaşıyla 
yenilmedi. Türk sömürgecileri böl ve yönet politikası ile isyanı 
dize gerimeye çalıştılar. Murat Paşa !üründeki kişilerin halkına 
ihaneti neticesinde. Koçgiri yeniden sömürgeci işgalcilerin pen
cesine düştü. 

Otun.nbr: Ort;w;A beyu Abllı Şeytt ~lt; Soldl damadı Şeyh Abdulbh; lljırıd;ı.ihan ~Iki; en talda 
felli Clbr.rımlı lsınıil. Ay~ dunnlar: Soldl W IMI, Glnç Vaii51llmilil Hilkkı Bey;onun sapıda 12, 
fl'ka Kon.ıtam; soldan Uçllııdl, boynundil ıllrblln atılı AB Rıiıı Bey, 

Daha önce vurguladıgımız gibi Kürdistan Teali Cemiye
li'nin örgütlenmesinin yanında, Kürdistan'ın birçok yerinde 
bagımsızlık için komite ve te§kilatlar kurulmuştu. Bunlardan 
bir taneside, 1920 Ekiminde merkezi Erzurum'da bulunan 
"Kürdistan Bagımsızlık Komitesi'' idi. Bu komitenin oluşturul
masında ve geliştirilmesinde Cibranh Al bay Hali ı Bey, Bitlis 
mebusu Ali Rıza, Kemal Fevzi Bey, Şex Said e Pir an, Abdülka
dir, Dr. Fuat Bey, Av. Tevfik Bey, !smail Hakkı Bey ve diger 
birçok Kürt aydın ve ileri geleni önemli rol oynadılar. 

Kürdistan Bagımsızhk Komitesi gerek Kürdistan'da 
gerekse yurtdışındaki Kürdistanlılar arasında muazzam bir 
örgütlülük agı oluşturdu. Kürtçe kitap ve broşürler yayınladı. 
Bagımsız Kürdistan düşüncesini halka aşılamak için düzenli 
toplantı ve egitim çalışmaları yaptı. 1924 yılına gelindiginde 
Koçgiri'deki kayıplar kısmen telafi edilmiş, yaralar sarılmıştı. 
Tüm Kürtler'de toplu ayaklanma fikri hakimdi. Kürdistan 
Bagımsızhk Komitesi aldıgı gizli kararda, ayaklanmayı 1925 
Haziranında başlatacaktı. Ayaklanma yalnız ve yalnızca Kür
distan halkının öz gücüne güvenilerek hazırlanıyordu. Dolayı
sıyla ayaklanma Kürdistan halkının kendi öz eseri olacaktı. 
Kürdistan Bağımsızlık Komitesi, taktik açıdan dahi olsa her
hangi bir devletle ilişki geliştirme ve yardım alma yolunu seçme 
gereğini duymadı. Bunun tersine Türk sömürgecileri ihtWili 
henüz hazırlık aşamasında bogmak için Fransız emperyalistleri 
ile anlaştılar. Diğer yandan Türk sosyal şövenlerini kullanarak 
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ayaklanmayı Sovyetler'in m.-zdindc irticai bir hareket olarak 
gösterip. muhtemel Sovyet dcsteginin önünü aldılar. 

Türk sömürgecileri hareketin gizli planlarını ele geçirmek 
için, çe§itli yöntemlere başvurdular. Bunlardan birincisi yapı
lan provakatif saldırılardı. Ikincisi ; Kürdistan Bagımsızlık 
Komitesi ile ilişkisi oldugunu tahmin ettikleri Abdülkadir 
Bey'le, kendilerine Ingiliz Devletinin temsilcisi süsü vererek 
yaptıkları görüşmelerdi. O dönemin MIT'ine bağlı bazı ele
manlar, Istanbul'da Abdülkadir Bey'c gitmişler, kendilerinin 
Ingiliz Hükümeti tarafından yollandığını söylemişler ve "Ingil
tere 'nin bir Kürt Devleti kurulması halinde yardıma hazır ola
cağını" helirtmişlerdi. Sömürgecilerin tüm gayesi Abdülkadir 
Bey'den bilgi sızdırmaktı. Bu konuya ilişkin olarak sömürgeci 
şef ısmet Inönti, yaptıkları düzenbazlığı kendi anılarında şöyle 
itiraf eder : "Şeyh Said'in uzun zamandan beri kuşku ve 
hazırlıkta bulunduğu anlaşılmıştır. Daha Nasturi hareketleri 
olurken. bir suretle bu hareketlere ilişiğinden şüphe edilmiş, 
şahitlik vazifesi ile mahkemeye çagrıldıgı halde, o daha büyük 
ihtimallerden sakınarak kuşku içinde hazırlıga başlamıştır. 
Anlaşılıyor ki, evvelki hareketler sırasında geniş hazırlıkları 
varmış. 

Asilerin muhakemeleri sırasında (Şeyh Said Ihtilal'ine 
k atıl an Kürt I h til J.lcil erini kastediyor b.) orta ya bir takım mese
leler çıktı. Şeyh Said'in Istanbul'da ayan azasında Seyit 
Abdülkadir hakkında tahkikat yapılmış. Tahkikat memurları 
onunla, Ingiliz Hükümeti'nin selahiyetli temsilcisi süsünü vere
rek temas etmişler. Seyit Abdülkadir'de aldanarak emniyet 
memur/anna açılmış. Bir Kürt Hükümeti kurmak için lüzümlü 
para üzerinde görüşmeler olmuş. Muhakemenin teferruatı ve 
lafsilatı çok söylenmiştir, neşredilmiştir. " (aç b). 13) 

Bu iliraftada görüldüğü gibi Türk yetkilileri, Ingiliz Hükü
metinin temsilcileri sıfatına bürünerek, Kürdistan Bagımsızlık 
Komitesi'nin üyeleriyle temasa geçmeye çalı~mışlardır. Seyit 
Abdülkadir ilc gerçekletirilen temaslar sadece bu oyunlarİn bir 
tanesidir. 1924 Eylülüne gelindiğinde Türk sömtirgecileri kendi 
gerçek niyetlerini adım adım açıga vurdular. Çünkü artık Lozan 
sonuçlanmış, 72'lerden alınan destekle Isınet Inönü Lozan'da 
sahtek3rca bir tutum takınmış, orada iki millettin temsilcisi 
oldugunu belirtmişti. Isınet Inönü bunada §öyle deginiyor ; 
"Hatta biz LoZan'daki konuşmalarımızda, milli davalarımızı 
'biz Kürtler ve Türkler' diye bir millet olarak müdata ettik ve 
kabul cttirdik"l'l. 

"Isyan 1925 yılının Şubat başında Kürdistan'ın bütün böl
gelerinde birden başladı. Hasananh aşireti reisi Albay Halil 
Bey derhal Muş'u kuşattı. Cibranh aşiretinden Hasan Bey çar
pışmalardan sonra Hınıs'ı Şeyh Abdullah ise Varto'yu zaptetti
ler. Birkaç önemsiz çarpışmadan sonra Ergani-Maden de zap
Iedi idi. Şeyh Said 7000 isyancıyla birlikte Kiğı, Eğil üstüne 
yürüyüp, Hayne, Lice ve Piran'ı zaprederek Çapakçur'a (Bin
göl) hakim oldu ve bütün Harput'u (Eiazıg) tehdit altına aldı. 
Az sonra da çevre aşiretlerden yardımcı kuvetler alarak derhal 
Diyarbakİr üstüne yürüdü. 

Torkler endişeye kapılarak derhal Sarıkamış'taki 9. Erzu
rum'daki 8. Diyarbakır'deki 7. tümenleri ve Mardin'deki 1. 
hudut birliklerini harekete geçirdiler. Bu çok büyük sayıdaki 
birlikler, sagdan soldan temin edilmiş olan diger muntazam 
birlikler takviye edilerek her yönden Kürt güçlerine karşı yürü
meye başlayıp kanlı çarpışmalara yol açtılar. Güç ve azimlerini 
ulusal bağımsızlık ruhundan alan Kürtler, bu büyük 'Türk' 
birliklerini her yerde maglubiyete ugratıp dagıttılar. 

Kürt isyancıları kurtanimış bölgelerde milli örgütlerini 
daha da çok sağlamlaştırıyor ve güçlerini arttirmaya hız 
veriyorlardı. Kışın korkunç fırtınalara, kara ve tipiye ragmen 
Kürtler büyük bir ustalıkla Kürdistan'ın doğal engebeliklerio
den faydalanarak muntazam 'Türk' birliklerine karşı çarpı
şıyorlardı. Silvan, Beşiri ve Pehrelik bölgeleri 'Türklerden' 
alındı ve sonra kuzeye, Palu istikametine yönelinerek 
Malazgirt, Piran, Bulanık zaptedildi. Bununla yetinmiyen Kür
tler, Malatya vilayeti istikametinde ilerleyip, Pötürge'de kurta-



rılan.ık Çemişgezck'i aldılar. Öte yandan da Siverek istikamc· 
tinde ilerlediler. Böylelikle 1925 yılı Mart ayının sonlarında 
Kürtler Kürdistan'ın yakmen 12 vilayetini kurtarıp. mevcut 
telefon ve telgraf batlarından da faydalanarak hu sayede Kürt 
Merkezi ilc milli Kürt güçleri arasındaki irtibatı muhafaza 
ediyor ve Türk birliklerinin hareketlerini de takip edehi· 
liyorlardı. 

Aynı zamanda çok sayıda makineli tüfek ve silahlarla 
donatılmış büyük Kürt milli güçleri Diyarbakır üstüne yürüy,e
rek hem kuzeyden ve hem de güneyden taaruza geçtiler. Her 
iki taaruz da başarılı oldu ve Mardin Kapı 'sının yeraltı geçidin
den şehre girildi. Süprizle karşılana n Türk birlikleri kaçarak 
zar zor iç kaleye sıgınabildiler. Kürtler orada bulunan silah ve 
cephane depolarınızaptederek. silahların bir kısmını orada çar
pışan Kürtlere, diğerlerini ise dışanya yolladılar. Diyarbakır 
sokaklarındaki çaprışmalar çok kanlı oldu. 'Türk' askerleri, 
asrımızın her türlü toplarına karşı koyabilecek olan Diyarbarkır 
surlarının üstünden Kürtlerin başına ve göğsüne el bombası, 
makincli tüfek, top merrnilerini yağmur gibi yagdırıyorlardı. 
Bütün bunlara karşı Kürt milli askerleri hançerleri ellerinde 

· 'Bıji Azadi', 'Bıji Kurdistan' (Yaşasın Özgürlük, Yaşasın Kür
distan) sesleriyle hucum ediyorlardı. Kürt ruhunda ulusal hissin 
ne kadar gelişmiş olduğunu ispatlamak için bundan daha açık 
bir delil düşünülemez ... 

Buna paralel olarak ulusal güçlerden kuvvetli bir kol Sive
rek istikametinde, diğer bir kol ise Harput ve Malatya istikami

tlerinde, ilerlemekte idiler. Isyancılar işgal ettikleri bütün 
yerlerde derhal geçici bir 'Kürdistan Hükümeti' kurarak dis 
sipli~ ve güveni sağhyorlardı. Türklerden esir alınan askerlere 
ve özellikle çocuklara çok iyi davranılıyor, özel esir yerlerine 
yerleştiriliyorlardı. Kürtlerin hizmetinde bulunmayı arzu ·eden 
bazı 'Türk' subay ve askerler, kendi rütbeleri ve maaşları koru
narak görevlendiriliyorlardı. Türk ordu birliklerinde bulun:
makta olan birçok Kürt subayları ve erieri gönüllü olarak isyan
cdara katılarak görev istediler. Çok tabiidir ki böyleleri güvenle 
kocaklandı ve rütbeleri yüksetiJip sevinçle kabul edildiler. 

Artık Kürtler, Kürdistan'ın 12 vilayetini zaptetmişlerdi. 
Durumun çok tehlikeli olduğunu, isyancıların Siverek kapıla
rına dayanmış olduklarını ve isyan bölgelerindeki Türk birlikle
rinin tamamen eriyip dağıtılmış olduğunu gören Ankara hükü
meti derhal genel seferberlik ilan etmeyi zorunlu buldu. 

Kürt isyancıları Türklere karşı kendi haklı savaşlarını ilan 
ederken hiç dcgilse yabancı büyük devletlerin Türklere yardım 
etmiyeceklerini ummuşlardı. Özellikle güney ve güneybatı 
sınırlarından emindiler. Halbuki, tam tersine, Türkler Fransız 
devletinin rızası ile Suriye demiryollarından faydalanarak 
Carablus üzerinden ilk kez RO 000, ikinci kez 25 000 askerle 
birlikte, hafif ve ağır top, makineli tüfek ve uçakları Mardin'e, 
yani isyan bölgeSine aktardılar. 

Durumun çok tehlikeli olduğunu anhyan isyancılar Diyar
bakır 'i tahliyeye karar verdiler. Kürtler Siverek kapıları 

önünde Ankara hükümetini tehdit etme durumundayken, 
'Büyük Ihtilal'le uluslq.rın bağımsızlıgını ve hürriyetini ilan 
etmiş olan Fransız ulusunun Kurdistan'ın hürriyet özlemlerini 
boğmak ve bağımsızlık ateşine söndünnek için 'Türklerle' 
birleşebileceğini Kürtler· akıllarınin ucundan bile geçirme
mişlerdi. 

Kürtler hiç bir yabancı devletin maddi ve manevi yardımını 
almadan tam aksine yalnız kendi milli inancına, azınine ve idea
line bağlanarak, her yönden hücum etmekte olan 'Türk' güçle
rine karşı kahramanca mücadeleye ve kanlı çarpışmalara 

başlıyarak, teluar Diyarbakır'ın doğu çevrelerinden Silvan'a 
taaruzza geçip ikinci kez orayı işgal ettiler. 

Diyarbakır'ın tahliyesinden sonra Kürtler 'Türk' orduları 
ile nihai bir savaşa girmernek için dikkatli davranıyorlardı. 
Bundan dolayı Sivas~Bayburt-Erzurum, Carablus~Mardin isti
kametlerinde ilerleyen 'Türk' ordularına karşı bir gerila savaşı 
vermeye karar verdiler. Bundan başka Karadeniz yoluyla 
Trabzon'a gönderilmiş olan çeşitli 'Türk' yardımcı kuvvetleri 

yavaş yavaş Erzurum ve Erzincan bölgelerine varmaktaydılar. 
·Türk 'ler Nisan ayı sonlarında Malatya. Harput ve Muş 'u tekrar 
işgal ettiler. Mayıs ayı başlarında ise uçaklar vasıtasıyla Bitlis 
ve Van'la nisbi bir irtibat temin edebilmişlerdi. 

Bu dönemde 200 OOO'e varan 'Türk' güçlerine karşı Kür
tlerin yalnız 40 000 mücahidi vardı. Kürtler Nisan sonlarına 
doğru erişilmez olarak bilinen Genç. Dersim. Bitlis ve Hakkari 
dağlarına başacılı bir şekilde çekildiler. Nihayet Şeyh Said'in 
kuvvetleri Genç'in kuzeyinde zor bir duruma girmişlerdi. 

Doğuya çekilmek için atqli çarpışmalar vererek 'Türk' cephe· 
sini yarıp Varto yakınıniarına varabildiler. Bu olaylardan sonra 
çeşitli kollar halinde ve çeşitli istikametleriden çok sayıda Türk . 
kuvvetleri ilerleyip Şeyh Said'i tekrar muhasara altına aldılar. 
Birçok kanlı çarpışmadan sonra Şeyh Said şafak ta yeni bir taar· 
ruz yaparak muhasarayı yapmak istediysedemaalesef başarılı 
olmadı ve Çarpug köprüsü yakınında büyük bir kısmı yaralı 
olan diger liderlerle birlikte Türklerin eline esir düştüler ve hep 
beraber Diyarbakır'a gönderildiler. "(6) 

Isınail Hakki Bey'den aldığımiZ bu uzun alıntıdan sonra, 
bir şeye daha deginmekte yarar var. Özellikle Kürdistan Teali 
Cemiyeti'nin örgüdediği Kürt Milli kuvetleri neredeydiler ? 
Şeyh Said ayaklanması karşısında ne yapıyorlardı ? Şeyh Said 
birlikleri Elazığ'ı zaptedierlerken, o dönem Elazıg'da bulunan 
Veteriner Nuri Dersimi ile temasa geçtiler. Dersim'deki Kürt 
Milli kuvvetleri ile ilişkinin sağlanması için, Veteriner Nuri 
Dersimi'nin yardımına başvuruldu. Ortak yapılan plana göre, 

Şeyh Said komutasındaki Kürt Milli Kuvvetleri Diyarbakır ve 
çevre bölgeleri istikametine ilerlerken, Dersim'deki Kürt Milli 
Kuvvetleri Erzincan, Koçgiri-Sivas istikametine ilerliyecekler
di, Fransızların Türk birliklerine yardımı, bazı Kürt aşiretleri
nin milli davaya ihanet ederek Türk sömürgecilerinin yanında 
Şeyh Said birliklerine saldırmaları, Diyarbarkır'deki Kürt Milli 
Kuvvetlerinin kesin zafer elde edemeyişleri, Dersim'deki Kürt 
Milli Kuvvetlerini savunmada bıraktı. Buradaki birlikler, bu 
durum karşısında saldın yerine buradaki hakimiyeti elde tutma 
yolunu seçtiler. Yoksa kimi çevrelerin iddia ettigi gibi mezhep
sd çelişkilerden dolayı herhangi bir destek vermeme şeklindeki 
bir tavırdan sözedilemez. Gerek Kürdistan lstiklal Cemiyeti 
(Kürdistan Bagımsızlık Komitesi), gerekse Kürdistan Teali 
Cemiyeti bağımsız bir Kürdistan'in yaratılmasi konusunda hem 
fikirdiler. Bu konuda Veteriner Nuri Dersimi, Alişer, Seyit 
Rıza, Dr. Fuat ve Şeyh Said arasında herhangi bir görüş aynlı· 
ğı-na rastlanılamaz. Hepsininde görüş birliğine vardığı ve istedi
kleri şey Bağıms1z bir Kürdistan 'ın yaratılmasıydı. Bu ihtilalci 
liderler KUrdistan halkının milli menfaatleri için savaştılar. 

Şeyh Said Hareketi kapsadığı alan ve gücü bakımından, 
!900'1er öncesi Şeyh Ubeydullah Nehri Hareketinden sonra, o 
dönemlerde Kürdistan'da gelişen en büyük direnişti. O Kürdis
tan halkının kendi öz eseridir. O. herhangi emperyalist bir 
gücün güctümünde geliştirilmiş bir milli hareket degildir. 
Bunun tam aksine Türk sömürgecileri, ve Kemalist kasaplar 
emperyalistlerden aldıkları destekle, bu büyük halk hareketini 
imha etmişlerdir. Şeyh Said hareketi bağımsız Kürdistan utku
suyla hareket edenlerin yarattığı milli bir kasırgadır. Şeyh Said 
Hareketi, 6 Mart 1921 de, lmralı'da Kürdistan bağımsızlık bay
rağını göndere çeken., Kürdistan bagımsızhk hareketinin 
devamı onun ayrılmaz bir halkasıdır. 

Türk sömürgecileri askeri tebirlerin yanında Şeyh Said 
Hareketi karşısında ne yaptılar ? Birincisi ; yarattıkl~rı sena~ 
ryolarla, hareketi Ingiliz emperyalistlerinin güctürnündeki bir 
hareket olarak lanse etmeye çalıştılar. Böylelikle harekete 
karşı Türk "komünist" ve "sosyalist"lerinin desteğini aldılar .. 
Halbuki aynı dönemde Ingiliz emperyalistleri Güney Kürdis
tan'da ("Irak Kürdistan'ında"), Kürtlerle çatışma halindeydi
ler. Ingiliz emperyalistleri petrol bölgeleri olan Musul ve 
Kerkükü elden çıkarmamak için direniyorlardı. Ingiliz empe
ryalistleri tarnda o dönemde Şeyh Said Hareketine şüpheylen 
bakıyorlar, olayı Türklerin bir oynu oarak değerlendiriyorlar
dı. Onlara göre Şeyh Said Kürtlük ve Isıarn kisvesi altında, tüm 
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Kürtleri ve Kürdistan 'ı birle~tirecek, sonradan her zaman Kür
tlerin yaptığı gibi Türklerle anlaşacaktı. Böylelikle petrol yata
klarının bulundugu Musul ve Kerkük bölgeleride Ingilizierin 
elinden çıkmış olacaktı. Bundan dolayıdır ki Ingiliz emperyalis
teri Şeyh Said Hareketine kuşkuyla bakıyorlar, olaya serici 
kalıyorlardı. Güney Kürdistan'da Kürtlerle çatışma halinde 
olan Ingilizlerin, yine o dönem Kürtlere yardım etmesi düşü
nülemez. Çünkü "Türkiye Kürtleri"nin hem "Iran Kürdis
tan'ında" Sımko !smail ile hemde Güney Kürdistan'da Şeyh 
Mahmut ile bagları vardı. Bu baglar belki yeterli örgütsel bağlar 
olarak degerlendirilemez ama, emperyalistlerin korkulu rüyası 
olmaya yeterliydi. Bundan dolayıdır ki Ingiliz emperyalistleri 
Şeyh Said Hareketine şüphe ile baktılar, ve bastırlmasına sessiz 
kaldılar. 

Fransız emperyalistleri 1921 den itibaren Kemalistlerle 
giriştikleri ilişkilerden dolayı, başından itibaren Şeyh Said 
Hareketinin hastınlmasından yana tavır takındılar. Türk 
sömürgecileri, Şeyh Said Hareketinin irticai ve Ingilizierin 
güctümünde olduğu konusunda Türk "komünist"lerini ve "so
syalist"lerini yaptığı düzmece senaryolada ikna etmişti. Onun 
içindieki komünizm ve sosyalizm adına hareket eden Türk 
teşkilatları Komünterne yanlış bilgi veriyorlardı. Zaten Mus
tafa Suphi döneminden başlamak üzere adına layık bir komü
nist ve ya sosyalist hareketten sözedilemezdi. Mustafa Kemal 
Sovyet destegini almak için sahte Komünist Partisi kurdurtmuş 
ve kendisine ters düşen komünistleri ya içeri tıkatmış yada imha 
etmişti. M. Kemal'in zihniyetinesahip birçok whte TKP üyesi, 
Komünterin delegeleri olarak faaliyet yürütüyorlardı. Onun 
içindir ki Komüntern Kemalizmi "ilerici devrimci" görüyor. 

Şeyh Said Hareketini irticai bir hareket olarak değerlendiriyor
du. 27.02.1925 tarihli Izvestia Gazetesi Şeyh Said Hareketini 
bir "Ingiliz Komplosu" olarak değerlendiriyordu. PJ Diğer yan
dan Sovyetlerin başı henüz Taşnaklar'la (Devrimci Ermeni 
Federasyonu) sürekli dertte idi. Taşnakların kurdugu Mcnşe
vik Hükümet Kemalistlerin ve Bolşeviklerin ortak saldırısı 
sonucu yıkılmıştı. Sovyetler Devrimci Ermeni Federasyonu 
önderliğinde kurulan Men§evik Hü:kümeti karşı-devrimci 
görüyor ve bu devleti emperyalist olarak niteliyordu. Taşnakla
rın önderliğindeki Ermenistan Devleti Sovyet iktidarı için bir 
tehlike olarak görülüyordu. Bolşevikler esas olarak bundan 
dolayıdır ki Kemalistlerle sıkı ilişkilere girdiler. Güneydeki 
Sovyet sınırı güvence altına alınmalıydı. Sovyet tespitine göre 
Ta§nakların iktidarda bulundugu bir Ermenistan, emperyalist 
büyük devletlerin Sovyetlere karşı kulandıkları bir saldırı 
üssüne dönüşebilirdi. Türkiye'nin devlet olarak parçalanma
dan kurtulması, emperyalist devletlerin Anadolu topraklarını 
bütünüyle işgal ederek Sovyet sınırına dayanmal an, yeni kuru
lan genç Bolşevik iktidarın da işine gelmiyordu. Eğer Anadolu 
toprakları üzerinde Kemalistler değilde başka yerli güçler ikti
dar olmuş olsaydı, şüphesiz Bolşevikler kendi devlet menfaa
tleri gereği onunlada ittifak arama yollarını arayacaklardı. 
Sorun, dünyada ilk defa kurulan ve geniş bir alana hüküm eden 
işçi iktidarının, güney sınırındaki emniyetini sağlama sorunuy
du. Bolşevikler ilişkiye, taktik bir ilişki açısından yaklaşıyorlar
dı. Bu konuda Yalçın Küçük şunları tespit eder ; "Türk burjuva 
kurtuluş hareketine katılanların, Bolşevik sistemden bir sınıfsal 
endişe taşıdıklarını söylemeye bile gerek yok. Genç Sovyet ikti
darı ise Türkiye'nin kendi aleyhine bir biçimde, başta Ingiltere 
olmak üzere Batı'nın büyük kapitalistleri ile anlaşmasından 
korkuyor. Türkiye için propagandası yapılan ve kurtuluş hare
ketine katılan aktörlerin pek çogunun benimsedigi Amerikan 
mandasının Kafkasya'ya kadar uzatılınası yönünde görüşlerin 
açıklandığı biliniyor. 

Bir yandan Kemalist örgütlenmenin yenilgiye ugraması ve 
diğer yandan Kemalist liderliğin Ingiltere ile anlaşabiieceği ihti
malinin saklı tutulması, Sovyet iktidarını, Türkiye'de kendi
siyle işbirliği yapmaya hazır bütün örgütlenmelere açık bir hale 
getiriyor. Bu örgütlenmelerin içinde, eger Sovyet
lerle karşılıklı yardımiaşmaya istekli olması halinde, Sultan'ın 
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çevresinin bile girebilecegini düşünüyorum"rxı Bolşevikler 
Kemalistlcrlen girdikleri ilişki neticesinde, Taşnaklar önderli· 
ğindeki Ermenistan Devletini yıkma konusunda, ve kendi 
güney sınırlarını saglama alma meselesinde kısa vadede başarılı 
oldular. Fakat Kürdistan ve Anadolu'daki halk hareketi ile 
ilişkiler sorununda başarısız kaldılar. Hatta Kemalistler, çarlık 
ordularınının Lenin'in emriyle geri çekilmesinden sonra, kuru
lan şura komitelerini Erzincan-Kars bölgesinde yıktıkları hal
de, Bolşevikler bu durum karşısında sessiz kaldılar. Daha son
raki yıllarda Batı Ermenisan'ında ("Türkiye Ermenistam") 
Taşnakların hiçbir etkinliği kalmadığı halde, Kürdistan'da geli
şen her isyanda Taşnak parmağı aran ır oldu. Bunu komünistlik 
andına Türk sosyal şövenlerinin verdikleri yanlış enformasyon
lar eklenince, başta Komüntern olmak üzere, Sovyetler Birliği 
perspektivi iyice şaşırdı. Sovyetlerin bu konudaki tavırı 1946 
yılına kadar devam etti. IL Dünya savaşı döneminde Sovyetler, 
Kürdistan'daki halk hareketine ilişkin doğru bir politika geliş
tirmeye çalışdıysa da muvaffak olamadı. 

Sovyetlerin de Şeyh Said Hareketinin aleydinde tavır 
takınması, bu büyük halk hareketini tüm uluslararası destekten 
yoksun bıraktı. Böylelikle Şeyh Said Hareketi, milletlerarası 
bir destekten yoksun olarak, tüm insanlığın gözü önünde imha 
ile karşı karşıya kaldı. Şeyh Said hareketine ilişkin, sadece !925 
yılında gerçekleşen Sosyalist Enternasyonalin kongresine bir 
rapor sunuldu. Raporu, Ermeni Devrimici Federasyonu'nun 
sürgündeki önderleri vermişti. Sürgündeki Taşnak yöneticileri, 
Kürdistan'daki milli hareketi Türk sömürgecilerine karşı bir 
hareket olarak degerlendirdikleri için, bu hareketin uluslarara
sı. düzeyde propagandasını yapmaya çalıştılar. Ama bu propa
gandanın tesiri ve etkisi oldukça cılız kaldı. Uluslararası 
düzeyde hiçbir güç katliamın Kürdistan'da durdurulması için 
teşebüste bulunmadı. Çünkü, kimse Ortadoğu'da statükonun 
Kürtlerin lehinde değişmesinden yana değildi. 

1968 li yıllardan sonra yeniden şekillenen Türkiyeli sol 
akımlar, Komüntcrn belgelerine, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın 
dünyayla bagları kesilmiş bir tarzda yaptıgı degerlendirmelere 
dayanarak, halkımızın Milli Kurtuluş Mücadelesine kara çal
maya çalıştılar. Şeyh Said Hareketini emperyalizmin uzantısı 
bir hareket olarak degerlendirip, Türkiyeli yeni devrimci kuşa
gm genç dimagını bulandırdılar. Var olan toplumsal r··ı..aıefeti 
yeniden Kemalizmin potasına aktarma cüretkarlığmı gösterdi
ler. Kendilerini gerçek Kemalist, Türk ordusunu ise ABD nin 
maşası olarak degerlendirme zavahhgına düştüler. Türk ordu
sunun karşı devrimci pençesini her dönem enselerinde bulmala
rına rağmen bir türlü akıllanmadılar. Böylelikle 1922 lerdeki 
Türkiyeli "komünist" ve "sos
yalist" !erin yaptığı gibi, sömürgeci faşist bir ideoloji olan 
Kemalizmden medet ummuş oldular. Bu konuda ham hayaller 
yayarak varolan toplumsal muhalefetin Kemalist devlet ciha
zına yönelmesini engellediler. Bunlara, Kürdistan'daki Halk 
Hareketi konusunda hata yaptıklannı kavratmak için, Isınet 
lnönü'nün bir itirafını yine buraya aklaralım ; "Bütün bunlar
da, Şeyh Said isyanında memlekette senelerden beri yuvalan
mış olan propagandanın eseri görülmüştür. (Bağımsız Kürdis
tan 'ı kurma propagandası kastediliyor-benim notum-) Şeyh 
Said isyanını doğrudan doğruya Ingilizierin hazırladığı veya 
meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunmamıştır. 
Fakat, bundan şüphe edilmiş ve gerekli tahkikat yapılmıştır. 
Çünkü, Ingilizlerin Musul ha'reketi esnasında ve daha sonraki 
Nasturi ayaklanmalannda olduğu gibi, hudutlarda ve dışarda 
propagandayla, münasebetlerle Şeyh Said isyanının patlama
sına zahiren yardımcı oldukları intibası mevcuttu. '!(9) Kema
lizmden mcdet u man sol maskeli kafalar, belki kendi sömürge
cilerinin agzından duyduklan şeylerlen ikna olabilirler. (!!) 
Çünkü aynı sömürgeciler onları, Şeyh Said Hareketinin Ingiliz 
emperyalizminin kışkırlması olduğu konusunda ikna etmişti. 

Şeyh Said Çarpuğ köprüsü yakınlarında Türk sömürgeci
leri tarafından yakalandıktan sonra, tutuklanıp yanındakilerle 
beraber Diyarbakır'a götürüldü. Şeyh Said ve yanınıdakiler 



kendi düşüncelerinde bir adım dah-i olsun, geri adım atmadı lar. 

$~vhSaid 
Hareketinin Sonu 

Sömürgecilerin tüm zorlamalarına ragmen, Kürdistan Milli 

Kurtuluşunun alayhinde tck kelime olsun sarf etmediler. Isti

klal mahkemelerinde onları yargılamaya çalısan sömürgeci yar
gıçları yargıladılar. Son nefeslerine kadar, Kürdistan Milli Kur

tuluş Savaşına baglı kalan, Kürdistan Bagımsızlık Komitesi 

üyeleri, marş ve anti sömürgeci slogantarla ölümü kucakladılar. 

Onl~r ipc giderken dahi, halkının öz gücüne güvenlerini yitir
medıler. Mutlaka ve mutlaka, birgün Kürdistan'a bağımsızlık 

bayragının dikilecegine inandılar. Onlar, son nefeslerinde dahi 

~~rdist~n halkına kurtuluş yolunu gösterme büyüklülügünü, 
gosterdıler. Büyük halk kahramanı Şeyh Said asılırk en, gelecek 
yeni kuşaklara ve Kürdistan halkına şu mesajı veriyordu : 

"Ölüme Kürt şehitleri diyarına sakin kalp/e gidecegim, zira 
dört milyondan fazla Kürt, kanlarımızm hesabını mutlaka bir 
gü~ so_racaktır. "( 10l " •.• Bizim mücadelemiz yurtsever bir göre
vdı, bız onu şerefle yerine getirdik. O, ülkesi Kürdistan için 
mücadele eden herKürdün görevidir ... (ııı 

"Dünya yaşantıının sonu geldi. Ulusu m için kurban edi/digirn

den dolayı pişmanlık duymuyorum. Yeterki torunlarımız bizi 

düşmanlanmızın önünde mahçup bırakmasın/ar. "(12) 

Şeyh Said ve Kürdistan Bagımsızlık Komitesi önemli yöne

ticilerinin düşman eline geçmesinden sonra ; şüphesiz Kürt 
halkının kayıpları büyük oldu. Ama Türk sömürgecileri kesin 
bir hakimiyet asla saghyamadılar. Ama "ateş ve kılıç Kürdis
tan'ı bir sesizlige bogdu ... Erkekler yapılan işkenceler sonucu 

öldürüldü, köyler yakıldı, tarlalar harabeye çevrildi, çocuklar 
ve kadınlar tecavüze ugrayıp katiedildL Mustafa Kemal'in Tür

kleri, Sultan'ın Türklerinin Yunan, Ermeni ve Bulgar halkla

rını barbarca, öc alırcasına katiettiği gibi, Kürtleri katletti. Bu 
savaşta 8708 evin ve 206 köyün yakıldığı, ve yakla§ık olarak 
500 000 K ürdün katledildigi tahim ediliyor."( 13) 

Şeyh Said ve arkadaşlannın asılması Türk sömürgecileri 

için yeterli değildi. Onun içindirki asılmaların yanında toplu 
katliamlara girişildi. Toplu katliamlar özellikle Di de nehri kıyı

sında gerçekleştiriliyordu. Ele geçirilen Kürt Millis kuvvetle
rine esir muamelesi yapılınıyor, ilkin bilinmeyen ihtilal planla
nnın elde edilmesi için, onlara işkence ediliyor, daha sonra 

kurşuna diziliyorlardı. Köylerde kalan Kürt Milli kuvvetlerinin 
akrabalarını ise sürgün ve mecburi iskan bekliyordu. Kemalis

ter nüfusun büyük bir çogunluğunuda yollarda kırdırttılar. O 
dönem Türkiye komünistleri davasında içeri düşen ... S.V. Kul 

anılarında şöyle dcr : "O dönem ben diger komünisterle 
birlikte bir kalede tutuklu idi m. Hergün Dicle yakınlarında kur
şuna dizilmek üzere, Kürtler gruplar halinde götürülüyorlard. 
20 yaşında oldugunu tahmin ettigim bir Kürt gencinin getirilip 
yanımdaki hücreye kapatılmasım çok iyi hatirlıyorum. Çatış
malar esnasında onun, birçok Türk subayını öldürdügu iddia 
ediliyordu. Jadarmalar ona günlerce işkence ettiler, ama tek 
kelime söylemedi. Onun vucudunun her tarafı yara ve yam
klar/a dolmuştu, ve yaraları kurt/andı. Acı karşısında o hep 
dişlerini sıktı, ölüm karşısında mucizevari bir yiğitlik gösterdi 
ve onun agzmdan sürekli tek bir kelime çıkıyordu ; intikam ... 
intikam ... intikam ... ''(14). 

Emperyalizmin uşagı Kemalist Çete'nin tüm saldırı ve 
katliamlarına ragmen, Kürt halkı milli kurtuluş davasında 

vazgcçmedi, direnişi bırakmadı. Kürt Millis Kuvvetleri 
Hakkari-Van bögesinde Şeyh Said Abdullah, Muş-Bitlis yöre

lerinde Said Selahattin, Harzan'da değerli Kürt kadını Perihan 
kamutasında çatışmaları aralıksız sürdürdü. Hınıs bölgesinde 
Albay Haht Bey çatışarak Abağ'a ve Saray'a vardı, oradan 

"Iran Kürdistan'ına "geçti. Hoybun cemiyetinin yönettiği Agn 
Dagı Isyanı'na kadar çatışmaların ardı arkası gelmedi. Onun 

içindirki Şeyh Said ayaklanmasının bastınl;nasında, Kemalis

tlerin ve onun destekçileri emperyalist güçlerin kesin ve mutlak 

bir zaferinden sözedilemez. Aslına bakılırsa Istiklal Mahkeme

lerinde Kürt ihtilalinin önderleri yargılanmaı;lı. Yargılanan, 
yargıç rolünde geldikleri halde mahkemede suçlu sanık duru

muna düşenler Kemalist sömürgeciler oldu. Onun içindir ki ara

dan uzun yıllar geçmesine ragmen, Kemalist sömürgeci dika
törlük Diyarbakır lstiklal Mahkemelerinin belgelerini açma 

cesaretini gösteremiyor. Kemalistler Şeyh Said, Dr. Fuat gibi 
halkımızın degerli evlatlarını fiziki olarak katiettiler, ama, 

onların düşüncelerini katiedemediler. Onların düşüncesi 

günümüz Kurdistan'nında kök salmış durumda. Bagımsız Kür
distan utkusu için yanıp tutuşan Kürdistan halkı, günümüzde 

modern bir milli kurtuluş savaşının hazırlıgını yapıyor. Kürdis

tan proleteryası toplumumuzun gelişen ihtilalci ve belirleyici 
gücü olarak, Kürdistan'daki milli davayıda üslemiş durumda. 

Hiç şüphesizki Kürdistan'ın dörtbir yanına, birgün mutlaka ve 
mutlaka bağımsızlık bayragı dikilecek, Şeyh Said, Dr. Fuat, 
Seyit Rıza, Cıbranh Halıt Bey; Alişer gibi halk kahramanlan

nın istemleri yerine gelmiş olacaktır. Kürdistan bağımsızlık 
mücadelesinin önderlerinin son sözleri tarih sahnesinden göçüp 

gidecek, geberip unutulacak olanlar, barbar Kemalistler ..., 
sömürgeeBer olacaktır. · 

Kürdistan Bagımsızhk Mücadelesinin önderlerinin son 
sözleri şöyleydi : 

Şeyh Said : "Dünya yaşantıının sonu geldi. Ulusuro için 

kurban edildigirnden dolayı pişmanlık duymuyorum. Yeterki 
torunlanmız bizi düşmanlanmızm önünde mahçup bırakmasın
lar". 

Hınıs'lu Halid Cebri Bey : "Karşınızda yalnız degilim. 
Arkamda Iran, Mezopotamya ve Türkiye'de muazzam bir Kürt 
Ulusu bulunmaktadır. Bugün beni asıyorsunuz, fakat hiç 
şüphemiz yoktur ki yarın torunlanmız da sizleri yok edecekler
dir., 

Şeyh Abdülkadır. (Senatör) : "Zaten sizler yakma ve 

harab etme konusunda büyük bir şöhrete sahipsiniz. Burasını 
da Kerbela 'ya çevirdiniz. Şunu biJiniz ki dehşet ve insafsızca 
sömürü ile şan ve şeref kazamlmaz. Yok olsun Türkler ! . .. " 

Yusuf Ziya Bey (Bitlis Milletvekili) : Bize mevki ve rütbe 
bahşetmek suretiyle bizi aldatabilirsiniz endişesi içindeyim. 
Şükür Allah 'a ki bizi merıni ve iple karşılıyorsunuz ve bundan 
dolayı biz hiç pişman degı'Jiz. Verdiginizders sayesinde torunla
nmız öcümüzü alacaklardır. " 

Doktor Fuad Bey (Diyarbakır'lı : "Vatamm için yigitçe 
kurban o lam yı daima düşünürdüm. Şüphesiz ki asılmak ta oldu
gumuz bu topraga bagımsızlık bayragı dikilecektir." 

Avukat Tevfik Bey (Diyarbakır'lı) : "Cesedimi bütün 
dünyaya gösteriniz ve herkes bilsin ki kişisel haklar için degil, 
ulusal haklar için savaşıyorum. Yaşasın Kürdistan !,. " 

Koçzade Ali Rıza Bey (Bitlis'li) : "Elimdeki silahı ulu
suma karşı kullanınayıp düşmanımız Türk'e karşı yöneltmiş 
oldugumdan dolayı mutluyum. Işte şimdi hayatımı Kürtlük için 
kurban ediyorum." 

Şair Molla Abdurrahman (Siirt'li) : "Sefil/er ! ... sizi aya
gımızın altında çok alçak ve küçük görüyorum. Bi/inizki Kürt 
bir agaç degildir, ölür fakat egilmez ! ... " 

Hizanizade Şair Kemal Fevzi (Bitlis'li) : "Cennet Kürdis
tan bizimdir. Ev sahibi biziz ve kim ne desin biz yine içeri gire
cegiz, buna hiçbir güç engel olamaz, çünkü O bizimder ... " 

(1)- Dr. Hikmet K.ıvıı:_ımh. _Ihtiyat Kuvvet :Milliyet (Şark), s. 194. 
(2) - A.S. Barzanı, Kurtlerı n Savunması, Cilt 1. s.163. 
(3)- Isınet lnönü Hatıralar, cilt 2, s.201-202, Bilgi Yavınevi. 
(4)- Isınet lnönü Hatıralar/2, s.202 · 

(5)- G~r~.sa.~uni_ Kürt Ulusal Hareketleri ve Ermeni Kürt Ilişkileri (15. yy' dan 
Gunumuzc) s. 172 

(6)- GaroSas.uniy.a.g.c.,s.l72,173,174,175 
(7)- A.S.Barzaniy.a.g.e.,s.163 
(8)- Yalçın Ktiçük. Aydın Uzerine Tezler·31830-1980. s.597-598, 
(9) · Isınet lnöni.ı. y.a.g.e., s.202 
(lO) - Dr. Sıvan, Kürt Millet Hareketleri ve Irak Kürdistan Ihtilali, (Sait Kızıl

toprak), s.. 86 
(ll) - A.S. Barza~i, y.a.g.e., s.162 ı (13) - A.S. Barzani, y .a.g.e, s.161 
(12)- Garo Sasunı, y.a.g.e .. s.176 (14)- A.S. Barzani, y.a.g.c., s.l62·163 
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SOSYALiZM 
DÜŞMANLARINI 

Sovyetlerde gelişen "Giasnost" (Açıklık) 
ve "Perestroika" (Dönüşüm) adı 
altında gelişen anti-sosyalist liberalleşme 
yönündeki süreci bir başka yazımızda 
ele almak üzere, Modem Revizyonistlerin 
bir iki olayla ilgili ihanetleri 
üzerine izlenimlerimi aktarayım. 

26 Mayısta Çekoslovakya'daki 
halalık "Tvorba" dergisinde Afganis
tan'daki durumu degeriendiren SBKP 
MK üyesi ve uluslarası ilişkiler bölü
münün birinci dereceden sorumlu 
yöneticisi Vadim Sagladin Afganis
tan'da koşulların sosyalizm için olgun
laşmadıgını belirterek Afgan yoldaşla
rını eleştirdi (!) 

1978'den buyana büyük hataların 
işlendigini belirten Sagladin, ülkenin 
henüz feodal üretim ilişkileri içinde 
bulundugunu ülkede Müslümanlıktan 
kaynaklanan önemli dini etkinin 
toplumu yönledirdigini belirten Saga
din, 78'den bu yana Afganistan'daki 
geli§İmeleri çok küçük bir azınlık 
teşkil eden "komünistlerin" sorumlu
luguna yükledi. 

Halk arasında çok yaygın bir 
degimle buna "Günaydın" dcnmez 
mi ? SBKP'nin bürokrat ideologları, 
1978'de neredeydiniz? Aklınızca işle
diğiniz emperyalist suçu temize çıkar
mak istiyorsunuz ! !00 000 nin üze
rinde orduyla Afganistan'ı işgal 

ederken, bu gerçekleri neden görme
diniz ? 10 yıldır, Afganistan halkı üze
rinde terör estirdiniz. Bir ülkeyi göçe 

ala yekiti 18 

iYITANI 

zorladınız ! 10 binierin kanını akıttı
nız. En önemlisi sosyalizm, düşmanlı
gını yaptınız. Onyıllardır sosyalizm 
ezilen halkların kurtuluş umudu ola
rak biliniyor, tanınıyordu. Sosyalizm 
proletaryanın ve ezilen halkların 

emperyalist zulme ve kapitalist boyun
duruga karşı kurtuluş bilimi olarak 
halklarca biliniyor, benimseniyordu. 
Lenin ve Stalin önderligindeki Sovye
tler Birliginin dış politikası ile bu 
durum daha da pekişti. Şimdi, sizler 
Sovyetler Birligi'nin revizyonist yöne
ticileri ne yapıyorsunuz ? Bu sosyalist 
politikanın tam zıddı olarak Afganis
tan'da oldugu gibi emperyalist işgal
lerle, sosyalizm ile emperyalizm ara
sındaki net ayrımı kaldırıyor, sosyalist 
politika yerine açıkça emperyalist 
politika hayata geçiriyar ve böylelikle 
sosyalizmin daha önceden kazandıgı 
prestij i yok ediyor, açıkçası sosyla
lizme saldırıyar ve ona büyük darbele
ler vuruyorsunuz. Bu açık bir gerçek 
degilmi? 
Sovyet yöneticileri yaptıkları açıkla

malarda Afganistan'da hata yaptıkla
rını vurguluyorlar. Batılı emperyalis
tlerin basın ve yayın organlarında 
açıkça "büyük hata" (!) itiraflarında 
bulunuyorlar. SBKP MK üyesi Bay 
Portugalov Batının televizyonlarında 
kendilerini savunmayacak po
zisyonda sı kışarak kaçacak yer arıyor. 
Aynı şekilde Batılı politikacılarla yapı

lan açık tartışmalarda Sovyet temsilci-

leri gülünç duruma düşmektedirler. 
Bütün hunlar neyin ifadesi ? Sosya
lizmin temsilcileri hangi dönem Batılı 
emperyalistlerin karşında, açık tar
tışma arenalarında gülünç duruma 
düştüler. Sosyalizm, proletaryanın ve 
ezilenlerin haklı davasına sahip oldu
gundan her dönem emperyalist-kapi
talistlerin temsilcilerine galip gelmiş
tir. Bu oldukça anlaşılırdır. Yıkılan, 
çürüyen ; sömürü ve zülme dayanan 
kapitalist dünyanın teşhiri bırakın 
sosyalistleri, düşünen, bilime dayanan· 
her insan için yeme-içme gibi dogal ve 
basit bir iştir. Dedigirniz .gibi sorun 
burada bütün hastalıklarıyla çöküp 
gitmekte olan kapilatist dünya ile yeni
nin, gelecegin, ilerinin sömürüsüz 
sosyalit dünyanın karşı karşıya kon
masıdır. 

Ancak bu işi Sovyet temsilcileri 
yapamadılar, yapamazlarda. Tartı§
mayı Batıda izleyen milyonlarca izle yi~ 
cinin gözünde Batılı politikacılardan 
daha kötü konuma düşmekten kendi
lerini kurtaramadılar ve kurtarmalan 
da olanaklı degil. Neden ? Bunun 
cevabı oldukça açık ; Batı Avrupalı 
emperyalist poitikacıların konumdan 
daha kötü bir durumdalar. Yaptıkları 
onlardan farksız olmaktan öteye, 
onlardan daha kötü. Ekonomik 
alanda bu böyle, iç politikada böyle, 
dış politikada daha da kötü. Batılı 
politikacılar ve hatta sıradan vatan
daş ; SB de ekonomik durumu tartı§-



mak zorunda kalıyorlar. Batılılar "de· 
mokrasi" sorununu tartı~yorlar Ruslar· 
durumu "Perestroika" ve "Glas
nost"la düzelteccklcrini (!) belir
tiyorlar ; Ulusal sorunu ve Ermenistan 
sorununu tartı§ıyorlar revizynist yöne· 

ticiler "Ulusal sorunu çoktan çöi:umle
diklarini iddia etmekle yanıldıklarını" 
! ! beyan ediyorlar ve çok acemi bir 
tavırlaAvrupalılarayarı İhtar pozizyo
nunda, ama gerçekten çocuksu bir 
edayla kendilerinin de "yabancılar 

sorununun" oldugunu (çok yaşa beli!) 
karşılıgını Verebiliyorlar. Bu durumu 
aynı şekilde milyonlarca Sovyet insanı 
da televziyondan izliyor. Afganistan 
sorununa gelince sayın ordu şefi gene
ralimiz çekilmekten başka söyliyecek 
bir şey bulamıyor. (Bu sadece bir tele
vizyon tartı§masımn bıraktıgı izlenim. 
Yani sadece bir örnek benzeri nice 
örneklerin oldugu tartışmasız. 

Sovyetler Birliginde son olanlar, 
yani Gorbaçov'un kötü ünlü şu "Pres
troika" ve ''Giasnost"u ile, Sf:'de 
kapitalizmin nasıl yerleştirileceğini 

tartışmaları oldukça yogunlaştı. 

Aslında Gorbaçov çok degişik ve çok 
yeni bir şey yapmıyor. Esiden var olan 
sosyalizme saldırıyı, sosyalizmin yıkım 
sürecini kapitalizmin restorasyonunu 
liberal bir modele dönüştürüyor. Açık 
pazar ekonomisini hayata geçirecekle
rinini art1k Sovyetlerde kimseden dahi 
gizlemiyor. Bütün bunları Stalin'e sal
dırarak yapıyor. Kruşçev'de ayı şeyi 

yapmadı mı? Bazıları Gorba,çov'un 
Brejnev'e olan saldırısından dolayı 

Gorbaçov'a iyimser yaklaşmakta

dırlar. Bu çevrelerin bu iyimser yakla· 
şımı açıktırki yüzeyseldir. Gorba-

çov'un Brejnev'e saldırısındaki yüzey
sellik ve şekilsellik gibi. 

Sovyetler Birlig i 'nin genelde yap
tıkları açıkça görüldügü üzere sosya
lizmi gözden dü§ürüyor, onun propa
ganda gücünü kınyor onun prestijini 

düşürüyor. Batılıların eline sosyalizme 
saldırı ıçın malzeme sağlıyor. 

Bununda ötesinde Afganistan'da Kür
distan'da ve Etyopya v.b. örneklerde 
oldugu gibi baltılı emperyalistlerin 
politikasından fa.rksız bir politika ile 
ezilen halkiara onların Ulusal Kurtu
luş ve devrim mücadelelerine saldı

nyor. Işte bütün bunların adı sosya
lizm düşmanlığıdır. Anti-sovyetçi
liktir. Çünkü onlar bu politikalarıyla 
sosyalizme zarar veriyor ve ona saldı
rıyarlar. Hem dolaysız, hem de dolay
lı. Bazı güçler bütün bu açık gerçege 
karşı, SB'nin bu sosyalizm düşmanı 
politikalarının sosyalizm değil. empe
ryalizm olduğunu ; sosyalizm etiketi 
altında emperyalist politika oldugunu 
söyleyen anti-revizyonist devrimcilere 
demagojik bir şekilde "Sosyalizm düş
manlığı yapıyorsunuz", "anti-Sovyet
çilik yapıyorsunuz" tespitinde bulu
nuyorlarken en bayağı demagoğun 

düzeyini dahi aşamıyorlar. Çünkü, 
sovyet yöneticileri kendileri sosyalizm 
adına rezaletler yaratmakta ; Afganis
tan örneğinde oldugu gibi. Sosyalizm 
düşmanlıgı yapmakta ve bugün bunu 
değişik isimlendirmelerle kabullen
mektedirler. Devrimciler Sosyalizmin 
hu düşmanlarını tespit etmektc ve onu 
teşhir etmektedirler. Sosyalizmin 
düşmanlarını teşhisini yapmıyan, 

onlara karşı mücadele etmeyen bir güç 
nasıl komünist olabilir ? Nasıl sosya-

lizme kar§ı görevlerini yerlne getirebi
lir ? Nas1l kendisine sosyalist (yani 
Komünist) diyebilir? Bazı güçler 
açıkça sosyalizme saldırıyor ~ sen 
onlara kar§l ne adına olursa olsun 
hangi gerekçe gösterl}irse gösterilsin 

mücadele etmiyeccksin, onları dünya 
proletaryasını ve ezilen halkların 

nezninde teşhir etmiyeceksin ; arka
sından da kalkıp kendine sosyalist 
diyeceksin ! Bununla da yetinmeye
cek, sosyalizme saldıranlara kar§ı 

sosyalizm dü§manlarına karşı, yani 
bugün çok açık bir çekilde kendisini 
sosyal emperyalist Rusya yöneticileri 
şahsında ortaya koyan modern revi
zyonizme karşı mücadele edenlere 
karşı propaganda yapacaksın ! Böyle 
sosyalizm olmaz ! Sosyalizme saldı

ranlar bugün gün gibi ortadadırlar ! 
Kendileri, yeni sovyet yöneticileri, 
daha dalaylı olarak bunu ikrar 
etmektedirler. 

Bunun yanısıra revizyonist yöne· 
ticilcrio açık lamaları çok ilginç içeri
kler ta:jımaktadır. Örneğin Vadim 
Sagladin'nin açıklamalarında oldugu 
gibi. Sagladin Afganistan'daki bütün 
olumsuzlukların suçunu Afganis
tan'daki küçük bir revizyonist hizbe 
yüklemektedir. Sayın Sagladin yöneti
cimiz, böylesine bir pişkinliği hangi 
cesaretle, hangi mantıkla yapabil
mektedir. Afganistan'da feodal üre
tim ilişkileri egemen oldugundan, 
sosyalizme olgun değilmiş!!! Bütün 
suç bunu göremiyen Afganistan'daki 
hiziptcymiş ! ! ! Ayrıca müsülmanh
ğında halk üzerinde büyük bir etkisi 
varmış!!! Afganistan çıkmazının tüm 
müsebbibi bu gerilikler ! Bu geri 
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yapıyı gönnedigi için de Afganh "yol
~lar" suçlu ! Bir kişi sosyalizm adına 
bu derece alçalabilir mi ? Bu söyle
nenlerin azıcıkda olsa inandırıcılık 
değeri söz konusu mu ? SB'nin dış işle
rinden birinci dereceden sorumlu bir 
zat kendisini bir kez daha gülünç 
duruma düşürerek bunları sarfedebi
liyor. Bir kez Afganistan 'ın geri bir 
ülke olduğunu ve sosyalizme hazır 

olmadığını, Marksizmi yeni öğrenen 
birisinin bilgi sınırları dahilindedir. 
Bunun çıkmazia nasıl ilişkisi olabilir. 
Afganistan sosyalizme hazır olmıyabi
lir ancak, dünyanın her yerinde oldugu 
gibi devrim yapabilir, sosyalizmin ön 
koşullarını hazırhyabilir. Demekki 
sosyalizm için olgun olup olmama o 
kadar belirleyici degil. Önemli olan bir 
ülke halkının .devrim için hazır olması 
ve ayaklanmasıdır. Işte gerçek bu 
noktada bulanıklaştırılmaktadır. 

Sosyal-emperyalistler kendi hegemo
nya amaçları uğruna bir ülke halkının 
iredesine karşın yüz bini aşkın orduyla 
Afganistan'a girdiler. Afgan halkının 
devrime hazır olup olmaması onlar 
için önemli değildi, yüz binlik ordu 
herşeyi hallederdi. Bizler bunun 

devrim olmadıgını söylerken. bunun 
emperyalist işgal olduğunu vurgu
larken bunun sosyalizme hlr saldırı 

oldugunu belirtirken ·•anti sovyetcili
kle" suçlanıyorduk. Ama şimdi kimin 
anti-sovyetçilik oldugu gün gibi açık. 
Sagladin'dc bugün "Sosyalizm için 
Afganistan'ın olgun·· olmadığını söy
lerken bunu tam da teslim etmiyor 
mu ? Afganistan 'ın devrim için hazır 
olmadıgını Sagladin ve takımı yeni mi 
kavradılar? Ku§kusuz ki hayır. Belir
ttigim gibi, bunu bilmek için 
marksizmin daha yeni bir öğrencisi 
olmak bile yeterli. Peki o zaman 
neden, buna ragmen 5-10 bin kişilik 
bir yardımla değilde, 100 bini a§an bir 
ordu gücü ile Afganistan'a girdi ? Bu 
sorunun cevabı da oldukça açıktır : 
Mademki Sagladip Sosyalizm için 
Afganistan'ın olgunla§madıgını belir
tiyor, o halde Rusyanın oraya sosya
lizm için degil başka şeyler için girmiş 
olması gerekiyor. Bu başka şeyleri de 
yüzbinlik ordu çok açıkça açıklıyor, 
hiç bir şey eklerneme gerek yok. 

F. DİLAN 

SANANDAl'DA 
lMAYIS 

1 

Iran Kürdistan'nın büyük bir şehri olan 
Sanandaj'daki 1 Mayıs kutlamalarını konu 

edinen bu yazı Iran Komunist Paritisi'nin 
özerk örgütü olan Komela'nın sesinden 

kısaltılarak alınmı§tır. 
Türkçe'ye çeviren, A. Cihan 

Mayıs'tan bir kaç gün önce, 
Sanandaj'da işçilerden olu
şan delegeler, bölge çalışma 
müdürlüğüne başvuruda 

bulunarak 1 Mayıs nedeniyle toplantı 
yapmak istediklerini bu nedenle de bir 

toplantı yerinin verilmesini isterler. 
Resmi yetkililer dü§manca davran
mazlar. Fakat İ§çi delegelerinin istem
lerini sürümcemede bırakıp onlara 
gereken zamanı bırakmamaya çalı

§ırlar. 
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l~çitcr bu durum karşısında kendi 
kendiligindcncilige kapılmazlar. Is
teklerini diretirler. Sonunda yetkililer 
geri adım atarlar. Işçilerin büyük katı
lınıını engellemek için bir lisenin lokali 
1 Mayıs sabahı için verilir. l§çiler ve 
delegeler dcrhal örgütlenmeye giri
~irlcr. Geçen yıl, benzeri tipteki 
toplantıda alıılan kararlar yine istem
leri olarak ileri sürülür. Çünkü geçen 
yılki hiç bir istem yerine getirilme
mişti. 

Resmi yetkililerce düzenlenen 
toplantıda ise aşagıda yazılı kurallar 
dahilinde hareket edilir. 

- Toplantıda hiç kimse yemek ve su 
ithiyacını karşılıyamaz. 

- Kadınlar islami kurallara göre 
çarşafla örtülmelidirler. 

- Toplantı Kuran'dan ayetlerin 
okunmasıyla başlamahdır. 

- Konu§macılar, konuşma metnini 
yetkililere bildirmehdirler. 

- Müzik ve devrimci marşların 
çalınması kesinlikle yasaktır. 

- Konuşmacılar kendi yüzlerini 
gizlememelidirlcr. 

Program sunucusu yetkililerce seçi
lecektir gibi kuralları işletmeye çalı
şırlar ve uygularlar. 

Işçi delegeleri ise bu koşulları kabul- · 
lenmezler. Kendi sunucularıyla 
birlikte lisede toplanırlar 10 bin kişiye 
yakın bir kalabalık oluşur. 

Enternasyonal marşı ilc ba§layan 
gösteri bir işçinin 1 Mayıs üzerine yap
ugı konuşma ile devam eder. Konuş
macı, artan i§sizlikten, dondurulmuş 
ücretlerden, dayanılmaz enflasyondan 
ve sagiıga uygun ko§ulların yoklugun
dan, iş yerlerinde güvenlik tedbirleri
nin olrnayı§ından, işçi örgütlerinin 
yasaklanmasından ve kadınların kendi 
haklarından yoksun bırakılmasından 
bahs eder. 

Ayrıca ba§ka konuşmacılar da söz 
alarak insanın insan tarafından sömü
rülmesini temel alan düzenin devril
mesi gerektigini belirtirler. Gösterici
ler ''Yaşasın Sosyalizm", "Yaşasın 

Iran Komünist Partisi" şeklinde slo
ganlar haykırırlar. " Bütün Dünya 
I§çileri Birle§iniz" pankartını taşırlar. 

1 Mayıs'a katılanlar kagıtlara sarılı 
üzerinde "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı 
küçük pastalan yiycrek, devrimci mar
şlar söyleyerek, pandomim seyrede
rck toplatıyı izlerler. Ayrıca bir ser
best kürsü düzenlenir. Konuşan 

herkes kendi dü§ünccsini serbestçe 
açıklar. 

Bazı i§çilcr, bagımsız İ§Çİ örgütleri
nin oluşturulmasından ve Iran Islam 
Cumhuriyeti'nin yıkılmasından bahse
derler. 

Resmi yetkililerin toplantıyı 
dagıtma çabaları sonuçsuz kalır. 
Toplantı proleter dayanışma orta
mında son bulur. 



•• 
ERITRE 

• VETIGRE'DE 
NAPALM'LI KATLiAM 

E 
tyopya ordusu saldırıya geçti. 
Etyopya'da ordu birlikleri Erit
re ve Tigre Ulusal Kurtuluş 

Hareketini bastırmak için toplu 
saldırıya geçtiler. Alınan bilgilere göre 
Eritre'nin Afabet şehrinde 25 mayısta 

yapılan hava saldırısında yüzlerce ölü ve 
yaralının oldugu ~anılmaktadır. Bir 

hafta önce yine Eritre'nin ij"ıeap şehrine 
yapılan saldırıda karadan ve havadan 
saldırıya geçildigi söylenmektedir. 

Napalın bombalarının da kullanıldıgı hu 
saldırıda 400 ün üzerinde ölü ve yüzlerce 
yaralının oldugu gelen haberler arasın

dadır. 

Sosyal emperyalizmin sadık dostlarin

dan, eski Amerikancı 0) Etyopya yöne
timi "aldıgı sosyalist" yardımlarta Eritre 
ve Tigre halkını katietmektedir. E!.Y' -
pya yönetiminin bu katliam dalgasının 
yanısıra, işkence ve terör dalgasını da 

yükselttiği son gelen haberler arasında
dır. Etyopya'da halklar en barbar 
şekilde katledilirken, Moskova, Etyo
pya'lı katilleri "Sosyalist Yolda~ları·· 

olarak kar:ı:ılarnakta. Etyopya yöneti
mini "Kardq So~yalbt Yönetim" olarak 

selamlamaktadırlar. 

Sosyalizmin ve anti-emperyalist 

devrimci hareketlerin sorunları ancak 
sosyalizm düşmanı ve sosyalizm maskeli 

sosyal emperyalist güçlerin sosyalizm 
saflarından te~hir ve tecriti ile mümkün-

dür. Sosyalizme zarar veren. onun halk
ların gözünde değerini ve propaganda 

gücünü düşüren ve bütünüyle halk düş
manı olan bu emperyalist politika ve güç 

dünya i~çi sınıfının, ezilen halkların. 

sosyalizmin saflarından tecrit edilmeksi

zin ; Sosyalizm gerçek gücüne ulaşamaz: 
Bunun için tüm devrimciler, sosyalizm 
için bu derece önem taşıyan sorunda 

sosyalizm düşmanlarina karşı gerçek 
sosyalizmi yükselterek mücadele etmcli
dirler. 

Bilindiği üzere Eritre ve Tigre 'de Ulu

sal Kurtuluş Hareketleri önemli aşama
lar katetmiş bulunmaktaydılar. Ülkele

rinin önemli bir bölümünü işgalci gü($ler
den arındıran iki ülke Ulusal Kurtuluş 
Hareketi ; Bağımsızlık savaşında Etyop
ya sömürgeciligine önemli darbeler 

indirmektedirler. Tigrc Ulusal Kurtuluş 
Hareketinde dcvrim.ci yurtsever ve 
komünist örgütlerin etkinligi ve 
önderliği ise giderek gelişiyor. Giderek 
gelişen ve kitlesel karakterini sürekli 

yetkinleştiren bu bağımsızlık hareketleri 
karşısında sömürgcci yönetim, dünyada 
ve Kürdistan'da sık sık karşılaştıgımız 

gibi, çaresiz kalarak. napalnılar ve 

zehirli gazlarla katliam yolunu seçiyor. 
Tüm demokratlar. devrimciler Etyop

ya yönetiminin geliştirdigi hu katliamı 

protesto etmeli ; Eritre ve Tigre halkla
nnın yanında yerlerini almalıdırlar. 

Ezilen, sömürge halkların 
uyanacağı ve hiçbir gücün bu uyanışı 
engellerneyeceği bilinmesine rağmen 
Kürdistan'lı milli direnişçiler, istiklal 

mahkemeler'inde neden yargılandılar? 
Tüm bu "yargılama" ve katliamlara 
rağmen Kürdistan'da bağımsızlık 

ateşi söndürülebildi mi ? 
Diyarbakır Kawa Toplu Savunmasından 

Oku Okut 

F. Almanya: 2.50 DM 
Fransa : 7.50 FF 
Belçika : 50 BF 
Hollanda : 3 G 
Danimarka : 1 O KRN 
lsveç: BKRN 
Avusturya : 20 Ş 
ısviçre : 2 SFR 

Sahibi : S. Haidari, Grossenbergener Str. 48 
4971 HÜLLHORST • DEUTSCHLAND. 
Yazışma Adresi : 
Pasılager karte NR-039774 D, 
5000 KÖLN-1. Banka Hesabı : 
Stadtsparcasse. KÖLN, 
Konto Nr. 94223179 BLZ 37050198 
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88 NEWROZ KUTLAMALARI 
Kürdistan halkının bağımsızlık 

mücadelesinde Newroz bayramının 
ayrı bir yeri vardır. Dağlarında 
yanan ateş özgürlüğün simgesidir 
yüzyıllardan beri. · 

Bu yılda Kürdistan'ın dört parça
sında aynı özgürlük özlemleriyle 
kullanıldı. 

Türk burjuva basını Newroz'un 
anlamını boşaltmak için bir dizi yazı
lar yayınladılar. 

Sömürgecilere kaP~ı sava)an yurt
severiere karşı asker ve polis bir dizi 
önlemler aldı. Ama herşeye karşın 
ateşlerimizi söndüremediler. 

Avrupa'nın bir çok kentinde Je 
Newroz özellikle geceler düzenleme 
biçiminde kullandı. Bazı Kürt gu
rupları aylarca birbiri ardına düzen
ledikleri gecelerlc Newroz'u kutladı
lar. 

Irak faşist rejimince kimyasal 
bombalarla katledilen 5000 insanı
mızı bagırlarına bastılar. 

Kawa taraftarlanda Hamburg ve 
Basel'de geceler düzenlediler. 
Bawcr, Şirvan, Şi van, Nizarnettin ve 
Azau bu gecelere renk kattı lar. 

NEWROZ A TEŞİ 
SÖNMEYECEK 



RALEPÇE'NiN 
ARDlNDAN 

G 
üney Kürdistan'daki halkı
ınız 21 Mart Newroz havra
mını kutlamaya hazırlandıgı 
bir sırada, Irak sömürgeci

leri. Halcpçe kentine kİmyasal bom
balar atarak bc:j binden fazla ölü bir o 
kadar da yaralı geride bırakmışlardı. 

Başta Kürdistan halkı ve tüm ilerici
ler, yurtseverler ve sosyalistler bu kara 
günü, kötü ünlü Hiroşima gibi 
hatırlıyacaklardır. 

Irak, haksız bir şekilde sekiz yıldan 
beri devam eden sava~ı Çıahane ede
rek, kendi kurtulu~u için savaşan 

halkımıza karşı yeni bir jenosiJi uygu
luyordu. 

Kara haberin duyulmasıyla birlikte 
başta Kürt örgütleri olmak üzere 
Avrupanın bir çok ülkesinde çeşitli 

komiteler kurulup, mitingler. basın 

toplantıları, sergiler, işgaller v .s. 
örgütlendi. Bir çok ülke radyo. TV ve 
gazeteleri olayı ilk haber olarak verdi-
ler. · 

Kimyasal silahların çeşitli 

s<İva§larda kullanılmaması için yazılı 
antlaşmalar yapan emperyalist devlet
lerin döktükleri "gözyaşları" sahtedir. 

Böylesi bir durum Avrupa'da olm u~ 
olsaydı yan kı ve sonuçlarının ne olaca
ğını tahmin etmek zor değildir. 

Emperyalist devletlerin fabrikala
rında üretilen kimyasal silahların bu· 
tür sonuçlar dağuracağı bilindigi halde 
söyledikleri "lanet olsunlar" sözleri 
birer sahtekarlık örncgidir. 

Iran, bu olayı dünya ölçüsünde kul
lanarak lrak'ı köşeye sıkıştırmaya 

çalıştı ; çalışıyor. 
Ülkemizin hir kısmını elinde tutan, 

kurtuluşu için savaşanlara karşı 

azgınca saldıran, katleden en küçük 
demokratik hakları gasp eden bir ülke 
olmasına rağmen ne yazıkki bir çok 
Kürdistan'lı örgütün (KDP-KYB
PKK gibi) Iran'a ilişkin propaganda 
yapılmasına karşı çıkmalan yurtse
verlik adına anlaşılır değildir. 
Geçmişten günümüze bir çok örgü

tün sömürgcci devletlerle "taktik" adı 
altında girdikleri ilişkilerin vardığı 

· sonuçlardır. Bu gelenekselleşmiş 

ilişkilerin halkımıza yarar getirmediği 
ve csasta sömürgecilere yaradığı 

açıktır. Kürdistan halkının "Makus 
Tali hi'' olarak da tanıllayahileceğimiz 
bu anlayış daha ne kadar sürecek 
sorusu devrimci, demokrat, yurtse
verlerin vicdanlarında ve kafalarında 
büyük bir soru işareti btrakmalıdır. 
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ala yekiti 24 




